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RESUMO
Este trabalho trata das festas de origem africana em Desterro na primeira metade do
século XIX. Através dos relatos dos viajantes que passaram por Desterro no início do
século, foi possível perceber o movimento das festas dos africanos e de seus
descendentes pelas ruas da cidade durante o período marcado pelas festas de Natal.
Eram momentos em que o labor diário era deixado de lado e o sentido da liberdade,
mesmo que temporário, se transformava em emoção, dança e música marcadas por
representações características para os dias de festa. A partir dessas imagens descritas, a
análise segue para Desterro depois da proclamação da Independência do Brasil. Foi um
período em que o cerceamento dos festejos dos escravos e libertos e do uso dos espaços
públicos se intensificaram em todas as províncias brasileiras e visaram frequentemente
as festas de coroação de reis negros dentro das Irmandades religiosas. O fim das
eleições de reis negros na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e o posicionamento
das autoridades perante as leis são analisados através de alguns casos que deixam
transparecer divergências e ambigüidades nos tratos dessas, no que diz respeito ao
permitir ou proibir a realização das festas, algo que abria caminho para que algumas
festas ainda fossem realizadas. As fontes consultadas foram documentos de ordem
pública, tais como Código de Posturas, Leis Municipais e Provínciais, requerimentos,
pareceres, ofícios, registros e correspondências, principalmente as enviadas pelos
representantes da Câmara para os Subdelegados, Chefes de Polícia, Juízes de Paz e o
Presidente da Província. Foram utilizados também os relatos dos viajantes estrangeiros,
iconografia e documentos provenientes da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário,
especialmente os Compromissos e as atas dos Mesários. Além desses, dois periódicos
que trazem avisos e caso de ajuntamentos de escravos e libertos.

Palavras chave:
Festas de origem africana; escravidão, século XIX, Desterro.

Introdução
H‡ muito tempo a historiografia brasileira sustenta o argumento de que os
escravos trazidos da ˆfrica nƒo podem ser vistos apenas como “pe‚as” utilizadas como
for‚a de trabalho. ‹ necess‡rio estudar a maneira pela qual esses homens e mulheres
construŒram e reinventaram formas de solidariedade e a‚•es que pudessem dar sentidos
Žs suas vidas1 .
A pr„pria historiografia catarinense durante muito tempo tratou a presen‚a dos
africanos e seus descendentes em Santa Catarina como pouco significante com base na
interpreta‚ƒo da pequena propor‚ƒo num…rica desses indivŒduos na regiƒo se comparada
com as regi•es voltadas para exporta‚ƒo. Este fato marcou uma invisibilidade da
popula‚ƒo cativa – principalmente africana e liberta na historiografia e na pr„pria autoimagem do Estado2 . Nesse sentido, nos •ltimos anos alguns autores t€m se preocupado
em apontar as diversas experi€ncias e viv€ncias dos africanos e seus descendentes,
especialmente na Ilha de Santa Catarina, nas freguesias do interior e na capital, Nossa
Senhora do Desterro. Envolvendo in•meros temas, tais como trabalho, vŒnculos
parentais estabelecidos por escravos e libertos, formas de viv€ncias dentro da Irmandade
de Nossa Senhora do Ros‡rio, fugas e forma‚ƒo de quilombos – s„ para citar alguns –
abriu-se um cen‡rio plural da vida e do cotidiano dos escravos e seus descendentes
(africanos e libertos), de forma a continuar a desconstruir e superar essa an‡lise pautada
pela invisibilidade, mas especialmente identificar as caracterŒsticas da escravidƒo e suas
peculiaridades em rela‚ƒo a outras partes do Brasil e do Atl•ntico. 3

1

SILVA, Eduardo. Entre Zumbi e Pai Joƒo, o escravo que negocia. In: REIS, Joƒo e SILVA, Eduardo.
Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. Sƒo Paulo: Companhia das Letras, 1989,
p. 13.
2
Ver: LEITE, Ilka Boaventura (org). Negros no sul do Brasil: invisibilidade e territorialidade.
Florian„polis: Letras Contempor•neas, 1996.
3
Ver: MALAVOTA, Claudia Mortari. Os homens pretos de Desterro. Porto Alegre: Disserta‚ƒo de
mestrado apresentada ao Instituto de Filosofia e Ci€ncias Humanas Curso de P„s-Gradua‚ƒo em Hist„ria
da PontifŒcia Universidade Cat„lica do Rio Grande do Sul, 2002. MALAVOTA, Claudia Mortari. Os
africanos de uma vila portuária do sul do Brasil: criando vŒnculos parentais e reinventando identidades.
Desterro, 1788/1850. Porto Alegre: Tese de Doutorado apresentada ao Instituto de Filosofia e Ci€ncias
Humanas Curso de P„s-Gradua‚ƒo em Hist„ria da PontifŒcia Universidade Cat„lica do Rio Grande Do
Sul, 2007. REBELATTO, Martha. Fugas de escravos e quilombos na Ilha de Santa Catarina, século XIX.
Disserta‚ƒo de Mestrado em Hist„ria apresentada ao Programa de P„s-gradua‚ƒo em Hist„ria da
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, 2006. PENNA, Clemente Gentil. Escravidão, liberdade e
os arranjos de trabalho na Ilha de Santa Catarina nas últimas décadas da escravidão (1850-1888).
Florian„polis: Disserta‚ƒo de Mestrado em Hist„ria apresentada ao Programa de P„s-gradua‚ƒo em
Hist„ria da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, 2005.
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Minha pesquisa nƒo partiu da “estaca zero” e muito do que ser‡ descrito e
discutido j‡ foi “escutado” por outros pesquisadores4 . Oswaldo Rodrigues Cabral foi um
dos primeiros a apontar a presen‚a das festas realizadas pelos cativos e seus
descendentes, dentro e fora do •mbito da Irmandade de Nossa Senhora do Ros‡rio.
Apesar de nƒo saber ao certo qual era a fun‚ƒo dos cargos de Rei e Rainha na
Irmandade e de fazer uma confusƒo entre “terno de reis” com os reisados africanos5 , as
descri‚•es feitas pelo historiador apontaram algumas “pistas” que ajudaram a direcionar
meus passos nesta pesquisa. Recentemente a historiadora Cl‡udia Mortari analisou as
diferentes experi€ncias das popula‚•es africanas e afro-descendentes a partir de alguns
epis„dios ocorridos na Irmandade de Nossa Senhora do Ros‡rio. Em sua pesquisa a
historiadora demonstrou a presen‚a da festa na irmandade (de 1830 a 1841). Apontando
diferentes viv€ncias das popula‚•es cativas e libertas at… entƒo nƒo exploradas sobre a
cidade de Desterro, Mortari menciona que as festas de Nossa Senhora do Ros‡rio em
Desterro “foram freq‘entemente alegres, barulhentas, com cantos, dan‚as e
prociss•es”6 . Partindo dessas considera‚•es o que fiz foi colocar as festas como tema
principal de uma an‡lise na cidade de Desterro7 , apontando fatos e compondo possŒveis
reinterpreta‚•es, buscando explorar outros “sons”. E assim, abrir caminhos que
ampliem a discussƒo sobre o momento das celebra‚•es e das festas dos escravos e seus
descendentes na cidade e em toda a Ilha de Santa Catarina.
Tomo emprestado o termo utilizado por Maria Clementina Cunha, pois para ela
as festas devem ser vistos como “frestas”8 de an‡lise de uma sociedade. Atrav…s delas
podemos espiar “linguagens, os costumes, desvendar disputas em torno de seus limites e
legitimidade, ou da atribui‚ƒo de significados, e sentir as tens•es latentes”9 . Tendo isso

4

Ver: MALAVOTA, Claudia Mortari. op. cit. 2002. MAMIGONIAN, Beatriz G. Africanos em Santa
Catarina: escravid‚o e identidade ƒtnica (1750-1850). In: FRAGOSO, Joƒo Luis Ribeiro;
FLORENTINO, Manolo G.; SAMPAIO, Antonio Carlos Juc‡; CAMPOS, Adriana. (org.). Na Rotas do
Impƒrio: eixos mercantis, tr„fico e rela…†es sociais no mundo portugu‡s. Vit„ria; Lisboa; BrasŒlia: Ed.
UFES; Instituto de Investiga‚ƒo CientŒfica Tropicais; CNPq, 2006.
5
Ver: CABRAL, Oswaldo Rodrigues. Notˆcia hist‰rica da Irmandade de Nossa Senhora do Ros„rio e
S‚o Benedito. Florian„polis: Mandado imprimir pela Mesa administradora da Irmandade, 1950, p.05.
CABRAL, Oswaldo Rodrigues. Nossa Senhora do Desterro. Florian„polis: Lunardelli, v.1-2. Mem„ria,
1979, p.293-294.
6
MALAVOTA, Claudia Mortari. op. cit. 2002, p 59-60.
7
H‡ um caso de festa relatado em fonte prim‡ria na Freguesia da Lagoa. ‹ de se pensar que elas ocorriam
em toda a Ilha de Santa Catarina, por…m a escassez de fontes sobre o assunto nƒo permitiu afirmar.
8
CUNHA, Maria Clementina Pereira. Apresenta…‚o. In:______ (org.). Carnavais e outras f(r)estas:
ensaios de hist„ria social da cultura. Campinas: Editora da Unicamp, CECULT, 2001, p.12.
9
Idem.
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em mente … que busco refletir sobre a import•ncia da festa para os homens e mulheres
que viviam sob o regime escravista em Desterro.
No cen‡rio de Desterro … que pretendo “perseguir” esses sujeitos em seu
momento de folga, ou seja, o momento da festa, da celebra‚ƒo dos africanos e crioulos,
escravos ou nƒo. As festas de origem africana estiveram presentes em cada local e
regiƒo das Am…ricas onde houve presen‚a africana e emprego da mƒo-de-obra escrava.
Logo, pensar que em Desterro nƒo houve a manifesta‚ƒo de suas pr‡ticas culturais …
anular caracterŒsticas que davam sentidos Žs suas vidas. Apesar de existirem poucos
registros sobre o tema, ainda assim … possŒvel perceber que a vida dos cativos em
Desterro ia al…m de serem simples mƒo-de-obra, e que sua presen‚a na sociedade fazia
emergir esses momentos marcados pelo tambor dos batuques e pela celebra‚ƒo de seus
santos de devo‚ƒo com representa‚•es e personagens caracterŒsticos de culturas de
origem africana, em que elementos africanos se fundiam a de outras culturas e
institui‚•es do Novo Mundo.
O impacto da escravidƒo nƒo anulava as manifesta‚•es culturais dos escravos,
pelo contr‡rio, o sentimento de uniƒo podia dar a elas novos formatos e sentidos. As
festas das irmandades religiosas que agregavam africanos e crioulos – escravos ou
libertos – no perŒodo colonial se difundiram e criavam um sentimento de distin‚ƒo
dentro de uma sociedade marcada pelas diferen‚as sociais. As festas traziam consigo
caracterŒsticas de opul€ncia e grandiosidade; eram momentos de inversƒo de
hierarquias.10
O caminho trilhado nesta pesquisa se aproxima muito do trabalho feito por Joƒo
Jos… Reis sobre os batuques na Bahia, na primeira metade do s…culo XIX. Pela escassez
das fontes, ele procurou entender o sentido que a festa negra podia ter para seus
participantes interpretando a atitude dos senhores, autoridades e outros homens de
mando, atrav…s dos peri„dicos e documentos de ordem p•blicas espalhados no tempo.11

10

Ver: SOUZA, Marina de Mello e. Reis negros no Brasil escravista: história da festa de coroação de rei
congo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.
11
REIS, Joƒo Jos…. Batuques negros: repressƒo e permissƒo na Bahia oitocentista. p.341. In: JANCS’,
Istv‡n; KANTOR, IrŒs (org.). Festa: Cultura e sociabilidade na Am…rica portuguesa. Sƒo Paulo: Edusp /
Imprensa Oficial. Vol I, 1999.
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Seguindo esses indŒcios, no primeiro momento (capŒtulo 01) a an‡lise
compreender‡ as primeiras d…cadas do s…culo XIX, momento no qual, atrav…s dos
relatos dos viajantes estrangeiros que passaram pela Ilha de Santa Catarina foi possŒvel
perceber o movimento das festas dos africanos e seus descendentes pelas ruas no final
de ano (perŒodo marcado pelas festas de Natal). Era a ocasiƒo em que a rotina era
deixada de lado e o sentido de liberdade e inversƒo simb„lica da ordem estabelecida,
mesmo que tempor‡ria, ficava marcada pela emo‚ƒo, dan‚a, m•sica e vestimentas
caracterŒsticas para o dia da festa.
Depois da chegada da FamŒlia Real ao Rio de Janeiro e principalmente depois da
Independ€ncia, a representa‚ƒo dos escravos e libertos e o forte fluxo de desembarque
de africanos novos para as diversas regi•es do paŒs geraram rea‚•es negativas por parte
da elite brasileira, pois, crescentemente os escravos, sobretudo os africanos, eram
associados a “incivilidade” e ao “barbarismo”. Veremos no capŒtulo 02 que essas
concep‚•es foram gradativamente se espalhando pelas demais provŒncias do paŒs. O
cerceamento dos festejos e dos espa‚os p•blicos utilizados pelos cativos e libertos e a
proibi‚ƒo da festa para a coroa‚ƒo de reis negros dentro das Irmandades seguiu uma
tend€ncia em todo o rec…m constituŒdo paŒs; em Desterro nƒo foi diferente.
A proibi‚ƒo das coroa‚•es de reis e rainhas na Irmandade de Nossa Senhora do
Ros‡rio na d…cada de 1840 e o posicionamento das autoridades de Desterro frente Ž
legisla‚ƒo de repressƒo serƒo analisados atrav…s de alguns casos que deixaram
transparecer diverg€ncias e ambig‘idades no que diz respeito ao permitir ou proibir o
direito a realiza‚ƒo das festas, algo que abria caminho para que algumas festas fossem
realizadas. Esse … o assunto do capŒtulo 03.
A pesquisa foi realizada com documentos produzidos por aqueles que
observavam as festas, entre eles C„digos de Posturas, Leis Municipais e Provinciais,
requerimentos, pareceres, ofŒcios, registros e correspond€ncias, principalmente as
enviadas pela C•mara para os Subdelegados, Chefes de PolŒcia, JuŒzes de Paz e o
Presidente da ProvŒncia. Al…m desses, foram utilizados os relatos dos viajantes
estrangeiros que passaram pela Ilha de Santa Catarina, iconografia e documentos
provenientes da Irmandade de Nossa Senhora do Ros‡rio (Compromissos e as atas dos
Mes‡rios). A partir de 1850, achei relevante citar alguns peri„dicos que trazem avisos e
caso de ajuntamentos de escravos e libertos.
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No primeiro momento foram usados relatos de viajantes de duas expedições que
deixaram suas impressões sobre as festas dos escravos e seus descendentes: a primeira
aportou em Desterro em 1803 e a segunda em 1815. A partir de 1830, nas leis e em
alguns documentos de ordem pública transparece a preocupação das autoridades frente
as festas e reuniões de escravos e libertos. Os indícios dessas fontes, mesmo sendo
fragmentadas no tempo, permitiram esboçar algumas interpretações a respeito das
manifestações festivas na primeira metade do século XIX, na Ilha de Santa Catarina,
principalmente na cidade de Desterro. Foi um período que trouxe mudanças para as
festas, tanto as ligadas a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, quanto as que se
fazia fora dela.
A divergência entre as autoridades estava presente neste período não só em
Desterro, mas também em outras regiões do país, principalmente quando se
aproximavam as comemorações de final de ano. Reis relata que esta divergência entre
proibir e conceder o direito a festa existia na Bahia, e na década de 1850, conforme ia
crescendo a campanha civilizatória, mais reprimidas eram as festas nas ruas da cidade,
mas ainda assim havia defensores do direito à festa.12 As proibições não existiam ao
acaso, as festas não só aconteciam como eram também muito populares em Desterro,
isto acarretou numa política de vigilância por parte das autoridades. É justamente esta
tensão provocada pela mudança da atitude das autoridades (principalmente depois da
independência) e que configurou um contexto diferente dos descritos pelos viajantes
estrangeiros que pretendo analisar na sociedade de Desterro na primeira metade do
século XIX.

12

REIS, João José. Tambores e t(r)emores: a festa negra na Bahia na primeira metade do século XIX. p.
133. In: CUNHA, Maria Clementina Pereira (org.). Carnavais e outras f(r)estas: ensaios de história
social da cultura. Campinas: Editora da Unicamp, CECULT, 2001
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Capítulo 01. O Natal dos escravos e seus descendentes em Desterro nas primeiras
décadas do século XIX.
No Natal de 1815, Louis Chroris registrou essas impress•es de Desterro:
Os negros amam a dan‚a, iniciando este divertimento pela tarde. Um negro e
uma negra dan‚am sozinhos, muitas vezes ao som de um instrumento
chamado “Carimba” pelos portugueses, e “Bansa” pelos negros. (...) O
homem que toca este instrumento serve-se de acompanhamento um canto
que faz correr l‡grimas dos olhos dos negros, de maneira que se v€em os
13
negros dan‚ando e chorando ao mesmo tempo.

Atrav…s deste relato e dos de outros viajantes que estiveram em na Ilha de Santa
Catarina no inŒcio do s…culo XIX foi possŒvel perceber o movimento de escravos e seus
descendentes que aproveitavam as comemora‚•es das festas cat„licas para celebrarem
seus pr„prios ritos atrav…s da dan‚a e de m•sicas. Essas manifesta‚•es foram destacadas
nos relatos por uma visƒo interessada no exotismo dos ritmos, dos instrumentos
musicais, dos passos e das vestimentas usados para o dia da festa.
Antes de chegarmos nessas descri‚•es, cabe tra‚ar um breve “cen‡rio” da cidade
de Desterro e dos trabalhos exercidos pelos cativos na cidade no s…culo XIX. ‹ um
importante momento para conhecermos os espa‚os que a popula‚ƒo escrava utilizava
cotidianamente na realiza‚ƒo de suas ‡rduas tarefas e assim voltarmos nossos olhares
para o momento de folga e celebra‚ƒo, traduzidas em seu momento m‡ximo: a festa. J‡
a segunda parte do capŒtulo tenta problematizar os significados presentes nas
manifesta‚•es festivas de escravos e libertos pelas ruas da cidade no inŒcio do s…culo
XIX.

13

CHRORIS, Louis. Voyage pittoresque autor du mond, avec d‡s portraits de sauvages d’Amƒrique,
d’Asie, d’Afrique, et d‡s il‡s Du Grand Ocean; d‡s paysages, des vues maritimes et plusiers objets
d’historie naturalle; Accompagnƒ de Descriptions par Le Baron Cuvier, et M.A. de Chamisso, et
d’Observations sur l‡s cr‹nes humains par M. Docteur Gall. Par M. Louis Choris, Peintre. Paris, de
I’imprimerie de Firmin Didot... 1822. In In: HARO, Martim Palma de. (org.). Ilha de Santa Catarina:
relatos de viajantes estrangeiros nos s…culos XVIII e XIX. Florian„polis: Editora da UFSC/Editora
Lunardi, 1996, 4† ed., p. 243.
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1.1 – O cen…rio: Desterro nas primeiras d†cadas do s†culo XIX.
Vila portuária, Nossa Senhora do Desterro era ponto de partida dos produtos
produzidos na região e ponto de chegada de navios carregados de mercadorias. Além
dos produtos, chegavam escravos, marinheiros, viajantes estrangeiros, entre outros;
pessoas dos mais diferentes tipos e de vários locais do Brasil e do mundo. O porto
exerceu um papel fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade, da Ilha de
Santa Catarina e das regiões circunvizinhas, ao longo dos séculos XVIII e XIX. Através
dele estabelecia-se contato com Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco,
Montevidéu e Buenos Aires; era um importante ponto de caminho para a região do
Prata.14
O aumento nas atividades do porto levou ao crescimento da economia e da
população de Desterro, fato que está relacionado ao contexto da chegada da Corte ao
Rio de Janeiro, em 1808, pois a assinatura do decreto de 28 de janeiro do mesmo ano,
feita por D. João, garantiu a abertura dos portos e a quebra da exclusividade comercial
entre Portugal e a Colônia,15 ação cujos significados foram observados em 1808, pelo
viajante russo Vassili Golovnin:
(...) antes interditado a todos os povos, exceto aos portugueses, abriu-se logo
aos ingleses e o porto de Santa Catarina foi desde o início escolhido como
ponto de reunião dos navios mercantes desse povo. (...) o porto de Santa
Catarina tomou logo um aspecto bem diferente (...).16

Além de representar um grande papel para a economia local, o porto tornava a
cidade um importante pólo de trocas culturais e, sem dúvida, trouxe mudanças
significantes no cotidiano da cidade ao longo de todo o século XIX.
Em 1823, devido à independência do Brasil, a vila de Nossa Senhora do
Desterro se tornou sede da Província, foi alçada a cidade e passou a se chamar somente
Desterro. Naquela época, a cidade era composta basicamente de duas partes desiguais

14

Aspectos do cenário e do cotidiano de Desterro ver: HÜBENER, Laura Machado. O Comércio da
Cidade do Desterro no século XIX. Florianópolis: Editora da UFSC, 1981; MALAVOTA, Claudia
Mortari. Os homens pretos de Desterro. Porto Alegre: Dissertação de mestrado apresentada ao Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas Curso de Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul, 2002, p. 06.
15
Cole•Žo de leis e ordens r†gias do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1808, p.01-02. Apud.
MALAVOTA, Claudia Mortari. op. cit. p. 52.
16
GOLOVNIN, Vassili Mihailovict. Translada da edição do Departamento de Vias Marítimas do Norte.
Tradução do Conde Emanuel de Bennigsen, 1949, p. 391-400. In: HARO, Martim Afonso Palma de
(org.). op. cit. p. 202.
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separadas por uma pra‚a17 , que se estendia da igreja Matriz at… a praia da baŒa sul. Em
torno da pra‚a, al…m da igreja dedicada a Nossa Senhora do Desterro, localizava-se o
Pal‡cio do Governo e a Casa da C•mara, cujo t…rreo servia de prisƒo. As ruas da cidade
eram em geral bem alinhadas.18
Nas ‡reas mais afastadas do centro da cidade estavam os bairros onde morava a
popula‚ƒo mais pobre. Havia o Bairro da Figueira, localizado pr„ximo aos trapiches, em
dire‚ƒo ao caminho do estreito, era um lugar freq‘entado por marinheiros, soldados e
estivadores (representado pela letra “D” no mapa 1); pr„ximas ao Rio Bulha e Ž Ponte
do Sabƒo estavam as casas do Beco Sujo ou Beco do Quartel (n•mero “15” no mapa 1).
Um pouco mais adiante, localizavam-se as Ruas da Pedreira e da Tronqueira ( “10” e
“12” respectivamente), locais onde habitavam soldados rasos, lavadeiras livres e
escravas que tinham permissƒo de morar fora da casa do senhor. Outras escravas
tamb…m freq‘entavam estes bairros, utilizavam o rio para lavar as roupas. As fontes,
localizadas em diferentes pontos da cidade, eram usadas para fornecer ‡gua para beber e
no auxŒlio dos afazeres dom…sticos, e as principais eram a Fonte da Carioca, a Fonte do
Campo do Manejo, a do Largo do Senado, a do Caminho do Estreito, a Fonte Grande e
a Fonte da Rua da Bica - esta •ltima servia ao Hospital de Caridade.19

17

Atual Pra‚a XV de novembro, no centro de Florian„polis.
Saint-Hilaire Auguste de. Viagem Œ provincial de Santa Catarina. Tradu‚ƒo de Carlos da Costa Pereira.
Sƒo Paulo: Companhia Editora Nacional, col. Brasiliana, s…rie 5†, Vol 58. 1936. p. 160. Apud. CORR“A,
Carlos Humberto P. Hist‰ria de Florian‰polis – Ilustrada. Florian„polis: Insular, 2005, 3† ed. p. 144.
19
Aspecto dos bairros e das ruas de Desterro ver: CABRAL, Oswaldo Rodrigues. Nossa Senhora do
Desterro: notˆcia 1. Florian„polis: Oficinas e Gr‡ficas da Imprensa da Universidade Federal de Santa
Catarina, 1971. Veiga, Eliane Veras da. Florian‰polis: mem‰ria urbana. Florian„polis: Ed. UFSC, 1993,
p. 67-92. ARA”JO, Hermetes Reis de. A invenção do litoral. Reformas urbanas e reajustamento social
em Florian„polis na Primeira Rep•blica. Disserta‚ƒo em Hist„ria, PUCSP, 1989, p. 85. Apud.
MALAVOTA, Claudia Mortari. op Os africanos de uma vila portu„ria do sul do Brasil: criando vŒnculos
parentais e reinventando identidades. Desterro, 1788/1850. Porto Alegre: Tese de Doutorado apresentada
ao Instituto de Filosofia e Ci€ncias Humanas Curso de P„s-Gradua‚ƒo em Hist„ria da PontifŒcia
Universidade Cat„lica do Rio Grande Do Sul, 2007, p. 50.
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Mapa 01: Desterro em 181920 .

Legenda
Bairros
A – Estreito
B – Mato Grosso
C – Praia de Fora
D – Figueira
E – Tronqueira
F – Campo do Manejo
G – Pedreira
H – Toca
I – Menino Deus
Ruas
1 – Rua Augusta
2 – Rua da Careira
3 – Dos Quart…is Velhos
4 – Do Vig‡rio
5 – Rua do Desterro
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6 – Rua do Alecrim
7 – Rua da Concei‚ƒo
8 – Rua da Lapa
9 – Travessa que vƒo para o
Forte
10 – Rua Pedreira
11 – Rua da Fonte Grande
12 – Rua da Tronqueira
13 – Quartel do Campo do
Manejo
14 – Rua do Vinagre
15 – Beco do Quartel (Beco
Sujo)
16 – Beco do Cortume
17 – Rua do Menino Deus
18 – Rua da Toca
19 – Rua de Sƒo Martinho
20 – Rua do PrŒncipe
21 – Rua do Senado
22 – Rua do Governador

23 – Rua da Palho‚a
24 – Rua do Livramento
25 - Rua do Ouvidor
26 – Rua do Prop„sito (da
Paz)
27 – Rua da Palma
28 – Rua da Palho‚a
29 – Rua do Bom Jesus
30 – Rua da Figueira
31 – Rua do Passeio
32 – Rua da Praia de Fora
(de S. Ana)
33 – Rua de Sƒo Marcos
34 – Rua do Mato –Grosso
35 – Rua da Trindade
36 – Rua do espŒrito Santo
37 – Rua ˆurea
38 – Rua das Olarias

Veiga, Eliane Veras da. op. cit. p. 92.
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Na Ilha de Santa Catarina havia uma estreita liga‚ƒo entre o meio rural e a
cidade de Desterro, pois era no porto da cidade onde se comercializavam e exportavam
os produtos produzidos no interior da Ilha e nas regi•es circunvizinhas. Tanto o meio
rural como o meio urbano dependiam um do outro para se desenvolver
economicamente.21 No interior da Ilha de Santa Catarina se firmou a produ‚ƒo de
alimentos, principalmente farinha de mandioca, mas tamb…m: trigo, milho, cevada,
centeio, feijƒo, a‚•car caf…. Al…m disso, produzia-se aguardente, tabaco e algodƒo.
Clemente Gentil Penna apontou o emprego da mƒo-de-obra escrava nas
pequenas e m…dias propriedades no interior da Ilha de Santa Catarina. Apesar do estudo
de Penna se concentrar no perŒodo depois de 1850, a farinha de mandioca foi durante
quase todo o s…culo o principal produto de exporta‚ƒo.22 Para o historiador “(...) a posse
de escravos se desenvolveu para al…m da plantation em diversas regi•es do paŒs
envolvidas na produ‚ƒo de g€neros alimentŒcios.”23 Em Santa Catarina nƒo foi diferente,
tanto na Ilha como nas regi•es a elas interligadas havia um sistema produtivo que
utilizava a mƒo-de-obra escrava que fazia mais do que suprir os mercados locais. Isto
tornava a economia de abastecimento importante para a manuten‚ƒo do sistema agroexportador. Este nƒo conseguia suprir a demanda de outros g€neros alimentŒcios por
causa da intensa atividade de monocultura, precisando comprar das pequenas
propriedades os demais mantimentos.24 Segundo Beatriz Mamigonian, tudo indica que
no final do s…culo XVIII, a produ‚ƒo agrŒcola de abastecimento respondesse Ž demanda
da cidade do Rio de Janeiro e das ‡reas de plantation do Sudeste. ‹ de se supor que a
farinha de mandioca catarinense abastecesse navios negreiros ou que a aguardente fosse
trocada por escravos em Angola.25
Ap„s a transfer€ncia da Corte para o Rio de Janeiro em 1808 houve um
crescimento na demanda por alimentos no mercado interno. Isso fez crescer a produ‚ƒo
e exporta‚ƒo desses produtos produzidos nas ‡reas agrŒcolas do litoral catarinense. Os
21

MALAVOTA, Claudia Mortari. op. cit. 2007, p. 28.
H•BENER, Laura Machado. op. cit., 1981. Apud. PENNA, Clemente Gentil. Escravidão, liberdade e os
arranjos de trabalho na Ilha de Santa Catarina nas últimas décadas da escravidão (1850-1888).
Florian„polis: Disserta‚ƒo de Mestrado em Hist„ria apresentado ao Programade P„s-gradua‚ƒo em
Hist„ria da Universidade Federal de Santa Catarina.Disserta‚ƒo em Hist„ria, UFSC, 2005, p.42.
23
PENNA, Clemente Gentil. op. cit. p.31.
24
Ibidem. p.36.
22
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livros de batismo deste perŒodo apontam para uma crescente importa‚ƒo de africanos
novos, provavelmente para as pequenas e m…dias propriedades agrŒcolas na Ilha de
Santa Catarina. Ap„s 1810 … significativo o n•mero de batismos de africanos novos,
registrados nos levantamentos dos batismos das freguesias da Lagoa e do Ribeirƒo da
Ilha. Atrav…s desses dados foi possŒvel detectar as na‚•es africanas que predominavam
no Ribeirƒo: 35% eram escravos de na‚ƒo Congo (provinham da regiƒo Centro-Oeste da
ˆfrica), 15% eram da ˆfrica Oriental (Mo‚ambique) e 9% da ˆfrica Ocidental (Costa
da Mina) 26 . Os africanos representavam aproximadamente metade da popula‚ƒo escrava
na primeira metade do s…culo XIX. Ap„s 1832 esses n•meros diminuŒram
drasticamente, pois apenas alguns batismos foram realizados at… a d…cada de 1840.27
Isto explica os n•meros da popula‚ƒo escrava em Desterro. A porcentagem de escravos
em rela‚ƒo ao total de habitantes passou dos 30% em 1810 e alcan‚ou os 40% em 1831,
decrescendo dali em diante.
Tabela 1 – Popula‚ƒo Total e Popula‚ƒo escrava da cidade de Desterro.
Ano

Popula‚ƒo

Popula‚ƒo

Percentual de

Total

escrava

escravos

1785a

3000

-

-

1796b

3157

995

26,48%

1804c

4613

1352

29,30%

1810d

5250

1689

32,17%

1822e

6000

-

-

1831f

7207

2895

40,16%

1840g

7178

1930

26,88%

1854h

7423

1688

22,74%

Fonte: PEDRO, Joana et al. Negro em terra de branco. Escravidƒo e preconceito racial em Santa Catarina
28
no s…culo XIX. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1988, p.20.

Nƒo h‡ indŒcios de tr‡fico atl•ntico destinado diretamente a Santa Catarina, os
escravos que aqui chegavam faziam a travessia do Atl•ntico at… da Pra‚a do Rio de
Janeiro e de l‡ eram embarcados para Santa Catarina para serem negociados por

25

MAMIGONIAN, Beatriz G. op. cit., 2006, p. 622.
ZIMMERMANN, Fernanda. Africanos entre A…orianos: Tr„fico Atl‹ntico e Trabalho Escravo na
primeira metade do sƒculo XIX. Relat„rio Final de Pesquisa, 2004, p.16-17.
27
Ibidem. p.16-17.
28
Para formular a tabela os autores utilizaram as seguintes fontes: a – La P…rousse; b – Cabral; Lawrence;
d – Lawrence; e - Duperrey; f – Lawrence; g – Lawrence – h – Lawrence.
26
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produtos agrŒcolas. A exist€ncia de uma economia din•mica de exporta‚ƒo de
mantimentos para abastecer o mercado interno da Col–nia e do Imp…rio e a compra de
escravos, integrou o litoral de Santa Catarina aos circuitos atl•nticos atrav…s da Pra‚a do
Rio de Janeiro.29
Na cidade de Desterro os escravos executavam os mais diversos trabalhos: a
maioria das escravas exercia as fun‚•es dos servi‚os dom…sticos, algumas como
cozinheiras e outras como amas-de-leite; no espa‚o urbano os escravos trabalhavam no
porto; em servi‚os de ilumina‚ƒo p•blica; alguns trabalhavam como armadores e
jornaleiros; transportavam de dia mercadorias e pessoas por terra e mar, Ž noite
transportavam os excrementos das casas; auxiliavam tamb…m nas atividades comerciais
– como vendedores no mercado local, por exemplo; pelas ruas de Desterro, escravas
vendiam suas mercadorias em quitandas ou tabuleiros.30
Atrav…s do relato, um tanto indignado, do naturalista George Heinrich von
Langsdorff que em 1803 esteve na Ilha vislumbramos o cen‡rio do com…rcio de compra
e venda de escravos pelas ruas de Desterro:
A quantidade de escravos negros de ambos os sexos que se v€em aqui …
estranha aos olhos desacostumados de um europeu qualquer. Despertou-me
uma revolta especial quando vim pela primeira vez a Nossa Senhora do
Desterro e vi um grande n•mero destas criaturas abandonadas, nuas,
deitadas frente Žs portas de ruas laterais e oferecidas Ž venda.31

Esses homens e mulheres na sociedade de Desterro no s…culo XIX traziam ao
cotidiano do labor suas trajet„rias e costumes que devem ser levados em conta para
entendermos nƒo apenas a hist„ria da popula‚ƒo dos descendentes de africanos, mas
tamb…m o comportamento de todos os atores sociais desta …poca. ‹ justamente nesse
“cen‡rio” que pretendemos perseguir os sujeitos em seu momento de folga, ou seja, o

29

MAMIGONIAN, Beatriz G. op. cit. p.623-625.
Ver: HARO, Martim Afonso Palma de (org.). op. cit. Ver tamb…m: CARDOSO, Paulino de J.;
MORTARI, Claudia. Territ„rios negros em Florian„polis no s…culo XX. In: BRANCHER, Ana (org.).
História de Santa Catarina: estudos contempor•neos. Florian„polis: Letras Contempor•neas, 1999, p.
90.
31
LANGSDORFF, G. H. von. Bemerkungen auf einer Reise um die Welt in den Jahren 1803 bis 1807
von G. H. von Langsdorff, Kaiserlich – Russichen Hofrath... Erster Band. MIT acht und zwanzih Kupfern
und einem Musikblatt. Frankfurt am Main, in Verlag bei Friedrich Wilmans. 1812. O relato teve tradu‚ƒo
baseada BA edi‚ƒo de F. Wilmans, 1812, 1† Ed. p. 27-68. In: HARO, Martim Afonso Palma de (org). op.
cit. p. 163.
30
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momento da festa, da celebra‚ƒo, ou como os viajantes descreviam na …poca “um
momento de liberdade quase ilimitada, [...]de arrebatamentos nos seus prazeres.”32 .

1.2 – O “palco”: as festas de final de ano dos escravos africanos e de seus
descendentes nas ruas de Desterro, representado nos relatos dos viajantes
estrangeiros.
Onde quer que os africanos tenham sofrido os impactos da escravidƒo no Brasil,
houve a realiza‚ƒo de suas festas, principalmente a pr‡tica da elei‚ƒo de reis e rainhas.33
As festas que se davam no espa‚o p•blico e que eram mais aceitas pelos senhores e
pelas autoridades eram em geral as organizadas no •mbito das irmandades de “homens
pretos”. De forma geral as irmandades estiveram presentes em v‡rias regi•es do paŒs e
representavam socialmente os diversos grupos existentes; nelas os membros
estabeleciam solidariedades enraizadas nas hierarquias sociais.34 Inseridas na l„gica da
sociedade colonial, as irmandades que congregavam escravos e libertos no Brasil
apresentavam fun‚•es semelhantes: seus membros garantiam enterros dignos e com
pompa aos irmƒos falecidos, organizavam apoio para os irmƒos necessitados e, no caso
das irmandades de escravos e libertos, tamb…m a compra de carta de alforria para os
membros escravos.
Uma confraria s„ existia quando encontrava uma igreja que a acolhesse ou
quando construŒa seu pr„prio templo, e tinha tamb…m que ter aprovado o seu pr„prio
compromisso pelas autoridades eclesi‡sticas. Os compromissos estabeleciam as formas
de administrar e orientavam sobre qual deveriam ser os crit…rios para o ingresso dos
irmƒos. A escolha e a entrada em uma determinada irmandade, desde fins do s…culo
XVII e pelo menos at… o Brasil Imp…rio, estavam cercadas de significados orientados
pela origem, cor, condi‚ƒo social e “pureza de sangue”.35 Naquele tempo a religiƒo era a
matriz organizativa da vida coletiva, e a diferen‚a entre os indivŒduos era concebida
32

CHRORIS, Louis. op. cit. p.243.
KIDDY, W. Elizabeth. Quem é o rei do Congo? Um novo olhar sobre os reis africanos e afrobrasileiros no Brasil. In: HEYWOOD, Linda M. (org.). Diáspora negra no Brasil. Tradu‚ƒo: Ingrid de
Castro Vompean Fregonez, ThaŒs Cristina Casson, Vera L•cia Benedito. Sƒo Paulo: Contexto, 2008,
p.165.
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REIS, Joƒo Jos…. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. Sƒo
Paulo: Companhia das Letras, 1991, p.49
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Ibidem. p.50-53.
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como um fator natural de ordem divina. Era dentro das irmandades de “pretos” e de
“pardos” que esses indivŒduos, pertencentes aos nŒveis mais baixos da sociedade do
Antigo Regime tentavam construir suas identidades sociorreligiosas em busca de
dignidade e respeito Žs suas vidas marcadas por estigmas em torno da cor e da condi‚ƒo
social.36 Assim, segundo Larrissa Viana, a adesƒo a uma irmandade que aproximasse
suas caracterŒsticas sociais com as de outros indivŒduos, al…m de representar uma
garantia de pertencer a um determinado grupo e desfrutar dos benefŒcios, como enterro
digno e certa seguran‚a nos acontecimentos cotidianos, trazia um desejo de distin‚ƒo
dentro de uma sociedade estratificada.37
A estrutura das irmandades, seja de pretos ou de brancos era em geral a mesma.
Uma das principais diferen‚as das irmandades de “homens pretos” estava na coroa‚ƒo
de reis, realizada durante as festas em homenagem ao santo de devo‚ƒo. Conforme Joƒo
Jos… Reis foram principalmente as irmandades “negras” que introduziram no Brasil o
que ele chama de catolicismo barroco. De cunho popular, esse catolicismo se
caracterizava por uma manifesta‚ƒo religiosa grandiosa e com muita pompa em seus
rituais, “em que a m•sica, dan‚as, mascaradas, banquetes e fogos de artifŒcio alegravam
os fi…is em apote„ticas homenagens aos santos de devo‚ƒo”.38 Inseridos numa sociedade
que tinha no luxo e na opul€ncia indicativos para firmar a posi‚ƒo social de uma pessoa
os membros das irmandades seguiam a regra de organizar festas p•blicas grandiosas.39
Era nesse momento que talvez mais se manifestasse esse desejo de distin‚ƒo e de fuga
da vida di‡ria, transformando o dia da festa nas irmandades dos escravos num momento
de inversƒo simb„lica da ordem social estabelecida.40
Em Desterro, a Irmandade de Nossa Senhora do Ros‡rio foi fundada em 1750 e
sua capela construŒda em 1780. Sƒo conhecidos dois compromissos que regeram as
ordens da institui‚ƒo. O primeiro deles … o de 1807, continha 16 artigos, dentre os quais
o quarto e o d…cimo terceiro merecem destaque para o nosso trabalho. O quarto artigo
especificava: “Haver‡ um Irmƒo que seja eleito pela Mesa para Rei e uma Irmƒ para
Rainha e duas para JuŒzas, uma de Vara e outra de Ramalhete, e darƒo de J„ia o que sua

36
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devo‚ƒo lhes pedir.”41 Assim, este artigo estabelecia a elei‚ƒo anual do Rei e da Rainha
dentro da Irmandade. O d…cimo terceiro estipulava a realiza‚ƒo da elei‚ƒo dos novos
Irmƒos e a Festa de Nossa Senhora do Ros‡rio no dia 25 de dezembro:
Segundo o costume antigo desta Irmandade, no dia vinte e cinco de
Dezembro, se far‡ Mesa para a futura da nova Elei‚ƒo, e o Juiz e com o
escrivƒo examinar‡ os Livros para escolher os Irmƒos, que forem
necess‡rios para entrarem a servir no ano seguinte, e o Escrivƒo far‡ uma
lista dos que saŒrem Eleitos, e a fixar‡ com cautela para no seguinte dia ser
publicada, e se far‡ a festa da Nossa Senhora do Ros‡rio, com Missa
cantada, e sermƒo, com a maior grandeza, que for possŒvel havendo dinheiro
que chegue; por…m nƒo o havendo, se far‡ como poder‡ [a] fim da
Irmandade nƒo ficar empenhada. 42

O Compromisso de 1807 da Irmandade de Nossa Senhora do Ros‡rio foi
elaborado uma vez que o original havia sido destruŒdo pelos espanh„is durante a
invasƒo da Ilha de Santa Catarina, em 1777. Nƒo se sabe ao certo quais foram os
crit…rios para sua elabora‚ƒo, mas acredita-se que os irmƒos se basearam em costumes
que j‡ eram praticados e que regiam o antigo compromisso.43 Ele s„ foi suplantado em
1843 com a aprova‚ƒo de um novo compromisso, no qual foram feitas v‡rias altera‚•es,
suprimindo alguns artigos, entre eles o da elei‚ƒo de Rei e Rainha, e acrescentando
outros. Antes da mudan‚a no compromisso, segundo consta nas atas da Mesa diretora
da irmandade, foram realizadas 26 elei‚•es de reis e rainhas, de 1816 a 1844.44
Neste perŒodo para o qual temos a identifica‚ƒo dos reis e rainhas, nas elei‚•es
para o cargo de rei, 20 eleitos foram especificados como sendo escravos, 3 forros e 3
nƒo possuŒam detalhe sobre condi‚ƒo. No cargo de rainha, 9 eram escravas, 8 forras e 9
nƒo tiveram a condi‚ƒo social especificada. Como citado no artigo d…cimo terceiro do
compromisso da Irmandade, a escolha do rei e da rainha acontecia junto com a
nomea‚ƒo de outros membros da Mesa, sempre no dia 25 de dezembro, que coincidia
com o dia da Festa de Nossa Senhora do Ros‡rio, um dia que era marcado pela
celebra‚ƒo que invadia as ruas da cidade com cortejo, dan‚a e m•sica dos africanos e
41
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seus descendentes. Durante todos os 26 anos de elei‚ƒo registrados, somente nos anos
de 1824, 25 e 26, … que a festa ocorreu em outra data; foi em 02 e 08 de outubro e 30 de
setembro respectivamente, nƒo se sabe ao certo o motivo de tal mudan‚a.45
O perŒodo colonial brasileiro foi marcado pelas pr‡ticas de elei‚ƒo de reis entre
os africanos. Ao se organizarem em comunidades no Novo Mundo era comum que os
africanos escolhessem chefes que chamavam de rei. Quando os escravos fugiam para se
organizar em quilombos elegiam um rei, para que assumisse posi‚•es ritualŒsticas,
polŒtica e militar. No quilombo eles representavam e a reafirmavam a posi‚ƒo de lŒder.46
No final do s…culo XVI, na Bahia, os escravos nomeavam seus pr„prios reis nas
fazendas. No s…culo XVII os jesuŒtas ajudavam na cria‚ƒo de irmandades do Ros‡rio,
onde provavelmente elegiam reis. A partir do s…culo XVIII a elei‚ƒo de reis e rainhas
dentro das irmandades do Ros‡rio virou pr‡tica comum nas regi•es da col–nia
brasileira.47 O primeiro registro de uma apresenta‚ƒo do ritual no Brasil data de 1642,
ela foi descrita pelo holand€s Gaspar Barlaeus durante a visita de um embaixador do rei
Congo ao Recife holand€s. O que foi descrito nesse dia, tem muita semelhan‚a com os
rituais apresentados pelas Irmandades do Ros‡rio em muitas regi•es do paŒs. Na
apresenta‚ƒo foi descrita uma dan‚a que introduzia “dan‚as originais, saltos
formid‡veis, combates com espadas, o cintilar dos olhos simulando ira contra o
inimigo.”48
Marina de Mello e Souza chama a aten‚ƒo para a diversidade e o isolamento
entre as regi•es da Am…rica portuguesa desde quando os colonizadores se propuseram a
ocupar o litoral e aos poucos foram penetrando para o interior do Brasil em busca de
nativos e riquezas minerais. Mesmo com toda a diversidade e isolamento … interessante
perceber que em todas as regi•es com mƒo-de-obra escrava havia a elei‚ƒo de reis,
encarregados de cumprir pap…is ritualistas e sociais.49 Segundo a autora, este fato … um
desafio a ser explicado, pois em um paŒs tƒo fragmentado “[...] como explicar a coesƒo
desses rituais, como se disseminaram entre as comunidades negras e quais as raz•es que
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explicam as proibi‚•es em alguns lugares, enquanto em outros essas pr‡ticas se mant€m
at… hoje [...]”.50
Os principais santos de devo‚ƒo dos escravos e libertos eram Nossa Senhora do
Ros‡rio, Santa Ifig€nia, Santo Elesbƒo e Sƒo Benedito. As festas de coroa‚ƒo de reis
negros homenageavam seus santos padroeiros com cerim–nias caracterizadas pelas
m•sicas com instrumentos pr„prios, teatraliza‚ƒo e dan‚as que tinham como
caracterŒsticas a velocidade dos passos e pela independ€ncia dos membros superiores e
inferiores.51 A festa do santo de devo‚ƒo era o momento maior do calend‡rio das
irmandades, a presen‚a dos festejos com muito barulho pelas ruas das cidades se
tornava elemento central de devo‚ƒo, no qual, segundo Joƒo Jos… Reis
o santo nƒo se contenta com a prece individual. Sua intercessƒo ser‡ mais
eficaz quanto maior for a capacidade dos indivŒduos se unirem para
homenage‡-lo de maneira espetacular. Para receber for‚a do santo, deve o
devoto fortalec€-lo com festas em seu louvor, festas que representem um
ritual de interc•mbio de energia entre homens e divindades. Enquanto
ideologia, a religiƒo era entƒo coisa dos doutores da Igreja, cabia aos irmƒos
o lado “emblem‡tico e m‡gico da religiƒo.52

Dessa grandiosa manifesta‚ƒo em homenagem aos santos padroeiros surgia o
sincretismo, que para Mello e Souza j‡ veio da ˆfrica para o Brasil. Segundo a autora,
para se compreender no que se tornaram as festas de coroa‚ƒo de reis e rainhas no
interior das irmandades … preciso que se compreenda o encontro dos portugueses com os
povos da ˆfrica Centro-Ocidental, chamada pelos portugueses de Congo e Angola do
s…culo XVI ao XIX. Mello desenvolve uma an‡lise em que seu objeto de estudo … a
festa de coroa‚ƒo de rei congo e suas rela‚•es com a hist„ria daquele reino. Ela
relaciona a festa africana com a hist„ria de Portugal, do Congo e da escravidƒo na
Am…rica, numa busca pelas informa‚•es sobre as cerim–nias da realeza em Portugal (no
perŒodo do descobrimento) junto com a hist„ria do rei congo, a partir dos primeiros
contatos com os portugueses. Nesse estudo, desenvolve uma an‡lise at… chegar Ž
coroa‚ƒo do Rei Congo, no Brasil, no s…culo XIX, tendo como pano de fundo a
coloniza‚ƒo e evangeliza‚ƒo.53
No Novo Mundo, essa liga‚ƒo simb„lica com a antiga terra natal transpareceu
em v‡rios elementos nas elei‚•es de reis negros no Brasil escravista. De acordo com a
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autora “[...] resultam do encontro entre portugueses e africanos no contexto das rela‚•es
escravistas.”54 Inseridos nessa situa‚ƒo, os escravos tiveram que encontrar outras
identidades e construir novas institui‚•es, criando novos la‚os a partir da di‡spora.
Estes la‚os foram misturando-se ao Novo Mundo e compondo novas comunidades. Para
a autora, antes do s…culo XIX cada na‚ƒo africana elegia os seus reis, e a partir do
s…culo XIX a denomina‚ƒo “rei congo” servia para todas as na‚•es e come‚ou a ser
usada em documentos referentes Žs festas. Como veremos mais adiante, nenhum relato
de Desterro denomina a festa como sendo uma coroa‚ƒo de Rei Congo, por…m se
confrontada com outras manifesta‚•es na mesma …poca no Brasil, notaremos que a
elei‚ƒo de reis na forma que ocorria em Desterro parecia seguir o significado corrente
do s…culo XIX, no qual o dia da festa apresentava um ritual mŒtico de celebra‚ƒo, tendo
o rei como aglutinador da comunidade negra que lembrava o lugar de onde vieram todos
os africanos escravizados.55 Para Joƒo Jos… Reis, essas festas representavam tamb…m o
momento de celebrar os santos de devo‚ƒo como forma de um investimento ritual para
assegurar o destino depois da morte, e de tornar o caminho da vida “mais segura e
interessante.”56
A partir do s…culo XIX, muitos viajantes estiveram no Brasil e descreveram
essas festas, narrando os cortejos pelas ruas das cidades brasileiras, presenciando uma
s…rie de atos, rituais e dan‚as.

Atrav…s dos relatos dos viajantes estrangeiros que

passaram por Desterro e deixaram suas impress•es, … possŒvel perceber aspectos destas
celebra‚•es e significados que eles extraŒram no momento de suas celebra‚•es. Para
Lilia Moritz Schwarcz, pelos relatos … possŒvel entender a “constru‚ƒo de uma s…rie de
representa‚•es sobre essa na‚ƒo mesti‚ada [Brasil] em seus povos, costumes e
religi•es.”57 Podemos verificar os costumes presentes nessas festas, mas para tanto …
preciso destacar tamb…m a forma como os viajantes observam as festas – ora de forma
interessada, outras indignada.
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Schwarcz lembra que muitos dos viajantes que aqui estiveram tinham uma
forma‚ƒo cultural calcada nos preceitos cristƒos, principalmente protestantes, em que o
universo de misturas de ra‚as existente no Brasil, “(...) resultara numa configura‚ƒo
afastada dos modelos comedidos, racionalistas e asc…ticos, que serviam de inspira‚ƒo
para esses cientistas.”58 Importante fonte documental, os relatos trazem descri‚•es que …
preciso olhar com desconfian‚a e cuidado, como forma de possibilitar o entendimento
do que est‡ nas entrelinhas dessas interpreta‚•es e nos ajude a compreender mais a
fundo o universo cultural brasileiro da …poca.59
No inŒcio do s…culo XIX v‡rias expedi‚•es trazendo cientistas e exploradores
estrangeiros aportaram em Desterro. A primeira delas foi a expedi‚ƒo russa destinada a
explorar o PacŒfico Norte, a mando do Czar Alexandre I. Ela aportou em Nossa Senhora
do Desterro em 23 de dezembro de 1803, com dois navios: o “Nadeshda” (Esperan‚a) –
comandado pelo capitƒo Adam Johann von Krusenstern – e o “Neva” – comandado pelo
capitƒo Urey Lisiansky. Nos navios estavam tamb…m os naturalistas Georg Heinrich
von Langsdorff e Wilhelm Gottilieb von Tilesius.60 O tempo que permaneceram aqui
permitiu que deixassem uma descri‚ƒo riquŒssima sobre a natureza e a popula‚ƒo de
Desterro e, inclusive seus olhares sobre as festas de final de ano dos cativos, pois a
expedi‚ƒo partiu no dia 04 de fevereiro de 1804.
A data de desembarque da tripula‚ƒo coincidiu com um perŒodo marcado pelas
festas de Natal, momento dos escravos africanos aproveitarem as comemora‚•es do
calend‡rio das festas cat„licas para celebrarem seus pr„prios ritos. O naturalista Tilesius
nƒo deixou nenhum relato, por…m, gra‚as a ele temos at… hoje talvez o •nico registro
iconogr‡fico que representa uma festa de coroa‚ƒo de reis africanos em Desterro no
s…culo XIX. Ele a intitulou: Uma festa negra na Ilha de Santa Catarina.
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Figura 01 : Uma festa negra na Ilha de Santa Catarina (1803), Tilesius.

Fonte: KRUSENSTERN, Adamm J. von. Atlas sur Reise um die Wealt unternammen auf Befehl Seiner
Kaiserlichem Majestat Alexander der Ernfen auf de Comanmado. Acervo particular de Ilmar Corr€a
Neto. Reproduzida em CORR“A, Carlos Humberto. op. cit. p. 125.

Na imagem existem alguns elementos que devem ser destacados: trata-se de uma
festa realizada no Largo da Matriz de Nossa Senhora do Desterro. Elementar nessa
imagem … o grande grupo de africanos e pessoas de ascend€ncia africana: o cortejo …
aberto por um homem e uma mulher de mƒos dadas, ao lado deles um homem os
acompanha com violƒo, logo atr‡s aparecem na primeira fileira mais alguns m•sicos e
ao lado um homem empunha um bastƒo tipo um cetro, no meio do cortejo h‡ um objeto
que sugere ser um estandarte (bandeira), as crian‚as rodeiam a cena como se estivessem
brincando. No canto direito vemos tr€s pessoas em primeiro plano, dois homens, que
parecem conversar, e uma mulher; no canto esquerdo mais dois homens, um aponta para
o cortejo. Todos esses que aparecem nos cantos da imagem, representam claramente
serem autoridades e pessoas de origem europ…ia que acompanham, de forma
distanciada, a festa. Atr‡s do cortejo vemos mais tr€s homens executando uma salva de
tiros, esse elemento demonstrava que os soldados e as autoridades estavam ali para
presenciar as celebra‚•es e a salva de tiros sugere que o momento da festa contava com
o apoio por parte da “ordem” estabelecida. Veremos nos relatos adiante, que era comum
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a presen‚a dos senhores e autoridades nas comemora‚•es dos cativos e libertos sem que
houvesse qualquer men‚ƒo de oposi‚ƒo aos festejos.
Os elementos presentes nessa imagem, se comparados Žs festas em outras
regi•es do paŒs representadas por naturalistas, nos fazem supor tratar-se de uma festa de
coroa‚ƒo de rei e rainha, acompanhada pelo cortejo, dan‚a, m•sica e teatraliza‚ƒo. ‹
uma representa‚ƒo festiva onde se misturam componentes da cultura europ…ia com
elementos africanos. ‹ assim na cena que Joƒo MaurŒcio Rugendas desenhou em sua
viagem pelo Brasil, no segundo quarto do s…culo XIX.
Figura 02: O dia de festa da Nossa Senhora do Ros‡rio, padroeira dos negros.

Fonte: KIDDY, Elizabeth W. op. cit. p. 185. Ver tamb…m: REIS, Joƒo Jos…. op. cit. 1991, p. 65.

A imagem apresenta um euf„rico cortejo, com o rei e a rainha ao centro,
m•sicos em primeiro plano tocam tambores e flautas de estilo europeu, mais atr‡s
aparecem as bandeiras. No canto esquerdo da tela … possŒvel ver as autoridades –
Elizabeth Kiddy relatou ser um homem e um padre, ambos a cavalo61 – assistindo a
festa. Apesar das formas de representa‚•es entre as duas imagens ser bastante diferente,
o que queremos evidenciar sƒo os elementos em comum nas cenas: ambas foram
registradas no final do ano; p•em o foco em um homem e uma mulher posicionados
mais ou menos no centro de um movimentado cortejo que os acompanha com dan‚a e
m•sica, h‡ tamb…m a presen‚a das autoridades que observam a cena ao longe. Esses
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elementos sƒo indŒcios que nos permitem interpretar a festa de Desterro como sendo
uma coroa‚ƒo de reis e voltarmos nossos olhares para a import•ncia dessa manifesta‚ƒo
para a comunidade negra.
Embora a representa‚ƒo de Tilesius esteja datada de antes de 1807, ou seja, antes
do compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Ros‡rio ser reformulado, nƒo
podemos deixar de conjecturar a possibilidade da festa estar ligada Ž irmandade. Mesmo
porque provavelmente o compromisso de 1807 tenha se baseado na tradi‚ƒo e costumes
at… entƒo praticados na congrega‚ƒo. Segundo Marina Mello e Souza a festa no s…culo
XIX se tornou
produto do encontro de diferentes culturas sob as condi‚•es do sistema
colonial escravista, os reinados festivos e as congadas neles realizadas
congregavam sŒmbolos diferentemente decodificados pelos diversos grupos
sociais de alguma forma envolvidos. Para os negros, eram afirma‚ƒo de
caracterŒsticas africanas e tamb…m expressƒo de f… religiosa, eram formas de
reconhecimento de lugares sociais de destaque e expressƒo de lideran‚as.
Para os senhores e administradores, eram exemplos de submissƒo e
adapta‚ƒo Ž sociedade escravista; era forma de refor‚ar as rela‚•es
patriarcais e serviam de intermedi‡rios no trato com a comunidade negra.62

Nesse sentido, nƒo devemos pensar que a festa nascesse apenas pelo fato de estar
estipulada no Compromisso, … mais plausŒvel imaginarmos que … a partir da
manifesta‚ƒo que se encontre uma maneira de institucionalizar esta pr‡tica, que h‡
muito tempo j‡ envolvia escravos no interior das irmandades em todo o Brasil.
A reprodu‚ƒo do naturalista Tilesius se aproxima muito da constata‚ƒo sobre os
aspectos das festas da Irmandade de Nossa Senhora do Ros‡rio feita por Cla•dia
Mortari para o perŒodo posterior (de 1830 a 1841). Segundo a historiadora, as festas de
Nossa Senhora do Ros‡rio em Desterro “foram freq‘entemente alegres, barulhentas,
com cantos, dan‚as e prociss•es”63. Em sua pesquisa referente Ž Irmandade de Nossa
Senhora do Ros‡rio a historiadora constatou a presen‚a de pagamentos de velas, ceras,
foguetes, bombas, m•sicos, e tamb…m a arrecada‚ƒo de esmolas para a realiza‚ƒo das
festas. Este ato solene contava com a presen‚a de autoridade tais como o Reverendo
Arcipreste Vig‡rio da Vara e o Reverendo C–nego Vig‡rio da Matriz.64
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Outros membros da expedi‚ƒo de 1803-4 tamb…m deixaram suas impress•es
sobre as festas de Natal em Desterro, em relatos escritos. ‹ o caso do relato do capitƒo
Lisiansky, da mesma expedi‚ƒo russa de 1803: ele relatou que naquela …poca, segundo
estimativas do governo, a popula‚ƒo de toda a Ilha somava um total de 10142
habitantes, sendo que 4000 eram de origem africana, acrescentando que “quase todos
estƒo convertidos ao cristianismo por seus senhores e t€m no preto Sƒo Benedito seu
Santo protetor, nas horas ingratas”65 . No seu relato a manifesta‚ƒo dos escravos
despertou a admira‚ƒo do capitƒo do “Neva”, muito mais do que a festa promovida
pelos senhores, pois segundo o viajante as festas dos senhores se diferenciavam pouco
dos usados pelos cat„licos da Europa
o que nƒo acontecia em rela‚ƒo aos negros que, estando divididos em
grupos, de acordo com seus aspectos, produziam em mim grande diversƒo,
com suas esquisitas dan‚as tŒpicas, onde eram introduzidas a‚•es e gestos
caracterŒsticos Ž maneira de suas condutas em batalhas. Este inocente
entretenimento de dan‚as continuava por uma quinzena, sem interrup‚•es.
Nƒo sabia de que mais me admirar: se dos seus espŒritos infatig‡veis ou de
seus procedimentos recatados. Este festival reflete, eu penso, uma grande
distin‚ƒo de humanidade dos senhores; e estes em troca de favores tamb…m
era evidente na sobriedade e decoro dos escravos; qualidade rara a ser
encontrada nesta ra‚a, em outras col–nias. O •ltimo dia de festa foi
encerrado com uma esp…cie de com…dia, interpretada diante do governador,
um dos int…rpretes agradeceu ao governador em nome de seus compatriotas,
pelas alegrias que eles tinham gozado sob a sua administra‚ƒo, durante o ano
precedente. 66

Apesar da visƒo tŒpica dos viajantes da …poca atraŒdos pelo ex„tico, existem
algumas considera‚•es que merecem destaque: a “divisƒo em grupos” sugere a presen‚a
de diferentes na‚•es africanas, demonstrando a diversidade presente no dia da festa;
ressalta a presen‚a da dan‚a e da teatraliza‚ƒo dos gestos simulando uma batalha, e ao
que tudo indica as autoridades locais estavam presentes assistindo a festa.
Os elementos descritos acima vƒo de encontro com o que Marina Mello e Souza
considera como parte importante da seq‘encia que, de maneira geral, envolvia os rituais
de coroa‚ƒo de reis. Seria talvez o momento ap„s a coroa‚ƒo, quando o cortejo seguia
pelas ruas com suas dan‚as representando as embaixadas de reinos distantes e o Congo,
quase sempre envolvendo guerras interpretadas com grande energia.67 Esta compara‚ƒo
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se trata apenas de uma suposi‚ƒo para um momento especŒfico do relato, pois tudo
indica que o viajante fundiu na descri‚ƒo v‡rios dias da festa, sem deixar muitos
detalhes, o que dificulta uma maior interpreta‚ƒo do que foi representado ao longo dos
quinze dias de celebra‚ƒo.
Outro ponto a ser levantado no relato do capitƒo Lisiansky … o fato dele
considerar a permissƒo da festa como sinal da benevol€ncia dos senhores. Por tr‡s dessa
“humanidade”, Joƒo Jos… Reis esclarece que o ato de conceder ou proibir a festa, … uma
questƒo de negocia‚ƒo e interesses. Muitas vezes se torna necess‡rio haver a festa para a
manuten‚ƒo e controle da ordem, mas o direito Ž festa dos escravos nƒo vinha de uma
decisƒo espont•nea de cima, mas sim, era resultado da pressƒo escrava.68
O naturalista Langsdorff, num relato riquŒssimo, presenciou a festa do Ano
Novo, ele descreve com interesse e estranhamento a dan‚a dos cativos e lembra
apesar de que melhor descri‚ƒo que se fa‚a destas dan‚as nƒo represente
mais que uma imagem incompleta. [...] Geralmente os escravos negros se
movimentam com muito ruŒdo e barulho pelas ruas mas, este ano choveu
tanto, que eles foram obrigados a festejar seus bacanais em mŒseras
choupanas ou nas bodegas p•blicas. Encontrei com facilidade o terreiro de
dan‚as no centro da vila, pois o som da m•sica e os gritos dos dan‚antes
ecoava Ž dist•ncia; digo m•sica, mesmo que nƒo se ouvisse um s„ dos
nossos instrumentos europeus de som ou de corda. Era uma gritaria
mon„tona, uma marca‚ƒo barulhenta e selvagem do compasso, com as
batidas dos chocalhos e palmas indicando Ž dist•ncia o lugar da reuniƒo.
[...]O rei ou o mestre do grupo dan‚ante se destacava de todos os outros
companheiros do baile pela estatura, as dimens•es do corpo e os gestos.
Como her„i ele conduzia seu povo, que se reunia em cŒrculo em torno dele.
Ao inv…s do elmo azulado sua cabe‚a estava coberta de brilho, papel
dourado e penas coloridas, e em vez do plastrƒo usava pequenas franjas de
lantejoulas ao peito, s„is e estrelas recortadas em papel dourado e prateado
adornavam todo o ambiente. Na mƒo esquerda este her„i segurava um
bastƒo de dois p…s de comprimento que era atritado em outro menor na mƒo
direita. Em lugar de m•sicos, havia um cŒrculo de negros sentados ao chƒo
em um canto e batiam com as mƒos sobre uma pele de boi esticada sobre um
toco de ‡rvore – Este era o tambor. A maioria dos presentes ao baile estava
vestida com uma tanga Ž cintura ou cal‚as curtas, quase sem roupas,
enfeitados com in•meras penas coloridas, fitas e seda e um diadema de
papel dourado. Alguns cobriam o rosto com m‡scaras, outros estavam
horrivelmente lambuzados de vermelho, branco e outras cores. Negros e
negras, como foi dito, circundavam seu chefe e, conforme as habilidades,
dan‚avam no centro do cŒrculo, fazendo movimentos dos mais estranhos e
peculiares; outros cantavam, ou melhor, emitiam alguns gritos africanos que
eram incompreensŒveis. Eles gingavam de uma maneira incompar‡vel os
quadris, girando-os horizontalmente em forma de cŒrculo, enquanto que a
parte superior do corpo permanecia quase que im„vel, equilibrando-se nas
pernas que se movimentavam velozmente; assim, tamb…m sacudiam os
m•sculos do pesco‚o, dos ombros, das costas, de uma maneira tƒo
indescritŒvel que pareciam dominar cada um destes m•sculos. A maior
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destreza foi apresentada por uma negra seminua que movimentava
concomitantemente os quadris com gestos artŒsticos e ligeirŒssimos dos p…s.
A deforma‚ƒo dos m•sculos do rosto, assoprando as bochechas e outros
gestos horrŒveis faziam parte da dan‚a. [...] O objeto principal de tais
dan‚as consiste na representa‚ƒo de atos comuns da vida, por exemplo, da
pesca, ca‚a, guerra, etc. e, atrav…s da apresenta‚ƒo fiel estƒo pr„ximos de
suas inten‚•es, que bem poderiam fornecer motivos para nossos bailarinos
cl‡ssicos da Europa.(...) 69

Interessante perceber que no relato de Langsdorff … que a festa descrita acontecia
normalmente nas ruas da cidade, mas naquele “ano choveu tanto, que eles foram
obrigados a festejar seus bacanais em mŒseras choupanas ou nas bodegas p•blicas.” Isto
sugere o lugar onde era comum acontecer a festa dos escravos, uma informa‚ƒo que
provavelmente recebeu por quem os acompanhava pela cidade, pois, era comum que
al…m de suas observa‚•es os viajantes receberem auxŒlio das autoridades que os
recebiam, para “entenderem” as festas70 .
Nessa festa parece nƒo haver instrumentos europeus, pois relata: “digo m•sica,
mesmo que nƒo ouvisse um s„ dos nossos instrumentos de som ou de corda.” Havia
somente instrumentos africanos, chocalhos e tambores. Mas o viajante descreve a
presen‚a de um “rei ou o mestre” e descreve suas caracterŒsticas e vestimentas. Apesar
de mencionar a presen‚a de um rei, essa descri‚ƒo parece estar mais pr„xima de um
ritual da religiƒo de origem africana.
Esta descri‚ƒo se aproxima muito da defini‚ƒo feita por Arthur Ramos sobre o
significado do “batuque” no s…culo XIX. Para o autor, o termo “batuque” se referia a
uma dan‚a de car‡ter geral, na dan‚a os negros em cŒrculos executavam cantos, passos e
sapateados, acompanhados por um ritmo marcado com palmas e instrumentos de
percussƒo. No meio do cŒrculo um dan‚arino ou uma dan‚arina, Žs vezes os dois, se
destacava do grupo mostrando grande agilidade e requebro do corpo em movimentos
individuais.71
Em 1643, no Recife holand€s, a descri‚ƒo feita pelo viajante Zacharias Wegener
e analisada por Jos… Ramos Tinhorƒo72 nos traz elementos muitos pr„ximos do que foi
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descrito em Desterro. Na descri‚ƒo em Recife, a cena envolvia m•sicos sentados num
tronco de ‡rvore e tocando tambores, outro homem, ao centro, raspava um longo recoreco em forma de bastƒo (o mesmo usado na descri‚ƒo de Langsdorff – Tinhorƒo
menciona que este instrumento era chamado no s…culo XIX de Macumba73 ), ao redor
dos m•sicos um grupo de negros dan‚ava fazendo roda em torno de uma mulata. Esta
descri‚ƒo Tinhorƒo identifica como sendo um momento do ritual de terreiro da religiƒo
de origem africana74 , o que nos leva a crer que esta pr‡tica tamb…m estava sendo
representada em Desterro, em 1803.
Todos os relatos de 1803, incluindo a iconografia de Tilesius, foram realizados
por viajantes estrangeiros de uma mesma expedi‚ƒo que presenciaram o mesmo
fen–meno (as festas de final de ano) visto de diferentes •ngulos. Pelo fato da festa se
estender por v‡rios dias, tudo indica que diferentes celebra‚•es estavam presentes.
Podemos supor que neste perŒodo havia tanto os cortejos e representa‚•es mais ligadas a
Igreja Cat„lica (que pelas datas dos relatos aconteciam no dia do Natal), quanto
batuques mais pr„ximos dos costumes africanos.
Em dezembro de 1815, o viajante Adalbert Von Chamisso esteve na Ilha de
Santa Catarina e permaneceu aqui at… o final do mesmo m€s. Em seus relatos, pouco
comenta sobre as festas dos escravos. Suas considera‚•es centram-se na questƒo do
com…rcio de escravos para Santa Catarina, indicando que anualmente chegavam de
cinco a sete navios com escravos, segundo o viajante para serem “(...)usados em
substitui‚ƒo aos que morriam cada ano no servi‚o da lavoura.”75 Sobre as festas de fim
de ano ele apenas comenta que
o Natal como em toda a parte, e aqui tamb…m, era a festa das crian‚as e dos
negros. Eles se movimentavam por toda a localidade aos grupos,
fantasticamente adornados, indo de casa em casa cantando, brincando,
dan‚ando, em troca de insignificantes presentes, entregando-se Ž mais
descontraŒda alegria. Era a …poca de Natal, dentro deste mundo de verdes
palmeiras e laranjas! Em toda a parte, ao Natal, canto, dan‚a e o alegre passo
do fandango.”76
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O relato de Chamisso, apesar de pouco descritivo, nos traz informa‚•es que nos
permitem perceber o movimento dos negros pelas ruas de Desterro no dia da festa,
“fantasticamente adornados, indo de casa em casa, cantando brincando, dan‚ando, em
troca de insignificantes presentes, [...] entregando-se Ž mais descontraŒda alegria” Esses
“insignificantes presentes”, apesar de terem sido minimizados, sugerem o pedido de
esmolas feito pelas pessoas que saŒam em cortejos pelas ruas, pode-se aŒ imaginar que
esta festa estivesse ligada Ž igreja, pois as esmolas serviam de importante fonte de
arrecada‚ƒo de fundos para a Irmandade.
No mesmo perŒodo da passagem de Chamisso (1815), esteve na Ilha o naturalista
Louis Choris, que por sua vez deixou um relato rico em detalhes, apesar da visƒo
comum de estranhamento:
Os negros africanos nƒo trabalham aos domingos. Durante as festas de fim
de ano gozam de uma liberdade quase ilimitada. Eles se re•nem em grupos
de dez a vinte; seus senhores os vestem de seda com ornamentos bizarros
que consistem em plumas, fitas, e pequenos espelhos. Cada grupo tem um
chefe que est‡ armado com uma espada; outros t€m cŒmbalos, flautas e
tambores, peda‚os de bambus talhados em cortes transversais. (...) Estes
grupos vƒo de casa em casa dan‚ando; e quanto mais se aproxima o fim
destes tr€s dias, mais eles se extravasam em arrebatamento nos seus prazeres
(...). Os negros amam a dan‚a, iniciando este divertimento pela tarde. Um
negro e uma negra dan‚am sozinhos, muitas vezes ao som de um
instrumento chamado “Carimba” pelos portugueses, e “Bansa” pelos negros.
(...) O homem que toca este instrumento serve-se de acompanhamento um
canto que faz correr l‡grimas dos olhos dos negros, de maneira que se v€em
os negros dan‚ando e chorando ao mesmo tempo.77

Chamisso pouco relatou e mas claramente se impressionou com os festejos
africanos. Gra‚as ao relato de Choris fica claro o movimento e as dan‚as destes cativos
em seu momento particular de celebra‚ƒo. Este relato nos permite supor tratar de uma
festa de coroa‚ƒo, pois traz elementos de vestu‡rio, objetos e detalhes da festa, descreve
tamb…m o fato de uma negra e um negro dan‚arem sozinho, um retrato muito parecido
com a imagem feita por Tilesius que sugere a presen‚a do rei e da rainha,
acompanhados por instrumento musicais, numa cena de muita emo‚ƒo por parte
daqueles que participam da dan‚a. Suas vestimentas indicam uma mistura de trajes com
a seda, plumas e espelhos, comuns no dia da festa. Mesmo assim essas conjecturas nƒo
passam de uma hip„tese, pois devemos perceber que o viajante descreve tr€s dias de
77
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festa e provavelmente sua descri‚ƒo relata outras celebra‚•es invadiam as ruas da
cidade.
Em 1815, foram coroados pela Irmandade de Nossa Senhora do Ros‡rio,
segundo consta na Ata da Mesa Diretora, o Rei Ant–nio e a Rainha Felipa.78 Mesmo
sem podermos dizer com certeza qual festa estava sendo retratada por Choris e
Chamisso, se a nossa an‡lise hist„rica permitir um pouco de imagina‚ƒo, quem sabe nƒo
eram Ant–nio e Felipa que dan‚avam ao som do “Bansa”, acompanhados “por um canto
que faz[ia] correr l‡grimas dos olhos dos negros”.
Pelas descri‚•es feitas por esses viajantes, podemos perceber o ambiente que se
formava a cada final de ano em Desterro. Os relatos de 1803 e 1815 nƒo especificam
claramente se havia o rei e a rainha, nem se foram coroados. Mas a data de realiza‚ƒo
das festas – perŒodo do Natal – e alguns rituais dram‡ticos indicam elementos que
apontam para uma possŒvel presen‚a da festa de coroa‚•es de reis negros,
principalmente a representa‚ƒo feita por Tilesius, em 1803. As descri‚•es feitas por
Lisiansky, no mesmo ano, e Chamisso, em 1815, tamb…m sugerem a presen‚a dessa
pr‡tica. Por…m, seus relatos abrangem v‡rios dias de festa, o que leva a crer que outras
manifesta‚•es mais pr„ximas dos rituais africanos tamb…m eram realizadas; algo que na
descri‚ƒo do naturalista Langsdorff fica evidente. Nesse sentido, devemos considerar
que al…m das pr‡ticas de elei‚•es de reis negros, com dan‚as e m•sicas de origem
africana em homenagem aos santos de devo‚ƒo – uma celebra‚ƒo mais pr„xima aos
preceitos cristƒos e mais aceitos pelas autoridades coloniais e representantes da Igreja –
havia tamb…m batuques que nƒo estavam ligados a irmandade e que encontrava no
momento das comemora‚•es de final de ano uma maior facilidade para se manifestar.
At… a independ€ncia do Brasil, os festejos pareciam acontecer com o
consentimento, se nƒo com a participa‚ƒo da popula‚ƒo livre e das autoridades de
Desterro. Era uma situa‚ƒo bem diferente da que come‚ou a ser vista conforme a cidade
foi se desenvolvendo e novas polŒticas de controle do espa‚o p•blico e da mobilidade
dos escravos e libertos foram sendo implantadas, visando uma quebra com as “velhas”
pr‡ticas do Antigo Regime.
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Capítulo 02. Aos poucos a tolerância senhorial cede lugar ao controle do poder
público.
As festas de coroa‚ƒo de reis africanos foram pr‡ticas comuns no interior das
irmandades de escravos no Brasil desde pelo menos o s…culo XVII. A festa reproduzia
um momento de confraterniza‚ƒo comunit‡ria, de uma inversƒo tempor‡ria das
hierarquias, de interrup‚ƒo do trabalho para celebrarem seus santos de devo‚ƒo. Mas
nem tudo era aceito e havia limites que eram impostos por aqueles que controlavam os
instrumentos de poder da sociedade colonial. Para alguns era necess‡rio haver o dia da
festa como forma de manter a ordem, mas em nome dessa mesma ordem outras
autoridades tratavam de conden‡-las. Dessa ambig‘idade o que podia ou nƒo ser feito
dependia do contexto e da forma como alguns setores da sociedade colonial encaravam
as festas. 79
Nƒo havia uma legisla‚ƒo oficial no perŒodo colonial que fizesse valer o direito
ou a proibi‚ƒo das festas, o que acontecia era uma implanta‚ƒo de medidas isoladas de
acordo com a conjuntura e o momento de cada localidade, ou seja, a escolha de se
realizar ou nƒo a festa era dada de acordo com a situa‚ƒo. Quanto mais amea‚as de
rebeli•es, maiores eram os cercos. A vigil•ncia come‚ava pelas pr‡ticas festivas
afastadas das Igrejas, at… chegar Žs festas religiosas.80
No perŒodo colonial, muitas revoltas foram tramadas nos dias das festas, pois,
al…m de marcar um momento de “quebra” da rotina di‡ria, de renova‚ƒo das for‚as
desgastadas pela pr‡tica do trabalho, a festa estabelecia uma instaura‚ƒo de uma nova
ordem, diferente da anterior, que gerava uma tensƒo entre a continuidade e a ruptura,
um momento perfeito para se planejar mudan‚as das condi‚•es di‡rias de vida.81
No s…culo XVIII, em algumas regi•es do paŒs as festas de coroa‚•es de reis e
rainhas come‚aram a se tornar amea‚adoras para as autoridades, o que gerou um quadro
de persegui‚ƒo Žs celebra‚•es em regi•es como Minas Gerais e Bahia. Essas regi•es se
tornaram grandes centros de popula‚ƒo escrava, algo que causava nas autoridades um
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receio de que se tramassem atos de resist€ncia, assim, come‚ou a haver tentativas de
banir as coroa‚•es.82
Em 1720, em Minas Gerais o Conde de Assumar baniu a coroa‚ƒo de reis e
amea‚ou nƒo pagar os padres que concordassem coroar reis e rainhas. Essa medida foi
imposta porque surgiram rumores sobre alguns escravos rebeldes que haviam nomeado
entre si um rei, um prŒncipe e oficiais militares.83
Na Bahia, em 1729, tamb…m se tentou reprimir a elei‚ƒo de reis negros,
associando a festa a atos de indisciplinas e alegando que os poderes que o rei detinha
durante o perŒodo das celebra‚•es era um atentado contra a ordem. Al…m da proibi‚ƒo
Žs festas, proibiu-se ainda o aluguel de casa aos escravos e o ajuntamento de negros em
torno de atabaques. Para Mello e Souza, “foi provavelmente a intensidade da repressƒo
aos reinados negros, associado Ž forte influ€ncia de cultos ioruba e nag– que fez
desaparecer na Bahia o costume de se coroar reis,(...).”84 Pois no come‚o do s…culo
XIX, nƒo havia qualquer men‚ƒo a coroa‚ƒo de reis negros nos compromissos de
irmandades de “homens pretos” na Bahia.85
Pr‡ticas antes permitidas por certos setores da sociedade colonial come‚aram a
partir do s…culo XVIII, e principalmente no s…culo XIX, com a chegada da Corte e pelo
processo de constru‚ƒo do Estado depois da Independ€ncia do Brasil, a serem
associadas a costumes b‡rbaros, contr‡rios Ž civiliza‚ƒo que se queria implantar.86 Em
momentos de maior inseguran‚a e tensƒo social, a manifesta‚ƒo culturais dos escravos
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eram vistas como momento de organiza‚ƒo de insurrei‚•es e estopins de revoltas87 .
Principalmente depois das tentativas de rebeli•es ocorridas na Bahia … que a classe
propriet‡ria, marcada pelo medo de revolta em outras regi•es do paŒs, se fechou para
criar leis que intensificaram o cerceamento Žs pr‡ticas culturais de origem africana.
A partir do s…culo XIX houve um aumento na importa‚ƒo de africanos novos
para o Brasil, provocado pela expansƒo econ–mica da pra‚a mercantil do Rio de Janeiro
e tamb…m da cultura cafeeira no Vale do ParaŒba. Segundo Manolo Florentino e Jos…
Roberto Go…s, o aumento do volume de desembarques de escravos nƒo ocorreu somente
pelo fato do crescimento econ–mico; os rumores de uma possŒvel aboli‚ƒo do com…rcio
de escravos causado pelas constantes press•es inglesas para o fim das importa‚•es
provocou um quadro de crescimento nas importa‚•es de escravos antes que entrassem
em vigor as medidas antitr‡fico.88
Desde 1810 a Inglaterra pressionava Portugal para que fossem assinados tratados
com o objetivo de p–r fim ao com…rcio de almas. As raz•es da proibi‚ƒo passavam das
quest•es ideol„gicas sobre o tr‡fico e a escravidƒo, tais medidas possuŒam um car‡ter
minimizador das vantagens de acesso a mƒo-de-obra por outras col–nias, visto que a
Inglaterra em 1807 aboliu o com…rcio de escravos em suas col–nias. Ap„s a
independ€ncia, o Brasil passou a ser alvo das press•es inglesas, em 1826 foi assinado o
tratado bilateral, que somente entrou em vigor em mar‚o de 1830 e foi refor‚ado com a
Lei da Reg€ncia de 07 de novembro de 1831, medidas a partir das quais toda
importa‚ƒo de escravos era considerada ilegal. A assinatura nƒo garantiu o fim do
tr‡fico e muitos escravos trazidos da ˆfrica continuaram a desembarcar no Brasil at… a
d…cada de 1850.89 Essa presen‚a de africanos novos no rec…m formado paŒs causou uma
situa‚ƒo de preocupa‚ƒo da elite brasileira que tinha como objetivo a constru‚ƒo de um
modelo ideal de na‚ƒo: “civilizado” e europeizado. Nesta ideologia a presen‚a de um
grande contingente de africanos, considerados “b‡rbaros” e de cultura inferior, causava
o medo na elite para um possŒvel desequilŒbrio racial e o perigo do confronto entre
ra‚as.90
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No inŒcio do s…culo XIX, em diversas regi•es do paŒs cresceram as preocupa‚•es
de controle da comunidade africana. Mello e Souza descreve o contexto em que se
inseriram as festas e as conseq‘€ncias com a chegada da corte ao Rio de Janeiro em
1808. Nesta …poca as tradi‚•es da sociedade colonial come‚aram a ser vistas como algo
incompatŒvel com a cidade que abrigava a famŒlia real. As pr‡ticas de pedidos de
esmolas em cortejos ao som de tambores foram proibidas pelo prŒncipe regente, em
1817. Foi feito um acordo entre o Intendente Geral da PolŒcia com os juŒzes das
irmandades, no qual ficou garantido o pagamento de 50$ r…is Žs irmandades em troca do
“sossego p•blico”. Passado cinco anos as autoridades sentiram-se desobrigadas de pagar
o combinado, deixando as irmandades sem o importante recolhimento das esmolas que
garantiam recursos Žs institui‚•es.91
Jean Baptiste Debret esteve no Brasil neste perŒodo e comentou sobre a situa‚ƒo
das festas nas irmandades de “homens pretos” no Rio de Janeiro
[...] com a presen‚a da Corte no Rio de Janeiro proibiram-se aos pretos as festas fantasiadas
extremamente ruidosas a que se entregavam em certas …pocas do ano para lembrar a mƒe p‡tria; essa
proibi‚ƒo privou-os igualmente de uma cerim–nia extremamente tranq‘ila, embora com fantasias, que
haviam introduzido no culto cat„lico. ‹ por esse motivo que somente nas outras provŒncias do Brasil pode
se observar ainda a elei‚ƒo anual de um rei, de uma rainha, de um capitƒo de guarda [...].92

Ao descrever o que acontecia no Rio de Janeiro, … possŒvel notar no discurso que
as festas realizadas pelos escravos e seus descendentes estavam ficando cada vez mais
afastadas dos grandes centros. Ele retratou, no mesmo perŒodo, um rei e uma rainha da
Irmandade do Ros‡rio coletando donativos para a manuten‚ƒo da Igreja no Estado do
Rio Grande do Sul.93 Ainda que em outras partes do Brasil nƒo fosse mais possŒvel
presenciar tais festas, em Desterro elas ainda aconteciam. No mesmo ano de 1817 foram
coroados pela Irmandade de Nossa Senhora do Ros‡rio um rei e uma rainha, cujos
nomes aparecem na Ata de elei‚ƒo como sendo de Pedro (escravo de Jos… Pereira) e
Maria Santana. 94
Proclamada a independ€ncia surge um modelo de Estado Nacional no qual as
decis•es polŒticas eram tomadas por aqueles que exerciam os cargos do Executivo e do
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Legislativo. O grupo mais importante da elite imperial era o dos ministros, sendo o
Imperador o maior representante desse grupo. Organizou-se um modelo de Estado
caracterizado principalmente pela homogeneidade ideol„gica e treinamento das elites
polŒticas que iriam governar o paŒs.

As provŒncias passam a ser governadas por

presidentes nomeados diretamente pelo Imperador, esses presidentes representavam “o
segundo escalƒo da burocracia nacional”; segundo Carvalho a presid€ncia da provŒncia
era um passo importante na carreira de polŒtico, pois era o caminho para chegar ao
Congresso ou ao Minist…rio.95 A elite polŒtica brasileira visava uma forma‚ƒo
homog€nea de seu corpo polŒtico, principalmente na primeira metade do s…culo XIX. A
classe governante do paŒs realizou seu “treinamento” em Coimbra, essas pessoas
pertenciam essencialmente ao funcionalismo p•blico e ao Ex…rcito. Quando o Brasil se
tornou independente a elite soube concentrar a forma‚ƒo de seus futuros membros e
distribuŒ-los pelos v‡rios cargos polŒticos e pelas provŒncias.96 Dentro desta concep‚ƒo
de homogeneidade polŒtica, a constru‚ƒo de um modelo ideal de na‚ƒo europ…ia e
“civilizada” fazia com que a presen‚a de africanos representasse o oposto de seus ideais.
Muitos os consideravam “b‡rbaros” e selvagens, e quando surgiam rumores de rebeli•es
aumentava a situa‚ƒo de cerco aos africanos.
As intensifica‚•es de cerceamento das festas tamb…m aumentaram em todo o
Brasil a partir das rebeli•es ocorridas em Salvador e no Rec–ncavo Baiano, que
culminaram no levante dos mal€s, em 1835. As rebeli•es de escravos que aconteceram
na Bahia na primeira metade do s…culo XIX podem ser explicadas pela expansƒo da
economia a partir do final do s…culo XVIII. Isto fez aumentar o n•mero de engenhos, a
produ‚ƒo de a‚•car e a importa‚ƒo de escravos, um perŒodo de crescimento da
economia canavieira. Durante esta fase, o aumento da for‚a de trabalho gerou uma
explora‚ƒo ainda maior e que tornou a vida dos africanos e dos escravos nascidos no
Brasil, ainda mais dura e penosa. Somada esta explora‚ƒo com o grande n•mero de
escravos importados, em sua maioria nag–s, jej€s e hau‚‡s, todos de sociedades que
estavam em guerra e muitos adeptos do islƒ, todo esse contexto trouxe caracterŒsticas
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para o rec–ncavo que facilitaram a constitui‚ƒo de solidariedade e a disposi‚ƒo para a
luta, por parte dos escravos. 97
O levante dos mal€s aconteceu no final do ciclo das festas do Bonfim, no m€s de
janeiro, e coincidiu com o fim do Ramadƒ dos mu‚ulmanos. O acontecimento provocou
uma enorme tensƒo na ProvŒncia da Bahia. Segundo Reis, as festas p•blicas viraram
alvo de rep•dio, pois, facilitavam a reuniƒo de negros, os jornais animalizavam os
africanos, causando o sentimento de medo no leitor, no qual “a batalha do jornal nƒo era
demogr‡fica ou econ–mica, era cultural”.98
Ap„s a independ€ncia cresceu a preocupa‚ƒo dos governos locais para controlar
os espa‚os da popula‚ƒo escrava, as medidas refletiam o medo de rebeldia e da
dissemina‚ƒo dos costumes africanos. Para o Rio de Janeiro, Martha Abreu tamb…m
comenta que a mudan‚a de posturas frente Žs festas religiosas no p„s-independ€ncia
foram decorrentes das transforma‚•es da sociedade nesse perŒodo; segundo a autora
“grande parte das elites polŒticas, dentro do espŒrito liberal, assumiu uma postura
anticlerical e, progressivamente, associou o catolicismo ao obscurantismo e ao atraso.”99
Algumas autoridades municipais e policiais consideravam as festas locais de jogos e
vagabundagem, e trataram de conden‡-las. Com o decorrer do s…culo, a pr„pria Igreja
passou a condenar por nƒo enquadrar como uma pr‡tica religiosa romanizada.100
O que se observou em todas as cidades do Imp…rio brasileiro foi um progressivo
esfor‚o dos governos locais, alimentado por uma unidade ideol„gica do Imp…rio, no que
diz respeito Ž constru‚ƒo de na‚ƒo aos moldes europeus, para estabelecer leis, decretos,
normas de posturas municipais e editais de polŒcia com o objetivo de proibir nƒo s„ as
celebra‚•es, mas, controlar ao m‡ximo todos os espa‚os p•blicos utilizados pela
popula‚ƒo livre, liberta e escrava principalmente nas cidades.
A Lei de 1— de outubro de 1828, que reformula as fun‚•es e atribui‚•es das
C•maras Municipais das ProvŒncias determina no artigo 66, par‡grafo 12: “Poderƒo
autorizar espet‡culos p•blicos nas Ruas, Pra‚as e Arraiaes, huma vez que nƒo offendƒo
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a moral publica(...)”101 Assim, regulou-se a autoridade da C•mara sobre as festas no
perŒmetro urbano. Iniciou-se a onda de leis que permeou o cotidiano da cidade de
Desterro e que teve impacto sobre as pr‡ticas descritas pelos viajantes no inŒcio do
s…culo XIX, pois al…m das festas, qualquer ajuntamento de escravos ou libertos
africanos se tornava uma amea‚a e nƒo condizia com os padr•es que os governantes do
rec…m formado paŒs queriam implantar.
Num ofŒcio de 11 de abril de 1835, enviado por Feliciano Nunes Pires –
representante da Assembl…ia Legislativa Provincial – para o Presidente da ProvŒncia,
Miguel de Souza Mello e Alvim, foi assegurado que a institui‚ƒo estava tomando as
devidas provid€ncias para “reprimir qualquer tentativa de insurrei‚ƒo”. Era uma
resposta aos temores alimentados desde a chegada da •ltima embarca‚ƒo vinda do Rio
de Janeiro com notŒcias do norte. Neste oficio, Feliciano relata que foi pedido para que
os guardas passassem a vigiar com mais freq‘€ncia uma casa da ch‡cara, que estava
sendo ocupada “por hum ou mais pretos forros”. O oficio era uma resposta Ž solicita‚ƒo
do Presidente da ProvŒncia e relata
Em resposta a o officio que a V. Exa me dirigio com o Senro Secretario da
Assembl…a Provincial lembrando as medidas que a mesma Assembl…a
parecerƒo convenientes para [ilegŒvel] e reprimir qualquer tentativa de
insurrei‚ao, tenho de dizer a V. Ex† para ser presente Ž Assemblea, que em
conseq‘€ncia das noticias vagarƒo(?) com a chegada da ultima embarca‚ƒo
do Rio, expedi logo e continuo a expedir ao juŒzes de Paz, Comdes de
Guardas Nacionaes as ordens e recomenda‚•es que entendi convenientes e
necess‡rias para prevenir e conter taes tentativas e expedirei ainda outras no
sentido do mencionado officio, segundo for verificado a necessidade d’ellas.
No entanto passo a assegurar a Assembl…a: que a policia actual a ficar-se ali
com mais freq‘€ncia e exten‚ƒo depois que a casa da ch‡cara est‡ sendo
ocupada por hum ou mais pretos forros, tenho ordenado ao Juiz de Paz
respectivo, que ponha [ilegŒvel] nisso mando das atribui‚•es, que lhe d‡ a
lei, recomendo-lhe ao mesmo tempo que por essa occasiao procure verificar
a exist€ncia de algum motivo para as indicadas reuni•es: que conjecturando
sobre dados mas „bvios, como sejƒo a diversidade de na‚•es que comp•e a
escravatura da ProvŒncia, e a propor‚ƒo entre pessoas livres, os escravos, e
mesmo libertos, nƒo vejo probabilidade de [ilegŒvel] tentativa, a que alias
poderia dar incentivo o [ilegŒvel] de que h‡ medo delles, ou a noticia de que
a lembrar que tendo por mui conveniente dar a as Guardas Nacionaes, que
[ilegŒvel] occasiƒo sejƒo chamadas a servi‚o, o mesmo soldo, que vencem
as [ilegŒvel], depende isso de disposi‚ƒo legislativa que [ilegŒvel] ocasiƒo
sejƒo chamadas a servi‚o. Quaes quer noticias e informa‚•es que ainda
forƒo ocorrer, e que devƒo merecer a atten‚ƒo da Assembl…a lhe serƒo por
mim oportunamente transmitidas.102
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Um documento significante para se perceber que mesmo em Santa Catarina
respingava a tensƒo provocada pelas revoltas cativas do perŒodo, isto parecia estar
latente no imagin‡rio das autoridades de v‡rias provŒncias do Brasil. Em Desterro, o
representante da Assembl…ia (Feliciano Nunes Pires) demonstrava ao Presidente da
ProvŒncia estar preocupado e preparado para reprimir e conter tais tentativas, revelando
que havia ordenado Ž polŒcia vigil•ncia sobre a “casa da ch‡cara” onde se reuniam
pretos forros. Avalia, entretanto, que a configura‚ƒo social da ProvŒncia nƒo era propŒcia
para uma suposta insurrei‚ƒo, segundo ele devido Ž diversidade de na‚•es dos cativos e
a propor‚ƒo destes entre a popula‚ƒo livre e mesmo liberta. Apesar disso, nƒo deixa de
assegurar certa vigil•ncia.
Pouco dias depois, o decreto n•mero 10 aprovado em 24 de abril de 1835 pela
Assembl…ia Legislativa Provincial de Santa Catarina determinava o que os escravos e
descendentes de africanos nƒo podiam fazer e deixa clara a preocupa‚ƒo das autoridades
frente Ž movimenta‚ƒo dos escravos e libertos, principalmente os africanos, pelos
espa‚os urbanos da cidade: “Art. 1— - Fica prohibido, depois do anoitecer, todo o
ajuntamento nas Pra‚as, Ruas e Estradas de quatro ou mais escravos, ou libertos
Africanos, s„s ou promiscuamente. Os que assim forem encontrados serƒo presos e
punidos (...)”.103 Interessante perceber que esse decreto foi aprovado tr€s meses depois
do levante dos mal€s e dois meses mais tarde seria aprovada a lei determinando a pena
de morte para os escravos que atentassem contra a vida do seu senhor, seus familiares e
feitores. Eram leis cujo foco estava no controle da popula‚ƒo africana e refletiam a
apreensƒo dos governantes, num perŒodo marcado por revoltas. Dentre elas, a j‡ citada
Revolta dos Mal€s, na Bahia, e tamb…m a Insurrei‚ƒo das Carrancas, na Comarca do Rio
da Mortes, Freguesia de Carrancas, em Minas Gerais, que teve inŒcio em maio de 1833.
Uma revolta que gerou repercussƒo e preocupa‚ƒo em outras provŒncias, principalmente
aquelas que estavam na regiƒo fronteiri‚a de Minas Gerais – Sƒo Paulo e Rio de
Janeiro104 .
Al…m de leis e decretos imperiais e provinciais, as posturas municipais tamb…m
regulavam o comportamento dos escravos e libertos; foram medidas adotadas pelas
autoridades locais como instrumento de controle social. O C„digo de Posturas da
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C•mara Municipal da cidade de Desterro era especŒfico na proibi‚ƒo no Artigo 38, dos
batuques realizados por escravos crioulos e africanos e tamb…m libertos, fazendo
men‚ƒo aos reinados africanos das irmandades. Eram essas duas manifesta‚•es que
foram descritas pelos viajantes estrangeiros no inŒcio do s…culo XIX sem que houvesse
quaisquer proibi‚ƒo para as suas realiza‚•es. Em 1845 j‡ nƒo se tolerava mais: o artigo
38 das Posturas especificava: “Ficƒo prohibidos d’aqui em adiante, os ajuntamentos de
escravos, ou libertos para formarem batuques; bem como os que tiverem por objectos os
supostos reinados africanos, que por festas costumƒo fazer.”105 Veremos adiante que
este artigo das posturas ser‡ evocado pelas autoridades de Desterro quanto mais se
aproximava o final do ano e aumentava a preocupa‚ƒo das autoridades para que se
fizesse valer a lei.
As posturas tinham um objetivo disciplinador, voltado a controlar e reprimir a
circula‚ƒo da popula‚ƒo cativa e liberta, bem como coibir algumas pr‡ticas sociais
africanas e crioulas nos espa‚os p•blicos, com o fim de dificultar a associa‚ƒo destes
grupos de indivŒduos. Oswaldo Rodrigues Cabral se refere a esta mesma postura de
Desterro como sendo datada de 11 de janeiro de 1831106 . Provavelmente o c„digo de
1845 era uma republica‚ƒo com o acr…scimo de novas posturas, o que leva a crer que
este par‡grafo j‡ estava em vigor desde 1831.
Em 1833, foi proibido o aluguel de casas sem a autoriza‚ƒo por escrito do
propriet‡rio do escravo; em 1845 foi vedada a compra de drogas e medicamentos pelos
escravos, a nƒo ser canela, cravo cominho, erva-doce e pimenta.107 Em outras regi•es do
paŒs, como Bahia e Rio de Janeiro essas medidas j‡ tinham sido implantadas desde o
inŒcio do s…culo XIX.
Eram vigiadas at… mesmo as fontes de ‡gua da cidade, lugares utilizados pelos
escravos para buscar ‡gua para a casa dos seus senhores. Como evid€ncia disso temos
este pedido feito pela C•mara Municipal ao Presidente da ProvŒncia, em setembro de
1843:
A C•mara Municipal desta cidade tem a honra de dirigir a Vossa Excel€ncia
para que se digne ordenar a coloca‚ƒo de huma patrulha ou sentinella no
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largo da caixa de agoa da Carioca desde o anoitecer at… ao toque de sino
policial para evitar ajuntamentos, assoadas, e actos immoraes de escravos
que, ali se re•nem todas a noites quando vƒo buscar agoa (...)108

Com a independ€ncia surgiram novas leis que refor‚aram o controle da
popula‚ƒo, estendendo aos v‡rios campos de a‚•es dos negros, que iam desde alugar
uma casa, abrir um estabelecimento comercial, festejar ou at… mesmo estar na rua
depois de determinada hora. A aplica‚ƒo dessas leis deveria ser um trabalho cotidiano
dos fiscais das C•maras Municipais e dos chefes da entƒo constituŒda polŒcia, come‚ou
a se compor um quadro em Desterro bem diferente daqueles descritos pelos viajantes no
inŒcio do s…culo XIX.
As proibi‚•es existiam em quase todas as cidades do Imp…rio. Em sua pesquisa
sobre as festas africanas no Rio de Janeiro, Martha Abreu conta que em diversos
perŒodos do s…culo XIX os jornais evidenciavam que as festas dos santos protetores
continuavam sendo importante para as irmandades, nƒo s„ as de escravos e libertos.
Mas a partir de 1830 as comemora‚•es negras e os “batuques” passaram a ser
cerceados. At… o fim do s…culo as festas antes pomposas e com barulho come‚aram a
perder espa‚os e foram se tornado cada vez menos freq‘entes. No Rio antigas
solidariedades nacionais, raciais e profissionais dentro das irmandades foram tamb…m
perdendo espa‚os, muitos compromissos foram alterados aumentando a diversidade
entre os membros.109
Ainda segundo a autora, a aplica‚ƒo das leis pelas autoridades estava
estreitamente ligada Žs transforma‚•es polŒticas que visavam a constru‚ƒo de uma
sociedade “civilizada”, mas principalmente na primeira metade do s…culo XIX a
tentativa de se imprimir uma “civiliza‚ƒo moderna nos tr„picos” muitas vezes esbarrava
em limites e ambig‘idades num perŒodo em que ainda predominavam valores herdados
do perŒodo colonial. Nesse sentido, haviam permiss•es e recuos pessoais que
contornavam as proibi‚•es oficiais e faziam com que algumas festas fossem autorizadas
e continuassem a ser realizadas, por…m com menor intensidade ou frequ€ncia.110
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Veremos no próximo capítulo que as coroações também foram banidas do
Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, em Desterro, num episódio
que provocou disputas entre os membros da Irmandade pelo controle da mesa diretora
da irmandade. Notaremos que mesmo com todas as proibições no âmbito legislativo e
religioso, ainda havia as festas na cidade e no interior da Ilha. As autoridades divergiam
entre permitir e proibir as festas, algo que se olharmos com atenção permite perceber
que ao final de cada ano os africanos e seus descendentes demonstravam sua vontade de
festejar, e mesmo com tais proibições ainda tentavam celebrar suas festas e contavam
até com a tolerância de algumas autoridades locais.
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Capítulo 03. Algumas divergências...: A tensão na Irmandade do Rosário e a
preocupação das autoridades provinciais com as festas no âmbito público.
Em 1841, desencadeou-se uma crise entre os irmƒos da Irmandade de Nossa
Senhora do Ros‡rio de Desterro, protagonizada pelo pardo Luiz de Miranda Ribeiro, na
…poca o Juiz da Irmandade. Ele se recusou a empossar novos integrantes da mesa eleita
e aplicou um golpe que reformulou o Compromisso da Irmandade. Em 1843, foi
aprovado um novo Compromisso e seu nome foi alterado, passou a chamar-se
“Irmandade de Nossa Senhora do Ros‡rio e Sƒo Benedito dos Homens Pretos”, num
epis„dio que provocou uma disputa entre os Irmƒos pretos e pardos da Irmandade pelo
controle da Mesa Diretora.111
As diverg€ncias se originaram quando a Irmandade de Nossa Senhora do
Ros‡rio aceitou abrigar em sua institui‚ƒo a Irmandade de Nossa Senhora do Parto, em
1833. Nesse ano foi feita a transfer€ncia da imagem da padroeira dos Irmƒos do Parto
para um dos altares da Irmandade do Ros‡rio. Para que houvesse a mudan‚a foram
estabelecidos alguns crit…rios: os Irmƒos do Parto teriam direito ao espa‚o reservado
para a coloca‚ƒo de sua imagem num dos altares laterais da Igreja do Ros‡rio, ficariam
sob responsabilidade do Tesoureiro do Ros‡rio as j„ias e o dinheiro que a Irmandade do
Parto recolhesse, e a imagem s„ seria transferida da Igreja quando a Capela dos Irmƒos
do Parto ficasse pronta.112
A tensƒo na Irmandade de Nossa Senhora do Ros‡rio iniciou no ano 1837,
quando os Irmƒos do Parto desobedeceram os acordos estabelecidos. Neste ano, os
Irmƒos do Parto conseguem uma autoriza‚ƒo para transferirem a imagem para a Igreja
Matriz, quebrando assim o acordo de s„ sairem quando a Capela ficasse pronta.
Contrariados, os Irmƒos do Ros‡rio tiveram que recorrer ao Monsenhor Vig‡rio
Capitular do Rio de Janeiro, que atendeu ao pedido e ordenou que a imagem retornasse
Ž Igreja do Ros‡rio, alegando que os Irmƒos do Parto agiram com “espŒrito de intriga e
nƒo de devo‚ƒo”.113 No ano seguinte, ap„s a tentativa de transfer€ncia da imagem, os
Irmƒos do Parto conseguem autoriza‚ƒo do Juiz de Paz para retirar esmolas pela
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cidade.114 Mais uma vez os Irmƒos da Irmandade do Ros‡rio tentaram recorrer dessa
situa‚ƒo, lembrando o acordo estabelecido de ficarem a cargo do Tesoureiro da
Irmandade as j„ias arrecadadas. Iniciava-se aŒ um quadro no qual transparece a vontade
dos irmƒos crioulos de buscarem seus pr„prios espa‚os, independentes dos irmƒos do
Ros‡rio.115 E como foi citado, vai terminar com a substitui‚ƒo do Compromisso em
1843.116 Dessa disputa, as elei‚•es para os cargos de Rei e Rainha foram abolidos do
Compromisso, e foram alterados tamb…m os crit…rios para o cargo de Juiz. Onde antes
se estipulava para ser um homem preto a ocupar o cargo, no novo compromisso exigiase algu…m de “zelo, possibilidade, car‡ter e alguma representa‚ƒo civil”.117 ExcluŒam-se
sim os escravos e principalmente os africanos, por nƒo serem considerados cidadƒos.
O argumento utilizado por Beatriz Mamigonian nos ajuda a compreender o
contexto em que estava inserida a disputa ente os membros da Irmandade de Nossa
Senhora do Ros‡rio.118 Segundo a historiadora o conflito entre os irmƒos, contava de um
lado com os pretos, amea‚ados de perderem sua lideran‚a, e do outro os pardos e
crioulos, refletindo o perŒodo de transi‚ƒo de uma popula‚ƒo escrava em que ainda
existia importante propor‚ƒo de africanos, para uma composi‚ƒo progressivamente mais
crioula. Somado isso, num contexto nacional de cerco Žs pr‡ticas culturais dos
africanos, o embate dentro da Irmandade trouxe novas a‚•es legitimadas por uma
ideologia nacional de rep•dio a tudo o que era colonial. 119
‹ certo afirmar que as antigas estruturas de funcionamento das irmandades
definidas pelas solidariedades nacionais, raciais e profissionais, que regiam a entrada
dos irmƒos a certa irmandade, passavam por profundas transforma‚•es desde inŒcio do
s…culo XIX e se intensificaram na p„s-independ€ncia em diversas regi•es do paŒs. Os
compromissos come‚aram a se tornar mais flexŒveis e menos exclusivistas, para o
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crit…rio da entrada e para ocupar cargos dentro das irmandades.120 A questƒo da cor j‡
nƒo tinha mais o mesmo peso do que no Antigo Regime, os compromissos pareciam
reproduzir o reconhecimento dos direitos civis dos cidadƒos brasileiros, ao mesmo
tempo em que excluŒam os escravos e africanos libertos das posi‚•es antes ocupadas
dentro das irmandades de “homens pretos”, por nƒo serem considerados cidadƒos do
imp…rio. De modo geral estas a‚•es se refletiram nos compromissos das irmandades em
todo o paŒs. Segundo Larissa Vianna, com a independ€ncia do Brasil os pardos
come‚aram a buscar novas condi‚•es de cidadania polŒtica e isto fez com que as
irmandades de pardos tomassem novas formas, tornando-se associa‚•es mais
conservadoras em busca de uma posi‚ƒo hierarquizante numa sociedade onde a
composi‚ƒo social ainda excluŒa escravos e africanos libertos da condi‚ƒo de cidadƒo.121
No Rio de Janeiro, por exemplo, foi a partir de 1820 que se passou a intensificar
as proibi‚•es sobre as festas dos cativos, inclusive as dan‚as e prociss•es organizadas
pelas irmandades de “homens pretos” viraram alvo da polŒcia que tentavam impedir as
festas, alegando que a ocasiƒo gerava bebedeiras, desordens e transtornos Ž ordem
p•blica.122 Em 1820, a pr„pria Irmandade de Nossa Senhora do Ros‡rio e Sƒo Benedito
aboliu de seu compromisso os cargos de rei e rainha nas comemora‚•es, segundo
Martha Abreu, talvez como alternativa de se prevenir contra possŒveis problemas com
as autoridades.123
Em Desterro, segundo Cl‡udia Mortari, a questƒo que envolveu toda a trama foi
a disputa entre os pardos e pretos pelo direito de administrar a Irmandade. Para a
historiadora isto revela a pluralidade em que viviam, mostrando que eles se viam e
agiam enquanto diferentes.124 De um lado estavam os pardos que pareciam seguir as
novas regras vigentes produzidas pelo impacto da independ€ncia e refor‚ar suas
posi‚•es polŒticas diante da popula‚ƒo local.125 Do outro lado da disputa os irmƒos
pretos nƒo aceitaram tais mudan‚as e tentaram buscar seus direitos por meios legais,
alegavam que tal a‚ƒo era contra os costumes que a h‡ trinta e dois anos vinham sendo
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seguidos, e que a Irmandade do Rosário desde a sua fundação foi liderada pelos
escravos africanos muito antes de haverem pardos e libertos na cidade.126 Num
documento enviado para os deputados da Assembléia Legislativa, os irmãos pretos
evidenciam sua posição sobre o caso:
(...) pessoas mal intencionadas apresentam nesta Assembléia requerimento
exigindo a admissão de um novo Compromisso no qual segundo se tem
feito publico figurão alguns pardos e crioulos Irmão da dada Irmandade,
com o único intento de inverter o que contém o artigo 3º do referido
documento compromisso porque se tem dirigido a 32 anos e fazê-lo
substituir pelo 3º art. do que eles assim em tempestiva, e dolorosamente
apresentam com ânimo de iludir, enganar, e faltarem a verdade(...)
[Irmandade] aliás criada no tempo em que o país habitado por colonos
brancos vindos das Ilhas dos Açores, apenas passados anos haviam alguns
escravos africanos, sendo certíssimo que muitos tempos depois é que
principiaram à haver ou aparecer pardos, e alguns escravos que se iam
libertando(...)127

Apesar dos Irmãos pretos reivindicarem seus direitos alegando sua posição de
herdeiros simbólicos dos cargos da Irmandade por serem os mais antigos na instituição,
o argumento parece que não surtiu efeito, pois ocorreu a alteração do artigo 3º que
estipulava quem poderia assumir o cargo de Juiz, também foi alterado o artigo 4º
abolindo o cargo de rei e rainha. A última coroação registrada pela Irmandade ocorreu
em 1844.
Muito bem analisada por Cláudia Mortari, a mudança mais significativa de toda
esta tensão foi com relação aos critérios estipulados para o cargo de Juiz da Mesa
Diretora da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário.128 Mas para nossa análise sobre as
festas africanas em Desterro cabe ressaltar o fim da eleição para o cargo de rei e rainha,
um episódio relevante por se tratar de uma prática tão importante no calendário das
Irmandades.
Como vimos até aqui, o dia da eleição de rei e rainha acontecia sempre no dia 25
de dezembro, dia de homenagear Nossa Senhora do Rosário e que era marcado pela
celebração que invadia as ruas da cidade com cortejo, dança e música. Uma data de
devoção que se tornava eficiente quanto maior fossem a capacidade dos participantes de
se unirem para fazerem suas homenagens de maneira notável. Além de apresentar um
fator aglutinador da comunidade negra, com o rei e rainha como figuras centrais, era
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tamb…m, um momento de celebrarem seus santos de devo‚ƒo como um “investimento”
para assegurar o destino da morte e garantir o caminho da vida mais segura e
interessante.129 Nesse sentido, quando os Irmƒos embasavam seus argumentos para se
defenderem das mudan‚as dentro da irmandade, … de supor que as festas estivessem
inseridas nessas argumenta‚•es. Veremos mais adiante que ainda se tentou negociar
com as autoridades da Assembl…ia Provincial a permissƒo para voltarem a fazer a festa
no final de ano, determinando a import•ncia dessa data para o funcionamento da
Irmandade. Mas antes desse epis„dio, veremos algumas representa‚•es nos documentos
das autoridades de Desterro e no interior da Ilha130 que nos permitem perceber a vontade
da popula‚ƒo e principalmente dos cativos em se expressarem nas suas festas no final do
ano.
Ap„s 1842, apesar de nƒo possuirmos fontes iconogr‡ficas ou relatos que
descrevam as festas pelas ruas da cidade, atrav…s de documentos dos integrantes da
C•mara Municipal e dos Oficiais de PolŒcia … possŒvel perceber a preocupa‚ƒo em
proibir estes “folguedos” em Desterro e no interior da Ilha de Santa Catarina. Isto abre
caminho para argumentar que estas pr‡ticas ainda estavam presentes e resistiram
durante algum tempo na cidade. Nƒo podemos afirmar se participavam delas as mesmas
pessoas que estavam envolvidas com a Irmandade, mas os documentos demonstram a
vontade de festejar quanto mais se aproximava o final do ano.
Em dezembro de 1842, num oficio ao Juiz de Paz Joaquim Luiz da Rosa, da
Freguesia da Lagoa, a C•mara Municipal relata que recebeu o oficio “versando sobre os
supostos reinados africanos que nesse distrito pretendem p–r em execu‚ƒo os Pretos
Cativos (...)” e pede para que o Juiz cumpra com o dever que lhe imp•em as Leis:
Tendo levado ao conhecimento da C•mara Municipal desta Cidade o seu
ofŒcio de 13 do corrente versando sobre os supostos reinados africanos que
nesse distrito pretendem p–r em execu‚ƒo os Pretos Cativos, sendo tal
procedimento em contrario as Posturas, e mais Leis. Resolveu a mesma
Camara que [?] cumpra pela sua parte com que dep•em o Art. 66  12 da
Lei do 1.— de Outubro de 1828, como determina o Art. 2.— do Regulamento
Policial n.— 120. Deus g. e.a Vs. e Desterro 15 de Dezembro de 1842 (...)131
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Por tr‡s da preocupa‚ƒo da C•mara para que se tomassem as devidas
provid€ncias, podemos perceber na Freguesia que os escravos africanos estavam
dispostos a se organizar para a realiza‚ƒo de suas festas de final de ano, isto sugere que
os escravos africanos na Freguesia da Lagoa da Concei‚ƒo elegiam reis. Tal aviso
parece nƒo ter sido atendido pelo Juiz de Paz da Freguesia da Lagoa, pois este concedeu
o direito Ž realiza‚ƒo do reinado africano. No dia 11 de janeiro de 1843 a C•mara
remeteu um oficio ao presidente da ProvŒncia Marechal Antero Jos… Ferreira de Brito e
comentou a autoriza‚ƒo do Juiz de Paz da Freguesia da Lagoa para a realiza‚ƒo de um
reisado de escravos ocorrido em 26 de dezembro de 1842. No documento … relatado o
desprezo que o Juiz da Freguesia da Lagoa teve com as normas de posturas e ao artigo
132 do Regulamento Policial de 31 de janeiro de 1842 – segundo o qual ficavam
incumbidos os JuŒzes de Direito, Delegado e Subdelegado, de zelar pela proibi‚ƒo de
espet‡culos e ajuntamentos p•blicos, que nƒo estivessem autorizados na forma do
Artigo 66  12 da Lei de 1.— de / Outubro de 1828. A C•mara se mostrou surpresa com o
ocorrido e pediu provid€ncias ao Presidente da ProvŒncia:
Ill. mo e ExcelentŒssimo Senhor - Pelo Artigo 104 das Posturas Municipais
estƒo proibidos os ajuntamentos de escravos africanos para supostos
reinados, no termo deste MunicŒpio e Tendo o Artigo 132 do Regulamento
Policial de 31 de Janeiro de 1842 cometidos aos JuŒzes de Direito,
Delegado e subdelegado a incumb€ncia de proibir os espet‡culos e
ajuntamentos p•blicos, que nƒo estiverem autorizados na forma do Artigo
66  12 da Lei de 1.— de Outubro de 1828; foi com surpresa que esta
C•mara Municipal veio o ofŒcio incluso datado de 5 corrente em que o
Juiz de Paz da Freguesia da Lagoa, da conta de haver se consentido a
reuniƒo de escravos, e aos supostos reinados naquela Freguesia no dia 26
de Dezembro passado, sim que para isso procedesse a autoriza‚ƒo de que
trata o referido Artigo de Lei do 1.— de Outubro de 1828, a sim existindo a
expressa proibi‚ƒo do mencionado Artigo 104 das Posturas.
Um tal acontecimento, que revela desprezo das Posturas da parte das
autoridades que naquela Freguesia … incumbida de faz€-las efetivos; julga
esta C•mara de seu dever levado ao conhecimento de V. Ex.† para que V.
Ex.† se sirva mandar dar as providencias que julgar [ilegŒvel], a fim de
que essa, e as de mais autoridades policiais levem as disposi‚•es sobre a
policia dos distritos a execu‚ƒo, que devem, e sƒo obrigados (...)132

Nƒo possuŒmos a continua‚ƒo desse caso, mas o que podemos tirar desse
pequeno trecho … que, mesmo com a proibi‚ƒo expressa nas Leis, as autoridades
divergiam no que diz respeito Ž permissƒo da festa, e ao que tudo indica a festa ocorreu
na Freguesia da Lagoa – no perŒodo do Natal, uma data importante que marcava o
momento de celebra‚ƒo para os cativos e seus descendentes – e com o consentimento do
Juiz de Paz da Freguesia.
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A mesma C•mara que se mostrou surpresa com tal acontecimento, no dia 25 do
mesmo m€s emitiu outro oficio para o Presidente da ProvŒncia, sobre outra festa, agora
na cidade de Desterro. Neste, a C•mara relata que nƒo concordou com o requerimento
enviado por Manoel do Nascimento Gomes (homem livre) que pedia a proibi‚ƒo do
divertimento de “brincar de reis”. Neste caso a C•mara julgou nƒo haver raz•es para
proibir o divertimento, alegando que “este brinquedo tem sido sempre facultado e em
maior escala no outros anos, sem os inconvenientes referidos”. O que Ž primeira vista
parece uma contradi‚ƒo … prov‡vel que nos dois casos (o caso da Freguesia da Lagoa e
este) a C•mara tenha julgado duas festas diferentes, pois no primeiro documento est‡
especificado como sendo “um suposto reinado africano de pretos cativos” que no
entender da C•mara passa a ser um motivo maior para a proibi‚ƒo. No caso ocorrido em
Desterro podemos estar diante de alguma outra festa na qual se reuniam pessoas de
diferentes classes sociais, inclusive escravos, o que nƒo apresenta problemas no
entender da C•mara Municipal, pois julgou que tal “brinquedo” nƒo amea‚ava o que
estipulava a lei de 1— de outubro de 1828133 . Mesmo com a participa‚ƒo de escravos na
festa a C•mara diz que cabe Ž Policia prevenir para que tudo ficasse dentro da ordem.
(...) e nem se diga que tal divertimento he encomodo ao publico pelo
alvoro‚o e ajuntamento de escravos, que sempre se re•nem em horas
mortas; sendo isto admessivel muito maior razƒo havia para proibir o
divertimento de cantar reis, que em noites consecutivas conservƒo em
alvoro‚o proximamente esta cidade, de mais ao Chefe de Policia compete
prevenir que tal divertimento se passa com alvoro‚o ou encommodo aos
habitantes, e que exceda alem de contas horas que dever‡ haver
silenciar(...)134

Percebemos assim que de C•mara se mostrou mais preocupada em proibir uma
festa exclusivamente de cativos e de clara presen‚a de africanos, mostrando-se surpresa
com o desprezo ao C„digo Posturas e pedindo provid€ncias ao Presidente da ProvŒncia,
o que nos leva a crer que o foco das proibi‚•es eram os ajuntamentos de africanos.
Mesmo assim, nesta intricada postura das autoridades frente ao proibir ou permitir as
festas, havia algumas permiss•es pessoais contornavam as leis e produziam uma
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“brecha” para que as elas fossem realizadas, pois na Lagoa o Juiz de Paz concedeu o
direito Ž realiza‚ƒo do reinado.
Em 1850 em Desterro a C•mara Municipal remeteu uma correspond€ncia ao
Inspetor da Alf•ndega para que ele deliberasse sobre o caso de um grande batuque que
teria havido nas ruas da cidade na noite de 31 de dezembro de 1849, com a licen‚a
concedida pelo Subdelegado de Desterro, Amaro Jos… Pereira. No dia seguinte a licen‚a
foi cassada pelo Fiscal da C•mara.
Ill mo Srn. A C•mara Municipal desta cidade, em sessƒo do dia 2 do corrente
deliberou que se remetesse a V.S.† a licen‚a junta concedida por Amaro Jos…
Pereira Subdelegado de Policia desta cidade, ao abrigo do qual houve na
noite do dia 31 do m€s pr„ximo passado um grande batuque pelas ruas da
cidade, cassada no dia seguinte aos indivŒduos no verso da mesma pelo
Fiscal da C•mara, para que V.S.† se sirva deliberar como entender. Deus
Guarde a V.S.†. Desterro em 4 de Janeiro de 1850.135

O Subdelegado Amaro Jos… Pereira concedeu o direito Ž festa, mas a licen‚a foi
cassada no dia seguinte pelo Fiscal, que acabou preso pelo Subdelegado. Da cadeia da
cidade, o Fiscal da C•mara respons‡vel em cassar tal permissƒo relata os fatos:
Tendo eu tido noticia que na noite / de hontem 31 do passado mez de
Dezembro / sahira uma reuniƒo de dan‚a de boi ou / o que quer q. seja; e
tratando indagar que / licen‚a tinha sido dada p.a tal brincadeira, / pude
obter a licen‚a inclusa q.e p. r / ter sido dada contra o disposto do Art.o 37 /
do C„digo de Posturas. Acontece q. e fui chamado pelo subdelegado Ama = /
ro J. e Pereira p. r hum mandado, com / o fim de hir a sua presen‚a p.a
indaga‚•es / Policiais, e chegando a caza do subdele = / gado, este exigio de
mim a licen‚a, e como / a nƒo tivesse logo p.a lhe dar, ordenou a prisƒo q. a
?, e me acho prezo nes = / ta cadeia. Levo pois este facto a / o conhecim.to
de V.S p.a o fazer junta / a Camara p.a deliberar a respeito. / Deos G.e a V. S.
Cadeia da Cidade / do Desterro ao 1o de Janer.o de 1850.136

Nestes documentos nƒo sabemos ao certo que tipo de festa se trata e nem se era
exclusivamente africana, pois, primeiro … remetido ao Fiscal da Alf•ndega o acontecido
como sendo um “grande batuque pelas ruas da cidade” e o Fiscal da C•mara a chama de
uma “reuniƒo de boi ou qualquer coisa que seja”. Mas … importante evidenciar a
diverg€ncia entre as autoridades que desta vez resultou na prisƒo do Fiscal da C•mara.
Ao tratar das festas religiosas no Rio de Janeiro no s…culo XIX, Martha Abreu
discute casos parecidos com o que ocorreu em Desterro. Em 1866, houve no Rio de
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Janeiro um batuque e o fiscal da C•mara, que supostamente deveria conhecer as
posturas, nada fez enquanto a C•mara nƒo deliberou sobre o caso. De acordo com a
historiadora esta conduta faz crer que as posturas nƒo eram muito claras, ou eram
suscetŒveis de interpreta‚•es.137 Joƒo Jos… Reis se prop–s a estudar os batuques na Bahia
e a posi‚ƒo das autoridades, na primeira metade do XIX. Para Reis a repressƒo e a
toler•ncia estavam presentes na Bahia em 1830; proibir e permitir as festas dependia das
circunst•ncias. Para algumas autoridades era um padrƒo normativo, uma maneira de
aliviar as tens•es cotidianas da escravidƒo e, para outros, representavam o seio da
revolta social, um espa‚o para a resist€ncia cultural e polŒtica, um perigo para a
desordem p•blica, por…m, todas as duas tinham como objetivo estabelecer uma
estrat…gia de controle social. 138
Do ponto de vista desses dois autores a coniv€ncia de algumas autoridades, tanto
na Bahia, quanto no Rio, ilustram uma possibilidade de negocia‚ƒo entre os escravos e
os respons‡veis em aplicarem as leis que faz emergir, em meio a uma sociedade
escravista e tipicamente cat„lica, uma certa barganha e tentativa dos escravos em dar
continuidade as suas festas que h‡ tantos anos aconteciam, como vimos, em grande
parte do territ„rio brasileiro.139 Joƒo Jos… Reis chama esta capacidade de barganha de
“zona de negocia‚ƒo”. Para o historiador, a negocia‚ƒo al…m de estar relacionada com a
vida material dos escravos, alcan‚a o campo dos limites entre autonomia das
institui‚•es das cidades e a expressƒo cultural dos negros.140 Nesta …poca o Rio de
Janeiro era a maior cidade do paŒs e capital do Imp…rio, recebeu um grande contigente
de africanos at… a d…cada de 1850. Nƒo menos expressivo era o caso da Bahia, que
tamb…m concentrava um grande n•mero de escravos e desde o final do s…culo XVIII at…
meados do XIX a regiƒo convivia com a tensƒo de possŒveis revoltas escravas (a mais
expressiva foi o levante dos mal€s, em 1835).
Guardadas as propor‚•es entre essas duas cidades, o que pretendemos
demonstrar, mesmo que com escasso n•mero de fontes, … que em Desterro essas
ambig‘idades estavam presentes entre as autoridades da cidade, num perŒodo marcado
por transforma‚•es na sociedade brasileira, no qual novas leis tentavam cercear as
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manifesta‚•es dos escravos e seus descendentes. Algumas permiss•es pessoais
contornavam a legisla‚ƒo e nos fazem supor, assim como analisado no Rio de Janeiro e
na Bahia, que os escravos viam nessa situa‚ƒo uma chance de negocia‚ƒo e barganha
para fazer com que algumas autoridades concedessem a autoriza‚ƒo mesmo que as
festas estivessem expressamente proibidas. Isto gerava como apontam os documentos,
diverg€ncias entre as autoridades, chegando ao ponto de at… haver a prisƒo do fiscal da
C•mara em 1850. Por tr‡s dessas diverg€ncias e ambig‘idades … possŒvel perceber toda
a diversidade das festas (batuques e reinados) motivos de preocupa‚ƒo por parte de
algumas autoridades respons‡veis em aplicar a lei.
Voltemos agora ao assunto que ficou pendente no inŒcio do capŒtulo: o pedido da
Irmandade de Nossa Senhora do Ros‡rio para que os representantes da Assembl…ia
Provincial concedessem o direito Ž festa aos irmƒos da irmandade. As novas medidas
sancionadas ap„s a independ€ncia e a modifica‚ƒo no compromisso da Irmandade
parece que trouxeram problemas financeiros para a irmandade, pois, no dia 29 de abril
de 1853 foi levada Ž comissƒo de C•mara da Assembl…ia uma peti‚ƒo feita pelos
Mes‡rios da Irmandade “(...) alegando o estado de progressiva decad€ncia e pobreza em
que v[inha] caindo o templo dedicado a Nossa Senhora por falta de socorros
provenientes das esmolas que davam os irmƒos africanos (...)”,141 devido Žs proibi‚•es
dos divertimentos estipulada nas leis. Os Mes‡rios pediram aos representantes da
Assembl…ia Provincial que se “(...) permita aos africanos irmƒos daquela irmandade
gozarem do prazer de se divertirem nos domingos e dias santos de guarda uma vez que
nƒo ofenda a moral p•blica conforme seus usos e representa‚•es dos seus reis e outros
personagens (...)142 . Por…m, para os representantes da Assembl…ia era fato que “desde
tempo imemorial”143 era permitido aos africanos e descendentes de africanos os
divertimentos por ocasiƒo da festa de Natal. E era fato tamb…m que o divertimento
passou a ser proibido, evocando a presente conjuntura e “o atual estado de civiliza‚ƒo a
que tŒnhamos [ou a que se tentava impor] chegado.”144 Nesse sentido aos olhos da
autoridade cabia ficar no passado tal pr‡tica, que para eles representavam uma amea‚a
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ao sossego p•blico. Suas argumenta‚•es pareciam estar em “sintonia” com os ideais
vigentes no p„s-independ€ncia:
A indec€ncia das dan‚as de quase todas as na‚•es africanas que ofendia a
moral as desordens que se originarƒo da embriaguez de muito desses
indivŒduos, o choque resultante do encontro de uma com outra na‚ƒo que
nesse encontro se disputavam a [proced€ncia?] no [passo?] a rivalidade
rancorosa que de entre essas desenvolvia por [ocasiƒo?] desse divertimento,
causas estas que bastante fazia [temer?] pela tranq‘ilidade publica em
ocasi•es tais muito amea‚adora e al…m disto repulsa que de tais
divertimentos [ilegŒvel] o estado de civiliza‚ƒo a que tŒnhamos chegado,
foram por sem duvida os [pudicos?] motivos que aconselharƒo a C•mara
Municipal a proibidos, como [ilegŒvel] pelo Art. 38 do seu C„digo de
Postura aprovado pelo decreto n. 222 de maio de 1845. Foi pois essa
proibi‚ƒo uma verdadeira de sabia a‚ƒo publica, porque por meio dela
preveniu-se males cuja exist€ncia teria de ser [ilegŒvel] lament‡vel. 145

A necessidade de organizar a festa para arrecadar fundos para a Irmandade
transparece nesse documento e nos mostra a import•ncia a irmandade, pois al…m de
refor‚ar a devo‚ƒo dos fi…is, garantia a arrecada‚ƒo de recursos para a irmandade
proveniente das esmolas. Este documento por fim faz uma liga‚ƒo com tudo o que se foi
analisado at… aqui. Vimos no primeiro capŒtulo, atrav…s dos relatos dos viajantes, a
paisagem que se formava nas ruas de Desterro no final de ano. Nas festas representadas
com muita emo‚ƒo estavam presentes suas dan‚as, instrumentos e vestimentas pr„prias
para o dia da festa. O som e a m•sica existiram nas ruas e teriam continuado atrav…s das
representa‚•es de “reis e outros personagens”, por…m a conjuntura era outra, permissƒo
e proibi‚ƒo estavam presentes em Desterro, e aos poucos os cercos foram sufocando os
festejos de fim de ano dos cativos.
Os jornais146 registravam a preocupa‚ƒo das autoridades e os avisos para a
popula‚ƒo sobre a proibi‚ƒo dos ajuntamentos. ‹ o caso do aviso feito por Luiz de
Souza Fagundes, Subdelegado em exercŒcio, e publicado no Jornal O Argos no dia 27
de novembro de 1856147. Neste, … informada a expressa proibi‚ƒo de ajuntamento de
escravos nos armaz…ns, tabernas ou em qualquer outro lugar, tendo a policia ordens para
dispersar os escravos em qualquer hora do dia ou da noite. Para aqueles que
desrespeitassem sofreriam as advert€ncias policiais expressas nas leis. Em nota, no
mesmo jornal – O Argos – publicada no dia 13 de outubro de 1859148, foi relatado que
em uma taberna na Rua do PrŒncipe, cujo propriet‡rio era um belga, reuniam-se “v‡rios
145
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pretos e captivos, e fazem tƒo grande algazarra que incommodƒo a vizinhan‚a” at… altas
horas da noite. A nota ainda denuncia de forma um tanto “ir–nica” que a polŒcia e o
pr„prio inspetor do quarteirƒo, “fazem de cegos e surdos, para nƒo incomodarem ou
desagradarem aos pretinhos e o dono da tosca”149 . Os ajuntamentos ainda aconteciam na
cidade. Por…m, a festa dentro da Irmandade de Nossa Senhora do Ros‡rio j‡ nƒo era
mais praticada e teria que encontrar outros espa‚os para se manifestar.
O que podemos tirar de conclus•es sobre esses epis„dios? Em todos registram-se
casos de festas que coincidem com o final do ano, que como vimos at… aqui,
representava uma data importante para os escravos e seus descendentes. Infelizmente os
documentos nƒo revelam detalhes das festas, mas pela primeira vez aparece registrada
nas correspond€ncias das autoridades a especifica‚ƒo da festa de reisado africano, que
pareciam ocorrer dentro e fora da irmandade. Outros casos evidenciam a presen‚a de
batuques na cidade. As atitudes das autoridades em permitir que os festejos
acontecessem mesmo estando estipulada nas leis e normas de postura a proibi‚ƒo,
evidenciam uma possibilidade de mobiliza‚ƒo e barganha por parte dos escravos para
conseguir a permissƒo para a realiza‚ƒo das festas. Por…m, as regras do jogo estavam
mudando, a Irmandade de Nossa Senhora do Ros‡rio desde 1844 deixou de realizar suas
festas, e em 1853, os representantes da Assembl…ia colocaram um ponto final em
qualquer tentativa de se voltar a festejar dentro da irmandade. O pr„prio p•blico, como
apontou um dos jornais, parecia nƒo tolerar mais qualquer reuniƒo de escravos e a
displic€ncia das autoridades. Cada vez mais as tentativas de cerceamento a qualquer
ajuntamento de escravos e seus descendentes foram se tornando nŒtidas e as festas
africanas natalinas fadadas a ficarem nos “tempos imemoriais”.
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Epílogo.
Pretendi ao longo desse trabalho explorar certas fontes para um assunto at… entƒo
nƒo abordado pela historiografia catarinense: as festas de origem africana em Desterro.
Embora as fontes sejam fragmentadas e escassas, foi possŒvel perceber em v‡rios
momentos a disposi‚ƒo e a realiza‚ƒo das festas pelos grupos de escravos e libertos que
viviam em Desterro. Elas se refletiram num primeiro momento entre os temas que
chamaram a aten‚ƒo dos viajantes que passaram pela cidade. Mais tarde apareceram nos
documentos de ordem p•blica (que demonstravam toda a preocupa‚ƒo em fazer com
que as novas leis fossem aplicadas) e tamb…m nos documentos da Irmandade de Nossa
Senhora do Ros‡rio, a festa de coroa‚ƒo de que promovia reis.
Atrav…s desses fragmentos podemos partilhar alguns detalhes sobre as festas no
cotidiano dos cativos mesmo quando os documentos silenciam, pois, devemos lembrar
que 26 elei‚•es de reis e rainhas foram realizadas e documentadas pela Irmandade de
Nossa Senhora do Ros‡rio (de 1816 at… 1844, provavelmente deve ter havido a
realiza‚ƒo das festas antes deste perŒodo). Com certeza os sons de seus instrumentos, as
dan‚as e a homenagem a santa de devo‚ƒo que no pr„prio compromisso estipulava
“com a maior grandeza que for possŒvel” estavam presente nas ruas de Desterro em cada
final de ano.
Tenho certeza que o assunto nƒo se esgota aqui, o trabalho de conclusƒo de curso
imp•e limites que nƒo permitiram aprofundar e receber todas as respostas que as fontes
podem dar. Busquei encontrar os “sons” das festas dos cativos e libertos em Desterro,
pois nem aqui e nem qualquer parte das Am…ricas, onde existiu mƒo-de-obra escrava,
esses indivŒduos foram somente for‚a de trabalho, seja no centro urbano, nas minas ou
nas zonas rurais. Essa busca resultou em muitas surpresas que, da maneira mais sincera
possŒvel, tentei colocar em “sintonia” com outras regi•es do paŒs, sendo perceptŒvel,
dentro do perŒodo estudado, duas situa‚•es bens distintas. A primeira no inŒcio do
s…culo XIX, pelos relatos foi possŒvel “ouvir” os sons e a emo‚ƒo das festas, que
pareciam acontecer sem nenhum problema pelas ruas da cidade. Era um perŒodo em que
as festas eram realizadas sob a l„gica do sistema colonial escravista, que agregava
diferentes significados. Do ponto de vista dos negros era um espa‚o de revitalizar suas
caracterŒsticas africanas, expressar devo‚ƒo e solidariedade; enquanto para alguns
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setores da classe senhorial e autoridades era um momento de aceita‚ƒo e adapta‚ƒo dos
cativos Ž ordem escravista e aproxima‚ƒo aos cultos cristƒos, mas que aos poucos
come‚aram, principalmente nos grandes centros urbanos, a serem vistas como o seio da
revolta e da rebeldia.150
A segunda situa‚ƒo se configurou num quadro bem diferente dos descritos pelos
viajantes e que marcaram profundamente o cotidiano das festas em Desterro (dentro da
Irmandade do Ros‡rio e fora dela). Foi possŒvel perceber que as aplica‚•es das leis
tamb…m esbarravam em diverg€ncias e ambig‘idades entre as autoridades, abrindo
“brechas” para a realiza‚ƒo de algumas festas. Mas, o documento de 1853 … para este
trabalho o final dessa an‡lise e demonstra que as regras do jogo haviam mudado e
aquilo que antes servia como uma “v‡lvula de escape” para o sistema colonial, que em
alguns casos at… faziam os viajantes pensar que a atitude dos senhores em permitir as
festas fosse um ato de benevol€ncia, come‚ava a tomar outra forma. O argumento de
uma na‚ƒo civilizada aos modos europeus servia de padrƒo normativo para as
autoridades nas diferentes provŒncias do Brasil e as autoridades de Desterro pareciam
muito bem saber disso. A justificativa para a proibi‚ƒo dos batuques e da festas de
coroa‚ƒo de reis negros seguia a pr‡tica moralizante daquele momento e marca a
divisƒo de um passado “imemorial” que ainda permitia aos africanos e seus
descendentes os divertimentos por ocasiƒo do Natal, para uma Desterro que devia ser
guiada pelas leis em busca da “pr‡tica do sossego p•blico”.
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Anexos:
Anexo 01) Tabela das Coroa••es de Rei e Rainha na Irmandade de Nossa Senhora
do Ros…rio (1816 a 1844).
1816

Rei – Antonio.
Rainha – Felipa.
1817
Rei – Manoel Vidal, escravo de Sargento Mor.
Rainha – Balbina, escrava de Joaquim da Costa
1818
Rei – Pedro, escravo de Jos… Pereira.
Rainha – Maria Santana.
1819
Rei – Manoel Rodrigues.
Rainha – Rita Nunes.
1820
Rei – Jos… da Costa de Manoel Feliciano.
Rainha – Joana, que foi da casa de Francisco Jos… da Costa.
1821
Rei – Mariano Antonio Evaristo.
Rainha – C•ndida Maria da Encarna‚ƒo.
1822
Rei – Antonio Raulino da Costa.
Rainha – Josefa, escrava de Manoel da Silva.
1823
Rei – Joƒo dos Passos, escravo
Rainha – Sra. Francisca.
1824
Rei – escravo do falecido Vitorino da Costa.
Rainha – Maria, escrava de Luiz Antonio da Silveira.
1825
Rei – Vitorino Rabelo, escravo do Capitƒo Joaquim Luiz.
Rainha – Sra. Floriana da Concei‚ƒo
1826
Rei – nƒo mencionado.
Rainha – nƒo mencionado.
1827
Rei – Benedito.
Rainha – Suzana
1829
Rei – Jos…, escravo do Capitƒo Ludovino Jos… Prates
Rainha – Alexandrina, que foi escrava de Dona Maria Paula
1831
Rei – Simƒo, escravo de Dona Maria Paula.
Rainha – Catarina, que foi escrava de Antonio Jos… de Souza
1832
Rei – Antonio
Rainha – Ana Rosa de Jesus
1833
Rei – Francisco de Quadro.
Rainha – Tereza.
1834
Rei – Benedito, da casa de Dona Maria Paula.
Rainha – Josefa, da casa da Sra. Rita Francisca S‡ Coutinho.
1835
Rei – Joƒo Ribelo, que foi escravo de Ana Rebelo
Rainha – Laureana, escrava de Joana Maria de Nazar…
1836
Rei – Francisco Furtado, escravo da Sra. Rita Maria
Rainha – Joana, escrava de Roque Rodrigues Prates
1837
Rei – Pedro, escravo da Sra. Antonia, vi•va de Joaquim de ˆvila.
Rainha – Nƒo mencionado.
1838
Rei – Gabriel, escravo de Marcelino Pereira
Rainha – Ana Ang…lica.
1839
Rei – Luiz, escravo do Capitƒo Joaquim do Livramento.
Rainha – Joana, escrava do Sr. Pedro Antonio Paixƒo
1840
Rei – Joƒo, escravo do Capitƒo Salvador Est‡cio da Costa.
Rainha – Silvana das Chagas Pereira.
1841
Rei – Joaquim, que foi escravo do falecido Joaquim.
Rainha – Aurora de Jesus.
1842
Rei – Eleutero, escravo de Dona Ang…lica Fran‚a.
Rainha – Laureana, escrava de Dona Joaquina Proen‚a.
1844
Rei – Jac„ Antonio da Concei‚ƒo.
Rainha –
Fonte: Irmandade Beneficente Nossa Senhora do Ros‡rio e Sƒo Benedito. Livro Tombo I 1745-2006.
Florian„polis: Utilidade P•blica Estadual e Municipal, Tombamento Estadual e Municipal, Patrim–nio
P•blico Estadual, 2006, p.29-31.
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Anexo 02: OfŒcio de 11 de abril de 1835 – Reuniões de pretos forros
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Anexo 03: OfŒcio de 15 de dezembro de 1842 – Reinados africanos na Freguesia da
Lagoa da Concei‚ƒo.
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