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O

s estudos dedicados ao período
pós-abolição têm crescido exponencialmente a partir de novos olhares
e da exploração de inéditas fontes de
pesquisa. A periodização do pós-abolição também se ampliou, voltando-se
não somente ao estudo do período final
da escravidão, mas também formulando novas questões referentes ao mundo
atlântico. Neste sentido, é importante
destacar os estudos empreendidos no
Brasil e aqui, em especial, na região Sul.
Além das relações com a escravidão e
com o racismo, as pesquisas das quais
resultaram os capítulos desse livro mostram os diversos sentidos da liberdade
por meio de várias experiências nas
quais predominou um forte ativismo
exercido por membros da comunidade afrodescendente. Este conceito aqui
mostrado em suas diversas faces pode
ser percebido nas lutas em favor da obtenção de condições igualitárias e dignas de vida na sociedade brasileira, ou
seja, nas demandas pela cidadania. Os
estudos também indicam que grande
parte dessas ações muito tinha a ver
com protagonismo pessoal, de grupos
familiares e de categorias profissionais
que utilizavam diversas estratégias e
criavam mecanismos de luta pela inclusão em espaços sóciopolíticos e econômicos. O resultado das investigações
aqui apresentadas também evidenciam
a construção e manutenção de complexas redes de apoio, muitas das quais
remanescentes dos tempos do cativeiro.
Esta tessitura frutificou em um grande
ativismo no campo social, político e religioso que atravessou as décadas do século XX e, em muitos casos, chegou até
o XXI. Convido o(a) leitor(a) a adentrar
nesta obra que recupera a história de
libertos e seus descendentes na construção de suas vidas, de sua identidade
étnico-racial e de sua territorialidade no
Brasil Meridional.
Lúcia Helena Oliveira Silva
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APRESENTAÇÃO

P

or muito tempo, as pesquisas sobre os contextos posteriores
à Abolição tenderam a enfocar, de forma central, as ideias, as
condutas e as políticas públicas que levaram à marginalização
da população negra. Produzidos em geral no âmbito da sociologia e
da antropologia, esses estudos destacavam sobretudo as “heranças da
escravidão” e o racismo como elementos determinantes do período,
marcado pela discriminação daqueles classificados socialmente por
critérios raciais ou de cor.
A vertente que identificou a escravidão como geradora das dificuldades sociais impostas aos negros consolidou-se sobretudo no campo
da sociologia, com os estudos conduzidos pela chamada Escola Paulista
que, a partir de pesquisas conduzidas nas décadas de 1950 e 1960,
relacionaram a condição desfavorável dos negros à impossibilidade
de desenvolverem condições para inserir-se adequadamente na sociedade competitiva que se instaurou após a Abolição. As “deformações
introduzidas em suas pessoas pela vida em escravidão”1 os teriam
incapacitado para a vivência das relações capitalistas, que então se
estabeleciam. Sem que “os brancos” realizassem “reparações sociais”
para os “proteger”, os negros foram “deixados ao seu próprio destino”.2
Pesquisas posteriores, realizadas principalmente no âmbito da antropologia – mas também da sociologia –, puderam evidenciar que a
“herança da escravidão” era apenas um dos aspectos aos quais podia
ser creditado o desfavorecimento social que incidiu sobre a população
negra no período posterior à Abolição. Esses estudos, que constituíram vertente importante de abordagem nos anos 1990, enfatizaram a
construção e a implementação de todo um ideário racista no âmbito da
ciência e das instituições, ampliando as possibilidades de compreensão
da experiência de marginalização social dos negros.3
A importância de tais abordagens foi imensa no sentido de demonstrarem as dificuldades vivenciadas por negros e negras no Brasil
1 A consideração foi feita por Florestan Fernandes, um dos precursores dessa vertente interpretativa,
em A integração do negro na sociedade de classes. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2 vols,
1978, p. 20. É de 1965 a primeira edição da obra, que tornou-se representativa dessa forma de
abordagem, juntamente com outras, algumas delas dedicadas a problematizar o contexto relativo
à região sul do país: IANNI, Octavio. Metamorfoses do escravo: apogeu e crise da escravatura no
Brasil Meridional. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1962; CARDOSO, Fernando Henrique.
Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1962.
2 FERNANDES, Florestan, op. cit., p. 20.
3 Entre tantos outros: SCHWARCZ, Lilia Moritz. Espetáculos das Raças: cientistas, instituições e
questão racial no Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993; CORRÊA, Mariza. As
ilusões da liberdade: a escola Nina Rodrigues e a antropologia no Brasil. 2. ed. Bragança Paulista:
Editora da Universidade São Francisco, 2001 (tese A escola Nina Rodrigues e a antropologia no
Brasil, defendida por Mariza Correa, na USP, em 1982). ALVAREZ, Marcos César. A criminologia
no Brasil ou como tratar desigualmente os desiguais. Dados - Revista de Ciências Sociais, v. 45,
n. 4, 2002, p. 677-704.
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desde a Abolição e de constituir responsabilidades do poder público
e de grupos racialmente hegemônicos. Elas, entretanto, tenderam a
negligenciar as experiências das pessoas negras nesses contextos problemáticos. Embora ressaltassem a existência do racismo, da exclusão;
a despeito de identificarem procedimentos de desqualificação que
instituíam dificuldades nas disputas por postos de trabalho; mesmo
evidenciando as adversidades que os negros tinham de enfrentar para
exercer direitos políticos, todos esses aspectos configuravam-se como
elementos que definiam um cenário – quase um pano de fundo – no
qual transitavam essas pessoas cujas vidas estavam, de forma direta ou
indireta, ligadas à escravidão e cujas experiências eram indissociáveis
da cor da pele.
Essa maneira de tratar o período posterior à Abolição, de certa
forma, era discrepante das configurações que vinham adquirindo os
estudos sobre o tema da escravidão, cuja ênfase nas ações dos sujeitos
históricos subalternizados passava a orientar de forma contundente
as abordagens realizadas já a partir dos anos 1980. Desde então, uma
série de pesquisas conduzidas no âmbito da História Social do Trabalho
mostravam que, mesmo vivendo em condições extremamente adversas
como eram as do cativeiro, trabalhadores escravos tinham buscado e
muitas vezes conseguido fazer valer – a duras penas – suas expectativas e seus projetos. Enfatizando a agência dos cativos, tais estudos
trataram de indagar as maneiras como esses sujeitos manejaram os
elementos que definiam um arcabouço – formal e informal – voltado à
sua exploração, e à produção de desigualdades. Nesse sentido, inquiriam sobre as experiências dos próprios escravos, buscando entender
o sentido que eles mesmos atribuíam às suas vidas e como lidavam
com as dificuldades que lhes eram impostas.4
Pari passu, uma pauta de pesquisa semelhante era assumida por
estudiosos do trabalho livre que se dedicavam a examinar as experiências da classe operária. A partir de meados dos mesmos anos
1980, tanto no campo da História como no das Ciências Sociais, uma
inflexão importante ocorreu no tocante às questões orientadoras das
pesquisas relacionadas ao tema: indagações orientadas por critérios
altamente valorativos, que inquiriam sobre a capacidade de organização compatível com uma consciência de classe adequada, aferida em

4 Destaco aqui alguns dentre aqueles que vieram à luz no final dos anos 1980: SCHWARTZ, Stuart.
Segredos internos, engenhos e escravos na sociedade colonial 1550 - 1835. São Paulo, Companhia das
Letras, 1988; SLENES, Robert Wayne. Lares negros, olhares brancos: Histórias da família escrava
no século XIX. Revista Brasileira de História, n.8, p. 189-203, 1988. LARA, Silvia Hunold. Campos
da violência: escravos e senhores na Capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808. Rio de Janeiro: Paz
e Terra, 1988 e CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da
escravidão na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
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razão das lideranças operárias e das decisões relacionadas à militância,5
cederam lugar a outras. Estas buscavam compreender a história da
classe operária a partir das experiências dos próprios trabalhadores,
das escolhas que faziam, de suas práticas – não necessariamente as
definidas no âmbito da militância organizada. Nesse contexto de pesquisa, como caracterizou Cláudio Batalha, “a história operária deixou
de ser unicamente a história do movimento operário organizado”.6 As
racionalidades próprias constituídas pelos trabalhadores passaram a
ocupar o centro das indagações dos pesquisadores, que se interessaram por investigar, entre outros aspectos, os padrões associativos que
constituíam, as demandas que expressavam em relação a direitos, as
estratégias que os faziam mobilizar as instituições existentes, como a
polícia e, posteriormente, a Justiça do Trabalho.7
Ângela de Castro Gomes chamou atenção para as implicações de se
problematizar a história da escravidão e do trabalho livre a partir das
experiências dos agentes neles envolvidos – escravos e trabalhadores.
Para ela, essa mudança de perspectiva, entre outras decorrências, alterou
radicalmente a compreensão das relações de dominação, introduzindo
a ideia de que mesmo em relações extremamente desiguais e violentas,
grupos subalternos não são completamente dominados, mantendo sua
capacidade de expressar demandas e lutar para concretizá-las.8
Se, de forma geral, na História Social do Trabalho e na História Social
da Escravidão essa possibilidade se estabeleceu, no que concernia à
abordagem da experiência dos que, no contexto posterior à Abolição
tinham suas vidas associadas à escravidão, a ênfase continuava a ser
5 Essa perspectiva era definida sobretudo pelos estudos levados a cabo por intelectuais engajados
na militância política, que relacionavam a formação da classe operária no Brasil com a organização
do PCB, após os anos 1920 e que, assim, não identificavam, na Primeira República, a existência
de um operariado constituído como classe. Um balanço historiográfico importante no sentido de
caracterizar essa produção e as críticas e reformulações que se seguiram no âmbito da produção
histórica levada no âmbito da sociologia: SADER, Eder; PAOLI, Maria Celia e TELLES, Vera. Pensando a classe operária: os trabalhadores sujeitos ao imaginário acadêmico. Revista Brasileira de
História, n°6, 1983.
6 BATALHA, C. H. de M. A historiografia da classe operária no Brasil: trajetória e tendências. In:
FREITAS, M. C. de (Org.). Historiografia brasileira em perspectiva. Bragança Paulista: Ed. da USF;
São Paulo: EDUSP: Contexto, 1998, p. 153.
7 Essa transformação nas abordagens foi associada aos movimentos grevistas de 1978, ocorridos
nas fábricas do ABC paulista, “quando os trabalhadores se expressaram à margem dos antigos
canais institucionais e criaram novas formas de mobilização e organização”. A explosão operária
verificada naqueles anos surpreenderia o mundo acadêmico, a imprensa, parcelas significativas da opinião pública, questionando fortemente a imagem de atrofia e passividade histórica
dos trabalhadores”. Cfe.: CHALHOUB, Sidney; SILVA, Fernando T. da. Sujeitos no imaginário
acadêmico: escravos e trabalhadores na historiografia brasileira desde os anos 1980. Cadernos
Arquivo Edgard Leuenroth, Campinas: Unicamp, v. 14, 2009, p. 30. Seria exaustivo listar aqui a
quantidade de trabalhos que com grande densidade empírica mostraram que os trabalhadores,
durante a Primeira República, agiram como sujeitos capazes de formular e encaminhar racional e
politicamente suas demandas. Chalhoub e Silva, no texto já referenciados nesta nota, registraram
um excelente levantamento dessa produção.
8 GOMES, Ângela Castro. Questão social e historiografia no Brasil do pós-1980: notas para um
debate. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 34, julho-dezembro de 2004, p. 160.
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dada aos mecanismos de exclusão que, enfim, tornaram eficiente a
dominação. Pouco se olhava para a agência desses sujeitos, para a
maneira como confrontavam os modos de produção de desigualdades,
as alternativas que constituíam para enfrentá-los. Assim, a renovação
efetivada no âmbito da produção da história da escravidão e do trabalho livre não alcançou as questões relativas à experiência de homens
negros e mulheres negras no contexto posterior à Abolição. Quando
se problematizava o mundo do trabalho, esses desapareciam como
sujeitos. Quando se problematizava sua integração na sociedade livre,
eles se tornavam vítimas da anomia social decorrente da espoliação
com que a escravidão os atingiu ou alvos do racismo que atualizava
o processo de sua espoliação.
A persistência dessa configuração historiográfica ocorreu, em grande
medida, porque no âmbito dos estudos do trabalho livre não se olhava
para aqueles sujeitos “oriundos” da escravidão – ou seja, os negros
– considerando que eles fizessem parte do que se problematizava
como a classe operária no mundo do trabalho livre. Esse aspecto foi
observado por Silvia Lara que, em artigo publicado em 1988, chamava
a atenção para o fato de os negros, “egressos do mundo escravista”
terem permanecido ausentes das abordagens que priorizavam as experiências dos trabalhadores: “o novo sujeito que ganhou as páginas
dos estudos históricos foi sempre pensado como um ser branco, quase
sempre falando uma língua estrangeira”.9
Não obstante a pouca ênfase dada à agência e às experiências
específicas dos trabalhadores negros, desde o final dos anos 1980 e
início da década de 1990, alguns estudos vinham contemplando esses
aspectos, sobretudo os que procuravam conectar as experiências da
escravidão com as do pós-Abolição. Em 1985, Hebe Mattos, em sua
dissertação de mestrado, já havia mostrado que após a Abolição da
escravidão as dinâmicas envolvidas na detenção de pequenas posses de
terra no município de Capivari (RJ) estavam relacionadas às estratégias
de famílias de ex-escravos, que ocupavam terras livres e organizavam-se
por meio do trabalho familiar.10 Pouco depois, no final dos anos 1980,
Ana Lugão Rios, observando também comunidades rurais do Vale do
9 LARA, Silvia Hunold. Escravidão, cidadania e História do Trabalho no Brasil. Projeto História:
Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de História, v. 16, 2012. Reflexões importantes
sobre o mesmo tema e com a mesma perspectiva foram publicadas posteriormente: NEGRO,
Antonio Luigi e GOMES, Flávio. Além de senzalas e fábricas: uma história social do trabalho.
Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 18, n. 1, 2006; CHALHOUB, Sidney; SILVA, Fernando T. da. Sujeitos no imaginário acadêmico: escravos e trabalhadores na historiografia brasileira
desde os anos 1980. Cadernos Arquivo Edgard Leuenroth, Campinas: Unicamp, v. 14, 2009, p.
11-50. NASCIMENTO, Álvaro Pereira. Trabalhadores negros e o “paradigma da ausência”: contribuições à História Social do Trabalho no Brasil. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 29, no
59, setembro-dezembro 2016, p. 607-626.
10 MATTOS de Castro, Hebe Maria. Ao sul da história: lavradores pobres na crise do trabalho escravo.
São Paulo: Brasiliense, 1987. O livro resultou da dissertação de mestrado defendida em 1985, na
Universidade Federal Fluminense, e teve uma reedição ampliada em 2009.
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Paraíba, tomou as experiências de ex-escravos como questão central
de pesquisa, orientando-se, para isso, pela historiografia sobre a escravidão e questionando ideias consolidadas relativas aos negros no
período posterior ao fim da escravidão, sobretudo as que definiam a
incapacidade dos ex-escravos de agenciarem suas vidas:
Na medida em que as recentes pesquisas sobre
a escravidão têm modificado a nossa compreensão sobre o sistema escravista, assim também o
período de transição do trabalho escravo para o
livre – em grande medida pensado em termos
de herança deformadora do cativeiro sobre o
escravo - precisa também ser repensado à luz
das novas informações geradas pela pesquisa
destes novos temas.11

Em 1991, Reid Andrews já havia invertido a interpretação de Florestan Fernandes, mostrando que a preferência dos empregadores de
São Paulo pelos imigrantes estava relacionada não a uma deformação
que a escravidão impusera aos negros, mas a demandas que eles expressavam em relação às condições de vida e de trabalho e que essa
expressão estava relacionada às experiências vividas na escravidão.12
Em 1999, Beatriz Ana Loner, em sua tese de doutoramento, evidenciava com pioneirismo a estreita conexão entre as experiências
coletivas de envolvimento dos negros no abolicionismo e a formação
de sociedades de trabalhadores negros na cidade de Pelotas. No novo
contexto posterior à Abolição, as experiências associativas anteriormente
articuladas em prol da Abolição foram reformuladas e ampliadas, no
sentido de promoverem o enfrentamento do racismo, a possibilidade
de participação na política institucional e a expressão de demandas
relacionadas ao trabalho.13
Assim, desde o final dos anos 1980 e durante a década de 1990,
foram se estabelecendo questões de pesquisa e se definindo pautas
específicas de estudo em uma vertente que, mais tarde, viria a se estabelecer como um campo historiográfico específico, o do Pós-Abolição.
Passou-se a acentuar, cada vez mais, que a produção de conhecimen11 RIOS, Ana Maria Lugão. Família e transição. Famílias negras em Paraíba do Sul, 1872-1920. Revista
Brasileira de Estudos de População, v. 7, n. 2, 1990, p. 243-247. O artigo condensa os resultados
de sua pesquisa Família e Transição: famílias negras em Paraíba do Sul, 1872-1920. Dissertação
(Mestrado em História) - Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal Fluminense (UFF), 1990.
12 ANDREWS, George Reid. Black and White Workers: São Paulo, Brazil (1888-1988). University of
California Press, 1991 (publicação em português, pela EDUSC, é de 1998).
13 LONER, Beatriz Ana. Classe operária: mobilização e organização em Pelotas . 1888-1937. Tese
de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1999, especialmente capítulo 5 – Associações Negras, p. 232-270. A tese foi publicada: LONER, Beatriz. Construção de classe. Pelotas:
Ed. UFPel, 2001.
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tos sobre as vivências da população negra após a Abolição implicava
levar em consideração suas experiências anteriores, constituídas na
vivência do cativeiro e da liberdade, visto que era grande o número
de negros livres e libertos no fim do século XIX. Tornaram-se centrais
questões de pesquisa que problematizavam a maneira com que os
negros lidaram com os novos desafios, enfrentando os estigmas, tanto
os que os detratavam por terem sido escravos, como os que faziam
isso associando a cor da pele à inferioridade racial.
São essas perguntas que os estudos do Pós-Abolição vêm buscando
responder. A pujança de tal campo se evidencia pela densidade que
já havia adquirido em 2013, quando foi criado o Grupo de Trabalho
Emancipações e Pós-Abolição da Associação Nacional de História
(ANPUH), congregando pesquisadores das temáticas a ele associadas.
Como o texto de apresentação do GT explicita, seu objetivo é consolidar o Pós-Abolição como campo de pesquisa específico, que toma
em consideração as questões relativas à escravidão, ao abolicionismo
e às relações raciais. No entanto, isso é produzido conectando-as com
as experiências da população negra no período, cujo marco inicial
são os processos de Abolição no XIX, e se estendendo até o presente,
na medida em que se propõe indagar também sobre a memória da
escravidão no presente e sobre o que, neste tempo, refere-se à persistência do racismo e da desigualdade constituída por critérios raciais.14
O livro que ora apresentamos com grande alegria se insere nesse
âmbito de produção e com ele visa contribuir. Composto por textos de
pesquisadores – alguns bastante experientes, outros jovens e promissores
–, ele integra os resultados apresentados pelo preto “Afrodescendentes
no Sul do Brasil: trajetórias associativas e familiares”, desenvolvido em
cooperação entre a Universidade Federal do Paraná, a Universidade
Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal de Pelotas, financiado
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) no Edital “Memórias Brasileiras: Biografias” (2017-2019). As
primeiras versões dos textos foram discutidas no Colóquio “Negros no
Sul: trajetórias e associativismo no pós-Abolição”, realizado em 12 e 13
de novembro de 2018 na Universidade Federal de Santa Catarina, em
Florianópolis. Nessa ocasião, além da discussão levada pelos autores
participantes, pudemos contar com a contribuição crítica de Ana Flávia
Magalhães Pinto e Petrônio Domingues, aos quais expressamos nossos
agradecimentos. Petrônio, além de sua valiosa participação no debate,
também produziu um importante artigo de balanço historiográfico, que
agregamos ao conjunto de textos que compõem a coletânea.
Reunindo artigos de autores vinculados a diversas instituições de
ensino e pesquisa, a obra apresenta um panorama da produção recente sobre associações negras e a atuação de sujeitos que ajudaram
14 Consultar https://anpuh.org.br/grupos-de-trabalho/atividades/item/300-gt-emancipacoes-e-pos-abolicao (acesso em 7/11/2019). Seria excessivo listar aqui a produção em curso nesse campo.
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a construí-las nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do
Sul, após a Abolição da escravidão no país. Os trabalhos aqui apresentados, recuperando trajetórias individuais e de grupos familiares e
associativos negros, lançam luz sobre essa parcela da população que,
na região sul do país, no contexto de formação da ordem republicana
e do pós-Abolição, experimentou de forma acentuada as vicissitudes
impostas pela acirrada concorrência no mercado de trabalho, pelo
forte fluxo imigratório.
A importância de contemplar tais questões nessa região é grande,
pois, não obstante já ter sido fartamente evidenciada a pujança da
escravidão e da presença afro-brasileira no Brasil meridional,15 as
identidades constituídas em relação aos Estados do sul do país são
ainda fortemente associadas à ascendência europeia da população.16
Essa construção identitária, fortalecida pelo grande fluxo imigratório
que marcou o período pós-Abolição na região, fez com que a luta dos
negros visando uma inserção social mais favorável fosse ainda mais dura,
exigindo deles, entre outras estratégias, um grande esforço associativo.
As levas de imigrantes estrangeiros que, desde o tempo do Império,
passaram a fazer parte da população rural e urbana desses estados
ocasionou uma diferenciação entre a população, pelos seus hábitos
e costumes, mas também por uma sensação de desconfiança frente
aos demais, de parte a parte, ocasionando tensões raciais que podem
ter sido muito mais evidentes quando comparadas às de outras partes
do país. No sul, o racismo certamente esteve no cerne da motivação
dos negros para se organizarem em torno de clubes, sociedades de
apoio mútuo e outras formas de sociabilidade orientadas por vieses
raciais. Tendo se manifestado de diversas maneiras, grupamentos com
essas características foram importantes não só durante toda a Primeira
República, mas se mantiveram atuantes ao longo do século XX, alguns
persistindo até a atualidade.
Alguns eixos gerais atravessam as pesquisas apresentadas na obra,
configurando um debate amplo que extrapola o sul do Brasil, conectando os temas locais ao debate historiográfico nacional e internacional. As práticas de politização da raça foram um processo comum
no Mundo Atlântico, intensificado especialmente após os projetos de
emancipação que acompanharam as histórias nacionais, principalmente na América. A inserção da população negra nos debates sobre
15 Isso foi evidenciado pelo amplo levantamento publicado em XAVIER, Regina Célia Lima. (Org.)
História da escravidão e da liberdade no Brasil Meridional: guia bibliográfico. Porto Alegre:
Editora da UFRGS, 2007. Cf. também: MAESTRI, Mário. O escravo gaúcho. Resistência e trabalho.
São Paulo: Brasiliense, 1984. MAMIGONIAN, Beatriz G. e VIDAL, Joseane Zimmermann (Orgs.).
História Diversa: Africanos e Afrodescendentes na Ilha de Santa Catarina. Florianópolis: Editora
da UFSC, 2013.
16 LEITE, Ilka Boaventura. (Org.). Negros no Sul do Brasil. Invisibilidade e Territorialidade. Florianópolis: Letras Contemporâneas., 1996. MENDONÇA, Joseli M. N. Escravidão, africanos e
afrodescendentes na “cidade mais europeia do Brasil”: identidade, memória e História Pública. Tempos Históricos. v. 20, 2016, p. 218-240.
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a construção de suas nações foi verificada por todo o continente e
transparece nos projetos associativos e nas trajetórias apresentadas ao
longo desta coletânea. Em constante tensão com as políticas racistas, a
violência e a discriminação racial, as experiências dos sujeitos negros
compartilham significados e situações comuns, por vezes diretamente
conectadas, verificadas desde as cidades interioranas até as capitais.
As múltiplas dimensões desse processo são exploradas no livro,
que divide-se em duas partes: Associações e Trajetórias.
Associações, além do balanço historiográfico com que Petrônio Domingues abre a seção, apresenta capítulos que tratam das experiências
associativas de pessoas negras, reunidos em torno de agremiações cujos
projetos coletivos eram racialmente orientados, e constituíam espaços
de sociabilidades, de apoio mútuo e de enfrentamento do racismo.
Os muitos aspectos tratados nos capítulos que compõem a seção permitem elencar alguns elementos que definem contornos das práticas
associativas da população negra. Elas podiam ultrapassar os limites
nacionais, sendo compartilhadas por negros e negras que viviam em
regiões de fronteira, como a situada entre o Brasil e Uruguai, analisada no capítulo escrito por Fernanda Oliveira. Podiam se organizar de
formas variadas, configurando-se como clubes (beneficentes, recreativos, literários), especialmente os que adotaram a denominação “13
de maio”, como o de Ponta Grossa, examinado por Merylin Ricieli dos
Santos. Definiam-se também como sociedades carnavalescas, como as
que se formaram em Florianópolis no século XX, abordadas por Karla
Rascke; organizando-se como centros cívicos e recreativos, como o
José Boiteux, posteriormente denominado Cruz e Sousa, fundado em
Florianópolis nos anos 1920 e analisado por Luana Teixeira. O lazer
aos sócios – possibilitado pela realização de bailes, festas, concursos
de beleza – era uma aspiração comum, sobretudo das agremiações
que se denominavam “recreativas”. A instrução formal, a formação
profissional, o aprimoramento intelectual e cultural foram também
objetivos compartilhados pelas várias agremiações negras abordadas;
para viabilizá-los, elas programavam a realização de palestras, aplicavam-se na manutenção de bibliotecas (como fez o Clube Literário e
Recreativo Treze de Maio, de Ponta Grossa, o 24 de Agosto, de Jaguarão,
e o Centro Uruguay, de Melo) e criavam escolas com funcionamento
noturno, como fez o Centro Cívico José Boiteux, em Florianópolis e
outros tantos. Os textos dizem também sobre a relação das agremiações com os grupos políticos e os hegemônicos locais: elas às vezes
constituíram cenários de tensão, como o configurado pela pressão de
moradores para que o Clube 13 de Maio de Ponta Grossa transferisse
sua sede para um local mais periférico da cidade; outras vezes se davam pela aproximação com homens públicos de destaque no cenário
político local, como estratégia para viabilizar projetos específicos,
como a que o Centro Cívico José Boiteux manteve com o governador

Pós-Abolição no Sul do Brasil: associativismo e trajetórias negras

Hercílio Luz na Florianópolis dos anos 1920. Os textos que compõem
a seção Associações, além de possibilitar a compreensão das linhas
gerais de conformação de agremiações negras, de suas aspirações e
objetivos, das relações com a política local, evidenciam, sobretudo,
como a experiência compartilhada pela população negra orientou e
viabilizou projetos associativos, que colocaram no cenário público, de
maneiras variadas, a racialização da sociedade brasileira no período.
Trajetórias, a segunda parte do livro, organiza-se em torno de
narrativas de histórias pessoais. Embora tecidas por vivências individuais, elas não se desconectam das experiências coletivas, tratadas
na seção anterior. É o que mostra o texto de Noemi Santos da Silva,
que – tratando da militância de professores abolicionistas no período
anterior à Abolição da escravidão e das agruras de um escravo que
se fez liberto na Curitiba do final do cativeiro – mostra a estreita
relação construída entre liberdade e instrução escolar, e elucida a
importância da escolarização no encaminhamento das demandas por
cidadania no pós-Abolição. Esse aspecto é de certa forma ressaltado
também por Maria Angélica Zubaran, quando, tratando da trajetória
de três médicos negros que atuaram em Porto Alegre no século XX,
observa que a projeção social podia estar estreitamente relacionada à formação acadêmica, mas também às redes sociais estabelecidas, à projeção constituída por meio da imprensa negra, às posições
ocupadas no cenário artístico, como atores, músicos e poetas.
A projeção intelectual como parte da experiência de homens negros foi destacada também por José Bento Rosa, em artigo sobre dois
personagens negros da cidade de Itajaí no século XX. Além de destacar
a importância desses sujeitos, José Bento mostrou as dificuldades que
enfrentaram, as vivências conflituosas com grupos hegemônicos da
política local, realçando também – e confrontando – a exclusão desses
sujeitos das memórias constituídas sobre a cidade.
Rodrigo de Azevedo Weimer, por meio da trajetória da “Rainha
Jinga” Maria Teresa Joaquina , aborda as lutas da população da região
de Osório, no Rio Grande do Sul, pelo acesso à terra, relacionando-as
à prática do maçambique – ritual afro-católico em louvação a Nossa
Senhora do Rosário –, cujos significados são modificados em função da
constituição de identidades quilombolas. Seu artigo mostra a conexão
entre experiência pessoal, práticas culturais, construção de identidades
e lutas políticas em torno de direitos.
Os artigos de Melina Perussatto, Henrique Espada e o de Joseli
Mendonça com Pâmela Fabris retomam trajetórias e estratégias de famílias do Rio Grande do Sul e do Paraná. Melina mostra a relevância
da família na construção de experiências de liberdade e na construção
de uma imagem positiva de si, no período imediatamente posterior à
Abolição. Essa importância, expressa, por exemplo, nos procedimentos
de nominação da família Calisto, por ela estudada, é ressaltada tam-
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bém por Joseli e Pâmela, que abordaram em seu artigo as memórias
da família Freitas-Brito. Os dois artigos mostram que essas famílias
investiram esforços para se inserirem em espaços de debate público:
os Calisto, sobretudo por meio do jornal O Exemplo; os Freitas-Brito,
por meio do associativismo. As estratégias de construção da vida em
liberdade são também abordadas no artigo de Henrique Espada que,
tratando da trajetória da família descendente de Maria do Espírito Santo,
do início do século XIX, e reconstituindo várias gerações residentes na
mesma região da cidade, mostra a importância das relações estabelecidas com outras famílias de libertos, mas também com pessoas cujo
lugar na hierarquia social era superior, para viabilizar uma ascensão
social, mesmo modesta; evidencia ainda elementos de distinção, entre
eles o engajamento na Guarda Nacional e a qualificação como eleitor;
além do protagonismo feminino no grupo familiar, culminando com o
engajamento da descendente de Maria do Espírito Santo, pela educação. Seu texto trata, de forma inovadora, do silêncio sobre a cor e da
permanência, no espaço urbano, dessa trajetória familiar.
Percorrendo as duas partes que compõem este livro, a leitora e o
leitor encontrarão pessoas que, apesar de todas as adversidades que
lhes foram impingidas, construíram projetos comuns, orientados por
suas expectativas e pelas vivências compartilhadas relacionadas à raça,
que se juntaram para realizar tais projetos, retomando as experiências
– individuais, associativas e familiares – de que dispunham e reinventando-as; que enfrentaram dificuldades e confrontaram os mecanismos
de exclusão por meio de estratégias de natureza variada. Esperamos
que o livro inspire um entendimento renovado da sociedade brasileira
e suas lutas no período republicano e estimule novas leituras sobre
este passado que é o nosso.
As Organizadoras
Novembro de 2019

PARTE I

Associativismo

Créditos da foto ao lado: Membros da Sociedade 13 de maio em préstito. Praça Tiradentes, Curitiba (PR), s. d. Acervo da Fundação Cultural de
Curitiba - Casa da Memória.
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s pessoas negras no Brasil sempre desenvolveram uma intensa
vida associativa. Mesmo durante a escravidão, os africanos e os
afro-brasileiros encontraram maneiras de se reunirem com seus
pares e formarem, sejam sociedades de ajuda mútua e irmandades leigas católicas, que existiam desde o período colonial, sejam jornais dos “homens de
cor”, grupos de capoeiras e espaços de religiosidade afro-diaspórica (terreiros
de diferentes nações de candomblé), que remontam ao período do Império.
Todas essas associações voluntárias tinham como finalidade satisfazer as
necessidades econômicas, culturais, religiosas e humanas de uma população
que vivia em condições adversas.1
A Abolição não resolveu algumas dessas necessidades e criou novas,
ou seja, “abriu aos negros a possibilidade de se organizarem sob condições
diferentes daquelas da escravidão, com graus significativamente diferentes
de liberdade”.2 Dada a sua experiência prévia de vida organizacional, não
surpreende que os afro-brasileiros tenham reagido a essas novas necessidades
e explorado essas novas possibilidades, investindo na formação de diversas
associações voluntárias (agremiações beneficentes, clubes sociais, centros
cívicos, sociedades carnavalescas, ligas desportivas), catalisadoras de laços
de solidariedade e união em prol de um fim coletivo.
Ultimamente, a história dessas associações negras tem conquistado espaço
nos meios acadêmicos, com pesquisas discutindo a trajetória de suas lideranças, os projetos de inserção social (formas de resistência, luta e acomodação),
as estratégias de mobilização, as ações coletivas, as retóricas raciais, o papel
das mulheres, os impasses, alcances e limites dessas iniciativas. O intuito
deste capítulo é traçar uma radiografia da produção histórica que tem se
debruçado sobre o tema do associativismo negro na região Sul do Brasil no
período pós-abolicionista. Intenta-se inventariar precipuamente os trabalhos
recentes, delineando os caminhos percorridos, repertórios e contornos desse
novo campo investigativo.

1 DOMINGUES, Petrônio. Associativismo negro. In: GOMES, Flávio dos Santos; SCHWARCZ, Lilia Moritz
(orgs.). Dicionário da escravidão e liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 113; BUTLER, Kim
D. Freedoms given, freedoms won: afro-brazilians in post-abolition São Paulo and Salvador. New Brunswick,
NJ: Rutgers University Press, 1998.
2 ANDREWS, George Reid. Negros e brancos em São Paulo (1888-1988). Bauru/SP, EDUSC, 1998, p. 218.
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Urdidura do associativismo negro
Após a Abolição, há referências a associações instituídas por negros e
negras, como o Club Beneficente 13 de Maio, em Curitiba, Paraná, o Club
Instrução e Beneficência, em Joinville, Santa Catarina, e a Sociedade Estrela
d’Alva, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ao longo da Primeira República,
tais associações se multiplicaram. Liane Müller calcula que, somente na capital gaúcha, surgiram 72 delas, entre 1872 e 1920;3 já pelo levantamento de
Beatriz Loner, existiram 45 associações negras em Pelotas, entre 1888 e 1940,
e 22 “negras ou mistas” em Rio Grande – 4 ambas cidades do Rio Grande do
Sul. Por sua vez, Karla Rascke contabiliza 23 associações em Florianópolis
formadas por “afrodescendentes” ou com a presença de membros desse
segmento populacional, de 1910 a 1955.5
Em linhas gerais, essas associações se estruturavam por meio da existência
de um quadro administrativo regularmente eleito, abrangendo uma série de
cargos, como presidente, secretário, tesoureiro, fiscal, diretor. Estes eram os
cargos mais comuns, embora pudesse haver diferenças entre as associações.
Algumas mantinham uma comissão ou diretoria feminina, responsável pela
organização de eventos festivos, realização de cursos (corte e costura, prendas
domésticas, boas maneiras), obras assistencialistas e articulação dos laços
de união e solidariedade entre as famílias negras. Outras associações eram
compostas estritamente por mulheres. Para Porto Alegre, Müller identificou,
entre 1870 e 1920, quatorze sociedades de “moças” ou “mulheres de cor”.6
Em Pelotas e Rio Grande, Loner também observou que a presença e participação das mulheres na formação de associações negras foi significativa. Elas
criaram grupos carnavalescos só de mulheres, vinculados ou não aos clubes
carnavalescos dominados pelos homens negros.7
3 MÜLLER, Liane Susan. “As contas do meu Rosário são balas de artilharia”. In: SILVA, Gilberto Ferreira; SANTOS, José Antônio dos; CARNEIRO, Luiz Carlos da Cunha (orgs.). RS negro: cartografias sobre a produção
do conhecimento. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008, p. 268.
4 LONER, Beatriz Ana. A rede associativa negra em Pelotas e Rio Grande. In: SILVA, Gilberto Ferreira; SANTOS, José Antônio dos; CARNEIRO, Luiz Carlos da Cunha (orgs.). RS negro: cartografias sobre a produção
do conhecimento. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008, p. 259-261.
5 RASCKE, Karla Leandro. Entre a caneta e o pandeiro: letras e enredos de agremiações afrodescendentes
em Florianópolis-SC (1920 a 1950). Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica. São
Paulo, 2018, p. 58-60.
6 MÜLLER, Liane Susan. As contas do meu Rosário são balas de artilharia. Porto Alegre: Pragmatha, 2013.
7 LONER, Beatriz Ana. Construção de classe: operários de Pelotas e Rio Grande (1888-1930). Pelotas: Editora
UFPel, 2001, p. 252. Era comum as associações femininas adotarem nomes alusivos às flores. Foi o caso do
Bouquet Club (1894), da Sociedade de Moças Flor do Futuro (1908), da Sociedade Flor de Jambo (1909), da
Sociedade das Sempre-Vivas (1910) e do Grupo das Margaridas (1905), em Porto Alegre. Coincidentemente,
em 1933 surgiu o Clube das Margaridas em Caxias do Sul – associação negra que, aliás, é considerada a
primeira da cidade gaúcha –, assim como o Grêmio das Margaridas, no município de Lages, Santa Catarina.
GOMES, Fabrício Romani. Sob a proteção da princesa e de São Benedito: identidade étnica, associativismo
e projetos num clube negro de Caxias do Sul. Jundiaí: Paco, 2013, p. 77-78; PEREIRA, Eráclito. Centro
Cívico Cruz e Souza: memória, resistência e sociabilidade negra em Lages – Santa Catarina (1918-2012).
Dissertação (Mestrado em Patrimônio Cultural) – Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, RS,
2013, p. 69.
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As sociedades mais organizadas elaboravam um regulamento ou um
estatuto que especificava suas finalidades, as normas organizativas e regras
de funcionamento, tais como eventos que deveriam fomentar, regularmente,
os direitos e os deveres do corpo administrativo e dos sócios, as regras para
sua admissão e desligamento, bem como para manter a sua frequência. A
rotina das associações se expressava nas reuniões periódicas da diretoria,
na prestação de contas, na realização de assembleias gerais ordinárias e extraordinárias, registradas em atas, às quais compareciam os sócios, a fim de
decidir sobre assuntos de interesse coletivo.
As sociedades se caracterizavam ainda pela adoção de símbolos como
hino, estandarte e cartão de identificação.8 Ao que parece, esses símbolos
configuravam sinais diacríticos, assumindo um papel, ao mesmo tempo, agregador e distintivo. Criavam uma identidade entre os membros de uma mesma
associação e os distinguiam das demais. Nesses sinais diacríticos, pode-se
notar também o advento da formação de um grupo étnico negro. Apesar de
diferenciar as várias agremiações, eles convergiam para o desembocar de uma
identidade específica, de um nós negro, em oposição ao branco.
Algumas associações, principalmente as mais organizadas, mantinham
uma sede social própria. Informações consistentes a esse respeito referem-se
ao Club Beneficente 13 de Maio (1888), em Curitiba; à União Recreativa 25
de Dezembro (1933), em Florianópolis, e à Sociedade Cultural Beneficente
Satélite Prontidão (1956), em Porto Alegre. Entretanto, muitas das associações
– como foi o caso da Frente Negra Pelotense (1933), em Pelotas, do Centro
Cívico e Literário José Boiteux (1920), em Florianópolis e do Clube Quadrado
(1937), em Londrina – não conseguiram adquirir uma sede social própria ou
mesmo um local fixo para se instalar. Por isso boa parte delas alugava ou
conseguia emprestados os salões, para a realização de seus eventos sociais
(conferências, assembleias, confraternizações), especialmente os bailes. Mesmo
as sociedades que mantinham sedes fixas utilizavam-se dessa prática para
certos eventos, indicando que suas instalações eram precárias.
Embora não haja informações detalhadas a respeito dos meios de que
as agremiações dispunham para se manter, tudo indica que a sua principal
fonte de recursos provinha das mensalidades dos sócios e da venda das entradas para os bailes que costumavam promover. Havia uma luta constante
pela sobrevivência, o que as obrigava a recorrerem a outros expedientes – a
realização de eventos beneficentes, a circulação do “livro de ouro” entre os
comerciantes, a solicitação de auxílios aos “patronos” e verbas de subvenção
ao poder público –, para poder enfrentar as dificuldades financeiras.
Uma série de datas cívicas e, sobretudo, as efemérides que diziam respeito
à população negra, como o 28 de Setembro (Lei do Ventre Livre) e, em maior
escala, o 13 de Maio (Abolição da escravidão), eram lembradas e comemora-

8 Sobre esse aspecto, ver MAGALHÃES, Magna Lima. Associativismo negro no Rio Grande do Sul. São Leopoldo: Trajeto Editorial, 2017.
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das em grande estilo pelas associações.9 Do mesmo modo, elas costumavam
comemorar outras datas e eventos significativos, como o aniversário da sua
fundação, a inauguração da sede própria e o lançamento de projetos ou
departamentos específicos. Nessas ocasiões, organizavam-se sessões solenes,
das quais participavam também as autoridades públicas e associações congêneres, por meio dos seus representantes. Afora os discursos, proferidos pelos
oradores da agremiação aniversariante, pelos representantes do governo e
da sociedade civil e das associações convidadas, ocorriam sessões de declamação, encenação de peças teatrais e, como momento apoteótico, o baile,
que encerrava a programação especial.
As associações mantinham intercâmbio entre si, dialogavam e trocavam
experiências, inclusive com aquelas de cidades afastadas ou, quiçá, de outros
estados. Era comum seus representantes viajarem e participarem, seja de
eventos festivos patrocinados pelas coirmãs, seja de atividades relacionadas
aos problemas enfrentados pela população negra. Em alguns casos, elas
costuravam alianças e coligações em ações coletivas em torno de interesses
comuns. Formavam uma rede de conexões de alcance regional e, por vezes,
nacional ou mesmo transnacional.10
Eventualmente as associações promoviam homenagens a personalidades
que se destacavam no meio afro-brasileiro ou cuja atuação havia favorecido
a população negra. Nessas ocasiões, eram pronunciados discursos rememorando as suas realizações. Outra forma de render tributo aos ícones negros
era escolher o seu nome para batizar a associação. Daí a origem da Sociedade
Menelik (1902), do Centro Ethiópico Monteiro Lopes (1909), do Grêmio Dramático Arthur Rocha (1916), do Centro Cívico e Recreativo Cruz e Souza (1923),
do Centro Cultural Alcides Bahia (1924), da Sociedade Beneficente União
Operária José do Patrocínio (1934) e do Centro Cultural Marcílio Dias (1936).
Algumas associações mantinham uma intensa vida social, tendo em vista
o número de eventos que promoviam ou se envolviam. Outras eram menos
atuantes. Os tipos de eventos, bem como as atividades a que se dedicavam,
evidenciam que as suas finalidades eram diversificadas. Tais finalidades inscreviam-se no próprio nome das sociedades, ou melhor, nos vocábulos que
os adjetivavam (beneficente, cívica, recreativa, bailante, cultural, instrutiva,
dramática, musical, literária e esportiva). Entretanto, a maioria delas tinha um
caráter misto, exercendo mais de um tipo de atividade ou se entrelaçando
em ações sociais, culturais, cívicas, políticas e religiosas.

9 A esse respeito, ver BARTHOLOMAY FILHO, Fernando. A memória da abolição em Santa Catarina: imprensa, cultura histórica e comemorações (1889-1930). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade
Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2014, p. 109-122.
10 SILVA, Fernanda Oliveira da. As lutas políticas nos clubes negros: culturas negras, cidadania e racialização
na fronteira Brasil-Uruguai no pós-abolição (1870-1960). Tese (Doutorado em História) – Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2017.
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Uma forma organizacional que sobreviveu à Abolição foi a das confrarias
leigas católicas. As irmandades negras, como hoje são conhecidas, cumpriram
um papel fundamental na luta pela liberdade, funcionando como aparatos
de ajuda mútua e devocional, que conectavam os africanos e afro-brasileiros
em redes de solidariedade e união para além dos laços familiares.
No período pós-abolicionista, as confrarias negras continuaram desempenhando o papel de espaços institucionais de pertencimento, simultaneamente,
à Igreja Católica e à sociedade civil mais ampla, tornando-se locais estratégicos
de encontro e socialização, onde as identidades negras podiam ser articuladas
no sentido de apoiar as ações coletivas e aspirações de autonomia e inclusão
na comunidade local (e nacional). Pelo menos é o que pesquisas recentes
têm apontado, como a da Karla Rascke, sobre a Irmandade de Nossa Senhora
do Rosário e São Benedito, de Florianópolis, Santa Catarina,11 e a de Ênio
Grigio, a respeito da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário da cidade de
Santa Maria, Rio Grande do Sul.12
Outra forma organizacional que remonta ao período da escravidão é a
das associações beneficentes, que buscavam proporcionar serviços previdenciários (auxílio a doentes, inválidos, idosos, viúvas e em caso de morte), de
suma importância para um segmento populacional desprotegido e carente de
formas institucionais e públicas de seguridade. A Sociedade Floresta Aurora,
o primeiro clube social de Porto Alegre, surgiu em 1872, como Sociedade
Musical. Com o passar dos anos, desdobrou-se em diversas ramificações que
atendiam às suas distintas finalidades. Mudou para Sociedade de Dança e
Beneficência Floresta Aurora e, à medida que passou a socorrer sócios doentes e ampará-los diante da morte, granjeou mais prestígio, afirmando-se no
meio negro da capital do estado no decurso pós-abolicionista. A Sociedade
Beneficente Feliz Esperança, nascida em Pelotas provavelmente em 1878, a
qual se tornou a principal associação negra da cidade, também permaneceu
na ativa no período pós-escravista, permitindo que, a partir dela, aparecessem
outros agrupamentos, que utilizavam sua sede e com quem compartilhavam
sócios. A Sociedade Beneficente Princesa Isabel, criada em Londrina no ano
de 1939, também se tornou um polo de referência dos negros da cidade paranaense. Sua finalidade precípua era oferecer aos sócios assistência médica,
jurídica e escolar.13
11 RASCKE, Karla Leandro. “Divertem-se então à sua maneira”: festas e morte na Irmandade de Nossa Senhora
do Rosário e São Benedito, Florianópolis (1888 a 1940). Dissertação (Mestrado em História) – Pontifícia
Universidade Católica. São Paulo, 2013.
12 GRIGIO, Ênio. “No alvoroço da festa, não havia corrente de ferro que os prendesse, nem chibata que
intimidasse”: a comunidade negra e sua Irmandade do Rosário (Santa Maria, 1873-1942). Tese (Doutorado
em História) – Universidade Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, RS, 2016.
13 DINIZ, Larissa Mattos. O clube negro de Londrina: uma experiência contraditória. Dissertação (Mestrado
em Ciências Sociais) – Universidade Estadual de Londrina. Londrina, PR, 2015, p. 27-29.
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Uma das grandes preocupações das associações beneficentes era o nível
cultural da população negra, por isso era comum elas investirem na formação educacional dos membros afiliados, promovendo palestras, oferecendo
cursos de alfabetização e montando bibliotecas. Por sinal, havia associações
que se dedicavam notadamente às atividades educacionais. Beatriz Loner
mostra como o Centro Cultural Marcílio Dias, instituído na cidade de Rio
Grande em 1936, tinha como objetivo primordial cerrar fileiras na cruzada
contra o analfabetismo. Atuava na escolarização da “população de cor”, tendo conseguido inaugurar pelo menos duas escolas no interior das entidades
carnavalescas da cidade.14 Lúcia Pereira aponta como a União dos Homens
de Cor – sociedade beneficente fundada na capital gaúcha em 1943 e que
abriu sucursais em dezenas de cidades do interior – conferia uma atenção
especial à Educação. Basta dizer que estruturou um departamento para tratar do assunto, e já previa no artigo 51 de seu estatuto: “Providências para
alfabetização dos associados; organização e assistência até o final dos cursos,
aos que desejarem seguir as profissões liberais”.15
Muito antes da União dos Homens de Cor, em 1890, o Club Beneficente
13 de Maio, de Curitiba, passou a administrar aulas noturnas de “primeiras
letras” aos seus sócios analfabetos. O estatuto de 1896, asseveram Pamela
Fabris e Thiago Hoshino, estabelecia que era um dever dos sócios matricular
seus filhos na escola e os obrigava a frequentarem as aulas.16 O Clube Social
Grêmio José do Patrocínio igualmente fomentava ações educacionais, em Porto
Alegre. Além da instrução às crianças negras e pobres, oferecia, desde 1908,
uma biblioteca cuja responsabilidade cabia a uma de suas atrizes amadoras,
Maria José de Oliveira. Mantinha ainda “um corpo cênico que frequentemente
montava peças teatrais, especialmente, as de autores negros como o gaúcho
Arthur Rocha. Sua filosofia era a de que o teatro servia como uma escola
onde se aprendiam as realidades da vida”.17
Vale dizer que as realizações no campo cultural sempre tiveram destaque
na trajetória das associações negras. Muitas delas cultivavam a arte do teatro,
abrigando um corpo cênico organizado, que costumava se apresentar por
ocasião das festividades. Este foi o caso do Grêmio Dramático Arthur Rocha
(1916) e da Sociedade Dramática Euterpe Club (1917), os quais, fundados
na capital gaúcha, congregavam diferentes artistas nos festivais literomusicais

14 LONER, Beatriz Ana. A rede associativa negra em Pelotas e Rio Grande. In: SILVA, Gilberto Ferreira; SANTOS, José Antônio dos; CARNEIRO, Luiz Carlos da Cunha (orgs.). RS negro: cartografias sobre a produção
do conhecimento. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008, p. 256.
15 Apud PEREIRA, Lúcia Regina Brito. Cultura e afrodescendência: organizações negras e suas estratégias
educacionais em Porto Alegre (1872-2002). Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica.
Porto Alegre, 2007, p. 199.
16 FABRIS, Pamela Beltramin; HOSHINO, Thiago. Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio: mobilização
negra e contestação política no pós-abolição. In: MENDONÇA, Joseli Maria Nunes; SOUZA, Jhonatan
Uewerton (org.). Paraná insurgente: história e lutas sociais. São Leopoldo: Casa Leiria, 2018, p. 57.
17 MÜLLER, Liane Susan. As contas do meu Rosário são balas de artilharia. Porto Alegre: Pragmatha, 2013.
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que realizavam.18 A arte musical também era valorizada entre as associações
negras, a ponto de algumas delas – a exemplo da Sociedade Musical Lyra
Oriental (1907), uma banda de música formada em Porto Alegre – existirem
em função dessa prática cultural.19 Algumas associações – como o Centro
Literário e Recreativo Castro Alves (1914), criado na cidade de Florianópolis –
apreciavam a literatura e investiam em encontros literários, práticas de leitura
e saraus, sessões de recitais de poesias. Mas ainda havia aquelas associações
devotadas a produzir atividades culturais que mesclavam, simultaneamente,
duas ou mais linguagens artísticas: encenações teatrais, apresentações musicais
e sessões de declamação de poesias.
Um dos aspectos que mais chama a atenção, nas agremiações negras,
é a posição francamente nacionalista, na defesa da pátria e das tradições
brasileiras. Não é de estranhar, assim, que várias delas se autoidentificavam
como cívicas, a exemplo do Centro Cívico Cruz e Souza (1918), da cidade de
Lages, Santa Catarina,20 e do Centro Cívico e Recreativo José Boiteux (1920),
de Florianópolis.21 Havia o diagnóstico de que a população negra era autenticamente brasileira. Esse torrão lhe pertencia. Se, por acaso, ela ainda não
havia sido reconhecida ou incorporada à comunidade nacional (por parte
do Estado e de setores da sociedade civil), este seria o ideal, daí o discurso
de valorização cívica, de identificação e celebração das tradições patrióticas.
Foi em 1933 que se originou uma das principais associações cívicas, a
Frente Negra Pelotense, a qual representou um marco no sentido da afirmação
do negro em Pelotas, no campo dos direitos e da cidadania. Suas lideranças
evocavam a defesa da raça e da nação, combinadamente. Travavam embates
contra a discriminação racial e buscavam, por intermédio da Educação, qualificar o afro-brasileiro a progredir na sociedade. A agremiação se inspirou,
em vários aspectos, na experiência da Frente Negra Brasileira, de São Paulo,
fundada dois anos antes, o que indica como a “população de cor” do Sul do
Brasil estava conectada às pautas raciais da agenda nacional. Aliás, a Frente
Negra Pelotense enviou um representante, Miguel de Barros, ao I Congresso
Afro-Brasileiro no Recife, em 1934, ocasião na qual foi lido seu Manifesto.
A agremiação, que fechou suas portas dois anos depois, já foi objeto de

18 BOHRER, Felipe Rodrigues. Grupos teatrais integrantes d’O Exemplo. In: SILVA, Sarah Calvi Amaral et al
(orgs.). Ciclo de debates sobre o jornal “O Exemplo”: temas, problemas e perspectivas. Porto Alegre: Instituto
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, 2016, p. 35-39.
19 BOHRER, Felipe Rodrigues. A música na cadência da história: raça, classe e cultura em Porto Alegre no
pós-abolição. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre, 2014, p. 96.
20 MARCON, Frank. Visibilidade e resistência negra em Lages. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2010;
PEREIRA, Eráclito. Centro Cívico Cruz e Souza: memória, resistência e sociabilidade negra em Lages – Santa
Catarina (1918-2012). Dissertação (Mestrado em Patrimônio Cultural) – Universidade Federal de Santa
Maria. Santa Maria, RS, 2013.
21 Sobre o Centro Cívico e Recreativo José Boiteux, ver o capítulo de Luana Teixeira (Os homens do Centro:
política, classe e raça na Florianópolis dos anos 1920), publicado neste livro.
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pesquisas empreendidas por Beatriz Loner,22 José Antônio dos Santos23 e
Fernanda Oliveira da Silva.24
Boa parte das sociedades negras surgiu com o objetivo central de proporcionar o entretenimento. Eram clubes, associações voluntárias que fomentavam a
solidariedade e a fraternidade entre os membros. Essas instituições recreativas,
a meio caminho entre o mundo privado da família e o mundo público do
Estado, deram uma importante contribuição para a ascensão do que algumas
pessoas hoje designam de “esfera pública” e outras de “sociedade civil”.25
Elas ofereciam um leque sortido de atividades recreativas: bailes, excursões,
quermesses, convescotes, festivais, competições esportivas, jogos de bilhar e
carteado etc. Não obstante, o baile era a atividade social mais apreciada nos
marcos do associativismo negro. Praticamente todos os clubes promoviam
bailes, sendo que muitos funcionavam, exclusivamente, em função dessa
modalidade de lazer. Mesmo aqueles que se propunham a realizar atividades
de caráter cívico, educacional e cultural tinham de desenvolver um grande
esforço para manter esses objetivos e não se limitar apenas a promover bailes.
Nos últimos tempos, diversas pesquisas têm se debruçado em torno da
trajetória desses clubes, abordando-os como espaço de resistência, sociabilidade
e memória do negro no Brasil Meridional. Eis algumas dessas agremiações. No
estado do Paraná: o Clube Literário e Recreativo 13 de Maio (1890), em Ponta
Grossa;26 o Clube Recreativo e Cultural Estrela da Manhã (1950), em Tibagi; a
Sociedade Recreativa dos Campos Gerais (1920), em Castro.27 No estado de
Santa Catarina: o Clube Literário Cruz e Souza (1906), de Laguna;28 a União

22 LONER, Beatriz Ana. Construção de classe: operários de Pelotas e Rio Grande (1888-1930). Pelotas: Editora
UFPel, 2001.
23 SANTOS, José Antônio dos. Raiou a Alvorada: intelectuais negros e imprensa, Pelotas (1907-1957). Pelotas:
EdUFPel, 2003.
24 SILVA, Fernanda Oliveira da. Os negros, a constituição de espaços para os seus e o entrelaçamento desses
espaços: associações e identidades negras em Pelotas (1820-1943). Dissertação (Mestrado em História) –
Pontifícia Universidade Católica. Porto Alegre, 2011, p. 132-196.
25 BURKE, Peter. Clubes. In: BURKE, Peter. O historiador como colunista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2009, p. 202.
26 SANTOS, Merylin Ricieli dos. “Quem tem medo da palavra negro?”: morenos, misturados, mestiços, cafuzos, mulatos, escuros, preto social participantes do Clube 13 de Maio – Ponta Grossa (PR). Dissertação
(Mestrado em Linguagem, Identidade e Subjetividade) – Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ponta
Grossa, PR, 2016.
27 JOVINO, Ione da Silva; SANTOS, Merylin Ricieli dos (orgs.). Clubes em memórias: sociabilidades negras
nos Campos Gerais. Curitiba: CRV, 2018.
28 ROSA, Júlio César. Sociabilidades e territorialidade: a construção de sociedades de afrodescendentes no
sul de Santa Catarina. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade do Estado de Santa Catarina.
Florianópolis, 2011.
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Recreativa 25 de Dezembro (1933), de Florianópolis;29 a Sociedade Recreativa
e Cultural 13 de Maio (1953), de Tijucas.30 No estado do Rio Grande do Sul:
o Clube União Familiar (1896) e a Sociedade Treze de Maio (1903), de Santa
Maria;31 o Clube 24 de Agosto (1918), de Jaguarão;32 o Sport Clube Cruzeiro
do Sul (1922), em Novo Hamburgo;33 o Sport Club Gaúcho (1934), de Caxias
do Sul;34 o Clube Tabajara (1949), de Encruzilhada do Sul.35 Segundo Giane
Escobar, o Rio Grande do Sul é o estado com maior número de clubes negros,
com 53 dessas sociedades mapeadas e cadastradas pelo “Museu Treze de
Maio de Santa Maria, através de pesquisa realizada no período 2006-2009”.36
Em vista da positivação da identidade negra, os clubes prescreviam um
conjunto de normas de civilidade e concentravam energias na formação cultural
de seus sócios. Lugares de sociabilidade e congraçamento, mas também de
visibilidade e meio para a inserção e a mobilidade social de seus membros.
Alguns desses clubes estabeleciam uma íntima relação com o mundo do
trabalho, contando com uma expressiva presença de trabalhadores, de várias
categorias profissionais. É o que infere Thiago Sayão a respeito da Sociedade
Recreativa União Operária (1903), de Laguna,37 e Larissa Diniz referente ao
clube negro de Londrina, o qual se distinguiu por defender um projeto que
se arvorava mais abrangente. Em 1957, ele mudou seu nome – de Sociedade

30

29 MARIA, Maria das Graças. Clubes e associações de afrodescendentes na Florianópolis das décadas de
1930 e 1940. In: MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti; VIDAL, Joseane Zimmermann (orgs.). História diversa:
africanos e afrodescendentes na Ilha de Santa Catarina. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2013, p. 263-278;
RASCKE, Karla Leandro. Entre a caneta e o pandeiro: letras e enredos de agremiações afrodescendentes
em Florianópolis-SC (1920 a 1950). Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica. São
Paulo, 2018, p. 144-163.
30 SILVA, Jaime José dos Santos. Memórias do cacumbi: cultura afro-brasileira em Santa Catarina, século XIX
e XX. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2015,
p. 164-175.
31 OLIVEIRA, Franciele Rocha de. “Moreno rei dos astros a brilhar, querida União Familiar”: trajetória e
memórias do clube negro fundado em Santa Maria, no pós-Abolição. Santa Maria: Câmara Municipal de
Vereadores de Santa Maria, 2016; ESCOBAR, Giane Vargas. Clubes sociais negros: lugares de memória,
resistência negra, patrimônio e potencial. Dissertação (Mestrado em Patrimônio Cultural) – Universidade
Federal de Santa Maria. Santa Maria, RS, 2010.
32 AL-ALAM, Caiuá Cardoso; ESCOBAR, Giane Vargas; MUNARETTO, Sara (orgs.). Clube 24 de Agosto (19182018): 100 anos de resistência de um clube social negro na fronteira Brasil-Uruguai. Porto Alegre: ILU,
2018.
33 MAGALHÃES, Magna Lima. Associativismo negro no Rio Grande do Sul. São Leopoldo: Trajeto Editorial,
2017.
34 GOMES, Fabrício Romani. Sob a proteção da princesa e de São Benedito: identidade étnica, associativismo
e projetos num clube negro de Caxias do Sul. Jundiaí: Paco, 2013.
35 HERMANN, Daiana. O Clube Tabajara e as narrativas de racismo em Encruzilhada do Sul: entre tensão e
identidade étnica. Iluminuras, Porto Alegre, v. 12, n. 29, 2011, p. 153-163.
36 ESCOBAR, Giane Vargas. Clubes sociais negros: lugares de memória, resistência negra, patrimônio e potencial. Dissertação (Mestrado em Patrimônio Cultural) – Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria,
RS, 2010, p. 74.
37 SAYÃO, Thiago Juliano. As heranças do Rosário: associativismo operário e o silêncio da identidade étnico-racial no pós-abolição, Laguna (SC). Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 35, n. 69, 2015, p.
131-154.
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Beneficente Princesa Isabel para Associação de Recreação Operária de Londrina (AROL) – com o intuito justamente de atrair os trabalhadores de cor,
sua principal base de sustentação.38
O carnaval era outra modalidade de lazer cultivada pelas associações
negras, mediante uma série de eventos como bailes, concursos de fantasias,
desfiles de rua dos cordões e blocos de foliões. As primeiras associações
carnavalescas negras no Sul do Brasil remontam ao período do Império, mas
foi na República que elas ganharam mais impulso e visibilidade. Segundo
Beatriz Loner e Lorena Gill, surgiu em 1898 o clube carnavalesco Flores do
Paraíso, em Pelotas. Posteriormente, formaram-se várias outras entidades
recreativas na cidade, algumas subsistindo apenas por um ou dois carnavais,
outras com maior duração.
Ao longo da década de 1910, começou o processo de desaparecimento
de entidades tradicionais e de emergência de blocos e cordões carnavalescos stricto sensu. O primeiro da nova “geração” foi o Depois da Chuva,
nascido em 1917 – e que se manteve em atividade até a década de 1980. Foi
acompanhado pelo Chove Não Molha, de 1919, Fica Aí Para Ir Dizendo, de
1921, Quem Ri de Nós Tem Paixão, também de 1921, e Está Tudo Certo, de
1931.39 Embora o objetivo básico dessas sociedades fosse celebrar os festejos
de momo, algumas delas – como o bloco Brinca Quem Pode, fundado na
cidade de Laguna em 1947 –40 mantiveram atividades durante o ano inteiro.
Por seu turno, o Fica Aí Para Ir Dizendo procurou exercer um papel proativo
na formação político-cultural da comunidade negra de Pelotas. Chegou a
oferecer cursos técnicos, contou com um grupo de dança e abrigou a Escola
Primária Francisco Simões, em convênio selado com o governo do estado.
De acordo com Karla Rascke, que perscrutou a história de blocos, cordões,
ranchos carnavalescos e escolas de samba de Florianópolis formados de
1920 a 1950, as associações carnavalescas revelaram-se muito importantes no
processo de construção da identidade étnica da população negra.41 Também
é esta, aliás, a conclusão de Tiago Rosa da Silva, que investigou a trajetória
dos clubes carnavalescos negros (blocos, ranchos e cordões) da cidade de
Bagé-RS entre os anos de 1930 e 1950,42 e de Íris Germano, que esquadrinhou
38 DINIZ, Larissa Mattos. O clube negro de Londrina: uma experiência contraditória. Dissertação (Mestrado
em Ciências Sociais) – Universidade Estadual de Londrina. Londrina, PR, 2015, p. 36-37.
39 LONER, Beatriz Ana; GILL, Lorena Almeida. Clubes carnavalescos negros na cidade de Pelotas. Estudos
Ibero-Americanos, Porto Alegre, v. 35, n. 1, 2009, p. 145-162.
40 REIS, Aloísio Luiz dos. “Brinca Quem Pode”: territorialidade e (in)visibilidade negra em Laguna –Santa
Catarina. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis,
1996, p. 169-170.
41 RASCKE, Karla Leandro. Entre a caneta e o pandeiro: letras e enredos de agremiações afrodescendentes
em Florianópolis-SC (1920 a 1950). Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica. São
Paulo, 2018, p. 198-251.
42 SILVA, Tiago Rosa. Vivências e experiências negras em Bagé-RS no pós-abolição: imprensa, carnaval e clubes
sociais negros na fronteira sul do Brasil (1913-1980). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade
Federal de Pelotas. Pelotas-RS, 2018, p. 85-118.
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o carnaval de rua de Porto Alegre nas décadas de 1930 e 1940. As pessoas
negras da capital sul-rio-grandense ligadas aos blocos e cordões carnavalescos – como Os Turunas, criado no bairro Colônia Africana – apropriavam-se
dos festejos de momo como uma forma de celebrar a memória africana, “suas
tradições, suas relações cotidianas, seus territórios de sociabilidades, seus
laços de amizade, parentesco, compadrio e solidariedade”.43
As associações negras também procuravam incentivar a prática de esportes, patrocinando competições, torneios, festivais esportivos, que incluíam
a distribuição de prêmios e troféus. Modalidades esportivas comuns eram
o futebol, o pingue-pongue e o atletismo. Algumas associações mantinham
quadras esportivas, salões de jogos, time de futebol, enquanto outras eram
eminentemente esportivas, como o Club de Regatas Cruz e Souza (1920), na
cidade de Itajaí, Santa Catarina, e o Clube Náutico Marcílio Dias (1949), de
Porto Alegre. Havia, ainda, as associações futebolísticas, formadas por pessoas
negras – como o Sport Club Rio Grandense (1907), da capital gaúcha, e o
Humaytá Foot-Ball Club (1921), de Itajaí –,44 ou mistas, como o Figueirense
Foot-ball Club (1921), em Florianópolis.45 Essas associações se valiam do
futebol para demonstrar as potencialidades e a capacidade de realização da
população negra no terreno desportivo. Para além de uma atividade lúdica,
o futebol assumia significados culturais, sociais, cívicos e políticos, servindo
de vitrine para valorizar e positivar a presença desse segmento populacional
na sociedade.
Beatriz Loner relata que, no Rio Grande do Sul, surgiram até mesmo três
ligas de futebol negras: a Liga José do Patrocínio, fundada na cidade de Pelotas
em 1919, reunindo seis times ( Juvenil, América do Sul, Universal, Vencedor,
União Democrata e Luzitano); a Liga Sportiva Rio Branco, criada na cidade
de Rio Grande em 1926, e a Liga Nacional de Football Porto Alegrense,
popularmente conhecida como Liga da Canela Preta, na capital do estado.46
Essas ligas, além das atividades desportivas, envidavam esforços em prol do
reconhecimento da população negra no sentido mais amplo. Pelo menos a
Liga José do Patrocínio promoveu um concurso de miss, a fim valorizar a
43 GERMANO, Íris. Carnavais de Porto Alegre: etnicidade e territorialidades negras no Sul do Brasil. In:
SILVA, Gilberto Ferreira; SANTOS, José Antônio dos; CARNEIRO, Luiz Carlos da Cunha (orgs.). RS negro:
cartografias sobre a produção do conhecimento. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008, p. 108.
44 ROSA, André Luiz. Operários da bola: um estudo sobre a relação dos trabalhadores com o futebol na
cidade de Itajaí (SC) entre as décadas de 1920 a 1950. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade
Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2011, p. 77-78.
45 CARDOSO, Paulino de Jesus Francisco; RASCKE, Karla Leandro. Cidadania e expectativas no bairro da
Figueira: o surgimento do Figueirense Foot-Ball Club (Florianópolis/SC, 1921-1951). Vozes, Pretérito &
Devir: Revista de História da UESPI, v. 5, n. 1, 2016, p. 99-121.
46 LONER, Beatriz Ana. A rede associativa negra em Pelotas e Rio Grande. In: SILVA, Gilberto Ferreira; SANTOS, José Antônio dos; CARNEIRO, Luiz Carlos da Cunha (orgs.). RS negro: cartografias sobre a produção
do conhecimento. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008, p. 248.
Sobre a Liga José do Patrocínio, ver MACKEDANZ, Christina Ferreira. Racismo “nas quatro linhas”: os
negros e as ligas de futebol em Pelotas (1901-1930). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade
Federal de Pelotas. Pelotas, RS, 2016, p. 89-123.
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beleza da mulher negra.47
Essas federações desportivas teriam existido no Rio Grande do Sul durante
a segunda e terceira décadas do século XX, desaparecendo conforme diminuiu
a segregação racial no futebol. Porém, não há consenso entre os especialistas
da matéria. Em livro recente, José Antônio dos Santos defende a tese de que
sequer existiu uma liga de futebol com o nome de Liga da Canela Preta, supostamente instituída em Porto Alegre no ano de 1920. A seu ver, tratou-se
de uma invenção memorialística baseada na fábula das três ligas – a primeira
seria a “liga do sabão”, a qual reunia os clubes das elites brancas; a segunda
seria a “liga do sabonete”, congregando os clubes das classes médias brancas;
a terceira seria a “dos canelas pretas”, composta, na sua maioria, por negros
operários –, cuja intensão era cristalizar um lugar subalterno e estereotipado
para a população negra na história do futebol da cidade.48

A imprensa negra
Uma das atividades mais marcantes do associativismo negro foi a publicação de periódicos dedicados à afirmação racial, no campo dos direitos
e da cidadania. Surgiram jornais editados, dirigidos e escritos por pessoas
negras e voltados a tratar de suas questões em todo o Brasil Meridional,
tanto na capital dos estados, quanto em várias cidades do interior. Era comum essas publicações lidarem com as dificuldades financeiras, a falta de
apoio e o diletantismo dos editores, pessoas geralmente pouco versadas nas
lides da produção, diagramação e impressão de periódicos. Talvez por isso
grande parte desses jornais teve vida efêmera, não chegando a ultrapassar
a primeira edição, porém alguns conseguiram uma regularidade respeitável,
considerando as dificuldades enfrentadas. Dentre eles, convém destacar a
trajetória de O Exemplo, jornal criado em Porto Alegre no ano de 1892 e que,
com algumas interrupções, circulou até 1930; e de A Alvorada, lançado na
cidade de Pelotas em 1907 e que, apesar de algumas lacunas, só encerrou
suas atividades em 1965.
São esses dois periódicos que mais têm atraído a atenção dos historiadores.
No tocante ao O Exemplo, José Antônio dos Santos analisou como ele foi
utilizado como meio de comunicação por parte das lideranças negras que
definiram projetos de liberdade e estratégias de combate ao “preconceito
de cor”;49 já Regina Xavier acompanhou a maneira como os articulistas do
jornal dialogaram com as representações raciais vigentes e, a partir delas,
47 SILVA, Fernanda Oliveira da. Os negros, a constituição de espaços para os seus e o entrelaçamento desses
espaços: associações e identidades negras em Pelotas (1820-1943). Dissertação (Mestrado em História) –
Pontifícia Universidade Católica. Porto Alegre, 2011, p. 103.
48 SANTOS, José Antônio dos. Liga da Canela Preta: a história do negro no futebol. Porto Alegre: Diadorim,
2018, p. 142-146.
49 SANTOS, José Antônio dos. Prisioneiros da história: trajetórias intelectuais na imprensa negra meridional.
Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica. Porto Alegre, 2011.
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lutaram por direitos sociais.50 Explorando assunto correlato, Marcus Vinícius
Rosa buscou identificar, por meio do periódico, os significados atribuídos à
raça, marcador que foi agenciado pelos redatores como instrumento político
para estabelecer vínculos entre “pretos”, “pardos”, “mulatos” e “crioulos”.51 Examinar como os fragmentos biográficos e as fotogravuras que o jornal publicou
foram estrategicamente produzidos para veicular modelos de negros com os
quais o público-alvo pudesse se espelhar – eis o tema abordado por Maria
Angélica Zubaran.52 Por sua vez, Melina Perussatto discutiu como os articulistas
e colaboradores – jovens “homens de cor” letrados – viam-se como arautos do
grupo e se valeram do jornal para preconizar um projeto redentor, assentado
nos domínios do trabalho, da Educação e da cidadania.53 No que concerne ao
A Alvorada, esse jornal já foi estudado por José Antônio dos Santos,54 Fernanda
Oliveira da Silva55 e, mais recentemente, por Ângela Oliveira, que o comparou
ao O Exemplo à luz do processo de racialização das relações sociais.56
Afora O Exemplo e A Alvorada, há análises sobre A Urucubaca, “Jornal
Crítico e Humorístico” (1915), de Florianópolis;57 o Cruz e Souza, “Orgam do
Centro Cívico Cruz e Souza” (1919), de Lages;58 A Defeza, “Orgam da Raça
Ethyopica: Litterario, Noticioso e Recreativo” (1920), de Bagé;59 O Succo,
“Órgão Crítico, Humorístico e Noticioso” (1922), de Santa Maria;60 O Astro,

34

50 XAVIER, Regina Célia Lima. Raça, classe e cor: debates em torno da construção de identidades no Rio
Grande do Sul no pós-Abolição. In: FORTES, Alexandre et al (orgs.). Cruzando fronteiras: novos olhares
sobre a história do trabalho. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2013, p. 103-131.
51 ROSA, Marcus Vinícius de Freitas. Além da invisibilidade: história social do racismo em Porto Alegre
(1884-1918). Tese (Doutorado em História) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2014, p.
235-296.
52 ZUBARAN, Maria Angélica. Pedagogias da imprensa negra: fragmentos biográficos e fotogravuras. Educar
em Revista, Curitiba, n. 60, 2016, p. 215-229.
53 PERUSSATTO, Melina Kleinert. Arautos da liberdade: educação, trabalho e cidadania no pós-abolição a
partir do jornal O Exemplo de Porto Alegre (c. 1892 – c. 1911). Tese (Doutorado em História) – Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.
54 SANTOS, José Antônio dos. Raiou a Alvorada: intelectuais negros e imprensa, Pelotas (1907-1957). Pelotas:
EdUFPel, 2003.
55 SILVA, Fernanda Oliveira da. Os negros, a constituição de espaços para os seus e o entrelaçamento desses
espaços: associações e identidades negras em Pelotas (1820-1943). Dissertação (Mestrado em História) –
Pontifícia Universidade Católica. Porto Alegre, 2011, p. 132-196.
56 OLIVEIRA, Ângela Pereira. A racialização nas entrelinhas da imprensa negra: o caso O Exemplo e A
Alvorada – 1920-1935. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, RS,
2017.
57 RASCKE, Karla Leandro. Imprensa negra e combate ao racismo (Florianópolis, 1914-1925). Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 10, n. 25, 2018, p. 38-65.
58 MARCON, Frank. Visibilidade e resistência negra em Lages. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2010.
59 SILVA, Tiago Rosa. Vivências e experiências negras em Bagé-RS no pós-abolição: imprensa, carnaval e clubes
sociais negros na fronteira sul do Brasil (1913-1980). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade
Federal de Pelotas. Pelotas-RS, 2018, p. 73.
60 OLIVEIRA, Franciele Rocha de. “Moreno rei dos astros a brilhar, querida União Familiar”: trajetória e
memórias do clube negro fundado em Santa Maria, no pós-Abolição. Santa Maria: Câmara Municipal de
Vereadores de Santa Maria, 2016.
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“Órgão Crítico, Humorístico e Literário” (1927), de Cachoeira do Sul,61 o União,
“Direção e publicidade da União dos Homens de Cor dos Estados Unidos do
Brasil” (1947), em Curitiba, entre muitos outros periódicos da imprensa negra.62
Alguns jornais surgiram da iniciativa individual ou coletiva de um grupo
independente; outros nasceram no seio das associações negras, razão pela
qual os especialistas têm ressaltado o seu caráter de órgão noticioso do que
ocorria nessas associações e das atividades sociais das pessoas que as frequentavam. No entanto, a preocupação das folhas não se restringia a esse
aspecto. Os problemas mais amplos relacionados à população negra na sociedade brasileira também eram pautados, assim como por vezes se debatiam
fatos, mobilizações, demandas e personalidades importantes no circuito do
Atlântico Negro. Nessas ocasiões, a experiência histórica e cultural da África
e da afrodiáspora era tomada como referência de luta e construção identitária. Portanto, esses jornais discutiam, colocavam em evidência questões que
diziam respeito aos negros e, sobretudo, proporcionavam-lhes um espaço
que certamente não teriam em outros órgãos da imprensa regular. Sem contar
que aquelas folhas estabeleciam um meio de comunicação entre os negros e
suas associações, contribuindo para estreitarem seus laços de solidariedade
e união em prol dos interesses comuns.
Enquanto alguns jornais eram mantidos pelas associações negras, outros
viviam dos recursos provenientes dos assinantes, dos módicos anúncios
publicitários e dos eventos beneficentes (festas, rifas e leilões). Uma característica dessa imprensa foi a precariedade do sistema de distribuição. Ao
que tudo indica, os jornais eram vendidos nos locais onde se concentrava
a comunidade negra, principalmente nas sociedades recreativas, cívicas,
beneficentes e culturais. O retorno financeiro era praticamente nulo, pois
os exemplares, muitas vezes, eram distribuídos gratuitamente; quando não,
a pessoa que o adquiria pagava o que podia. Quanto à periodicidade dos
jornais, alguns eram semanais, outros quinzenais ou mensais. Com efeito,
não era raro eles sofrerem interrupções e atrasos. A circulação costumava ser
local ou regional, mas houve jornais que destoaram disso. A Alvorada, por
exemplo, possuía correspondentes em São Paulo, Rio de Janeiro e Portugal,63
chegando a ter edições lidas no Uruguai.64 Outra característica dessa imprensa
foi o predomínio masculino. As mulheres apareciam em bem menor número
como colaboradoras, e praticamente estavam ausentes dos cargos de chefia.
61 SANTOS, José Antônio dos. Prisioneiros da história: trajetórias intelectuais na imprensa negra meridional.
Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica. Porto Alegre, 2011, p. 106-119.
62 SILVA, Joselina da. União dos Homens de Cor (UHC): uma rede do movimento social negro, após o Estado
Novo. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2005.
63 SANTOS, José Antônio dos. Raiou a Alvorada: intelectuais negros e imprensa, Pelotas (1907-1957). Pelotas:
EdUFPel, 2003, p. 110.
64 SILVA, Fernanda Oliveira da. As lutas políticas nos clubes negros: culturas negras, cidadania e racialização
na fronteira Brasil-Uruguai no pós-abolição (1870-1960). Tese (Doutorado em História) – Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2017.
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Os jornais não seguiam um padrão unívoco ou discurso monolítico, porém
apresentavam semelhanças entre si, tanto no que diz respeito ao conteúdo
quanto no tocante aos aspectos gráficos. Em geral, noticiavam eventos sociais,
culturais, desportivos e de lazer, mas também preconizavam um discurso de
autodeterminação e orgulho racial, de aposta no caráter emancipador da
Educação,65 de apologia ao comportamento puritano, aos valores familiares, à
cultura cívica e às boas maneiras;66 de celebração tanto dos mitos e ícones do
imaginário negro – como José do Patrocínio, Luiz Gama, Cruz e Souza e “Mãe
Preta” – quanto da memória abolicionista.67 Esses jornais se tornaram uma das
principais tribunas públicas a denunciar o “preconceito de cor” e reivindicar
a igualdade de oportunidades para negros e brancos na sociedade brasileira.

Considerações finais
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O associativismo negro é a articulação de mulheres e homens africanos
e seus descendentes em torno de uma atividade ou agremiação no espaço
público tendo em vista o fazer coletivo em nome do grupo que procuram
representar. Surgiu e se desenvolveu ainda no período escravista, tendo adquirido novas configurações, dimensões e capilaridade nas primeiras décadas do
pós-Abolição. Entende-se que a necessidade da luta contra o “preconceito de
cor” foi uma das raízes do complexo associativismo negro no Brasil Meridional.
No entanto, esse associativismo não teve apenas um sentido reativo. Isto
é, tomar atitude contra a discriminação racial não foi a única motivação que
levou a população negra a investir no associativismo. Outrossim, havia a
expectativa de autonomia, para não dizer autodeterminação, de viver por
si como forma de solidariedade social, semelhante à experiência de outros
grupos étnicos (como imigrantes alemães, italianos, espanhóis, poloneses
e seus descendentes) que também forjaram suas sociedades beneficentes,
recreativas, instrutivas, culturais e bailantes.
Seja como for, as associações negras eram locais de integração social,
de mútuo apoio e de celebração da liberdade, locais onde se almejavam
congregar a “população de cor” e elevá-la do ponto de vista social, cultural,
moral e intelectual, o que coadjuvou para despertar ou solidificar entre os
membros afiliados o sentimento de pertencimento a um grupo. Contribuiu
para fortalecer e manter viva uma experiência de resistência que, embora
remontasse ao período da escravidão, adquiriu novas feições no regime re65 BAHIA, Cristina Camaratta Lins. Aprendendo a ser negro (a): representações sobre educação/instrução e
pedagogias culturais no jornal O Exemplo (1892-1910). Dissertação (Mestrado em Educação – Universidade
Luterana do Brasil, Canoas, RS, 2017.
66 ZUBARAN, Maria Angélica; VARGAS, Juliana Ribeiro de. Pedagogias das boas maneiras: formando cidadãos
civilizados e higiênicos. Revista História da Educação, Porto Alegre, v. 22, n. 54, 2018, p. 280-298.
67 ZUBARAN, Maria Angélica. Comemorações da liberdade: lugares de memórias negras diaspóricas. Anos 90,
Porto Alegre, v. 15, n. 27, 2008, p. 161-187; ZUBARAN, Maria Angélica; GUIZZO, Bianca Salazar. Imprensa
negra no Rio Grande do Sul: raça e gênero na campanha ao monumento da “Mãe Preta” (1920-1930).
Revista de História Regional, Ponta Grossa, v. 20, n. 1, 2015, p. 165-179.
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publicano. O contexto urbano provavelmente favoreceu o desenvolvimento
desse processo, na medida em que facilitou os contatos, os diálogos e as
trocas de experiências entre os “novos” cidadãos.
Já os jornais negros constituíram um importante veículo, por meio dos
quais estratos da “população de cor” engendraram uma rede de comunicação
e impulsionaram um trabalho de mobilização do negro, de valorização de
sua identidade e de luta pela sua plena inserção na sociedade brasileira. O
programa, as retóricas raciais, as estratégias acionadas por esses jornais para
conseguir tal objetivo e, ainda, o seu posicionamento perante os acontecimentos que diziam respeito ao afro-brasileiro e à sociedade em geral constituem
um documento valioso para quem pretende entender o associativismo negro.
Alguns jornais e associações nasceram tendo em vista desenvolver a tarefa
de conscientizar a população negra, de melhorar a sua situação e, também,
de protestar contra as injustiças que a afetavam. Ao mesmo tempo em que
essas associações e imprensa serviram de base para as ações coletivas, elas
também surgiram e se multiplicaram em função do anseio por espaços de
sociabilidade, distinção, reconhecimento e dignidade. As associações e os
jornais, mesmo quando não declaravam expressamente compromisso com
a luta, as reivindicações e os problemas dos negros, decerto se constituíram
em espaço potencial de sua tomada de consciência – as associações, por
aglutinarem pessoas que partilhavam dos mesmos problemas, e os jornais,
por darem espaço àqueles que tratavam desses problemas.
Muitos jornais e associações não se limitaram a apontar os problemas, a detectar as suas causas e consequências, mas propuseram – ou pelo menos tentaram
– caminhos para superá-los. A união era vista como condição sine qua non para
se alcançarem todas as demais metas necessárias à melhoria da população negra.
Conhecer o funcionamento, a estrutura e a organização das associações
e dos jornais negros torna-se importante para se entenderem aspectos da
experiência afro-brasileira no que tange à trajetória de suas lutas e projetos
no campo dos direitos e da cidadania, mesmo porque essas associações e
esses jornais constituem parte intrínseca dessa luta e com ela por vezes se
confundem. Portanto, conhecer essas associações e esses jornais ajuda a
apreender a população afro-brasileira a partir de seus próprios termos – as
percepções sobre si mesma e sobre problemas, dilemas, desafios, articulações e ações coletivas em que se envolveram ou protagonizaram por meio
da vida associativa.
Os estudos sobre o associativismo negro na região Sul do Brasil têm,
paulatinamente, conquistado espaço e visibilidade nos meios acadêmicos.
Mapeando as pesquisas recentes, sobretudo as dissertações de mestrados e
teses de doutorados, verifica-se como esse campo temático se expande e se
consolida. Sem dúvidas, essa consolidação é auspiciosa, tendo em vista suas
inegáveis potencialidades para calibrar, quando não renovar, a historiografia
sobre a experiência negra no Brasil.
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Clubes negros ao sul do Sul:
a mobilização recreativa nas cidades de
fronteira Brasil-Uruguai no pós-Abolição
(décadas 1920-1950)1
Fernanda Oliveira

Forjando projetos coletivos de existência
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endo em vista a historicidade do processo em que se insere a criação e a manutenção dos clubes negros no extremo sul do Brasil
e no norte do Uruguai, neste capítulo apresento aspectos acerca
de como a sociabilidade foi vivenciada no Club 24 de Agosto (Jaguarão,
1918), no Fica Ahí P’rá Ir Dizendo (Pelotas, 1921), no Centro Uruguay (Melo,
1923) e no Zíngaros (Bagé, 1936). Argumento que os clubes foram criados
como projetos coletivos de existência, por meio dos quais, ao longo dos
anos, se configuraram em espaços de lutas políticas na região de fronteira
Brasil-Uruguai. Convido leitores e leitoras a perscrutarem uma região de
fronteiras nacionais com cores bem mais fortes que aquelas correntes no
imaginário popular, cujo momento inicial remonta ao começo do século XX.
Vejamos as escrevivências2 que remontam à criação desses espaços.
A reunião na sede do Círculo Operário Jaguarense, naquela noite de 24 de
agosto de 1918, havia se estendido noite adentro, mas ao término, os “jovens
amigos”3 Malaquias Oliveira, que trabalhava por jornadas, e Theodoro Rodrigues, mecânico, resolveram conversar sobre a ideia de formar um clube para
pessoas negras na “cidade heroica”,4 Jaguarão. Afinal, em nenhum dos demais
clubes existentes lhes era permitida a entrada. Resolveram socializar a ideia
com os amigos Domingo Ribeiro, comerciante, Merci de Vargas, sapateiro,
João Pedro Faria, motorista, Doralino Correia, Humberto Ferreira, Otacílio
Farias, Rosalino dos Santos, Natalio Neison da Silva, Magno Dias, José Nunes
1 Este texto é uma homenagem In Memoriam a duas pessoas que muito contribuíram tanto para a pesquisa,
quanto para a manutenção dos clubes negros nessa região: Beatriz Ana Loner e Rubinei Machado.
2 Perspectiva teórica sobre a utilização de escritas de vivências, atribuída à escritora Conceição Evaristo.
EVARISTO, Conceição. Da grafia desenho de minha mãe um dos lugares do nascimento da minha escrita.
In: ALEXANDRE, Marcos Antônio (Org.). Representações performáticas Brasileiras: teorias, práticas e suas
interfaces. Belo Horizonte: Mazza, 2007. Disponível em: http://nossaescrevivencia.blogspot.com.br/2012/08/
da-grafia-desenho-de-minha-mae-um-dos.html Acesso: 03 de janeiro de 2017.
3 Estatutos do Club 24 de Agosto – Jaguarão. s/p. 10 de outubro de 1964. Acervo do Club 24 de Agosto. Todos
os documentos produzidos pelos clubes citados ao longo do texto e indicados como parte do acervo dos
mesmos são únicos e não foram publicados em livros ou materiais de ampla circulação.
4 Epíteto para a cidade de Jaguarão.
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de Oliveira e Ernesto Faria, jornaleiros. Estes de pronto empolgaram-se com a
ideia. Na iminência de dar um nome ao clube, prevaleceu a data de fundação,
Club 24 de Agosto. Acertaram ainda que, nos meses seguintes, procurariam
um lugar para fazer as primeiras reuniões e os bailes. Não se esqueceram
do carnaval, sendo que nos anos subsequentes fizeram um grande sucesso
ao colocar na rua uma comparsa, ou seria um cordão? Bem, a denominação
não importava tanto, afinal, a vida na fronteira Brasil-Uruguai tinha desse
linguajar que misturava português e espanhol.
Alguns anos depois, distantes cerca de 100 quilômetros, na cidade de
Pelotas, os “jovens” Osvaldo Guimarães da Silva, Renato Monteiro de Souza
e João Francisco Ferreira saíram de suas respectivas casas para andar pelas
ruas do centro da cidade, porém, a tórrida tarde de verão, daquele mês de
janeiro de 1921, fez com que eles procurassem um lugar à sombra para
descansar; chegaram então à Praça da República (atual Praça Cel. Pedro
Osório) e se colocaram a conversar. Logo veio à tona o assunto que sempre
agitava a cidade no mês que estava por começar – o carnaval. Conscientes
de que eles, por serem negros, não eram aceitos em qualquer cordão, e de
que os cordões de que já haviam participado não estavam de acordo com
as ideias deles – incluindo o Chove Não Molha, que também era de negros
– resolveram criar um e convidar pessoas negras a nele estarem. A proposta
foi aceita de imediato, um ficou ali para dizer aos transeuntes, os demais
saíram para ir dizendo, estava fundado o cordão carnavalesco Fica Ahí P’rá
Ir Dizendo, nome sugerido por Osvaldo em decorrência da situação em que
se encontravam. A notícia se espalhou como rastro de pólvora; o carnaval
daquele ano foi um sucesso e eles, em conjunto com outras pessoas negras,
resolveram manter atividades durante todo o ano.5
Atravessando a frontera, no ano de 1923 e na cidade de Melo, Pedro
Alcántara, cuja família era brasileira, Juan Pablo Nieto, José Pedro Montiel e
Armando Sosa, todos moradores daquela cidade, se encontraram no dia 25
de agosto para comemorar a data magna do país – a da Independência – na
casa da família Olívares Rodríguez, na rua Sarandí (atual Luis Alberto de
Herrera). Entre as tantas conversas, um assunto sobressaiu: já era momento
de a “raza de color” ter um clube para si, visto que nem o Club Unión, nem
o Centro Unión Obrero permitiam que pessoas negras fizessem parte de
suas atividades. Conversaram com mais algumas pessoas e formaram a 1ª
comissão diretiva, em conjunto com Don Manuel de los Santos, Don Juán
C. Pérez, Don José Montiel, Inocencio Correa e Juán Arévalo, aos quais logo
se juntaram as “matronas de la comunidad”, compondo a 1ª Comisión de
Damas, dentre as quais estavam Petrona Olívares de Neto, Paula Beterbide
de Montiél, Celina Morales de Pérez, Paula Díaz de Sosa, senhorita Manuelita
de los Santos e Felipa Dias. Estava fundado então o Centro Uruguay – “Club

5 LIMA, Giselda Maria Marques. Histórico do Clube Cultural Fica Ahí P’rá Ir Dizendo. 2001. Acervo do Clube
Cultural Fica Ahí P’rá Ir Dizendo.
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de los Negros”, cujo nome era uma homenagem à pátria.6
Transcorrido pouco mais de 10 anos, do lado de cá da fronteira, mais
precisamente em 1936 e na cidade Bagé, a “Rainha da Fronteira”, era tempo
de organizar o próximo carnaval. De fato, esperava-se que a esse momento,
2 de janeiro de 1936, já estivesse tudo bem preparado, e até podia estar,
não fosse o caso de um grupo de 11 homens, todos trabalhadores, e na sua
maioria casados, estarem insatisfeitos com as opções disponíveis. Resolveram
criar o Bloco Carnavalesco Os Zíngaros com o objetivo de pular o carnaval.
Passados os festejos de Momo e tendo em vista a necessidade de ter um
espaço social para a sociedade colored bageense, especialmente para as famílias – fossem as já constituídas, como as dos fundadores casados, fossem as
por constituir, como bem poderiam almejar Pedro Mendes, Antonio S. Alvez
e Claudio Cavalheiro, os fundadores solteiros – decidiram manter atividades
sociais durante todo o ano, organizadas por uma diretoria eleita anualmente.
E aquele que era um cordão passa a ser conhecido como uma sociedade,
nome que de fato adota a partir de 4 de dezembro de 1944, no qual se tornou
costumeiro receber os coirmãos do Fica Ahí P’rá Ir Dizendo, de Pelotas, e do
Centro Uruguay¸ de Melo, assim como se deslocar até a sede dos mesmos.7
Cada um dos fragmentos aqui dispostos enfatizam as nominações dos
clubes negros e as justificativas para sua criação. Ainda hoje imperam essas
justificativas, sobretudo nas narrativas em primeira pessoa do singular e do
plural, advindas de antigas e antigos associados, ou assentadas em um legado
compartilhado por aqueles. É exemplar a coletividade negra ser tomada como
uma distinção plausível, como aparece nas relações cotidianas e nas referências
comuns presentes nas atas e no jornal A Alvorada,8 além de ser reconhecida
legalmente, como se observa no Regulamento Interno del Centro Uruguay,
documento complementar ao estatuto, que informa, em seu artigo 20: “Podrán
aspirar a socio, personas que no pertenezcan a la raza de color, siempre que
esté conyugado con personas de color y que reúna las condiciones de que
habla el Art. 4º.” Ao abordar as competências da comissão diretiva desse clube, percebe-se também o cuidado de manter um espaço frequentado única
e exclusivamente por negros, mesmo no que tange à prestação de serviços,
visto que o estatuto informa que o serviço interno deveria ser escolhido por
licitação “y con facultad de aceptar exclusivamente a personas de la raza de
color la que juzgue más convenientes teniendo en cuenta las condiciones

6 Estatutos generales del Centro Uruguay – 1932. Acervo do Centro Uruguay.
7 Estatutos da Sociedade Recreativa Os Zíngaros – 1948. Acervo do Clube Os Zíngaros. Clube Cultural Fica
Ahí P’rá Ir Dizendo. Livro de atas de Assembleia, Conselho e Diretoria (1947-1957; 1957-1966). Acervo do
Clube Cultural Fica Ahí P’rá Ir Dizendo. Estatutos generales del Centro Uruguay – 1932. Acervo do Centro
Uruguay. Livro de atas de diretoria e assembléia do Club 24 de Agosto (1955-1959. Acervo do Club 24 de
Agosto.
8 Hebdomadário da imprensa negra criado na cidade de Pelotas, em 1907, em “defesa da instrução, da unidade racial e do progresso e interêsse da terra pelotense”. Circulou até 1965, com pequenas interrupções.
A Alvorada, 5 de maio de 1957, capa.
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personales del proponente como garantía del mejor servicio”.9
Nos documentos oficiais dos clubes do extremo sul do Brasil não consta
nenhuma norma desse tipo, que defina a exclusividade ou preferência da
participação de pessoas negras nas agremiações. É importante atentar para a
ilegalidade que isso poderia significar, principalmente depois dos anos 1930,
com a campanha de nacionalização instituída pelo governo de Getúlio Vargas,
especialmente durante o Estado Novo (1937-1943). Essa campanha fortaleceu
o discurso do caldeamento e da assimilação, como aponta Giralda Seyferth,
em uma retórica que advogava em favor do nacional, porém mantendo uma
exclusão de base racial em relação aos negros, indígenas e grupos étnicos
indesejados.10 Dessa forma, colocar-se como negro em documentos legais ou
restringir o acesso ao grupo poderia evocar um afastamento do ideal de ser
brasileiro que continuava a vigorar, mesmo que no, seu fazer-se, em relação
às políticas nacionais, houvesse uma dissimulação a qual não corroborava a
valorização da mestiçagem que embasava a ideologia nacional da democracia racial. Ao tratar-se de documentos oficiais, deveriam cumprir o que a lei
determinava. Tal dissimulação parece traduzir um discurso público11 comum
aos negros no pós-Abolição, resultado das relações de poder que permeiam
as relações sociais racializadas e que exigem formas de negociação. Corroboro
aqui a afirmação do cientista político e antropólogo norte-americano James
C. Scott de que “quanto maior for a disparidade de poder entre o dominador
e o subordinado e quanto mais arbitrariamente esse poder for exercido, mais
o discurso público dos subordinados assumirá uma forma estereotipada ou
ritualística”.12
Ao observar outros dois clubes, localizados também na fronteira, a denominação colored é bastante peculiar e evidencia a distinção conferida pelos
clubes e a estes no discurso público propagado pelo jornal da imprensa negra
pelotense A Alvorada. Eram os clubes Os Zíngaros e Palmeira, da cidade de
Bagé. Eles figuram especialmente entre as décadas de 1940 e 1950 na coluna
“A Alvorada em Bagé”, que costumava ocupar uma página a cada edição do
hebdomadário. Os Zíngaros foi fundado em 1936 enquanto o Palmeira data
de 1948. A referência à “sociedade colored bageense” é uma distinção que o
jornal adota como forma de demarcar os identificados e até mesmo os limites
da boa comunidade negra da cidade. Essa perspectiva pode ser observada
também nas referências ao clube pelotense Fica Ahí, identificado como os

9 Regulamento Interno del Centro Uruguay. 1932. Acervo do Centro Uruguay.
10 EYFERTH, Giralda. Os imigrantes e a campanha de nacionalização do Estado Novo. In: Pandolfi, Dulce
(Org.). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1999. p. 199-228.
11 SCOTT, James C. A Dominação e a Arte da Resistência: Discursos Ocultos. Lisboa: Livraria Letra Livre, 2013.
12 Idem. p. 29.
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membros da raça etiópica e/ou raça de Monteiro Lopes,13 apresentando um
traço distintivo da imprensa negra de uma forma geral.
Enquanto os demais clubes brasileiros surgiram vinculados ao carnaval,
o Palmeira nasceu enquanto espaço recreativo, mas é ilustrativo que no
primeiro aniversário tenha alterado o nome para Club Recreativo Palmeira,14
o que informa sobre um período em que a racialização ainda justificava a
existência de um clube, porém em uma estratégia mais aberta de sociabilidade que rompe com o campo disponível do carnaval. Trata-se então de
um momento em que os clubes já estão consolidados como espaço de um
microcosmo social, o qual oferecia as mais diferentes faces e supria a vida
intelectual e cultural dos indivíduos. As experiências compartilhadas pelos
clubes negros criados em Melo, Jaguarão, Bagé e Pelotas enunciam uma das
formas adquiridas pelas culturas negras na região, cujo surgimento remonta
às últimas décadas do século XIX, mais precisamente a década de 1870. As
experiências mais antigas de que se tem conhecimento datam do ano de
1872, nas cidades de Porto Alegre (Floresta Aurora) e Montevidéu (Defensa
e Igualdad). Não obstante, não se trata de experiências autóctones, mas sim
de um longo legado de associativismo negro. Dessa feita, não raras vezes o
que a historiografia denomina clube negro na atualidade, historicamente fora
nomeado como sociedade, centro ou associação.
A fim de dar a entender as delimitações de “clube negro” como uma
categoria histórica própria das sociedades nas emancipações e pós-Abolição,
defino que: os clubes negros são espaços associativos criados a partir do
século XIX, sobretudo a partir da década de 1870, por e para pessoas negras
– com base em uma ideia de raça – autoidentificadas como negras, pretas,
morenas, mulatas, colored, da raça de cor/raza de color,15etiópica, de cor,
conrazanea; mantidos por associados e associadas, instalados em uma sede
física, própria ou não, na qual desenvolviam/desenvolvem atividades sociais
– de caráter autodenominado cultural, social, político, bailante/dançante,

13 O termo colored faz ainda uma referência direta ao trânsito de ideias e relações com a situação da população
negra na diáspora, numa referência objetiva à denominação utilizada nos Estados Unidos. Por seu turno,
raça etiópica corrobora a perspectiva da diáspora, numa referência direcionada a Abissínia e posterior à
década de 1930, concentrada na figura de Haile Selassie, especialmente na resistência à invasão italiana à
Etiópia durante seu Império, imagem que figura também nas fontes uruguaias. A raça de Monteiro Lopes
referencia o deputado negro, que em 1909 correu o risco de não poder ocupar seu cargo em decorrência
de ser negro e que mobilizou a comunidade negra.
14 A Alvorada, Pelotas, 18 de junho de 1949, p. 6.
15 Podendo ainda utilizar o nome de uma pessoa negra entendida como referência positiva de identidade
racial, como, por exemplo, Ansina, Monteiro Lopes e José do Patrocínio.

Clubes negros ao sul do Sul: a mobilização recreativa nas cidades de fronteira
Brasil-Uruguai no pós-Abolição (décadas 1920-1950)

beneficente, recreativo e/ou carnavalesco – cuja nomeação era/é autoatribuída
como club/clube, centro, associação e/ou sociedade e cujo objetivo era/é
manter um espaço de convívio social no qual eram/são realizadas festas.16
As escrevivências apresentadas anteriormente, bem com as fontes históricas
produzidas no âmbito dos clubes, permitem perscrutar de forma bastante
consistente os significados da ideia de raça, como destacados até então, bem
como a validade da terminologia negro, que, em termos de produção histórica
do tempo presente, apresenta uma diferença de base êmica da terminologia
afrodescendente. Por isso este capítulo é escrito a partir da ideia de raça negra e não de afrodescendência ou algo que o valha. É uma opção informada
por uma realidade histórica objetiva apresentada e analisada nas páginas
anteriores e nas sequentes. Afinal, como bem descreveu o historiador Flávio
Gomes em relação à problematização dos objetivos políticos dos grupos negros,17 é preciso atentar para o fato de que aquelas pessoas estavam também
informando qual era a pauta de suas reivindicações e os termos para tal.
Como forma de seguir os passos preconizados pelo historiador e de melhor
informar a respeito de um contexto histórico, distante mais de meio século
do presente, é a terminologia negro que utilizo no texto, sempre atenta aos
seus significados e suas variáveis.18 Acrescento ainda que, para o período histórico aqui investigado, a palavra afrodescendente não enuncia a questão da
racialização vivenciada pelas pessoas negras e, tampouco, evidencia a forma
como os grupos utilizaram a nominação e a dotaram de significado social.
Afrodescendente, para referir pessoas de pele pigmentada e outros códigos
lidos socialmente como negros, cumpre as vezes da etnia em lugar da ideia
de raça e dilui no discurso algo que tinha (e ainda tem) uma existência social
dotada de significados relacionados com a hierarquização social pautada em
uma ideia de raça. Essa problemática é cara aos estudos do pós-Abolição e
de fundamental importância para a escrita da história.
Nomear também é um ato de poder, e o politicamente correto, como o
caso do termo afrodescendente, pode bem invisibilizar uma história repleta
de forças contrárias à emancipação de um grupo de pessoas marcado pela
cor da pele. O escritor Cuti, ao tecer uma reflexão sobre o racismo no Bra16 SILVA, Fernanda Oliveira da. As lutas políticas nos clubes negros: culturas negras, racialização e cidadania
na fronteira Brasil-Uruguai no pós-abolição (1870-1960). Tese (Doutorado em História) – Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2017.
17 GOMES, Flávio. Negros e política (1888-1937). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005.
18 Faço essa ressalva à escolha pelo termo negro não por acreditar que a categoria afrodescendente é totalmente
equivocada, mas sim porque, em diálogo com o objetivo das ideias que apresento, ela é um dispositivo
político dotado de história. Utilizar o termo afrodescendente aqui poderia acarretar uma interpretação
que desrespeitaria essa contextualização, própria de uma conjuntura de globalização e, sobretudo, da
unidade dos povos negros em torno de políticas públicas, especialmente desde a década de 1970, cujo
ponto culminante foi a III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e
Intolerância Correlata, realizada em 2001. A Conferência ocorreu em Durban, África do Sul, entre os dias 31
de agosto e 8 de setembro de 2001, e contou com a participação de representantes de movimentos sociais
de diferentes países. Sobre ela ver Declaração e Programa de Ação adotados na III Conferência Mundial
de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata,
disponível em http://www.inesc.org.br/biblioteca/legislacao/Declaracao_Durban.pdf. Acesso em março 2017.
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sil, em artigo que denominou “Quem Tem Medo da Palavra Negro”, afirma
que a palavra “é a única do léxico que, ao ser empregada para caracterizar
organização humana, não isenta o racismo.”19 Nesse sentido, como destacou
o historiador Thomas Holt acerca da escrita da história da marcação da raça:
“nós – especialmente historiadores – devemos fornecer alguns dos materiais
para automodificação e, portanto, autoemancipação. O peso da nossa história é grande; o fardo do nosso fazer história é ainda maior”.20 Por último,
a história social do racismo ainda tem muito o que evidenciar no que tange
aos mecanismos do seu fazer-se, em especial na região sul do Brasil e no
Uruguai, com o objetivo de contribuir para melhor entendermos o uso de
termos como negro e raça, que mantenho ao longo destas páginas.
Sigamos então por entre salões, reuniões e ruas dessa região de fronteira
entre o Brasil e Uruguai.

A sociabilidade racializada

44

A motivação para a criação de um “club de la raza” na cidade de Melo
era servir como um espaço para reunião de todas as pessoas de “classe” do
departamento de Cerro Largo, para desenvolver e compartilhar uma cultura
social de forma a prover os meios necessários para o adiantamento dessa
“classe”, características essas que, aliadas a um espaço harmônico e fraterno,
eram apontadas como comuns a toda sociedade culta.21 O principal documento
que serve aqui como fonte é o estatuto do próprio clube, devidamente firmado
em cartório mediante o reconhecimento da pessoa jurídica da entidade, no
ano de 1932. O fato já alerta para o grau de organização da instituição, fundada menos de uma década antes desse registro legal, em 1923.22 Os clubes
eram sociedades organizadas estatutariamente, e a institucionalização legal
é ilustrativa do padrão dessa organização.
Ao versar sobre a experiência dos movimentos negros no Brasil na década
de 1920, Guimarães aponta a utilização da terminologia classe como sinônimo
de coletividade, ou seja, é um significado que se dá nas relações sociais e a
partir destas que pode ser entendido.23 Frigerio faz apontamento semelhante
em relação aos negros uruguaios e argentinos enquanto significado de cole19 CUTI (pseudônimo) de SILVA, Luiz. Quem tem medo da palavra negro. 1995. Mazza Edições, 2012. Disponível em http://www.sedes.org.br/Departamentos/Psicanalise/pdf/quemtemmedodapalavranegro_cuti.
pdf Acesso em Jun. 2017.
20 Texto original: “we – especially historians – must provide some of the materials for that self-fashioning
and thus self-emancipation. The burden of our history is great; the burden of our history-making is all the
greater.” Holt, Thomas. C. Marking: race, race-making, and the writing of history. The American Historical
Review, v. 100, n. 1, 1995. p. 20 (tradução da autora).
21 CENTRO URUGUAY. Estatutos generales del Centro Uruguay, Melo, 1932. Acervo do Centro Uruguay.
22 Cabe salientar que não raras vezes os clubes demoravam duas ou três décadas para registrar o estatuto, ato necessário para a legalização da sede. Dessa feita, é preciso considerar que adquirir sede própria era um processo
que, por vezes, poderia ser bastante extenso, como se depreende dos exemplos analisados neste capítulo.
23 GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Preconceito racial: modos, temas e tempos. São Paulo: Cortez, 2012.
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tividade que substitui a referência a uma ideia de raça.24 A expressão então
aponta para uma ideia de coletivo, mas quais outras características conformam
esse coletivo? O que o diferencia e em relação ao quê?
A cidade de Melo comportava experiências de associativismo, mas como
permite inferir o estatuto do clube, aliado às notícias veiculadas na imprensa
local e da capital, o Centro Uruguay foi o primeiro a adotar o formato de
um clube social, cuja especificidade dos membros era a ideia de raça, no
caso, membros negros.25 Dois outros clubes já existiam quando da sua fundação, quais sejam: o Club Unión – fundado em 23 de maio de 1887 tido
como “el reflejo de la más calificada sociedad melense”, diretamente ligado à
fundação da biblioteca popular de Melo, a partir dos homens que detinham
o poder político na região26 – e o Centro Unión Obrero, fundado em 13 de
maio de 1900, apresentado como “una institución de mucho arraigo en el
departamento” diretamente ligado à ótica do trabalho, porém, aos homens
que “estimulavam” o trabalho, ou seja, os patrões.27
Retornando ao Centro Uruguay, o que o conformava? É em notícia veiculada no jornal El Deber Civico28 e republicada por Orientacion que se afigura
uma resposta. Nessa edição, comemorativa ao 150º aniversário da cidade –
1945 – o jornal enfatiza as questões sociais e, ao mencionar o Centro, destaca
um traço distintivo dessa coletividade – negra – a qual “carecia de una casa
común”. A notícia informa ainda que se tratava de uma instituição única
em toda a República. Seria esta uma referência ao fato de ser um clube da
coletividade negra? De acordo com as fontes pesquisadas até o momento, o
Centro Uruguay foi o primeiro clube social negro do interior do país. O que
caracterizava esse clube era o fato de ser criado e voltado à coletividade negra,
que almejava adotar tal forma de associação, selecionando marcas distintivas
compartilhadas nos outros clubes, e as adotando como suas, positivando,
assim, a identidade racializada. Dessa maneira, conferiam significado próprio
à ideia de raça, a qual é compreendida nesta análise como produto de um
processo de racialização.29
O jornal Orientación, fundado em 1941 na cidade de Melo (Uruguai), se
autodenominava periodico de la raza negra, e, desse modo, permite também
24 FRIGERIO, Alejandro. Sociedades negras. In: SANTOS, Beatriz. La herencia cultural africana en las Américas. Montevideo: EPPAL, 1998.
25 Existe a informação de que teria existido uma cofradía del Rosario, a qual seria conformada apenas por
confrades negros, datada do século XIX. RUIZ, Rosa. El aporte de la raza negra a la cultura de Cerro Largo.
Hoy es Historia, nº 55, 1993. p. 72-75. O senhor Ramón Farías, membro do Centro Uruguay informou que
sua mãe teria participado dessa congregação, mas não concedeu maiores informações. Também não foi
possível localizar as fontes da Igreja a fim de averiguar outros dados.
26 Orientación, Melo, II época, ano II, número 13, s/d, s/p.
27 Ibidem.
28 Fundado em 1887 e circulou até a década de 1970.
29 HORDGE-FREEMAN, Elizabeth. A cor do amor: características raciais, estigma e socialização em famílias
negras brasileiras. São Carlos: Edufscar, 2018.
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que observemos o caráter de necessidade que alcança o Centro Uruguay,
ou seja, ele surge como “Entidad Matriz de la raza negra, luchando siempre
contra diversos factores, pero siempre bregando por mejorarse.30 O caráter
insurgente de um clube social voltado ao grupo negro é retórica comum
também em outros espaços, como destaca Sonia Giacomini ao observar o
Renascença Clube, fundado em 1951 na cidade do Rio de Janeiro.31 As experiências associativas em Melo demonstram a existência de um repertório
cultural disponível a todos, no qual os sujeitos se posicionaram de acordo
com as possibilidades então existentes. Esse é um traço importante a observar nos clubes negros, visto que os mesmos não estão isolados e tampouco
são produtores de uma cultura exclusiva ou tradicional. O exemplo de Melo,
que aparece como o primeiro do tipo para a República Oriental do Uruguai,
é ilustrativo dos repertórios existentes e das trocas que se realizavam já em
âmbito local. Não podemos, no entanto, perder de vista a peculiaridade desse
clube, visto que era voltado à coletividade negra; para entender a questão,
é preciso alargar ainda mais o espectro.
Melo está localizada na faixa fronteiriça do Brasil, espaço que se caracterizou durante todo o século XIX como de inúmeras trocas, as quais envolviam
diferentes sujeitos, desde a presença de senhores de escravos do Rio Grande
do Sul, que possuíam propriedades rurais na fronteira norte, até a presença de
escravizados/contratados que circulavam através da fronteira. Com a abolição
formal da escravidão no Brasil, é plausível que conterrâneos de um e outro
país tenham escolhido a pátria vizinha como sua.32 Nesse sentido, pesquisas
apoiadas na utilização de depoimentos orais corroboram a perspectiva de
que essa região recebeu aporte considerável de negros brasileiros durante
a vigência da escravidão brasileira. Essa transferência se deu por meio de
fugas e da busca de emprego por negros uruguaios nas inúmeras estâncias
que existiam na região, as quais tinham brasileiros entre os proprietários,
inclusive no outro lado da fronteira, principalmente na região de Bagé.33
Essa fronteira seguiu funcionando como espaço de trocas de experiências,
as quais tinham como um dos traços importantes a racialização existente,
passível de ser percebida por meio de práticas cotidianas, dentre as quais a
sociabilidade aqui abordada.
No entanto, embora o clube de Melo pareça ser o primeiro do tipo no
30 Orientacion, II época, ano II, número 13, s/d, s/p.
31 GIACOMINI, Sonia Maria. A Alma da Festa: Família, etnicidade e projetos num clube social da Zona Norte
do Rio de Janeiro – O Renascença Clube. Belo Horizonte: Editora da UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ, 2006.
32 Sobre isso ver especialmente: MENEGAT, Carla. “Transportando fortunas para povoar deserta e inculta
campanha”: atuação política e negócios dos brasileiros no norte do Estado Oriental do Uruguai. (18451835). Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2015. Tese (Doutorado em História);
GRINBERG, Keila (Org.). As fronteiras da escravidão e da liberdade no sul da América. Rio de Janeiro: 7
Letras, 2013.
33 CHAGAS, Karla; Stalla, Natalia. Recuperando la memoria: Afrodescendientes en la frontera uruguayo brasileña a mediados del siglo XX. Montevideo: Matergraf, 2009; PORZECANSKI, Teresa; SANTOS, Beatriz.
Historias de Exclusión: Afrodescendientes en el Uruguay. Montevideo: Libreria Linardi y Risso, 2006.
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país, não foi o primeiro da região, e, considerando-se como as pessoas
circulavam, é possível que tenha havido contato direto com a experiência
associativa clubista brasileira, ou, pelo menos, com a ideia. Destaco que a
capital departamental está a 86 km de distância de Jaguarão e a 128 km de
Bagé, enquanto dista 399 km da capital do país. A região, bem como o trânsito intenso através dos limites nacionais, foram pensados juridicamente. Em
1933 firmou-se, entre o governo brasileiro e o uruguaio, o estatuto jurídico
da fronteira.34 Nesse sentido, Pelotas, Bagé e Jaguarão, tal qual Melo, estão
localizadas dentro desses limites, compondo o espaço fronteiriço.
Rio Branco, por sua vez, era um povoado que faz fronteira com o Brasil,
separado apenas pelo rio Jaguarão, da cidade brasileira homônima. E, na
margem esquerda do rio, aos 24 dias do mês de agosto de 1918, um grupo
de homens negros fundou o Clube 24 de Agosto. Embora o clube date de
1918, somente em 1964 a entidade adquiriu o status de organização regida
legalmente por estatutos. E é através deste que se faz possível nomear os
fundadores do clube:
Foram sócios fundadores do Clube 24 de Agosto os senhores:
Malaquias Oliveira, Jornaleiro; Theodoro Rodrigues, mecânico;
Doralino Correia, jornaleiro; Humberto Ferreira, jornaleiro;
Domingo Ribeiro, comerciante; Merci de Vargas, sapateiro;
Otacílio Farias, Rosalino dos Santos, Natalio Neison da Silva,
Magno Dias, José Nunes de Oliveira e Ernesto Faria, jornaleiros
e João Pedro Faria, motorista.35

Além de sabermos objetivamente o nome dos protagonistas do Clube 24
de Agosto, a passagem que abre os estatutos configura-se como uma escrevivência, que, como destacado anteriormente, apresenta escritas de vivências
as quais fornecem informações sobre as profissões dos trabalhadores negros.
Assim, nos permite inferir sobre o posicionamento deles na sociedade local
e da coletividade negra que se sentiu representada pelo ideal, pleiteou e foi
aceita nos quadros do referido clube. Esses trabalhadores não são os clássicos
operários fabris ou industriários que frequentemente ilustram a historiografia

34 A fronteira Rio Grande do Sul-Uruguai perde apenas para a fronteira no estado do Amazonas em termos
de extensão territorial. PUCCI, Adriano Silva. O Estatuto da Fronteira Brasil-Uruguai. Brasília: Fundação
Alexandre de Gusmão, 2010; Recopilación de actos internacionales para la fijación del Estatuto Jurídico
de la Frontera entre Uruguay y Brasil. Montevideo: Ministerio de Relaciones Exteriores, 1933.
35 CLUBE 24 DE AGOSTO. Estatutos – Jaguarão. s/p. 10 de outubro de 1964. Acervo do Club 24 de Agosto.
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sobre o movimento operário na América Latina.36 Eram profissionais autônomos, em especial nove trabalhadores por jornadas, dentre um grupo total de
treze pessoas. Isso aponta para uma fragilidade nas relações de trabalho e
na ocupação de cargos instáveis sem salário fixo. Não obstante, a afirmação
de que se tratava de fundadores trabalhadores, e negros, corrobora o que
fora apontado pela historiadora Beatriz Ana Loner, acerca dos trabalhadores
negros pelotenses e rio-grandinos, a saber, de que esses foram os trabalhadores por excelência.37
Dois dos fundadores eram membros do Círculo Operário,38 e já no início
das discussões acerca da necessidade de ter um estatuto, me deparei com
uma informação bastante peculiar. As atas de diretoria e assembleia do ano
de 1958, a partir do mês de maio, destacam que os estatutos estavam sendo
discutidos por uma comissão. Nesse momento o clube tem como presidente
o senhor Rosamiro Faria e secretário o senhor Theodoro Rodrigues (fundador e membro do Círculo Operário). Na sessão de diretoria, que ocorreu no
dia 17 de junho de 1958, o presidente “mostrou o rascunho de um estatuto
que tinha recapitulado de outra entidade”.39 Infelizmente, não disponho de
maiores dados para afirmar qual entidade serviu de base estatutária para o
clube, mas é possível que se tratasse do próprio Círculo Operário.
De toda forma, a passagem é ilustrativa do repertório de experiências
clubistas que estava disponível a todos e das formas como a cultura foi se
gestando a partir de práticas de sociabilidade disponíveis sem passar imune
pela racialização reinante. Além desse exemplo, a análise do referido livro
permitiu acessar dois outros aspectos da experiência associativa negra e dos
trânsitos existentes. A ata de 11 de outubro de 1957 descreve a solicitação feita
pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário para utilizar o salão, solicitação
que foi concedida por unanimidade, além do convite para a festa da mesma,
a realizar-se no dia posterior à reunião.40 É lugar comum na historiografia a
perspectiva de que o culto a Nossa Senhora do Rosário é uma característica

36 Sobre a ausência dos trabalhadores negros nas análises da história do trabalho, ver: NASCIMENTO, Álvaro
Pereira. Trabalhadores negros e o “paradigma da ausência”: contribuições à história social do trabalho no
brasil. Estudos Históricos, v. 29, n. 59, p. 607-626, 2016. Sobre a história do trabalho na América Latina e
a necessidade de alargar o espectro a respeito da classe trabalhadora, ver: BERGQUIST, Charles. “Labor
History and Its Challenges: Confessions of a Latin Americanist”. The American Historical Review, v. 98, n.
3, p: 757-764, 1993; COSTA, Emília Viotti da. Experiência versus estruturas: Novas tendências na história
do trabalho e da classe trabalhadora na América Latina – O que ganhamos? O que perdemos. História
Unisinos, p. 17-51, 2001 e WEINSTEIN, Bárbara. (1989). “The New Latin American Labor History: What We
Gain”. International Labor and Working-Class History, v. 36, n. 1, p. 25-30, 1989.
37 LONER, Beatriz Ana. Construção de classe: operários de Pelotas e Rio Grande, 1888-1930. Pelotas: Editora
e Gráfica Universitária−UFPel/Rede Unitrabalho, 2001.
38 NUNES, Juliana dos Santos. “Somos o suco do carnaval!” A Marchinha Carnavalesca e o Cordão do Clube
Social 24 de Agosto. Pelotas: UFPel, 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em História).
39 CLUBE 24 DE AGOSTO. Livro de atas, 17 de junho de 1958, p. 23.
40 Ibidem, 11 de outubro de 1957, p. 14.
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dos grupos negros a partir da diáspora africana.41
O segundo exemplo é ilustrativo do trânsito através da fronteira, visto
que a escola de samba do clube, denominada Bataclan, havia participado
das festas carnavalescas na cidade fronteiriça e conquistado um prêmio.42 A
localidade em questão parece ser o povoado de Rio Branco, e a participação
deu-se por meio de uma comparsa de carnaval. A comparsa é uma estrutura
adotada no Uruguai principalmente pelo Candombe, uma manifestação do
carnaval de negros uruguaios, porém na fronteira são inúmeras as referências
a essa formação para os grupos de carnaval. Aqui temos um exemplo das
trocas através da cultura, entre a escola de samba, que remete diretamente
ao Brasil, e a comparsa uruguaia. Dessa feita, o trânsito na região, além de
articular um espaço por meio dessas pessoas, também articulava terminologias
que informam sobre um linguajar na diáspora.
O Clube 24 de Agosto nasce em meio a uma cidade que tem no limite
nacional o seu marco fundante e que, embora o objetivo seja de proteção
e demarcação da mesma, é justamente no trânsito de pessoas de ambas as
nacionalidades que reside sua peculiaridade. Ambos os clubes, de Melo e de
Jaguarão, estão voltados para a promoção de cultura aos seus associados e
fazem questão de informarem uma configuração que não se restringe a oferecer
um espaço recreativo, o que por si só já demonstraria uma organização em
torno da demanda por lazer. Dentre a cultura promovida, é possível observar
as marcas que desejavam compartilhar e que almejavam que permanecessem
associadas a eles pela sociedade da qual faziam parte. Nesse sentido, ambos
destacaram como finalidade das entidades a promoção de palestras e conferências, assim como de manutenção de biblioteca aos associados.
Essas atividades eram definidas com os adjetivos harmônico, fraterno e
boa sociedade de forma a marcar como gostariam de ser vistos e, mais que
isso, como estavam selecionando os seus posicionamentos em uma sociedade
pautada pela busca do progresso e da modernização. Os ideais de harmonia
e progresso, por sua vez, eram parte da retórica ideológica da democracia/
harmonia racial, cara aos governos de Brasil e Uruguai (da América Latina, de
forma geral), no período aqui abordado.43 Também dialogavam diretamente
com a ideia de ordem, ponto presente ao longo das diretrizes voltadas às atividades dos clubes e à participação nas reuniões deliberativas. Foi dialogando
com esses valores que os clubes também forjaram uma sociabilidade política.

41 SOUZA, Juliana Beatriz Almeida de. Viagens do Rosário entre a Velha Cristandade e o Além-Mar. Estudos
Afro Asiáticos. 02. Universidade Cândido Mendes, ano 23/ jul. dez./ 2001.
42 CLUBE 24 DE AGOSTO. Livro de atas, 26 de fevereiro de 1956, p. 8. Acervo do Club 24 de Agosto.
43 Sobre isso ver: ANDREWS, George Reid. América Afro-latina - 1800-2000. São Carlos (SP): EdUFSCar, 2007.
p. 152-158; 200-207; AZEVEDO, Célia Maria Marinho. Estados Unidos e Brasil, uma história comparada
(século XIX). São Paulo: Annablume, 2003; SILVA, Fernanda Oliveira da. As lutas políticas nos clubes negros:
culturas negras, racialização e cidadania na fronteira Brasil-Uruguai no pós-abolição (1870-1960). Tese
(Doutorado em História) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017, p. 156-181.
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A sociabilidade, nesses espaços, aparece intimamente vinculada à ideia
de educação, por vezes complementar às atividades tidas como de ensino,
como palestras e conferências, mas por vezes cumprindo a vez de uma educação formal, o que aponta para as necessidades internas dos clubes e as
especificidades de cada coletividade. O estatuto do Clube de Jaguarão prevê
a manutenção de uma “pequena escola de alfabetização e trabalhos manuais,
destinada aos sócios e suas famílias, bem como aos que dela quiserem se
valer”.44 As profissões dos fundadores, somadas à manutenção de uma escola
que atingisse os associados, indicam o baixo acesso à educação formal ainda
em meados do século XX pelo grupo negro. Dessa forma, evidenciam também
a busca pelo direito civil de acesso à educação por meio de um espaço de
sociabilidade e a introjeção de uma ótica de formação para o trabalho, ao
destacar os afazeres manuais, seguindo a lógica das ocupações que apontam
como disponíveis ao grupo.
As bibliotecas figuram como um signo distintivo da sociedade culta, e
todos os clubes sociais aqui abordados se esforçaram por manter uma. Já a
escola permite acessar as necessidades do grupo e, simultaneamente, observar particularidades locais que desconstroem a perspectiva historiográfica
de que os negros envolvidos na manutenção desses espaços eram membros
de uma elite, visto que os fundadores do Clube 24 de Agosto não possuíam
trabalho fixo, e vários membros da comunidade negra talvez não possuíssem
nem as primeiras letras.
A busca por educação formal e voltada ao mercado de trabalho por meio
dos clubes aparece com afinco na história de outro clube social negro, o
Fica Ahí P’ra Ir Dizendo (doravante Fica Ahí), fundado em 1921 na cidade
de Pelotas sob o formato de um cordão carnavalesco. A história desse clube
é ilustrativa das trajetórias dos demais. A década de 1930 foi marcada pela
sua inserção nas atividades culturais e voltadas à educação na cidade, como
abordei em outro momento, a respeito dos laços com a Frente Negra Pelotense.45 Naquele momento, já se buscava viabilizar a construção da sede própria,
discussão encontrada em todos os clubes aqui pesquisados.46 A demanda por
sede própria traduz a busca por maior liberdade nas atividades, assim como
demonstra uma estabilidade do espaço, os quais eram alugados e podiam fechar
em decorrência da falta de verbas para manter o aluguel ou por solicitação
do proprietário, como aconteceu com a instituição de Melo que “permaneció
44 CLUBE 24 DE AGOSTO. Estatutos – Jaguarão, 1955, p. 1. Acervo do Club 24 de Agosto.
45 Ver especialmente os capítulos 3 e 4 em: SILVA, Fernanda Oliveira da. Os negros, a constituição de espaços
para os seus e o entrelaçamento desses espaços: associações e identidades negras em Pelotas (1820-1943).
Porto Alegre: PUCRS, 2011. Dissertação (Mestrado em História).
46 Durante o período compreendido pela pesquisa, somente o clube uruguaio e o Fica Ahí obtiveram tal
êxito.
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varios meses inactiva”47 em princípios da década de 1940, retomando as suas
atividades apenas em agosto de 1942.48 Era sabido que fechar a sede poderia
acarretar o fim da instituição e lhe conferia um caráter informal, o que Flávia
Pereira caracteriza como os “espaços intermitentes da raça”.49
Em busca de acabar com essa intermitência, o Fica Ahí, que na década
de 1950 já havia ocupado três sedes, intensificou a arrecadação financeira
em prol da construção da sede, a cargo da comissão de obras, a qual tinha à
frente Rubens Lima, então proprietário do jornal negro A Alvorada. Os dois
objetivos, então, se cruzam e andam lado a lado. Os associados decidem em
assembleia extraordinária mudar o nome da instituição para Clube Cultural,
em 26 de maio de 1953, sob a justificativa de poder acessar incentivo público, municipal e estadual, para a construção da sede. Porém, essa demanda
não foi aprovada facilmente, exigindo o empenho da comissão de obras, já
bastante endividada naquele momento. Tal proposta não havia sido aprovada no mês anterior, provocando discussões acirradas entre os membros
da diretoria, os quais exteriorizavam os significados conferidos à cultura e
transpareciam o entendimento que alguns tinham quanto ao carnaval como
não significado de cultura passível de financiamento. Enquanto a justificativa
se embasava na possibilidade de acessar recursos por meio da transformação
em clube cultural.50
Ao se transformar em clube cultural, o Fica Ahí podia levar adiante o auspício de manter uma escola, agora com o apoio do poder público. A iniciativa deu certo, firmaram-se as tratativas com a diretora regional de educação
exatamente dez dias após a inauguração da sede própria, que aconteceu em
13 de fevereiro de 1954. Em 23 de fevereiro daquele ano, o clube entregou a
documentação em que disponibilizava, mediante aluguel, a parte inferior de
sua sede, com dois andares, para a secretaria estadual de educação oferecer
aulas públicas de alfabetização de crianças, em uma escola que deveria chamar-se José do Patrocínio, “em homenagem ao seu esforço pela abolição”.51
O clube disponibilizaria classes aos adultos voltadas ao mercado de trabalho, como as turmas de datilografia e corte e costura que se concretizaram
em uma parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI).52 A proposta foi
aceita, e em abril daquele ano o clube era parabenizado pela iniciativa e
reconhecido publicamente com a visita do secretário do departamento de
47 CENTRO URUGUAY. Libro de actas, Melo, Agosto de 1942. s/p. Acervo do Centro Uruguay.
48 A primeira metade da década de 1940 foi particularmente de carestia econômica em decorrência da Segunda Guerra Mundial.
49 PEREIRA, Flávia Alessandra de Souza. Organizações e Espaços da Raça no Oeste Paulista: Movimento
Negro e Poder Local em Rio Claro (dos anos 1930 aos anos 1960). São Carlos (SP): Universidade Federal
de São Carlos, 2008. Tese (Doutorado em Sociologia).
50 FICA AHÍ P’RÁ IR DIZENDO. Livro de atas de Assembléia, Conselho e Diretoria (1947-1957). 12 de dezembro de 1955, ata de diretoria extraordinária, nº 541.
51 FICA AHÍ P’RÁ IR DIZENDO. Livro de atas de diretoria e assembléia. Ata 512 de 23 de fevereiro de 1954.
52 A Alvorada, Pelotas, 20 de fevereiro de 1954, p. 5.
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educação e cultura do estado, Mariano Beck, que firmou o acordo entre o
clube e o órgão estadual responsável pela educação.53 A escola não recebeu
o nome pleiteado, adotando o nome de um médico pelotense, não negro,
Francisco Simões. As matrículas foram abertas apenas em maio de 1954, e as
aulas iniciaram no mês seguinte.54 Porém, os dois anos seguintes foram de
negociações constantes com o órgão provedor, e de muita dificuldade para
a manutenção da escola, a qual se manteve no mesmo local até meados da
década de 1970, quando também adquiriu uma sede própria.55
O estímulo à manutenção de bibliotecas e de aulas alerta para o principal
fator externalizado nos clubes sociais: a sociabilidade como necessidade para
uma existência coletiva, bem como forma de colocar-se politicamente. Por
meio dessa sociabilidade, podemos acessar normas de conduta e códigos
de valores próprios ao grupo negro, não no sentido de isolamento ou de
essencialização, mas de preceitos que balizam as experiências de homens e
mulheres marcados pela cor da pele, em um espaço gestado por eles e para
eles, mas que de forma alguma torna homogêneo o grupo. Existe a premissa
de que os associados compartilhem um universo de valores específico a partir
do qual visavam contrapor as críticas e os estereótipos que recaíam sobre
eles, impedindo a entrada em outros clubes.
A racialização no pós-Abolição, em um e outro lado da fronteira, é algo
cotidiano, não legalizado em termos de segregação racial, mas passível de ser
acessada pelas experiências que sustentam a vida das pessoas. Dessa forma,
ter uma escola, em um espaço vinculado à raça, seja este intermitente ou
não, é proporcionar o direito básico à Educação e vincular isso aos objetivos
de clubes identificados pelos outros e autoidentificados nas relações cotidianas como “de negros”. Certamente ter uma sede própria, como no caso do
Fica Ahí, e nessa sede oferecer aulas é mais que simbólico, é objetivamente
exteriorizar de forma pública ao que um espaço de negros serve, e o que o
grupo negro reivindica enquanto direito, significando a raça de uma forma que
estava de acordo com os ditos da sociedade harmônica e culta, mas também
demonstrando que essa sociedade ainda apresentava problemas. Essa forma
de gestar o pensamento e as estratégias de ação estava também na base dos
estatutos do Centro Uruguay e motivaram o Clube 24 de Agosto, assim como
sustentaram as atividades sociais do clube Os Zíngaros. Corroboro, assim, a
perspectiva de Holt ao afirmar que “é precisamente na vida cotidiana que a
racialização tem sido mais efetiva, onde ela faz a raça”.56
Cabe destacar a problemática dos recenseamentos nacionais para uma
melhor compreensão da existência da população negra nessa região. Eles
53 A Alvorada, Pelotas, 10 de abril de 1954, capa.
54 Idem, 19 de junho de 1954, contracapa.
55 Histórico da Escola Doutor Francisco Simões. Documento online. Disponível em: http://pt. Calameo.com/
read/0044249289ab2a46d86f0 Acesso em Mar. 2007.
56 HOLT, Thomas C. Op. cit, p. 14.
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nos permitem compor o cenário dos problemas relacionados à racialização,
além de apresentar quatro indícios da circulação de pessoas pela região fronteiriça, na primeira metade do século XX. No censo brasileiro, o quesito cor
aparece em 1890 e depois só em 1940. Nessa estatística, Bagé apresentava
uma população de 7.045 pretos e 4.854 pardos, em um total de 59.000 habitantes, no ano de 1940; Jaguarão apresentava 1.009 pretos e 1.127 pardos,
em um total de 15.704 habitantes, enquanto Pelotas consolidava-se como
grande cidade, apresentando 9.620 pretos e 5.961 pardos, em um total de
104.553 habitantes.57 Destaco que apenas em Jaguarão o número de pretos
era menor que o de pardos, em Pelotas e Bagé a proporção é de quase o
dobro. Essa presença maior de pretos em relação aos pardos, contrariando
o processo que se via no resto do Brasil, como apontaram Butler e Andrews
para São Paulo e Salvador,58 por exemplo, certamente teve um impacto na
forma como a racialização foi vivida no extremo sul do país pelos grupos
negros. Uma das possibilidades interpretativas dos dados do censo de 1940
e 1950 é que a comunidade negra sulina ou não tinha acesso à mestiçagem
ou de fato estava fechada. Destaco ainda a mudança demográfica ocorrida
no departamento de Cerro Largo, onde, em 1860, foram contabilizados 17.475
habitantes, em 1908, 44.742, e, no levantamento do ano de 1960, 71.023. Se
comparado com os dados referentes a Montevidéu, a diferença fica explícita
e corrobora as interpretações anteriormente citadas, visto que, em 1860, eram
57.913 habitantes, em 1908, a população chegava a 309.231 habitantes e, em
1960, houve um salto para 1.202.757.59
A segunda metade da década de 1940 e a década de 1950 caracterizaram-se
pela busca por sede própria nos clubes sociais e nesses momentos o trânsito
se fez mais intenso, em virtude das inúmeras atividades desenvolvidas em
um e outro lado da fronteira, assim como através dela. Dois momentos se
afiguram como especiais e parecem apontar para os significados da sociabilidade negra na fronteira: o primeiro foi a constituição do Comité Racial
Democrático y Patriótico, em 1941, por Juan Jacinto Ferrán, Carlos Pérez
e José Ramón Fernandez, que acabou encontrando adeptos em diferentes
localidades, como Salto, Rivera, Mercedes e Rocha e com amplo apoio da
organização negra de Montevidéu. Embora o jornal Acción também tenha
divulgado algumas ações do referido comitê, foi em Orientacion que a di57 Recenseamento Geral do Brasil (1º de setembro de 1940) p. 92; 150; 176; VI Recenseamento Geral do
Brasil – 1950, p. 66-67. Disponíveis em: http://biblioteca.ibge.gov.br. Acesso em nov. 2016.
58 Kim Butler destaca que em São Paulo, entre 1890 e 1940, houve um crescimento da população preta e
parda, ao contrário do que aconteceu em Salvador, no entanto, o crescimento entre os pardos foi superior
ao entre os pretos. BUTLER, Kim D. Freedoms given, freedoms won: afro-brazilians in post-abolition São
Paulo and Salvador. New Bruns wick, New Jersey (EUA): Rutgers University Press, 1998. p. 133-136; George Andrews aponta que, entre 1940 e 1950, a população brasileira de mulatos aumentou e a de negros
diminuiu. Levando em consideração que o autor utilizou os dados do censo, fica evidente que “mulatos”
está referindo pardos e “negros” refere pretos. Ao colocar em comparação com a realidade cubana, o autor
observa fenômeno semelhante. ANDREWS, G. R. Op. Cit. p. 187-190.
59 Instituto Nacional de Estadística Uruguay. Población en el País, según departamento. Disponível em: http://
www.ine.gub.uy/web/guest/censos-1852-2011. Acesso em: mar. 2017.
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vulgação foi maior. Nesse sentido, o jornal levou a cabo uma pesquisa com
os intelectuais conrazaneos e não conrazaneos sobre a homenagem ao fiel
escudeiro de Artigas, Ansina,60 deslocando-se para as cidades em que havia
organizações do mesmo tipo. Também manteve relação direta com o poder
político local a fim de levar a cabo a iniciativa de nomear uma rua com o
nome de Ansina. Esse comité se manteve ativo até 1950. Tem-se aqui um
papel da cultura política dos grupos negros diretamente relacionada com o
estado uruguaio e o posicionamento dos negros nessa nacionalidade.
O segundo momento trata da mobilização por sede própria nos clubes
brasileiros nas décadas de 1940 e os desdobramentos na década de 1950.
Enquanto o Fica Ahí desempenhou essa função durante toda a década de
1940, os clubes de Bagé começaram a se articular em fins da mesma década
num trânsito constante com Pelotas e Melo.61 A mobilização permite captar
os significados da sociabilidade e as estratégias adotadas, numa relação que
extrapola os limites da sociabilidade racializada, mas mantendo-a na distinção
que cabe aos clubes. Tem-se então o papel político da cultura como forma de
acesso ao direito civil, seja de lazer, seja de educação, como o exemplo de
Pelotas e Jaguarão transparecem. Assim, encontro os diálogos com o poder
público, as discussões políticas e principalmente as relações com as situações
vivenciadas pelos negros em outros espaços nacionais e a recepção objetiva
de ativistas sociais ou pesquisadores da situação do negro, como no caso
dos sociólogos membros da Escola de Sociologia Paulista Fernando Henrique
Cardoso e Renato Jardim, em 1956, na sede do clube Fica Ahí.62

Considerações finais
A interconexão das histórias dos clubes negros da região fronteiriça aponta
para o rompimento dos limites nacionais e/ou regionais e permite destacar a
influência regional em suas demandas a partir de lugares que não o centro.
Essa diversificação sugere que o atravessamento das fronteiras nacionais po60 Cabe destacar que Ansina fora um homem negro. As datas de seu nascimento e morte são imprecisas,
sendo provável que tenham sido por volta de 1760 e 1860 respectivamente. Ele teria sido soldado durante
os conflitos envolvendo a independência do Uruguai e acompanhado Artigas em seu exílio no Paraguai,
configurando-se como seu fiel escudeiro. Assim, Ansina era considerado pela comunidade negra uruguaia
um herói nacional que deveria ter seu protagonismo marcado na história oficial.
61 As relações entre o clube pelotense e os de Bagé são evidenciadas na coluna A Alvorada em Bagé, publicada
no hebdomadário A Alvorada; destacam-se ainda as partidas de futebol envolvendo atletas vinculados ao
clube Os Zíngaros e Centro Uruguay, como se observa na coluna Se Comenta, saída no jornal Orientación,
reportando a movimentação negra na fronteira especialmente na edição de 30 de novembro de 1944, s/p.
Para exemplos mais detalhados ver: SILVA, Fernanda Oliveira da. Op. cit..
62 A título de exemplo, destaco que os jornais Orientación e Acción, de Melo, publicavam matérias com
assuntos concernentes aos negros em perspectiva diaspórica, com menções à Etiópia e aos Estados Unidos, como na matéria De frente, de Orientación, 20 de outubro de 1941, p. 3, semelhante ao encontrado
nas páginas do jornal A Alvorada. O Clube Fica Ahí recepcionou e assessorou os professores paulistanos
Fernando Henrique Cardoso e Renato Jardim, os quais estiveram presentes no clube no dia 25 de novembro de 1955, tendo sido agraciados com um almoço junto aos associados dois dias depois. A Alvorada,
26 de novembro de 1955, contracapa; CLUBE FICA AHÍ P’RÁ IR DIZENDO. Livro de atas de Assembléia,
Conselho e Diretoria (1947-1957). 16 de novembro de 1955, ata nº 539; 11 de janeiro de 1956, ata nº 542.
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deria ser regra e não exceção, ou seja, os limites nacionais, apesar de serem
reconhecidos, eram constantemente transpostos por esses sujeitos, o que
sugere uma dinâmica compartilhada pelos clubes nesse espaço.
As experiências dos clubes negros após a abolição compõem um repertório
em que novos questionamentos, problemas e estratégias de ação impuseram-se
tendo como fio comum uma ideia de raça compartilhada. Isso, por sua vez,
auxilia no entendimento da problemática histórica acerca da centralidade
da noção de raça no pós-Abolição brasileiro e uruguaio e da forma como
ela foi significada pelos próprios sujeitos expostos à racialização. O diálogo
estabelecido a partir dos clubes, após a abolição, captado pela imprensa e
pelo registro de suas atividades, era explicitamente com a liberdade e não
mais com a escravidão. Isso permitia exigir que a cidadania fosse assegurada e/ou forjada a partir dos clubes. Da mesma forma, permite observar os
significados e os limites da racialização tolerados e/ou renegados. Afinal,
os clubes continuaram a se pautar por uma ideia de raça, quando a lei não
apresentava nenhuma forma de cerceamento dessa natureza. Existia sempre
uma negociação entre os limites do aceitável e do não aceitável em torno
dos códigos de manutenção de hierarquias gestados na escravidão e que se
transformaram ou não, pautando uma experiência racializada na América.
Foi possível perceber tais questões ao extrapolar os marcos da Abolição
da escravidão (datas de promulgação das leis emancipatórias e de Abolição),
por meio das experiências do Club 24 de Agosto, Fica Ahí P’rá Ir Dizendo,
Centro Uruguay, Os Zíngaros e Palmeira. De forma alguma, os momentos
aqui são tidos como independentes, apenas ilustram as minhas estratégias
discursivas de uma dinâmica que aponta para objetividade, intersecção e,
por vezes, transnacionalidade. Observar a “feliz esperança” de criar e manter
clubes negros ao sul do Atlântico, em pleno pós-Abolição, no qual a ideia
de raça não mais era legalmente tida como propiciadora de cerceamento de
liberdade, permite acessar experiências de homens e mulheres que compartilharam a condição cotidiana de uma discriminação pautada por uma ideia
de raça que lhes impedia a entrada em outros espaços de sociabilidade, mas
que nunca lhes tirou a felicidade de existir entre as suas e os seus. O cerceamento esteve no cerne da criação desses espaços, e foi manejado pelas
pessoas negras em ambos os lados da fronteira, mas certamente não serviu
para dar a medida de toda a potência que existiu e existe nesses espaços.
As pessoas ali envolvidas transgrediram o impedimento às suas maneiras e
condições, proporcionando uma forma de vivenciar o ser negro em plenitude.
Compartilharam normas sociais que configuravam significados de cidadania
calcados nos princípios modernos sintetizados pelo intuito de manter aulas
e bibliotecas, ocupar espaços públicos da cidade e circular pelo território
para se encontrar com seus coirmãos e conrazaneos.
Por meio da experiência dos clubes negros, transformavam-se margens
em centros, potências em criatividade e luta, entremeadas pela alegria que
os bailes proporcionavam. As pessoas negras ali envolvidas transgrediam
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margens, ora desde a experiência escravista, ora às margens da nação, viabilizando outros centros que não só as capitais. Tentavam, às suas maneiras e
possibilidades, existir em uma zona fronteiriça, inclusive de forma coletiva,
como enuncia o exemplo dos clubes e jornais negros. Destaco aqui a centralidade que estes adquiriram na dinâmica da vida dos grupos negros, nessa
região marcada pelo manejo de fronteira, ratificando a ideia de circularidade
intrínseca à diáspora negra. Nesse sentido, os clubes são entendidos aqui
como as expressões de uma das formas adquiridas pelas culturas negras na
região fronteiriça brasileiro-uruguaia, a partir dos quais se gestaram projetos
coletivos de efetivação da cidadania, em diálogo com os estados nacionais,
ora pela demanda de nomeação de uma rua com o herói negro Ansina, ora
pela formação de escolas. Os clubes foram, em si mesmo, um grande projeto
coletivo de existência negra no pós-Abolição, que incluía bailes, festas em
honra dos baluartes da Abolição, confraternizações nas quais se estabeleceram
fortes e densos laços de familiaridade extensa entre homens e mulheres negras
que, à sua maneira, resistiram às agruras daquele racismo prevalecente na
primeira metade do século XX e que hoje teima em seguir se reatualizando.
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Associações afrodescendentes em Florianópolis:
articulações, projetos e combate ao racismo
(1920-1955)1
Karla Leandro Rascke

E

ste capítulo propõe, por meio do estudo de agremiações organizadas
por afrodescendentes em Florianópolis, nos anos de 1920 a 1955,
compreender quais mecanismos de atuação política, sociabilidades e
solidariedades permearam as relações entre os membros dessas agremiações
e suas interfaces com as novas elites locais.
A formação de associações afros em Florianópolis situa diferentes dimensões de luta antirracista, do âmbito letrado e do corpo performático, em
expressões de combate à opressão e às desigualdades, sinalizando múltiplas
formas de externalizar vozes e políticas em diáspora.
O racismo e seus desdobramentos operam em territórios do saber, tanto
letrado quanto oral, de modos distintos e múltiplos, perceptíveis em formatos também variados, agindo como mecanismo de supressão, cerceamento,
aniquilamento moral, ético e estético. “Tendo presente que oral e escrito
constituem, historicamente, suas diferenças em termos de expressões narrativas, dispositivos discursivos, lógica de produção e transmissão”2, enquanto
mecanismos engendrados para combater o racismo, ambos constroem lógicas
que articulam, dentro de suas “tramas de raciocínio e expressão”, ferramentas
de enfrentamento.
Associações literárias e cívicas, clubes sociais e recreativos, escolas de
samba e demais grupos afros possuíam interesses, expectativas e formas
diversas de autodenominação, como de inserção de seus(suas) filiados(as).
Suas atuações fogem a interpretações monolíticas e escapam a entendimentos
sobre um perfil considerado específico para esses agrupamentos associativos.
“Na situação da diáspora, as identidades se tornam múltiplas”3 e a complexidade das associações formadas no pós-Abolição possibilita dimensionar
experiências de homens e mulheres e suas estratégias de combate ao racis-

1 Texto produzido a partir de reflexões desenvolvidas na tese de doutorado intitulada Entre a caneta e o
pandeiro: letras e enredos de agremiações afrodescendentes em Florianópolis – SC (1920 a 1950), com
financiamento da CAPES e do CNPq, sob a orientação da profa. Dra. Maria Antonieta Antonacci, na PUC-SP.
2 ANTONACCI, Antonieta Martines. Memórias Ancoradas em Corpos Negros. 2ª ed. São Paulo: EDUC, 2015,
2015, p. 48.
3 HALL, Stuart. Da Diáspora: identidades e mediações culturais. Organização Liv Sovik; Tradução Adelaine
La Guardia Resende [et al.]. 2º ed. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2013, p. 29.
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mo, seja por meio das páginas de jornais,4 das canções carnavalescas ou de
encontros literários e dançantes.
O recorte temporal da pesquisa, fruto de tese de doutorado e agora expressa
em reflexões para este livro, envolve dois pontos que merecem atenção e
explicação. Um deles é definido pela articulação para o surgimento de uma
Associação de Homens de Cor5 – o Centro Cívico e Recreativo José Arthur
Boiteux (1915-1920); outro se estabelece quando da proliferação de blocos,
ranchos e cordões carnavalescos, bem como a fundação das Escolas de
Samba Os Protegidos da Princesa e a Embaixada Copa Lord, nas décadas de
1940/1950. Desde meados da década de 1910, mas principalmente na década
de 1920, emergiram as primeiras agremiações mencionadas, momento em
que também foi dada atenção específica para a Educação e para os processos
de escolarização das populações afros.6
Nossas fontes de pesquisa são anuários, periódicos, relatórios de governadores e interventores do estado Santa Catarina, correspondências diversas,
fotografias, documentos manuscritos e impressos dos intelectuais Ildefonso
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4 Referimo-nos especialmente aos escritos de Ildefonso Juvenal, Trajano Margarida e Antonieta de Barros
nos jornais de época, dentre os quais: O Literato, A Urucubaca, XXIX de Maio, Folha Rósea, A Gazeta e
O Estado. Os quatro primeiros periódicos podem ser considerados jornais de imprensa negra, por sua
postura e atuação política. A respeito da temática de imprensa negra, consultar: GOMES, Flávio. Negros
e política (1888-1937). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005; FRANCISCO, Flavio Thales Ribeiro. O novo
negro na diáspora: modernidade afro-americana e as representações sobre o Brasil e a França no jornal
Chicago Defender (1916-1940). São Paulo: Intermeios; Fapesp, 2016; GARCIA, Fábio. Negras pretensões:
a presença de intelectuais, músicos e poetas negros nos jornais de Florianópolis e Tijucas no início do
século XX. Florianópolis: Umbutu, 2007; RASCKE, Karla Leandro. Imprensa negra e combate ao racismo
(Florianópolis, 1914-1925). Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 10, n. 25, p. 38 - 65, jul./set. 2018.
5 A partir da documentação coletada, utilizamos a noção de “homens de cor” para a compreensão da formação das associações das décadas de 1910/1920, com base na identificação construída pelos próprios atores
sociais analisados, autointitulados homens de cor e com uma positivação em relação a outros termos que
remetessem à escravidão, como preto, negro ou mulato. Em nosso entendimento, para aqueles sujeitos
históricos, tal terminologia contribuía para uma ressignificação do passado escravista, um mecanismo de
construir positivamente lugares de ser e estar no mundo, dentro de novas configurações e embates da
República. Parece-nos que o uso, “esclarecidamente homens de cor”, como afirmava o próprio Estatuto do
Centro Cívico e Recreativo José Boiteux (1920), depois renomeado Centro Cívico e Recreativo Cruz e Souza
(1923), almejava desvincular esses homens dos estereótipos da escravidão. Em outros momentos, no caso
das associações das décadas 1940 a 1950, percebemos, em especial por parte de outrem, denominações
relativas a seus integrantes com os seguintes termos: “cabrochas”, significante mesmo de mulata; mulatos;
pretos; negros, evidenciando expressões com sentidos marcantes de vínculo com a escravidão. Foi o caso
de Ildefonso Juvenal e de sua resposta a Altino Flores, via jornais, com relação ao tratamento dado por
este em relação ao primeiro (O Imparcial - Órgão Independente, Florianópolis, 19 de dezembro de 1915;
A Gazeta, Florianópolis, 10 de janeiro de 1945). Trabalhando com “jornais da imprensa negra”, em especial
os produzidos por sociedades recreativas, CARDOSO, Paulino de Jesus Francisco (2012) percebeu como
aqueles termos eram utilizados nas primeiras décadas do século XX, diferentemente dos sentidos que
possuíam ainda quando da vigência do regime escravista. Se antes preto significava um africano escravizado, no pós-abolição era uma forma de indicar alguém grato ou passivo àqueles que foram seus algozes.
Nesse sentido também contribui Rosa (2013, 189-205) quando discute o papel da imprensa na construção
de estereótipos baseados em termos estigmatizantes sobre determinados grupos populacionais.
6 Consultar: FONTÃO, Luciene. Nos passos de Antonieta: escrever uma vida. Tese (Doutorado em Literatura)
– Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Florianópolis, 2010; DOMINGUES, Petrônio. “Um desejo
infinito de vencer”: o protagonismo negro no pós-abolição. Revista Topoi, vol. 12, n. 23, jul.-dez. 2011,
p. 118-139; BOFF, Virginia Ferreira. Educação no pós-abolição: a escolarização de afrodescendentes em
Florianópolis – SC (1888 – 1930). Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Porto Alegre, 2015.
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Juvenal, Trajano Margarida e Antonieta de Barros, além de obras literárias,
jornais e periódicos, Livro de Atas e Estatutos de associações.
Em se tratando da multiplicidade desse significativo corpus documental,
dimensionar como diferentes agremiações organizaram estratégias de atuação requer perceber como esses grupos transmitiam e conservavam suas
memórias. Amparados em suporte teórico de Paul Connerton, conduzimos
o trabalho com as fontes entendendo que “o conhecimento de todas as atividades humanas passadas só é possível através do conhecimento dos seus
vestígios [...] – isto é, as marcas, perceptíveis pelos sentidos, deixadas por
um fenômeno qualquer em si inacessível.”7
Tais vestígios, marcas de presença e de atuação humana proporcionam
alcançar elementos constituintes das organizações sociais, viabilizando interpretações dessas sociedades sobre/de si mesmas e análises históricas
relacionadas a suas perspectivas e modos de ser e estar no mundo. Para o
autor, dentre as “mais poderosas destas autointerpretações estão as imagens
que as sociedades criam e preservam de si próprias como sendo continuamente existentes”,8 em suas resistências, renovações culturais, reatualizações
memoriais, registradas em diversos suportes, dentre os quais o papel, tingido pela caneta, e o corpo, esculpido e lapidado por inscrições múltiplas. O
corpo, nas mais diferentes sociedades ao longo do tempo, tem constituído
“expectativas baseadas na recordação”.9
Analisar documentos sobre a presença afro em Florianópolis exige compreender registros confeccionados em diferentes suportes. Práticas e resistências
dessas populações foram localizadas em documentação de imprensa, mais
especificamente jornais e periódicos do período, requisitando abordagem
enquanto documentos de uma época, com peculiaridades, linguagem constitutiva do social, de acordo com a historicidade na qual foram produzidos.
Nesse sentido, pautamo-nos pelas orientações de Cruz e Peixoto,10 no que
tange aos cuidados necessários à análise desse tipo de documentação, visto
ser produzida em determinada conjuntura, com propósitos específicos e
permeada por seu espaço social.
Procuramos evidenciar aspectos que permitam notar movimentos nessas
diferentes associações, compreendendo-as como espaços plurais e também
com propostas distintas de atuação, em muitos momentos. Consideramos
fundamental atentar para linguagens corporais em diáspora, compreendendo
performances e “memórias ancoradas em corpos negros”. As perspectivas
de corpo-memória conduzidas por Esiaba Irobi coadunam com sentidos de
continuidade entrelaçados por Diana Taylor em seu trabalho sobre perfor7 CONNERTON, Paul. Como as sociedades recordam. 2ª ed. Oeiras/Portugal: Celta Editora, 1999, p. 15.
8 Idem, p. 14.
9 Idem, p. 7.
10 CRUZ, Heloisa de Faria; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Na Oficina do Historiador: Conversas Sobre
História e Imprensa. Projeto História, São Paulo, n.35, p. 253-270, dez. 2007.
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matividades nas Américas, em que procura entender e analisar arquivos e
repertórios na conservação da memória em sociedades letradas, semiletradas
e digitais.11

Cidade, República, Tensões e Reformas Urbanas
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As cidades, sobretudo as capitais, “precisavam” de atenção e cuidados
em termos estéticos, higiênicos e urbanos em fins do século XIX e primeiras
décadas do século XX. O esquadrinhamento de Florianópolis sofreu inúmeras
transformações,12 em especial o perímetro urbano, com traçado projetado
e reformulado pela República, por intenções embasadas em controle sobre
espaços e condutas.
Nesse sentido, corpos vivos de grupos sociais não compunham preocupações do “ordenamento” urbano, vistas as pretensões das elites a um traçado
ocidental projetado, “celebração da racionalidade instrumental moderna, ao
culto à nova razão”.13 O tracejado espacial das cidades reformava-se a partir de
interesses das classes dominantes e das novas classes em ascensão, rigorosas
em suas “arquiteturas coloniais”, símbolo de sua considerada modernidade.
Certos poderes coloniais ganharam foros de modernidade, em projetos
de arquitetura e urbanismo, fabricando “as aparências da modernidade e
universaliza[ndo] toda uma economia da construção”.14 A cidade moderna
projetava-se como espaço da “grandiosidade” das classes abastadas e suas
novas figurações de poder, processo excludente, relegando ao povo os “entornos”, as margens dessa cidade asséptica. Nessas franjas citadinas surgiram
diferentes reconfigurações territoriais expressas em movimentos associativos,
impactados por obras de ruas, casas, jardins, praças, estações de luz e esgotos,
canalizações, mas principalmente, por anseios em uma sociedade marcada
por “regras de segregação territorial”.15
Uma determinada paisagem urbana manteve-se até as primeiras décadas
do século XX, quando as remodelações começaram sua atuação de “embelezamento” da cidade. Nesse período, a canalização de rios, a demolição de
casebres das populações empobrecidas nas rotas das novas ruas e avenidas,
o calçamento das ruas e a ampliação das linhas de bonde convergiam para a
11 IROBI, Esiaba. O que eles trouxeram consigo: carnaval e persistência da performance estética africana
na diáspora. Revista Projeto História. São Paulo, n. 44, p. 173-193, jun. 2012. TAYLOR, Diana. O arquivo e
o repertório: performance e memória cultural nas Américas. Tradução de Eliana Lourenço de Lima Reis.
Belo Horizonte: UFMG, 2013.
12 ARAÚJO, Hermetes Reis. A invenção do litoral: reformas urbanas e reajustamento social em Florianópolis
na Primeira República, São Paulo. Dissertação (Mestrado em História) – Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo. São Paulo, 1989; CARDOSO, Paulino de Jesus Francisco. Negros em Desterro: as experiências
das populações de Desterro na segunda metade o século XIX. Itajaí: Casa Aberta, 2008.
13 SODRÉ, Muniz. O terreiro e a cidade: a forma social negro-brasileira. Rio de Janeiro: Imago Ed.; Salvador,
BA: Fundação Cultural do Estado da Bahia, 2002, p. 31.
14 SODRÉ, Muniz, op. cit, p. 32.
15 Idem, p. 39.
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transformação do espaço urbano. Transformações constituem processos em
diferentes momentos e lugares da história da humanidade, no entanto, seus
impactos nem sempre alcançam de modo positivo a todos.
Assim, a “picareta modernizadora” empurrou populares de origem africana,
pobres e desvalidos para as periferias da cidade, “especialmente com a abertura
da Avenida Hercílio Luz, que delimitou a segregação espacial e provocou o
início da ocupação dos morros adjacentes ao centro urbano”.16 Nem todos
possuíam meios de sobrevivência no perímetro urbano remodelado e mais
caro, tampouco foram pensados como integrantes daquele espaço central.
Ao longo das primeiras décadas do século XX, quem quisesse e pudesse
arcar com os custos dessas mudanças e embelezamentos seria gratificado
com descontos nos impostos prediais, ao passo que aqueles e aquelas desafortunados acumulavam dívidas com impostos que não conseguiam pagar,
dados os parcos recursos de que dispunham. A Abolição e a República não
os incluíam na condição de cidadãos plenos, e a cidade não os situava enquanto pertencentes àquele território de civilidade almejada.17
Nos morros da capital catarinense, a conjuntura suscitava críticas aos
governos vigentes e ao modelo ocidental de cidade excludente. Ao longo
das décadas de embelezamento, no entanto, as áreas de concentração da
população empobrecida e de origem africana, segundo Ildefonso Juvenal,
expunham a pobreza presente nessas regiões periféricas, onde a população
era desassistida de serviços básicos. “Nestes dias de estiagem, o pobre que
reside no alto do morro da Cruz, e faz a ascensão ao rigor da canícula,
precisa de ser abanado pela família inteira, ao chegar à casa, tal o grau de
sufocação a que se expõe, pois, queima nessa ascensão todo o combustível
de que dispõe”.18
Ildefonso Juvenal (1894-1965) era oficial da Força Pública, farmacêutico,
jornalista, teatrólogo, tendo fundado e participado de diferentes associações
cívicas, literárias, religiosas e carnavalescas de Florianópolis, além de sua
renomada produção em livros, jornais e produções escritas. Foi aprendiz de
tipógrafo na Marinha, na Escola de Aprendizes de Marinheiros; aos 20 anos
de idade escrevia poemas já elogiados pelo público leitor e por intelectuais
da época, muitos ingressantes da Força Pública, instituição da qual passou
a fazer parte em 1918, na função de farmacêutico e atuando como alfabetizador de praças.19 Nascido alguns anos após a Abolição, esse intelectual
carregava consigo os estigmas da escravidão por conta de sua cor. Sofrendo

16 DALLABRIDA, Norberto. A fabricação Escolar das Elites: o Ginásio Catarinense na Primeira República.
Florianópolis: Cidade Futura, 2001, p. 61.
17 ARAÚJO, Hermetes Reis, op. cit.
18 JUVENAL, Ildefonso. O problema da habitação do pobre. Jornal A Gazeta, 4 de março de 1945. Acervo da
BPSC, setor de obras raras. Os termos foram atualizados para a grafia vigente na língua portuguesa atual.
19 GARCIA, Fábio, op. cit.
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racismo, “o exclusivismo de cor”,20 como certa vez escreveu no jornal, foi
preterido para cargos de letras em diferentes governos ou espaços, visto ser
um homem de cor.
Compreendendo sua origem e trajetória, percebemos que, no decorrer das
décadas, seus escritos críticos permaneceram, ressaltando a vida difícil das
camadas empobrecidas da capital.21 O autor destaca também as dificuldades
impostas pelo “arruamento longitudinal da parte habitada de nossos morros”, apontando a necessidade de evitar ampliação dessas ruas já inclinadas.
Uma alternativa seria expandir ruas e construções em sentido latitudinal,
possibilitando maior circulação e fluxo, e menos cansaço. Além de apontar
os problemas encontrados por qualquer cidadão residente naquela região,
onde nem ônibus trafegava, Juvenal tece críticas a respeito do processo de
expulsão de moradores de antigas casas de aluguel na cidade, que foram
desapropriados, “e os seus velhos inquilinos não têm outro remédio senão
encarapitarem-se na montanha de ‘Pau da Bandeira’ ou se entocarem em
qualquer furna sistema ‘mocambo’”.22
As reconfigurações urbanas, arquitetadas por poderes públicos, implicaram reorganizações estéticas, mas também rearranjos articulados por homens
e mulheres pobres e de origem africana, no intuito de alcançarem meios
de sobrevivência física e manutenção cultural. Empurrados para periferias
ou áreas mais afastadas dos espaços de ação e de benefícios das reformas
republicanas, tiveram, a seu modo, de lidar com as demandas constantes
de moradia, emprego, educação e projetos de vida. Nesse sentido, o papel
das associações organizadas por esses diferentes sujeitos permite vislumbrar
projetos de grupos “esquecidos” pelo progresso e a modernidade, mas que,
a partir de seus próprios projetos e expectativas, cunharam novas formas de
viver em tempos de República.

A Fundação de Agremiações Afrodescendentes
Diferentes formas de associações formadas por africanos e afrodescendentes foram registradas por viajantes e autoridades eclesiásticas no Brasil,
20 Jornal XXIX de Maio, Florianópolis, 29 de maio de 1920, número único. Em benefício da escola noturna
Cruz e Souza. Organizada por ILDEFONSO JUVENAL (caixa alta no original).
21 Consultar os seguintes periódicos: O Dia – Órgão do Partido Republicano Catarinense, Florianópolis, 15 de
maio de 1914, ano XIV, número 7.515 (Disponível no acervo Digital da Hemeroteca da Biblioteca Nacional,
em: http://memoria.bn.br/DOCREADER/DocReader.aspx?bib=217549&PagFis=14308&Pesq=. Acesso em:
27 fev. 2017); O Estado, 13 de maio de 1915, número 1; Folha Rosea, Florianópolis, 15 de novembro de
1915, ano I, número 1; XXIX de Maio, Florianópolis, 29 de maio de 1920, número único (Em benefício
da escola noturna Cruz e Souza, organizada por Ildefonso Juvenal); O Estado, Florianópolis, 9 de abril de
1923, ano VIII, número 2637; A Gazeta, Florianópolis, 3 de fevereiro de 1945; A Gazeta, 4 de março de
1945. Acervo da BPSC, setor de obras raras.
22 Idem. Mocambo aqui referenciado por Ildefonso Juvenal remete ao formato agrupado das casas nas regiões
dos morros. Na visão dele, constituíam construções de populações empobrecidas, que construíam “um
ranchinho”, diverso do “ponto de vista da higiene pública, e da estética” e “modernidade” proporcionadas
a outros grupos pelos governos republicanos.
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desde o século XVII, trazendo à tona elementos, objetivos e componentes
de movimentos constituídos em cada período histórico e com características
próprias de cada um desses espaços (irmandades, cacumbis/quicumbis,
centros cívicos, blocos carnavalescos, escolas de samba, sociedades e uniões
recreativas, clubes de futebol etc.). A partir dessas configurações coletivas
de organização, procuramos perceber expectativas, construções narrativas e
simbólicas em busca da cidadania, pautadas em demandas de ex-escravizados
e livres no período republicano, quando do fim do regime escravista e proposta de uma “nova” sociedade, pautada nos ideais de progresso e civilização.
Em se tratando do recorte da pesquisa, realizamos um levantamento de
dados relativos a inúmeras associações organizadas e compostas por afrodescendentes na primeira metade do século XX na capital catarinense. No
intento de apresentar essas organizações, esboçamos uma tabela explicativa,
constando informações levantadas na documentação consultada, evidenciando
formas de organização afro na cidade, em especial no entorno do centro, na
região que hoje integra o Maciço do Morro da Cruz.
Tabela 1 - Agremiações afrodescendentes em Florianópolis – primeira metade
do século XX
175023
Agremiação
Irmandade Beneficente
de Nossa Senhora do
Rosário e São Benedito

Ano de
Fundação

175023

Objetivo/Finalidade
Congregar irmãs e irmãos associados com a
finalidade de culto a Nossa Senhora do Rosário
e São Benedito, atendimento na hora da morte
e assistência em caso de enfermidades.

Centro Literário e
Recreativo Castro Alves

1914

Centro Literário de cunho educacional e
cultural, fundado por João Melchíades, Trajano
Margarida e Nicolau Nagib Nahas. Editaram
o jornal O Literário (1914).

Centro Cívico e
Recreativo José Boiteux

1920

Associação de Homens de Cor organizada
para atender demandas de alfabetização e
leitura, além de possuir espaço para reuniões
dançantes.

Cacumbi

1923*

Agrupamento religioso devoto de Nossa
Senhora do Rosário e também “bloco
carnavalesco”.

Centro Cívico e
Recreativo Cruz e
Souza

1923

Associação dos Homens de Cor, antes
denominado Centro Cívico e Recreativo Jose
Boiteux. Sofreu alteração no nome após
desentendimentos internos e com o político
José Boiteux, antigo “padrinho”.

Flor da Mocidade

1923*

Bloco carnavalesco.

23 A Irmandade foi fundada em 1750, de acordo com o Estatuto desse mesmo ano. Consultar: RASCKE, Karla
Leandro. Memórias da diáspora: irmandades negras no sul do Brasil. Curitiba: Appris, 2016.
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1930*

Bloco carnavalesco da Força Pública, onde
atuava Ildefonso Juvenal.

União Recreativa 25 de
Dezembro

1933

Clube fundado na antiga Rua Chapecó com a
finalidade de organizar festividades, atividades
sociais e eventos de afrodescendentes
associados.

Grêmio Flor de Maio

1934

Grêmio Feminino formado pelas associadas à
União Recreativa 25 de Dezembro.

Mocotó vem Abaixo

1935*

Bloco carnavalesco.

Grêmio Recreativo e
Carnavalesco Brinca
Quem Pode

1935*

Clube recreativo e também bloco carnavalesco.

Os Bororós

1939

Bloco carnavalesco conhecido pelos trajes
de “tribo”.

Escola de Samba
Narciso e Dião

1947

Escola de Samba.

Esporte Clube Treze de
Maio

1947

Associação desportiva da Vila Operária no
bairro Saco dos Limões.

Os Protegidos da
Princesa

1948

Escola de Samba.

Associação Desportiva/
Escola de Samba Alvim
Barbosa

1948

Escola de Samba.

Embaixada Copa Lord

1955

Escola de Samba, mas em algumas notícias de
jornais apareceu como rancho carnavalesco.

Tira a Mão

64

*Não foi possível identificar as datas de fundação dessas associações, pois nem todas possuíam um
estatuto registrado, atas de reuniões guardadas e preservadas, bem como informações em jornais
que pudessem informar suas fundações de modo mais fidedigno. A identificação das datas prováveis
da fundação das demais foi feita por pesquisa em jornais, de atas de clubes e também de estatutos.
Fonte: RASCKE, Karla. Entre a caneta e o pandeiro: letras e enredos de agremiações afrodescendentes
em Florianópolis – SC (1920 a 1950). Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP). São Paulo, 2018, p. 58.

O quadro sistematiza, de algum modo, as agremiações que conseguimos
localizar nos diferentes documentos examinados. Sobre a formação e a atuação da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens
Pretos, já existem análises bastante densas e significativas,24 o que nos fez
optar por dissertar sobre outras formas associativas ainda não discutidas ou
pouco estudadas.
Percebemos caráter distinto em muitas dessas associações, tornando-se
24 Consultar: SIMÃO, Maristela dos Santos. Lá vem o dia a dia, lá vem a Virgem Maria. Agora e na Hora de
Nossa Morte – A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, em Desterro
(1860-1880). Itajaí: Casa Aberta, 2008.
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importante explicar que possuíam ações, articulações e projetos diferentes,
mas, de algum modo, articulavam narrativas e/ou ações que permitiam criar
laços de solidariedade e estratégias de combate ao racismo, seja por meio da
imprensa, do “controle” sobre a moral e os costumes, ou de uma visibilidade
positiva nos desfiles de blocos e das escolas de samba. Tais agrupamentos, mesmo possuindo características associativas diversas, mantinham em suas ações e
comportavam entre seus agremiados integrantes vinculados a outros grupos e
sociedades, evidenciando que era comum a participação em várias associações.
A fundação de uma associação exclusivamente de “homens de cor” em
Florianópolis ocorreu em 1920, alguns anos após mobilizações e rememorações
em torno do 13 de maio. Uma das pautas desses homens incluía uma digna
homenagem à memória de Cruz e Souza, poeta simbolista desterrense.25 O
grupo de intelectuais de cor movimentava a cidade em torno de uma herma
que pretendiam erguer em memória a Cruz e Souza.
Em 13 de maio de 1920, o Centro Cívico e Recreativo José Boiteux realizou
uma solenidade, “inaugurando em seu salão o retrato do insigne e saudoso
poeta Cruz e Souza e distribuição de diplomas aos seus associados [...] no
espaçoso palacete da Praça 17 de novembro”.26 O evento teve início às 19
horas e contou com autoridades. Compunham esse Centro os intelectuais
Trajano Margarida, que presidia a entidade, André Pinheiro, Agricola Guimarães, Manoel Corrêa, José Gregório da Rosa, João Ubaldo Falcão e Ildefonso Juvenal. Toda a diretoria era masculina, composta por autodeclarados
“homens de cor”.
Os esforços para esse projeto coletivo em memória de Cruz e Souza envolveram diferentes atores sociais, de inúmeros lugares do estado e variadas
posições sociais. Ao que tudo indica, era muito importante para esse agrupamento de homens de cor a consolidação do projeto da herma, posto em
evidência no estatuto do Centro Cívico e Recreativo José Boiteux, elaborado
em janeiro e registrado em 14 de julho de 1920. No período em que toda
essa movimentação em prol da herma dedicada à memória de Cruz e Souza
esteve em pauta, o Estatuto destacava tratar-se de “uma associação esclarecidamente de homens de cor”, criada com o intuito de “levantar, em uma
das praças públicas de Florianópolis, a herma do saudoso e imortal poeta
Cruz e Souza”, além de “proporcionar aos seus associados a instrução cívica
e literária e recrear os mesmos e suas respectivas famílias”.27
O grupo não mediu esforços para alcançar essa meta, efetivada em 7 de
abril de 1923. Quando da inauguração, a herma para Cruz e Souza estava
na Praça Benjamin Constant, achando-se atualmente alocada na Praça XV
de Novembro, no centro histórico de Florianópolis. Em um sábado à tarde,
25 Esta denominação remete ao antigo nome da capital, Desterro, nomeada Florianópolis apenas em 1894.
26 A Republica, Florianópolis, 15 de maio de 1920, ano XV, número 479. Acervo da Hemeroteca Digital da
Biblioteca Nacional.
27 Estatuto do Centro Cívico e Recreativo José Boiteux, Florianópolis, 14 de julho de 1920. Acervo do Cartório
Iole Faria.
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inaugurou-se o busto, contando com a presença de diferentes autoridades,
intelectuais e público em geral, ressaltando a vida e a obra do poeta Cruz e
Souza, sobressaindo seus sofrimentos com o racismo, a doença da esposa e
a perda dos filhos pequenos, além de destacar sua tuberculose e tentativa
de cura. A homenagem póstuma evidenciava ainda que apenas após a morte
o poeta recebeu o devido respeito por sua produção intelectual, afirmando
que se “não souberam amá-lo em vida, ao menos depois da morte dele se
penitenciam – glorificando-o”.28
O Centro Cívico teve duração de alguns anos, com registros sendo localizados a respeito de sua atuação apenas na década de 1920, o que não
implica desconsiderar: sua atuação política; os intentos em torno da educação
por meio da Escola Cruz e Souza e da criação de um biblioteca na sede do
próprio Centro;29 o movimento de associados em diferentes atividades festivas,
recreativas e sociais; as produções jornalísticas e literárias de alguns de seus
membros, como Trajano Margarida e Ildefonso Juvenal; e outros objetivos em
termos de uma construção positiva sobre seus associados, em contraposição
aos estereótipos negativos herdados pela sociedade republicana em relação
à escravidão.
Outra associação, a União Recreativa 25 de Dezembro, foi fundada no
Natal de 1933, no Morro do 25, antiga rua Chapecó, atual Padre Schrader.
Ramiro Farias, Tertuliano Fernandes, Nicomedes Ferreira, Epaminondas Vicente de Carvalho, José Capistrano e Leovegildo Luiz da Silva ergueram a
agremiação, definindo presidente, tesoureiro, secretário, grêmio feminino,
escrita de atas, regimento interno e estatuto,30 semelhantes ao mecanismo
de funcionamento de outras associações, inclusive da Irmandade do Rosário.
A União teve duração longa, sendo atuante até a década de 1980, quando,
por conta de diferentes fatores, incluindo a precariedade de sua sede social,
deixou de desenvolver atividades.
Maria das Graças Maria (1997), em entrevistas realizadas com ex-associados
e associadas, ou filhos e filhas destes,31 percebeu elementos da formação do
Grêmio Flor de Maio e os encaminhamentos “femininos” dentro da União
Recreativa 25 de Dezembro. Sob bandeira azul e branco, as cores da União,
também seguia o Grêmio Flor de Maio, formado por mulheres associadas que
deveriam ser exemplo de conduta e atender às expectativas da agremiação.
Caso contrário, tornavam-se assunto nas reuniões da diretoria e recebiam
punições em virtude de comportamentos reprovados.32
Outro aspecto que merece nossa atenção e reflexão envolve a composição
28 O Estado, Florianópolis, 9 de abril de 1923, ano VIII, número 2637.
29 Estatuto do Centro Cívico e Recreativo José Boiteux, Florianópolis, 1920, folhas 20-22. Cartório Iole Farias,
atual Cartório Florianópolis.
30 Livro de Atas da União Recreativa 25 de Dezembro (1949-1952).
31 Para composição de sua dissertação de mestrado, intitulada “Imagens invisíveis de Áfricas presentes”:
experiências das populações negras no cotidiano da cidade de Florianópolis (1930-1940).
32 Livro de Atas da União Recreativa 25 de Dezembro (1949-1952).
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do grupo de associados e associadas da União Recreativa 25 de Dezembro.
Fernando Henrique Cardoso e Octávio Ianni, compondo pesquisa da UNESCO,
realizada na década de 1950, em diferentes capitais brasileiras, perceberam a
manutenção das desigualdades sociais e raciais vigentes na sociedade desde
os tempos da escravidão. A União foi utilizada na pesquisa para demonstrativo de que, mesmo no caso de integrantes de agremiações organizadas,
as profissões desempenhadas por esses membros – de uma suposta “elite
negra”, como alguns autores indicaram em estudos posteriores33 – permaneciam ocupando os estratos mais baixos e mal remunerados. Com base em
dados de declarações de fichas de associados da década de 1950 coletadas
por Cardoso e Ianni, a situação relativa às ocupações não se alterava muito
comparativamente aos demais homens e mulheres de origem africana. Dos 217
sócios, constituíam profissões significativas dentro do número de associados:
domésticas (53), costureiras (8), estivadores (8),34 militares (7), operários (26),
pintores (15), s/declaração (20), dentre outros dados menos significativos.35
Bastante expressivo, o número de domésticas – profissão desempenhada
por mulheres afros em praticamente todo o território brasileiro – envolvia
25% do total de associadas; além delas, outras atividades, como operários e
pintores, provavelmente exercidas por homens, constituíam as funções mais
recorrentes dentro desse grupo social.
Importante registrar que as relações entre a União Recreativa e outras
agremiações eram muito fortes, inclusive, com a União Operária (UBRO), a
Escola de Samba Os Protegidos da Princesa e a União dos Pintores, associações recorrentes nas atas que localizamos. Nesse sentido, essa documentação
permitiu compreender que se tratava de prática comum a filiação a mais de
uma associação, de acordo com os interesses de cada componente. Epaminondas Vicente de Carvalho, “formado no curso de carpintaria por volta de
1916”, além de ter sido responsável pela comissão de sindicância no Centro
Cívico e Recreativo José Boiteux em 1921, em 1924 filiou-se à Liga Operária
e Beneficente de Florianópolis, e em 1928 elegeu-se procurador da União

33 Diferentemente do estudo de GIACOMINI, percebemos que a realidade de clubes sociais organizados por
afros na primeira metade do século XX pode ter composições distintas em termos de status social, em
especial por conta das profissões percebidas nesses espaços associativos. A respeito de uma construção
sobre a ideia de elite negra, consultar: GIACOMINI, Sonia Maria. A alma da festa: família, etnicidade e
projetos num clube social da Zona Norte do Rio de Janeiro – o Renascença Clube. Belo Horizonte: Editora
UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ, 2006.
34 O grupo profissional de estivadores tinha uma associação, fundada em 31 de julho de 1910, a União Beneficente dos Trabalhadores de Florianópolis, uma associação de classe, para atendimento de marítimos,
estivadores, empregados em depósitos, trapiches, ocupados em descarga. Consultar: LEUCHTENBERGER,
Rafaela. A influência das associações voluntárias de socorros mútuos dos trabalhadores na sociedade de
Florianópolis (1886-1931). In: MAC CORD, Marcelo; BATALHA, Cláudio H. M. Organizar e proteger: trabalhadores, associações e mutualismo no Brasil (séculos XIX e XX). Campinas, SP: Editora da UNICAMP,
2014, p. 219-246.
35 CARDOSO, Fernando Henrique; IANNI, Octávio. Cor e Mobilidade Social em Florianópolis. São Paulo: Cia.
Ed. Nacional, 1960, p. 117-118.

67

Karla Leandro Rascke

68

Beneficente Operária,36 ambas entidades do operariado em Santa Catarina.
Epaminondas transitou em diferentes associações de classe e também de interesse dos homens de cor, sugerindo que as populações de origem africana,
no pós-Abolição, além da mobilidade territorial a que foram submetidas por
diferentes motivos em tempos de República, também transitaram conforme
seus interesses em distintos espaços de sociabilidades e luta política.
Outra agremiação bastante atuante na capital catarinense desde a década de
1930 era a Sociedade Recreativa e Carnavalesca Brinca Quem Pode, fundada
na Rua Conselheiro Mafra, bem no centro da capital. Depois construiu sede
própria na Avenida Tico Tico, atual Rua Clemente Rovere, nas proximidades
da Avenida Mauro Ramos, região central da cidade. Não sabemos exatamente
até que ano essa entidade manteve atividades, pois só alcançamos suas memórias por meio de filtros de jornais da imprensa local até o ano de 1941.37
No entanto, a própria localização do clube, no centro da cidade, chama
atenção e destoa do processo de expulsão de ex-escravizados e seus descendentes daquela região. O Grêmio Recreativo e Carnavalesco Brinca Quem
Pode teria surgido na década de 1930.38 De acordo com Tramonte, em 1935
as escolas de samba passaram a ser reconhecidas e puderam regularizar seus
registros, compondo a categoria de Grêmios Recreativos,39 legalizados na
Delegacia de Costumes e Diversões. Do ano anterior recuperamos registros
do “Brinca”, “encaixado” na categoria de grêmio recreativo.40
Se na década de 1920 muitas notas da imprensa eram voltadas apenas a
clubes e sociedades carnavalescas das classes abastadas, de algum modo, ao
longo da década de 1930, os folguedos carnavalescos das camadas populares
começaram a constar em páginas da imprensa, evidenciando a existência
de clubes e sociedades recreativas, bailes e festas em salões e nas ruas, no
espaço público, na forma de blocos, cordões, ranchos e escolas de samba.
36 Fábio Garcia, articulando documentos da União Beneficente Operária, do Centro Cívico e Recreativo José
Boiteux e a Liga Operária e Beneficente de Florianópolis, articulou estas informações sobre a trajetória de
Epaminondas Vicente de Carvalho. GARCIA, Fábio, op. cit., p. 40.
37 A presença marcante nos jornais, apresentando suas atividades, aponta para um relacionamento assíduo
com elites dirigentes da cidade e trânsito em diferentes espaços.
38 Não localizamos documento de fundação, estatuto ou relação de associados dessa agremiação, apenas as
notícias de jornais e bibliografia. Consultar os periódicos O Estado e A Gazeta (período de 1934 a 1941,
disponíveis no Setor de Obras Raras da Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina). Em relação às
bibliografias, as seguintes foram consultadas: REIS, Aloísio. Brinca quem pode: territorialidade e (in)visibilidade negra em Laguna Santa Catarina. Florianópolis. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) Universidade Federal do Estado de Santa Catarina (UFSC). Florianópolis: UFSC, 1996; ROSA, Julio Cesar da.
Sociabilidades e territorialidade: a construção de sociedades de afrodescendentes no sul de Santa Catarina
(1903/1950). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).
Florianópolis, 2011; ROSA, Júlio César da. Vivências de mulatos e pretos em Laguna: solidariedades e
sociabilidades nos clubes União Operária e Cruz e Souza (1903-1950). Revista Métis – história e cultura,
vol. 15, n. 30, 2016, p. 269-294. Disponível em: http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/article/
view/4592.
39 TRAMONTE, Cristiana. O samba conquista passagem: as estratégias e a ação educativa nas escolas de
samba. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2001, p. 56.
40 Ora aparece como bloco, ora enquanto grêmio recreativo. Consultar: A Gazeta, 05 de setembro de 1934;
A Gazeta, 05 de janeiro de 1935.
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O Brinca Quem Pode figurava entre os mais ativos na cidade e sempre compunha os cortejos dos carnavais citadinos. O Mocotó Vem Abaixo também
era um bloco afro, cujo nome vinculava a prática do grupo ao morro onde
os integrantes provavelmente residiam, o Morro do Mocotó, no qual era
marcante a presença de africanos desde as transformações iniciais da República, no pós-Abolição. O território é mencionado nas narrativas de Trajano
Margarida, intelectual de origem africana bastante atuante e conhecido na
cidade,41 morador daquele morro, onde também colhera memórias de sua
avó Geralda, uma mulher ex-escravizada.
Trajano Margarida lançou, na década de 1930, o livro Canções Carnavalescas, uma produção sobre o carnaval da cidade, contendo 10 canções
diversas sobre o festejo popular, seus amores, dissabores, ritmo e esplendor.
As canções carnavalescas pautavam temas do quotidiano, destacando a própria
ligação do autor com o carnaval, os blocos e os cordões; enfatizavam também
questões financeiras, a instabilidade, o gozo e a alegria do carnaval, o amor
e a loucura durante os festejos, o encanto e a sedução, sempre ressaltando a
importância de “aproveitar o carnaval”, pois ele “passa logo e vae embora”.42
O poeta, marcado por memórias e vivências da avó, ex-escravizada, levava
para suas letras e canções saberes de tradições orais afro, articulando, por
meio de escritas carnavalescas, “arquivo e repertório”, como salienta Diana
Taylor.43 Esse assentamento é considerado arquivo por seu papel arquival
de registro, ao passo que o repertório consiste em sistema não arquival de
marcador da performance, “um sistema de aprendizagem, armazenamento
e transmissão de conhecimento”,44 que se reatualiza a cada encenação ou
performance, refazendo-se.
O Chupa mas não engole é mencionado em diferentes registros jornalísticos da década de 1930, tanto em A Gazeta quanto em O Estado.45 Além
do “Chupa”, outros blocos estavam no rol dos grupos organizados para proporcionar ritmos e canções carnavalescas. O Tira a Mão, era “afamado pela
sua orchestra e sambas [...] com as suas saltitantes e alegres canções”.46 O
Brinca Quem Pode estava sempre atento e preparado para “levantar a taça”

41 Sobre olhares de Trajano Margarida para a cidade de Florianópolis, sugerimos: PEREIRA, Lucésia. Florianópolis, década de trinta: ruas, rimas e desencantos na poesia de Trajano Margarida. Dissertação (Mestrado
em História) - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Florianópolis, 2001. Apesar da ausência de
uma discussão sobre raça, a autora permite conhecer diferentes produções de Trajano Margarida e como
suas obras compunham narrativas da cidade e de seus habitantes.
42 MARGARIDA, Trajano. Viva quem goza. In: MARGARIDA, Trajano. Canções Carnavalescas. Florianópolis:
Typ Schuldt, 1930.
43 TAYLOR, Diana, op. cit.
44 TAYLOR, op. cit, p. 45.
45 O Estado, 2 de fevereiro de 1934; A Gazeta, 01 de fevereiro de 1935. Acervo da BPSC, setor de obras raras.
46 O Estado, 2 de fevereiro de 1934. Acervo da BPSC, setor de obras raras. Disponível em: http://hemeroteca.
ciasc.sc.gov.br/oestadofpolis/1934/EST19346106.pdf. Acesso em: 5 dez. 2017.
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nos concursos carnavalescos.47 Também os blocos Sem Ceroulas e Eu Vou
Chorar compunham os desfiles das ruas florianopolitanas.48
Provavelmente, blocos, cordões e ranchos eram nomeados a partir de características do grupo mobilizador daquele cortejo, aliando território, aspectos
sociais e culturais. Ainda, muitas vezes, essa nomeação poderia ter vínculo
com alguma pilhéria, zombaria ou piada, fazendo surgir o Sem Ceroulas
ou o Chupa Mas Não Engole, por exemplo. Ambos destacavam palavras de
cunho sexualizado em seus títulos, mas não sabemos se compunham críticas
a situações do período, a figuras políticas ou ironias do universo popular,
num jogo de palavras bastante peculiar.
Outros blocos, no entanto, continham nomes vinculados a mocidade, flores,
bichos e críticas sociais ou ironias com as questões da sociedade. O carnaval
de 1923 trouxe nota sobre os blocos Bicharada, Flor da Mocidade, Cacumbis,
Yayá Olha o Prego e Alscacianos.49 Alguns buscavam retratar suas heranças
culturais, como o cacumbi, outros remetiam a um “tipo de ironia bastante
comum entre os ranchos”,50 como era o caso de Yayá Olha o Prego, bloco
cuja nomenclatura crítica e irônica assemelhava-se à postura dos ranchos.
Em outras ocasiões e situações, os blocos eram nomeados de acordo
com regiões, bairros, ruas ou comunidades às quais pertenciam. O Unidos
do Chapecó, já presente nos “folguedos de Rei Momo, nos anos anteriores”,51
indicava a relação com a rua Chapecó, área onde fundaram em 1933 a União
Recreativa 25 de Dezembro e onde posteriormente outra agremiação vinha
à tona, mencionando a ideia de união. Matéria de A República de 1956
evidenciava a existência do bloco há alguns carnavais, “revolucionando” as
“artérias públicas, com seus sambas, reco-reco, tamborins, cuícas, e acima
de tudo com o gingar gostoso de suas ‘cabrochas’”.52
Os Morros da Caixa e do Mocotó foram importantes berços das escolas
de samba de Florianópolis, onde se originaram e fixaram duas agremiações
antigas: a Protegidos da Princesa e a Embaixada Copa Lord. A formação
dessas comunidades conecta-se ao processo de transformações urbanísticas
ocorridas no início do século XX, decorrentes da adoção de políticas higienistas pelo poder público municipal. Ambas as comunidades “surgiram” em
regiões antes consideradas arredores dos limites urbanos.
47 Idem.
48 O Estado e A Gazeta (período de 1934 a 1941). Setor de Obras Raras da Biblioteca Pública do Estado de
Santa Catarina.
49 A República, Florianópolis, 11 de fevereiro de 1923.
50 CUNHA, Maria Clementina Pereira da. Carnavais e Outras F(r)estas: ensaios de História Social da Cultura.
Campinas, SP: Editora da UNICAMP, CECULT, 2002p. 171.
51 A Gazeta, Florianópolis, 14 de janeiro de 1956.
52 A Gazeta, Florianópolis, 14 de janeiro de 1956. A denominação “cabrochas” foi utilizada com significante
mesmo de mulata, expressão forte à época, articulada à constituição de um imaginário sobre o carnaval,
referindo-se às jovens mulheres afros a gingar naquele bloco, em ritmo de seus instrumentos e musicalidades.
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Segundo Cristiane Tramonte, a escola de samba “é uma ação cultural que
processa e organiza as relações sociais, econômicas e políticas da parcela
que aí convive no que convencionamos denominar o ‘Mundo do Samba’”.53
Para a autora, o samba constituiu e constitui tema de interesse de inúmeros
estudiosos enquanto ideário de identidade nacional, “na configuração do
que se convencionou denominar cultura nacional”.54 As escolas de samba
operaram na reconquista do espaço público, antes tomado por cortejos e
procissões de irmandades leigas.
Na década de 1940 surgiu o Grêmio Cultural Esportivo e Recreativo Escola
de Samba Os Protegidos da Princesa, agremiação fundada com nomenclatura indicativa da Abolição e de apreço à figura da Princesa Isabel.55 O ano
de fundação da “Protegidos” era comemorativo dos 60 anos da abolição, o
que explica a escolha do nome e evidencia uma memória específica que se
expressava sobre o evento.
A constante aproximação entre agrupamentos afros e o 13 de maio manifestou-se em diferentes momentos, desde centros cívicos e sociedades
recreativas denominadas “Maio” – como 13 de Maio, Grêmio Flor de Maio
–, eventos em alusão à data – como fizera o Centro Cívico e Recreativo José
Boiteux e o destaque a José do Patrocínio –, ou então nomeando clubes de
futebol e escolas de samba – Treze de Maio (da Vila Operária do Saco dos
Limões) e a “Protegidos”, existente em Florianópolis e também em Caxias
do Sul (RS).56
A “Protegidos” foi fundada em 18 de outubro de 1948 por Boaventura
Libânio da Silva, Íbio Rosa, Silvio Serafim da Luz, Almir Carriço e Benjamin
João Pereira. Silvio era integrante também da União Recreativa 25 de Dezembro, tendo ocupado cargo na diretoria de ambas as agremiações. As
famílias Carriço e Rosa também tinham componentes nos quadros sociais da
escola e do clube. A agremiação surge na imprensa em 1949, ano em que
comparece ao campeonato de blocos da empresa Irmãos Mendes, intitulado
“Concurso Marte”.57
Em se tratando da década de 1950, um pouco mais tarde, especificamente
em 25 de fevereiro de 1955, surgiu a Sociedade Recreativa Cultural e Samba
Embaixada Copa Lord, agremiação fundada no “antigo Morro da Caixa”,
sob a direção de Abelardo Henrique Blumemberg, Jorge Fermiano Costa,
Valdomiro José da Silva e Juventino João Machado (conhecido como Nego
Quirido, nome da atual Passarela do Samba de Florianópolis). “Com a adesão
53 TRAMONTE, Op. cit, p. 8.
54 TRAMONTE, Op. cit, p. 13.
55 DAIBERT JUNIOR, Robert. Isabel, a “Redentora” dos escravos: uma história da Princesa entre olhares negros
e brancos (1846-1988). Bauru, SP: EDUSC, 2004.
56 GOMES, Fabrício Romani. Sob a Proteção da Princesa e de São Benedito: identidade étnica e projetos num
clube negro de Caxias do Sul (1934-1988). Jundiaí: Paco Editorial, 2013.
57 O Estado, 4 de março de 1949. Acervo da BPSC, setor de obras raras.
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de cem pessoas”, saindo às ruas com duas alas e uma bateria,58 “em nada
ficarão a dever à famosa Escola de Samba de Herivelto Martins, da Capital
da República”.59
Lord era um termo com um significante de imponência na linguagem das
autointituladas grandes sociedades carnavalescas do Rio de Janeiro,60 sendo
pertinente analisar sua incorporação ao nome da Embaixada Copa Lord.
Os próprios integrantes das escolas de samba incluíam um “Lord” em suas
denominações, por exemplo, “Lord Diplomata”, que era “porteiro do Palácio
do Catete”.61 Nesse sentido, o uso da terminologia “Lord”, diferente de uma
relação de “agradecimento” ou memória da escravidão, como se dera com Os
Protegidos da Princesa, envolvia uma forma “imponente”, bela, entusiasmante,
de se apresentar ao público.
No ano de fundação, a “Copa Lord” desfilou com suas “coloridas fantasias”,
consagrada pelas cores vermelho, amarelo e branco. A comissão de frente,
composta pelo cidadão do samba (Abelardo Blumenberg – Avez-Vous), homenageou o governador Irineu Bornhausen. Havia também seis componentes
homens, a porta-estandarte Maria Benta da Silva e o baliza, o “famoso Lídio”.62
Na sequência, “a Ala Prefeito Osmar Cunha”, sob a direção de Orlando J. de
Souza, contava com 15 garotas e 15 rapazes. Logo em seguida, a equipe de
bateria era composta por: “Trombone – Carlito; 1 cuíca, 8 surdos, 6 frigideiras
e 34 tamborins”.63
Não localizamos sambas-enredo registrados pelas primeiras escolas de
samba de Florianópolis, fato que não indica a ausência dessa expressão
musical, mas talvez apontando para outros formatos de criação para desfiles,
que não especificamente os sambas-enredo, ou configuração improvisada
apresentada durante os desfiles, sem necessariamente um registro escrito.
Tais apontamentos suscitam pensar: Quem seriam os compositores catarinenses? Os próprios integrantes das escolas? Quais os temas escolhidos?
Tratar-se-ia já de uma produção em forma de samba-enredo? Segundo Blass,
o samba-enredo é uma narração, formado por enredo permeado de “códigos
verbais – letra do samba – e de códigos não verbais – música e instrumentos
musicais; movimentos do corpo na dança ou ‘ginga’”,64 além de fantasias,
formas e adereços, carros alegóricos e uso de tecnologias ou o que mais for
considerado pertinente, a partir do tema escolhido para enredo daquele ano.

58 A Gazeta, Florianópolis, 28 de janeiro de 1955.
59 A Gazeta, Florianópolis, 30 de janeiro de 1955.
60 CUNHA, Maria Clementina Pereira da, op. cit., p. 223.
61 Idem.
62 A Gazeta, Florianópolis, 13 de fevereiro de 1955.
63 Idem.
64 BLASS, L. M. S. Desfile na avenida, trabalho na escola de samba: a dupla face do carnaval. São Paulo:
Annablume, 2007, p. 49.
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Inúmeros podem ser os temas para composição de enredos, desde “uma
história de adultério, façanhas da malandragem, a vida dura do morro”.65 Tais
narrativas contam, muitas vezes, “uma história que tem como temática principal alusões ao ambiente sociocultural dos agremiados”.66 Os sambas-enredo
permitem alcançar valores, signos de sociais e culturais.67
Os sambas-enredo produzidos nos anos iniciais das escolas nos fazem
indagar sobre quais enredos teriam se constituído, visto a ausência de registros
mais assíduos e cuidadosos. Compositores, ao escreverem suas letras, faziam
delas espaço para o afloramento do que sentiam e desejavam, marcando nas
composições as formas rítmicas dessas aspirações.68 As primeiras performances
em desfiles de carnaval da Embaixada Copa Lord assumiram sambas-enredo de agremiações do Rio de Janeiro, como Exaltação a Tiradentes (1955),
produzida pela Império Serrano em 1949; Uma Romaria na Bahia (1957),
samba da Acadêmicos do Salgueiro em 1954.69. Quanto à “Protegidos”, não
dispomos de material suficiente para indicar as produções dos primeiros anos
após a fundação, cabendo questões que podem aludir a uma multiplicidade
de formatos e temas para composições e apresentação estética nos desfiles.
O universo do samba em Florianópolis, como podemos imaginar, transpunha a vivência das escolas, apesar de seu papel fundamental articulador
e inovador em termos de uma estética disposta nas ruas, apresentada em
novos cortejos, ambientada em enredos, repertórios musicais e performáticos
com variados instrumentos de sopro, percussão e cordas, conforme descritos
a partir das análises sobre os materiais coletados. As festas das sociedades
recreativas eram animadas por pequenas orquestras, enquanto o cortejo
festivo do carnaval começava a apresentar a bateria como elemento-chave,
articulador e representativo.70
Compreendemos as escolas de samba como criadoras de estratégias de
visibilidade e de ocupação do espaço público, articulando interesses de suas
65 MUSSA, Alberto; SIMAS, Luiz A. Samba de enredo: história e arte. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2010, p. 24.
66 TEIXEIRA, Tatiane do Socorro Corrêa. Samba, música e resistência: Rancho Não Posso Me Amofiná no
carnaval belenense (1938-1946). In: RASCKE, Karla Leandro; PINHEIRO, Lisandra Barbosa (Orgs.). Festas
da diáspora negra no Brasil: história, memória e cultura. Porto Alegre: Pacartes, 2016, p. 99-100.
67 Idem.
68 RASCKE, Karla Leandro. Samba, caneta e pandeiro: cultura e cidadania no sul do Brasil. Curitiba: CRV,
2019.
69 BLUMENBERG, Abelardo Henrique (Avez-Vous). Quem vem lá? A história da Copa Lord. Florianópolis:
Garapuvu, 2005; LEITE, Willian Tadeu Melcher Jankovski. Enredo e Samba-enredo: o caso das escolas de
samba de Florianópolis (1977-1990). Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia em História) – Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Florianópolis, 2013.
70 A menção à bateria aparece nos registros de Ata da União Recreativa 25 de Dezembro, Ata n. 10, 21 de
fevereiro de 1952. Em relação aos jornais, temos registro em A Gazeta, 28 de janeiro de 1955. Há também
discussões presentes na bibliografia consultada, em especial sobre o uso de diferentes instrumentos.
Nesse sentido, consultar: LEITE, Willian Tadeu Melcher Jankovski, op. cit, e MACEDO, Lisandra Barbosa.
Ginga, Catarina! Manifestações do samba em Florianópolis na década de 1930. Dissertação (Mestrado
em História) – Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Florianópolis, 2011.
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comunidades e dialogando com a sociedade envolvente, seja por meio da
visibilidade pública nas ruas, seja por meio do diálogo que estabeleceram
ao longo das décadas com as autoridades políticas,71 disputando não apenas
os prêmios de desfiles anuais, mas um espaço político, social e estético na
cidade, marcada pelo racismo e por suas distintas formas de atuação. Assim
como algumas sociedades ou agremiações similares, as escolas de samba se
identificam sob a nomenclatura de “grêmio recreativo”, também utilizada do
Rio de Janeiro, indicando uma organização para o desfile, mas de espaço
de sociabilidade.72
Adentrar nos estudos sobre agremiações, em especial as carnavalescas,
apresenta desafios, pois pouco existe em forma de registro (arquivo) “sobre
o futebol, o samba, a capoeira e os cultos religiosos”,73 evidenciando que
outros suportes em repertórios precisam ser acessados como meio de alcançar
práticas, vivências, posicionamentos diante do mundo e de suas expectativas.
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Compreender diferentes formas e projetos de associações afrodescendentes na cidade de Florianópolis constituiu o objetivo deste capítulo, buscando
articular relações, redes de solidariedade e sociabilidades, arranjos políticos
e marcar suas estratégias culturais em tempos de República. Percebendo mecanismos de lidar com o racismo e combatê-lo, as várias agremiações foram
se espalhando, ramificando, expandindo e reconstruindo saberes e fazeres
em meio aos projetos republicanos, nem sempre preocupados em atender
às demandas de todas as camadas sociais.
Muitas dessas associações expressaram-se por meio de mecanismos dinâmicos, audiovisuais, lúdicos e performáticos, ao passo que tantas outras
exploraram suas pautas e organizaram estratégias a partir de estéticas letradas,
condizentes também com suas formas de questionar o racismo, evidenciando
uma multiplicidade de agremiações/associações, indicativo de uma diversidade
de homens e mulheres de origens africanas, cujas estratégias de manutenção
cultural e luta foram inúmeras, de acordo com articulações e alcances possíveis.
Dessa perspectiva, discutimos alguns aspectos da formação de associações
afros, seus objetivos e sentidos políticos, bem como apontamos um quadro
geral dessas mobilizações e ocupações de espaços urbanos na capital catarinense na primeira metade do século XX. Inúmeros clubes, sociedades,
grêmios, grupos, cordões, blocos, ranchos e escolas nasceram ao longo da
primeira metade do século XX, e tentamos situar nomes e expressões, analisando formas organizativas, seus impactos na cidade e suas ações constantes
expressas em letras, papéis, falas e movimentos.
71 A Gazeta, 20 de agosto de 1959.
72 LEITE Willian Tadeu Melcher Jankovski, op. cit, p. 35.
73 CARDOSO, Paulino de Jesus Francisco, op. cit, p. 48.
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organização da população africana e afrodescendente em entidades
específicas e limitadas ocorreu ao longo de toda a história do Brasil.
No período escravista, irmandades religiosas (principalmente Rosário
e São Benedito) foram formadas e desempenharam importante papel nas
sociabilidades dos grupos subalternos na Colônia e no Império.2 Ao longo
do século XIX, novas formas de união foram sendo produzidas, especialmente por meio da imprensa, da união de trabalhadores e do movimento
abolicionista.3 Após a Lei Áurea e o início da República, e sob influência das
mudanças sociais advindas das transformações tecnológicas e econômicas,
novas formas associativas surgiram, e multiplicaram-se as entidades civis
classistas e/ou recreativas no início do século XX.
No que diz respeito às associações formadas por afrodescendentes no
pós-Abolição no Sul do país, um dos aspectos marcantes foi o processo de
politização a partir da identidade negra, fortalecida no âmbito da atuação
coletiva.4 As abordagens iniciais sobre associações desse gênero na Primeira
República atribuíram-lhes um caráter meramente recreativo, entendendo a
reunião de pessoas a partir de um recorte “de cor” apenas como uma reação
à exclusão ou uma opção comum para buscar divertimento entre os seus.
Essa posição está presente no trabalho pioneiro de Fernando Henrique Cardoso e Octávio Ianni, Cor e mobilidade social em Florianópolis, dedicado a

1 O presente capítulo tem como origem trabalho realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.
2 Dentre as inúmeras publicações, ver: MALAVOTA, Claudia Mortari. A irmandade do Rosário de Desterro
e seus irmãos africanos, crioulos e pardos. In: MAMIGONIAN, Beatriz; VIDAL, Joseane Z. (orgs). História
Diversa: africanos e afrodescendentes na ilha de Santa Catarina. Florianópolis: Editora da UFSC, 2013. REIS,
João José. Identidade e diversidade étnicas nas Irmandades Negras no tempo da escravidão. Tempo, Rio
de Janeiro, vol. 2, n. 3, 1996, p. 7-33; SOUZA, Marina de Mello. Reis negros no Brasil escravista: história
da Festa de Coroação de Rei do Congo. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2002; RASCKE, Karla Leandro.
Irmandades Negras: memórias da diáspora no sul do Brasil. Curitiba: Appris, 2016.
3 MAC CORD, Marcelo. Artífices da cidadania: mutualismo, educação e trabalho no Recife oitocentista.
Campinas-SP: Editora da Unicamp, 2012; MACHADO, Maria Helena. O plano e o pânico: os movimentos
sociais na Década da Abolição. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, EDUSP, 1994; PINTO, Ana Flávia Magalhães.
Imprensa negra no Brasil do século XIX. São Paulo: Selo Negro, 2010.
4 ALBERTO, Paulina L. Termos de inclusão: intelectuais negros brasileiros no século XIX. Campinas, SP: Ed.
da Unicamp, 2017; CASTELLUCCI, Aldrin. Classe e cor na formação do Centro Operário da Bahia (18901930). Afro-Ásia, n. 41, p. 85-131, jan. 2017; SILVA, Fernanda Oliveira da. As lutas políticas nos clubes
negros: culturas negras, racialização e cidadania na fronteira Brasil-Uruguai no pós-abolição (1870-1960).
Tese (Doutorado em História), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2017.
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pesquisar a presença negra em Florianópolis do século XVIII ao XX.5 Mesmo
tendo como informantes dois importantes ativistas na luta antirracista da
cidade do início do século XX, Ildefonso Juvenal e João Crisóstemo Silveira
(fundadores do Centro Cívico e Recreativo José Boiteux), os autores não
tomaram conhecimento dessa entidade e das dimensões políticas e sociais
que a envolviam. Em meados dos anos 1950, Ildefonso e Crisóstemo teriam
se calado sobre aquela experiência ou esses dados não interessavam às indagações que estavam sendo colocadas pelos sociólogos naquele momento?
Do mesmo modo, a historiografia tradicional sobre Santa Catarina também
não se deteve ao tema.6 No entanto, atualmente, novas pesquisas têm revelado a importância do associativismo negro na primeira metade do século
XIX em Santa Catarina e colocado questões relevantes, como a mobilização
da população afro-brasileira na luta pela cidadania e contra o racismo. Especificamente sobre Florianópolis, existem trabalhos expressivos, levantando
dados que evidenciam a atuação pública e política de intelectuais e artistas
negros, bem como das entidades por eles formadas. Uma abordagem inicial
sobre associações foi cotejada por Maria das Graças Maria.7 Fábio Garcia,
com Negras Pretensões, foi mais adiante, investigando o contexto dos anos
1910 e 1920 e alguns homens que fundaram o Centro Cívico e Recreativo
José Boiteux. Recentemente publicou parte da obra de Ildefonso Juvenal.8
Karla Rascke também tratou do assunto em muitos artigos, especialmente
em Samba caneta e pandeiro.9 Já o artigo de Petrônio Domingues, Um desejo
5 CARDOSO, Fernando Henrique; IANNI, Octávio. Cor e Mobilidade Social em Florianópolis. São Paulo:
Cia. Ed. Nacional, 1960. Uma análise sobre o posicionamento dos autores em relação às questões que
abrangem o Pós-abolição em Florianópolis pode ser encontrada em: DOMINGUES, Petrônio. “Um desejo
infinito de vencer”: o protagonismo negro no pós-abolição, Topoi, v. 12, n. 23, jul-dez. p. 118-139, 2011.
6 A crítica historiográfica pode ser encontrada em: FREITAS, Patrícia. Margem da palavra, silêncio do
número: o negro na historiografia de Santa Catarina. Dissertação (Mestrado em História) − Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Florianópolis, 1997; LEITE, Ilka Boaventura (org). Negros no sul
do Brasil: invisibilidade e territorialidade. Ilha de Santa Catarina: Letras Contemporâneas, 1996; PEDRO,
Joana Maria. Negro em terra de branco: escravidão e preconceito em Santa Catarina no século XIX. Porto
Alegre: Mercado Aberto, 1988.
7 MARIA, Maria das Graças. “Imagens invisíveis de Áfricas presentes”: experiências das populações negras
no cotidiano da cidade de Florianópolis (1930-1940). Dissertação (Mestrado em História), Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1997; MARIA, Maria das Graças. Clubes e associações de afrodescendentes na Florianópolis das décadas de 1930 e 1940. In: MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti; VIDAL,
Joseane Zimmermann (org). História diversa: africanos e afrodescendentes na Ilha de Santa Catarina.
Florianópolis: Ed. da UFSC, 2013, p. 263-278.
8 GARCIA, Fábio. Negras pretensões: a presença de intelectuais, músicos e poetas negros nos jornais de Florianópolis e Tijucas no início do século XX. Florianópolis: Editora Umbutu, 2007; GARCIA, Fábio. Ildefonso
Juvenal da Silva: um memorialista negro no Sul do Brasil. Florianópolis: Editora Cruz e Sousa, 2019.
9 RASCKE, Karla Leandro. Samba, caneta e pandeiro: cultura e cidadania no sul do Brasil. Curitiba: CRV,
2019. No âmbito dos cursos de Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina e da
Universidade Estadual de Santa Catarina, algumas monografias foram realizadas, como: SILVEIRA, Carlos
Eduardo. “Orgulho-me de ser homem de cor”: Ildefonso Juvenal da Silva e a luta pelo reconhecimento
(início do século XX). Monografia (Graduação em História) − Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC), Florianópolis, 2015; BORGES, Elisa. O Centro Cívico e Recreativo José Boiteux e sua atuação em
Florianópolis na década de 1920. Monografia (Bacharelado em História), Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, 2019.
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infinito de vencer sistematiza as informações sobre associações negras na
cidade em um período mais amplo.10 As análises sobre Antonieta de Barros,
primeira deputada negra do Brasil em 1935, feitas por Espíndola e Nunes,
levantam questões importantes sobre a presença e o ativismo da mulher negra na cidade no início do século XX.11 Por fim, trabalhos sobre história da
literatura, da imprensa e do movimento operário em Florianópolis no período
em questão, embora partam de questionamentos diferentes, contribuem para
conhecer a mobilização dos grupos negros nos anos 1920 ao evidenciar sua
participação em um contexto mais amplo de relações sociais e de trabalho.12
Tendo em vista essas pesquisas, este capítulo busca investigar mais detidamente o Centro Cívico e Recreativo José Boiteux, fundado em Florianópolis
nos anos 1920. Primeiramente, pretende-se compreender como o Centro Cívico
e Recreativo José Boiteux (Centro Cívico e Recreativo Cruz e Sousa) aliou-se
a políticos locais, refletindo, desse modo, sobre a articulação entre Estado e
sociedade civil no contexto dos anos finais da Primeira República. Em um
segundo momento, o foco será deslocado para os sócios do Centro, buscando
identificar sua inserção socioprofissional e os interesses que reuniram dezenas
de pessoas em torno de uma associação composta “do principal elemento
dos homens de cor de Florianópolis”.13 Por fim, propõe uma reflexão sobre
os limites entre classe e raça vivenciados por esses sujeitos, refletindo sobre
como o Centro Cívico contribui para se pensar um processo de politização
da raça e mobilização social em torno de uma identidade negra.

O Centro Cívico e a política local
O Centro Cívico e Recreativo José Boiteux foi fundado em 1920, e em
1923 alterou o patrono para Cruz e Sousa, modificando com isso seu nome.
Existiu até, pelo menos, 1927, mantendo sua sede (alugada) na Praça XVII
10 DOMINGUES, op. cit., 2011.
11 ESPÍNDOLA, Elizabete Maria. Antonieta de Barros, educação, cidadania, gênero e mobilidade social em
Florianópolis na primeira metade do século XX. Tese (Doutorado em História), Universidade Federal de
Minas Gerais, UFMG, 2015; NUNES, Karla Leonora Dahse. Sonhos, conquistas e desencantos: excertos da
vida de Antonieta de Barros. In: DOMINGUES, Petrônio. GOMES, Flávio. Experiências da emancipação.
São Paulo: Selo Negro, 2011, p. 203-224.
12 BARTHOLOMAY FILHO, Fernando. A memória da abolição em Santa Catarina: imprensa, cultura histórica e comemorações (1889-1930). Dissertação (Mestrado em História) − Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, 2014; COLLAÇO, Vera. O teatro da União Operária: um palco em sintonia com a
modernização brasileira. Tese (Doutorado em História), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004; LEUCHTENBERGER, Rafaela. O lábaro protetor da classe operária: as associações voluntárias
de socorros-mútuos dos trabalhadores de Florianópolis. 1886-1932. Dissertação (Mestrado em História),
Unicamp, Campinas, 2009; MATOS, Felipe. Armazém da Província: vida literária e sociabilidades intelectuais
em Florianópolis na Primeira República. Tese (Doutorado em História), Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, 2014; PEREIRA, Lucésia. Florianópolis, década de trinta: ruas, rimas e desencantos
na poesia de Trajano Margarida. Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001; REIBNITZ, Cecília de Souza. A literatura catarinense a partir da Revista Terra:
canonização, crítica literária e sociabilidades. Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, 2016.
13 República, Florianópolis, ano XVI, n. 634, quarta-feira, 24.11.1920, p. 1.
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de Novembro (atual Praça Getúlio Vargas ou dos Bombeiros). Logo após o
início das atividades, o Centro Cívico elaborou, registrou em cartório e publicou nos jornais da cidade seu estatuto, demonstrando a adoção das práticas
formais relacionadas ao aparato administrativo e político. No documento, a
associação definia-se como “exclusivamente de homens de cor”.14 O fato de
terem sido enunciados critérios étnico-raciais em seu documento normativo
é um dado extremamente relevante. Como afirmou Ildefonso Juvenal, orador
do Centro Cívico, em um dos primeiros eventos organizados pela entidade:
Foi tendo em vista o menosprezo que muita gente ignorante faz
ao homem de cor nesta terra, muitos dos quais se elevaram à
custa da ignorância dos mesmos, que nos congregamos, organizando esse Centro, onde possamos, não só reunidos com as
nossas famílias, passarmos horas agradáveis, como proporcionarmos aos nossos irmãos de raça a Instrução, preparando-os
para com melhor desembaraço, saberem cumprir os seus deveres e direitos que lhes assistem como filhos livres desta Pátria
grandiosa e como cidadãos do Universo.15
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O preconceito de cor, a identidade racializada, a reivindicação de cidadania
universal e o projeto de instruir para superar a discriminação são aspectos que
se destacam nesse trecho da fala de Juvenal. Especialmente este último ajuda
a explicar por que a associação de “homens de cor” elegeu como primeiro
patrono um intelectual branco descendente de imigrantes franco-suíços, José
Arthur Boiteux, que no tempo da fundação do Centro exercia a função de
Secretário do Interior e Justiça do Estado. José Boiteux era uma figura pública
de destaque na capital, particularmente envolvido em projetos de desenvolvimento de instituições educacionais e culturais, foi responsável por fundar
o Instituto Politécnico de Santa Catarina, o primeiro desse gênero dedicado
ao ensino superior no estado, em 1917. Também fundou a Sociedade Catarinense de Letras (depois Academia) em 1920. Era muito próximo ao então
Governador do Estado, Hercílio Luz, de quem o Centro Cívico esteve bastante
próximo. A escolha de sua proteção e a homenagem feita – preterindo Cruz e
Sousa, que esteve em pauta desde sua fundação16 – demonstram um projeto
de aproximação ao poder político local, especialmente ao grupo hercilista
14 Estatutos do Centro Cívico e Recreativo José Boiteux. República, Florianópolis, ano XVI, n. 717, quinta-feira,
03.03.1921, p. 3. Segundo Rascke (2019), o estatuto foi registrado em 14 junho de 1920 no cartório de Iole
Farias. A ortografia, exceto em alguns nomes próprios, foi atualizada.
15 República, Florianópolis, ano XV, n. 417, quinta-feira, 26.02.1920. p 2.
16 Ainda segundo o Estatuto, os objetivos do Centro eram: 1) levantar em uma das praças de Florianópolis
uma herma ao saudoso poeta Cruz e Sousa; 2) proporcionar aos seus associados a instrução cívica e literária e 3) recrear os mesmos e suas respectivas famílias. Sobre a herma e a representação que os sócios
do Centro faziam de Cruz e Sousa, ver: TEIXEIRA, Luana. A herma e a imagem: Cruz e Sousa e os homens
de letras na Florianópolis nos anos 1920. Anais 9º Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional,
Florianópolis, 2019.
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dentro do Partido Republicano Catarinense.
A opção por uma autoridade relacionada aos projetos educacionais expressava um dos principais interesses da associação, compartilhado, de modo
geral, com outras entidades do gênero. Confrontando os discursos racistas
– pregadores da superioridade natural da “raça caucasiana” –, intelectuais
e ativistas argumentavam que o motivo da desigualdade socioeconômica
entre a população era a falta de projetos de instrução que permitissem aos
descendentes de escravos acesso ao ensino básico e à consequente mobilidade social. As associações negras na Primeira República, de um modo geral,
incorporaram essa perspectiva e promoveram ações para a qualificação de
seus membros.17 Foi criada uma escola noturna de alfabetização no Centro
Cívico que funcionou pelo menos até 1927. Em 1920, quando inaugurada,
houve a circulação de um livro ouro para arrecadar fundos para seu funcionamento. Duzentos mil réis foram doados pelo Governador em exercício,
Raulino Horn, e outra doação, de igual valor, foi feita por Alfredo Luz.18
Segundo comunicação publicada na imprensa pelo Centro, a escola não era
restrita aos associados, podendo ser frequentada por todos que “desejarem
receber o batismo salutar da instrução”, e ressaltava: “sem exceções de cor”.19
As fontes indicam que, ao longo da década de 1920, o Centro Cívico manteve-se próximo ao Partido Republicano Catarinense (PRC), então no poder
estadual, e aliado ao Governo Federal. Seu primeiro grande evento público foi
a inauguração dos retratos de Hercílio Luz e José Boiteux. Em longa descrição
publicada no jornal República (vinculado ao PRC), percebe-se o cuidado com
o cerimonial, que contou com a presença dos dois homenageados – então
Governador e Secretário de Interior e Justiça – e ainda de Adolpho Konder,
Secretário da Fazenda e Agricultura.20 Ao som do hino de Santa Catarina,
adentraram o salão “bem iluminado”, recebidos pela diretoria do Centro.
Para a escolha do hino – em vez do nacional – deve ter pesado a mensagem
contida em sua letra. Com poesia de Horácio Nunes Pires e tornado oficial
em 1895, o hino catarinense é inspirado pelos ideais de liberdade e igualdade
que animaram os primeiros anos do regime republicano: “Não mais diferenças
de sangues e raças/Não mais regalias sem termos fatais/A força está toda do
povo nas massas/Irmão somos todos e todos iguais”.21
No ano seguinte, 1921, o próprio Konder foi agraciado com um retrato.
Convidado, o Governador não compareceu, mas enviou representante. Além
do homenageado, recém eleito deputado, e do patrono, compareceram o
17 ALBERTO, op. cit., 2017; SKIDMORE, Thomas E. (1976). Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro (1870 - 1930). São Paulo: Companhia das Letras, 2012; SILVA, op. cit., 2017.
18 República, Florianópolis, ano XV, n. 478, 13.05.1920 p. 2 e n. 495, 03.06.1920, p. 2. Em 1927, as ações
estavam sendo reimplantadas com o nome Curso Primário Noturno Hercílio Luz, indicando a paralisação
das atividades por algum período. HDBN. O Estado, Florianópolis, n. 3.815, 19.02.1927, p. 1.
19 República, Florianópolis, ano XV, n. 464, domingo, 08.05.1920.
20 República, Florianópolis, ano XV, n. 417, quinta-feira, 26.02.1920. p 1-2.
21 SANTA CATARINA. Hino do Estado. Disponível em: http://www.sc.gov.br. Acesso em 25.02.2019.
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Secretário da Fazenda Major Gustavo Silveira e o Bispo Diocesano. Na ocasião, Konder, assim como tinha feito José Boiteux, no ano anterior, proferiu
um discurso no qual refutou diretamente as diferenças entre as raças: “não
sou dos que por aí andam a proclamar a tremenda injustiça da desigualdade
das raças. Sempre entendi que a cor e o índice cefálico nada valem, nada
exprimem na diferenciação moral e intelectual dos homens”.22 O espaço do
Centro tornara-se um local de combate à discriminação e ao preconceito “de
cor”, cujo alcance ia além de seus sócios, atingindo e estimulando a classe
política dominante. O discurso de Konder foi tão bem recebido pelos sócios
do Centro que, dias depois, eles o imprimiram e distribuíram em folheto.23
As cerimônias públicas da associação não poderiam deixar de dar ênfase
às celebrações da abolição, evento que, desde a década anterior, mobilizava
seus membros.24 Em 1920, o cerimonial foi presidido pelo Coronel Raulino
Horn. Contou com a inauguração do retrato de Cruz e Sousa e nele foram
distribuídos diplomas “em custoso papel cartão” aos associados entregues
pela maior autoridade do estado naquele momento.25 No ano seguinte, o
auge da festa foi a entrada de Germano Wendhausen, conhecido abolicionista,
no salão da associação. A Banda da Força Pública era presença constante.26
A relação do Centro Cívico com Hercílio Luz não se restringia aos eventos
na sede. Em 1921, uma comitiva foi especialmente à sua residência entregar-lhe um diploma de Presidente de Honra. No ato, o Governador agradeceu,
conforme descrito pela República: “tendo a oportunidade de pôr em evidência
o valor do homem de cor como elemento básico na formação da nossa nacionalidade e enumerar muitos exemplos de pretos que pelas virtudes cívicas
e morais e pelo talento, muito enobreceram a história pátria”.27 A presença
dos membros do Centro nas recepções a Hercílio Luz também foram constantes, bem como o envio de telegramas de felicitações. Essa última prática
era particularmente comum; pessoas e entidades que haviam cumprimentado
as autoridades eram citadas na imprensa. O Centro Cívico lançou mão deste
expediente: foram localizadas notícias sobre cinco telegramas enviados a
diversas autoridades, inclusive ao Presidente do Brasil recém empossado

22 República, Florianópolis, ano XVI, n. 747, sexta-feira, 08.04.1921, p. 2. O discurso anterior de José Boiteux
foi publicado em: HDBN. República, Florianópolis, ano XV, n. 417, quinta-feira, 26.02.1920. p 2. Estes
contrapõem-se às ideias de raça biológica que tiveram, entre outros corolários, os procedimentos de medição cefálica pretendendo provar uma suposta diferença de volume e justificar capacidades intelectuais
diferenciadas entre os homens. Ver: SCHWARCZ, Lilia Mortiz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições
e questão racial no Brasil (1870 – 1930). São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
23 O Estado, Florianópolis, ano VI, n. 2.040, quinta-feira, 16.04.1921, p. 2.
24 Sobre o assunto, ver: BARTHOLOMAY FILHO, op. cit., 2014.
25 O Estado, Florianópolis, ano VI, n. 1.508, sexta-feira, 14.05.1920, p. 1.
26 República, Florianópolis, ano XVI, n. 775, domingo, 15.05.1921, p. 2.
27 República, Florianópolis, ano XVI, n. 800, terça-feira, 14.06.1921, p. 3.
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Arthur Bernardes, em 1923, cumprimentando-o pela eleição.28 Em virtude
das fortes agitações que antecederam e seguiram-se àquele pleito, o ato é
bastante significativo e revela consenso da associação em relação ao posicionamento político.29 A emissão de um telegrama ao Presidente, por outro
lado, reforça a perspectiva de que o Centro manteve estreito vínculo político
com as lideranças florianopolitanas do PRP, afastando-o dos movimentos de
contestação ao governo central, que ao longo da década de 1920 cresceram
por todo o Brasil.
Notícias sobre o Centro eram publicadas nos dois principais periódicos
da capital, República e O Estado, nos quais eram colaboradores dois de seus
sócios, Trajano Margarida e Ildefonso Juvenal, o primeiro poeta, e o segundo
prolífico escritor de vários gêneros. Ambos escreveram textos demonstrando
seu apreço por Hercílio Luz, mesmo após sua morte.30 Em uma edição única,
impressa em 1920, o Centro confeccionou um jornal exclusivamente para
homenageá-lo.31 Em suas páginas, no artigo intitulado “Por que sou Hercilista?”, Juvenal explicou:
É que ainda não tinha subido à curul governamental um homem
que soubesse pôr de lado todas essas coisinhas pequeninas e
supérfluas, como o é o exclusivismo de cor, e julgar o indivíduo
pelas suas qualidades morais e intelectuais, como compete ao
homem criterioso e honesto. Hercílio Luz foi o primeiro que
deu aos seus conterrâneos esse exemplo salutar.32

O texto de Ildefonso Juvenal expressava um sentimento comum ao grupo,
reiterado em novembro daquele ano, quando enviaram uma monção de apoio

28 O Estado, Florianópolis, ano 5, n. 1.508, 14.05.1920, p. 1. República, Florianópolis, ano XVI, n. 691,
24.11.1920; ano XVIII, n. 1018, 24.03.1922, p. 1; ano XVIII, n. 1361, 03.06.23, p. 1; ano XX, n. 1791, Domingo, 19.10.1924, p. 1.
29 Destacam-se a fundação da Reação Republicana, a Revolta dos 18 do Forte e o movimento tenentista. Ver:
FERREIRA, Marieta de Moraes; PINTO, Surama Conde Sá. A crise dos anos 1920 e a Revolução de 1930.
In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. O Brasil Republicano: o tempo do liberalismo
excludente – da proclamação da República à Revolução de 1930. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2010, p. 387-416.
30 Trajano lançou o livreto Minha Terra dedicado inteiramente ao falecido governador na época em que foi
inaugurada a ponte que levou seu nome. Ver: TEIXEIRA, Luana; PEREIRA, Lucésia. Trajano Margarida:
poeta do povo. Florianópolis: Ed. Cruz e Sousa, 2019.
31 Sobre o jornal, ver: RASCKE, Karla. Imprensa negra e combate ao racismo (Florianópolis, 1914-1925).
Tempo e Argumento, v. 10, n. 25, 2018.
32 XXIX de Maio, Florianópolis, número único, 29.05.1920, p. 3. Ainda segundo Ildefonso, que entrou para
a Força Pública, em 1917, “não nasci para ser um soldado profissional [...] fui obrigado a fazer da farda
de soldado de polícia uma profissão, para poder manter minha família [...]. Foi ele [Hercílio Luz] que
reconhecendo o meu modesto e embora insignificante préstimo para cousas mais elevadas, tirou-me das
mãos o espadagão policial e deu-me uma pena [...].
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à sua candidatura à reeleição.33 Consideravam Hercílio Luz um apoiador do
discurso e das práticas antirracistas, por um lado, e promotor do desenvolvimento econômico e social do estado, por outro.
É digno de destaque que os anos de exercício de seus dois últimos mandatos são conhecidos na historiografia regional por terem posto em prática
planos urbanizadores, que, com algumas variáveis cronológicas, atingiram
todo o país.34 Na capital catarinense, destacaram-se a obra de canalização do
Rio Bulha, inaugurada em 1922, e da Avenida do Saneamento, rebatizada de
Hercílio Luz. Mesmo nome recebeu a emblemática ponte que passou a ligar
a ilha ao continente, iniciada pelo político e finalizada dois anos após sua
morte, em 1926.35 Como a historiografia observou, a promoção das reformas
urbanas teve entre seus objetivos deslocar as classes populares dos territórios centrais da cidade.36 Estas, por decorrência do processo sócio-histórico
nacional, era formada em grande parte pela população afro-brasileira, fato
que agregava às medidas modernizantes um caráter racializante.
Como os dados estatísticos informam, o Brasil assistiu no século XX à
manutenção de uma desigualdade socioeconômica pautada por critérios
étnico-raciais.37 Inserido nesse processo de modernização, o Centro Cívico e
Recreativo José Boiteux tornou-se um lugar de afirmação de uma territorialidade negra na região enobrecida da cidade. A fundação de uma associação
e a aliança com os políticos locais foram estratégias de que esses homens
lançaram mão para alcançar seus objetivos. Ter os discursos antirracistas
pronunciados por seus membros repercutidos pelos principais políticos da
terra demonstra a força que alcançou aquela associação e o sucesso em
afirmar a presença e a importância da população negra de Florianópolis no
coração da capital.
Mas quem eram essas pessoas reunidas sob a identidade comum de “homens de cor” que se articulavam e expunham publicamente as desigualdades
raciais na Florianópolis do início dos anos 1920?
33 Em 1920, o andamento da questão política em âmbito estadual foi o estopim para uma cisão no interior do
PRC que perduraria ao longo daquela década. Em novembro de 1920, começaram a ocorrer conversações
internas no partido para definição dos candidatos às eleições de 1922. Nestas, Nereu Ramos e outros políticos ligados a Lauro Muller foram preteridos nas indicações a deputado, fomentando o aparecimento de
uma oposição efetiva contra Hercílio Luz no interior do PRC. Nessa conjuntura, ficou decidida a indicação
deste para a reeleição ao governo do estado no quadriênio 1922-1926. Arquivo Público de Santa Catarina
(APA). Índice cronológico de correspondência de diversos para o Governo do Estado e Secretaria Geral
dos Negócios, 1920, v. 5, p. 14-18. CORREA, Humberto. Um estado entre duas repúblicas: a revolução de
30 e a política de Santa Catarina. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1984.
34 Ele esteve à frente do governo de Santa Catarina em 1894-1898, 1918-1922 e 1922-1924, quando faleceu.
35 NECKEL, Roselane. A República em Santa Catarina: modernidade exclusão (1889-1920). Florianópolis: ed.
da UFSC, 2003, p. 94.
36 ARAÚJO, Hermetes Reis de. Fronteiras internas: urbanização e saúde pública em Florianópolis nos anos
20. In: BRANCHER, Ana (org.) História de Santa Catarina: estudos contemporâneos. Florianópolis: Letras
Contemporâneas, 1999; CARDOSO, Paulino de Jesus; MORTARI, Cláudia. Territórios negros em Florianópolis no século XX. In: História da Santa Catarina: estudos contemporâneos. Florianópolis: Letras
Contemporâneas, 2004; GARCIA, op. cit., 2007; MARIA, op. cit., 1997; RASCKE, op. cit., 2019.
37 CARDOSO; IANNI, op. cit., 1960.
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Os homens do Centro
Os questionamentos sobre a reeleição de Hercílio Luz, surgidos ainda em
1920, levaram ao chamamento de uma assembleia geral no Centro Cívico e
Recreativo José Boiteux. Nesta, ficou decidido produzir uma moção de apoio
endereçada ao Governador. O documento, além de expressar o posicionamento político da associação, é uma fonte histórica de grande valor. Trata-se
de um breve texto, em que seus membros designam-se como “composto
do principal elemento dos homens de cor de Florianópolis”. Após palavras
elogiosas, assinaram, um por um, de próprio punho, totalizando 88 sócios.38
As assinaturas da moção oferecem um panorama nominal dos associados
ao Centro.39 Somadas a outros documentos levantados, foi possível identificar
cerca de 130 homens que, em algum momento dos anos 1920, foram membros
da entidade. É notável a exclusividade masculina; no entanto, considerando
que os atos públicos contavam com a participação ativa dos familiares e “senhorinhas”, pode-se sugerir que o número de pessoas que frequentavam as
atividades da associação na Praça XVII de Novembro fosse ainda superior.40
A partir dessas indicações nominais, foi realizada pesquisa no sistema de
busca por palavras (OCR) da Hemeroteca Digital e solicitados processos no
Museu do Judiciário Catarinense. Embora muitos não tenham sido encontrados
(e outros tivessem nomes muito comuns, não permitindo individualizá-los
entre homônimos), foi possível construir um panorama significativo sobre
quem eram os homens que construíram e mobilizaram aquela associação
negra na capital catarinense na década de 1920.
A primeira observação é sobre a idade dos membros. O sócio mais velho
identificado foi Manoel do Espírito Santo, nascido em 1872. Manoel, que fez
parte do alistamento militar em 1896, foi descrito como filho de Clemência,
38 APA. Índice cronológico de correspondência de diversos para o Governo do Estado e Secretaria Geral
dos Negócios, 1920, v. 5, p. 14-18. O documento, na íntegra, foi publicado na Republica ainda naquele
mês, com o título “Importantes adesões”. HDBN. República, Florianópolis, ano XVI, n. 634, quarta-feira,
24.11.1920, p. 1.
39 Além dos homens citados no artigo, assinam a moção: Manoel Antônio Corrêa, José Luiz Pereira, José
Gregório da Rosa, Leonel Martins dos Santos, João Cândido da Silva, Álvaro Felisberto de Sousa, Eugenio
A. Corrêa, Eduardo Farias, Hygino Lidovino da Silva, Oswaldo Rodrigues de Almeida, José Belmiro da
Conceição, João Francisco das Neves, Fredolino Vieira da Rosa, Waldemiro Adriano do Nascimento, Arthur
Jacintho Rosa, Alcides Soteiro de Carvalho, Elyseu Francisco de Paulo, Adolpho Nascimento, Heráclito
Miranda, Apolinário A. da Silva, Rodolpho Gregório do Nascimento, João Soares Apparicio, Hygidio Soares,
Antônio Barbosa da Silva, Dutevalo Pedro da Silva, João Alfredo da Fonseca, Cypriano M. Silva, Patricio
Domingues de Alencar, Pedro Alcântara Machado, Antonio Nelson, Plácido Vieira de Sousa, Christalino José
de Barros, Alcino Gomes Pereira, Reginaldo Nascimento, Romualdo Farias, José Benedicto, João Baptista
da Conceição, Lindolpho Meirelles de Sousa, João Baptista da Silva, Eliasar Fernandes de Sousa, Antonio
Joaquim Jacintho, Manoel Carlos Ferreira, João Alferino de Oliveira, José Felippe do Nascimento, Alberto
Cunha, João Xavier, João de Barros, João Penedo, João Francisco Rodrigues, Francisco Antonio dos Santos,
Epaminondas de Carvalho, Melchiades Fernandes de Sousa, Francisco Bernardo de Sousa, Alvon F. de
Sousa, Reginaldo do Nascimento, Agostinho José Germano e João Manoel da Silva.
40 É um número expressivo, considerando que o Centro Cívico Palmares, importante associação negra do
período, fundada em São Paulo em 1926, teve entre 100 e 150 membros e que a população de Florianópolis na época era de pouco mais de 41 mil pessoas, enquanto São Paulo possuía mais de 500 mil. Ver:
ALBERTO, op. cit., 2017, p. 128.
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sugerindo a origem direta da escravidão (ausência de sobrenome). Nascido
sob a vigência da Lei do Ventre Livre, seguiu carreira na Marinha. Quando
o Centro foi fundado, era foguista do navio recém-construído Itaquatiá e
estava com 48 anos.41 Suas atividades como membro de um coletivo laico de
“homens de cor” de Florianópolis precederam a formação do Centro, pois
em 1914, junto a outros de seus futuros sócios, esteve envolvido na comissão
que organizou a celebração do 13 de Maio.42 Em algum momento da década
de 1920, passou a trabalhar no Laboratório Rauliveira, tendo falecido em sua
casa, na Rua Frei Caneca, em 1936, aos 64 anos.43
Os mais novos associados identificados nasceram em 1900, tendo 20 anos
ao tempo da fundação do Centro, idade próxima à mínima exigida para a
filiação, 18 anos. São eles: Waldemar Sousa – alistado eleitor, em 1919, e
descrito como lavrador – e Joaquim Manoel Fraga, que trabalhava como marítimo no início dos anos 20. Pode-se observar, portanto, que suas idades eram
limitadas entre os 20 e 50 anos, o que os caracterizava como nascidos após
o Ventre Livre. No entanto, tendo em vista os 12 membros cujo nascimento
foi identificado, é possível aventar que a maioria dos sócios compunha-se da
primeira geração após 1888. Era, portanto, um Centro formado por jovens,
filhos e netos daqueles que viveram, em sua vida adulta, o período escravista.
A recorrência de alguns sobrenomes e alguns padrões de nomeação
indicam a presença de pessoas da mesma família na associação. É o caso
dos Campos, Pinheiro, Costa, Luiz Pereira, Mariano da Silva e Leocádio da
Conceição.44 No caso dos Taboas, é possível obter mais detalhes acerca das
relações familiares. José Maria Taboas foi um ativo militante sindical em
Florianópolis. Esteve presente em várias diretorias da Liga Operária entre
1910 e 1929, foi tesoureiro da União dos Trabalhadores de Florianópolis em
1910, presidente da Associação Beneficente de Guardamoria da Alfândega,
em 1914,45 além de fazer parte da Irmandade dos Passos.46 Em 1931, aposentou-se como segundo maquinista do rebocador Florianópolis, da Alfândega
da capital,47 e faleceu em 1936, “em avançada idade”. Do matrimônio com
Felisbina Maria Taboas, teve seis filhos: José Taboas Junior, Floriano Taboas,
Ernestina, Dorvalina, Campolina e Clortildes (sobrenomes não indicados),
casadas respectivamente com Julio Krap, Isidoro Francisco das Neves, João
41 República, Florianópolis, ano XV, n. 448, terça-feira, 06.04.1920, p. 2.
42 O Dia, Florianópolis, ano XIV, n. 7.513, terça-feira, 12.05.1914, p. 2.
43 República, Florianópolis, ano III, n. 736, quarta-feira, 16.09.1936, p. 5.
44 Citando nominalmente: Augusto Campos, Agostinho Campos e Astrogildo Campos; André José Pinheiro,
Bento Pinheiro, Liberato Pinheiro e Oscar Pinheiro; Cândido Costa, Celso Costa, Lauro Francisco da Costa,
Plácido Luz Costa, Theodoro da Costa, Edmundo Costa, Jovino Costa, Waldemar Costa e Martins Martinez
da Costa; Diogo Luiz Pereira e Dionísio Luiz Pereira; Victor Mariano da Silva e Aristides Mariano da Silva;
Epyphanio Leocádio da Conceição e João Leocádio da Conceição.
45 LEUCHTENBERGER, op. cit., 2009, p. 114-115.
46 República, Florianópolis, ano III, n. 635, terça-feira, 12.05.1936, p. 4.
47 República, Florianópolis, ano I, n. 247, 16.08.1931, p. 8.
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M. de Sousa e Eneas Moreira.48 José Maria Taboas não aparece como sócio do
Centro – reforçando a ideia de que se tratava de uma organização formada
por jovens – no entanto, seus dois filhos homens e o marido de Dorvalina
estiveram entre os fundadores e foram muito atuantes ao longo dos anos 1920.
José Maria Taboas Junior seguiu a carreira do pai, foi foguista da alfândega e
teve atuação na Liga Operária. Floriano era operário pintor, envolveu-se no
movimento trabalhista de Florianópolis, sendo conselheiro fiscal da primeira
diretoria do Sindicato Operário da Construção Civil, em 1931, e foi ativo na
direção da União Beneficente e Recreativa Operária (UBRO).49 A família vivia
na região central de Florianópolis: o pai morava na Rua Francisco Tolentino
e Taboas Junior na Sete de Setembro, vias cruzadas.
Moradia é outra questão que revela detalhes sobre aqueles homens que
se uniram na Florianópolis dos anos 1920 para organizar uma associação dos
“homens de cor”. Embora existam variações temporais, foi possível encontrar
referência ao local de vivenda de 21 sócios entre os anos 1910 e 1930. Doze
deles estavam na região central, tendo sido identificadas, além das já citadas,
a rua Conselheiro Mafra, Silva Jardim, Frei Evaristo, Bocaiúva, Padre Roma e
Marechal Guilherme. Também foram encontrados moradores dos contíguos
bairros da Trindade e Agronômica. E mais afastados, alguns do Ribeirão da
Ilha e de Santo Antônio de Lisboa. Conforme o mapa produzido por Eliane
Veiga, dentre aqueles que viviam na região central, alguns estavam localizados
em áreas reconhecidas como habitadas pela população empobrecida e que
sofreram o processo de modernização nos anos 1910 e 1920, como Campo
do Manejo, Rita Maria e Figueira.50 Havia, por outro lado, residentes no Mato
Grosso, valorizado pelas boas residências. A sede do Centro, na Praça XVII
de Novembro, encontrava-se nessa parte da cidade, afirmando a presença
da população negra na região urbana central. A permanência dessas famílias
em áreas valorizadas ou em processo de valorização afrontava a ideologia
de branqueamento que continuava informando muitos projetos de Brasil.
Como é possível perceber pelas informações sobre os sócios do Centro, eles tinham inserções diversas no mundo do trabalho. Vera Collaço
demonstra que, mesmo uma entidade classista, como a União Beneficente
Recreativa Operária, tinha uma composição profissional diversa.51 Por isso
não surpreende que o mesmo ocorresse em um centro cívico dos “homens
de cor”. Foram identificados funcionários públicos (arquivista, amanuenses,
guarda-fios, foguistas, serventes, inspetor), militares, motoristas, operários
(pintor, torneiro), marítimos, professores, músicos, empregados do comércio (alfaiataria, Hoepcke & Cia, Cia. Eduardo Horn, Laboratório Rauliveira),
chacareiro, lavrador, estivador, tipógrafo e artista. Embora, em alguns casos,
48 República, Florianópolis, ano III, n. 635, terça-feira, 12.05.1936, p. 4.
49 COLLAÇO, op. cit., 2004, p. 63.
50 VEIGA, Eliane. Florianópolis: memória urbana. Florianópolis: Editora da UFSC, 1993, mapa 17.
51 COLLAÇO, op. cit., 2004.
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a definição seja vaga, indicam uma variedade de categorias, destacando-se,
inclusive, a presença de um trabalhador da terra, Waldemar Sousa. Apesar
de ter sido descrito como lavrador no alistamento eleitoral de 1919, ele
provavelmente trabalhava em roças próximas à região central e permaneceu
no entorno do núcleo urbano nos anos 1920, atuando, inclusive, como jogador de futebol nos times da capital.52 Mas Waldemar Costa era a exceção
que confirmava a regra: a maioria absoluta dos sócios do Centro era ligada
a profissões urbanas e estava inserida em diversos campos de atuação na
região central de Florianópolis. Mesmo aqueles que viviam nas freguesias da
ilha estavam envolvidos em atividades não agropecuárias, como Jeronymo
Emiliano Lima, estivador que vivia no Ribeirão, Calixto Teodoro Lima, empregado público de Santo Antônio, Estanislau Dias Siqueira, empregado dos
correios e maestro e Agrícola Guimarães, professor, estes últimos moradores
na Trindade. Apesar da multiplicidade de atividades, nenhum dos sócios foi
identificado com a classe patronal. O Centro era, portanto, uma associação
formada predominantemente por trabalhadores urbanos.
A atuação dos sócios do Centro Cívico e Recreativo José Boiteux/Cruz
e Sousa em outras entidades civis também foi plural. Como já foi indicado,
alguns dos membros foram ativos nas associações de caráter trabalhistas,
como a UBRO, Liga Operária Beneficente, União dos Trabalhadores de Florianópolis, Sindicato Operário da Construção Civil e a Associação Beneficente
de Guardamoria da Alfândega.53 Trajano Margarida e Ildefonso Juvenal foram
fundadores do Centro Catarinense de Letras, uma importante organização
literária – que visava combater o elitismo da Academia Catarinense de Letras
e que teve também entre seus pares Antonieta de Barros, professora negra
eleita deputada estadual em 1934.54 Muitos dos sócios estavam envolvidos com
entidades esportivas, especialmente de remo e futebol, sendo que o próprio
Centro fundou um clube de remo em 1921, o Henrique Dias. Além disso, a
criação do Figueirense Football Club teve participação de seus associados.55
Quanto às práticas religiosas, as fontes informam que muitos sócios tinham
laços com a fé católica romana (o bispo e outros membros do clero eram
convidados aos seus eventos). Em 1921, por exemplo, o Centro mandou
rezar uma missa na catedral pela alma de quatro de seus sócios e três familiares falecidos naquele ano, em virtude, possivelmente, de uma epidemia de
gripe que atingiu a cidade.56 Muitos deles tinham relação com a Irmandade
52 O Estado, Florianópolis, ano XVIII, n. 5646, segunda-feira, 25.07.1932, p. 6.
53 Sobre essas associações, ver: LEUCHTENBERGER, op. cit., 2009.
54 ESPÍNDOLA, op. cit., 2015; NUNES, op. cit., 2011.
55 República. Florianópolis, ano XVII, n. 923, 25.11.1921, p. 2. CARDOSO, Paulino de Jesus Francisco; Karla
Leandro RASCKE. Cidadania e expectativas no Bairro da Figueira: o surgimento do Figueirense Foot-Ball
Club (Florianópolis/SC, 1921-1951). Vozes, Pretérito & Devir: Revista de História da UESPI, v. 5, n. 1, p.
99-121, 2016.
56 O Estado, Florianópolis, ano VII, n. 2.143, 17.08.21, p. 5.
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de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, como indica Karla Rascke.57
Foram encontrados sócios participando das Irmandades dos Passos, de Nossa
Senhora da Conceição, de Nossa Senhora de Montserrat, do Divino Espírito
Santo e Nossa Senhora do Parto. Também havia integrantes que frequentavam
o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo e que ajudaram a fundar a
Federação Espírita Catarinense.58 A inexistência de registro de práticas religiosas afro-brasileiras não surpreende devido à qualidade das fontes utilizadas
(jornais, predominantemente), mas também porque a consolidação das casas
de religião de matriz africana na cidade foi posterior.59 De qualquer modo,
a adesão ao catolicismo foi uma característica comum às associações negras
no período, vinculadas a um projeto de normatização de comportamento
aos modos burgueses e pretensamente modernos.
É possível vislumbrar, a partir desse quadro, uma ampla atuação individual
dos membros do Centro na vida social florianopolitana. O associativismo
não foi uma opção apenas étnico-racial, fazia parte da experiência de seus
sócios e, provavelmente, influenciou diretamente o projeto de fundar um
centro cívico e recreativo para os “homens de cor”. Por outro lado, observa-se a forte presença dessa população na arena pública, movimentando-se
em um amplo leque de ocupações e posições no interior das entidades que
fomentavam a vida social na capital do estado. Esse dado é significativo, pois
permite pensar que a reação à exclusão em outros espaços não era o único
motivo que mobilizava ao associativismo negro nas primeiras décadas do
século XX. Embora situações de interdição tenham sido estopim em alguns
casos, percebe-se que os “homens de cor” de Florianópolis não estavam
completamente alijados da atuação societária em outras instâncias. Tão relevante quanto a interdição à participação ou à permanência em algumas
entidades, a experiência junto a outras formas de socialização inspirou o
projeto de reunir as famílias afrodescendentes em um coletivo politicamente
construído para agregar os “irmãos de raça”. Essa comunidade se organizou
em torno de uma identidade étnico-racial diferenciada e buscou, com esse
recurso, alcançar objetivos políticos e sociais específicos, principalmente o
fim da discriminação racial e o amplo exercício da cidadania.

Homens negros em Florianópolis
Os membros do Centro estavam unidos por uma identidade étnico-racial,
pela instrução e pela experiência comum de viverem na ilha de Santa Catarina,
ainda isolada do continente no início dos anos 1920. Quanto à classe social,
não havia homogeneidade; no entanto, eram majoritariamente trabalhadores,
que lançavam mão de modos e costumes modernos. É possível aventar que
57 RASCKE, op. cit., 2019.
58 O Dia, Florianópolis, ano XVI, n. 8.424, terça-feira, 10.10.1916, p. 6.
59 LEITE, Ilka Boaventura (org.). Território do axé: religiões e matriz africana em Florianópolis e municípios
vizinhos. Florianópolis: Edufsc, 2017.
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o Centro foi uma estratégia coletiva de famílias que se autoidentificavam e
eram identificadas como “de cor” para buscar melhorias em sua qualidade de
vida e reivindicar direitos sociais previstos na legislação republicana, mas que
lhes eram negados em práticas cotidianas de discriminação racial. Deve-se
destacar que ali não se reuniam todos os afrodescendentes com instrução
e razoável condição econômica da região central de Florianópolis. Outros
sujeitos identificados dentro desses critérios não pareceram ter tido qualquer
relação com o Centro, fosse por questões pessoais, políticas ou identitárias.
O foco na moralidade e boa conduta era fundamental entre os membros
do Centro, mas as circunstâncias particulares de suas vidas muitas vezes
tornavam os limites para uma desejada mobilidade social muito tênues. Alguns sócios foram bem-sucedidos em seus projetos, apesar do preconceito
racial. Já para outros, sobreviver em uma sociedade desigual, excludente e
racista foi tarefa mais infausta, e a fragilidade das posições que almejaram e
conquistaram no tempo em que frequentaram o Centro podia, facilmente,
jogá-los, por um infortúnio familiar ou uma situação específica no trabalho,
para as posições mais baixas da estratificada sociedade brasileira.
Joaquim Manoel Fraga, por exemplo, evidencia a instabilidade de vida daqueles homens. Membro do Centro desde seu início, fez parte da diretoria em
1924. Era marítimo, foi um dos fundadores do Figueirense Football Club e, em
determinado momento de sua vida, pôde lançar mão de condição econômica
favorável o suficiente para subscrever uma lista criada com o fim de pagar
a dívida do Brasil de 1930.60 No entanto, sua vida deu uma guinada, talvez
influenciada pela perda da esposa e do filho.61 Em 1933, ele encontrava-se
em situação completamente diferente daquela que vivia quando frequentava os salões do Centro. Identificado pelos jornais da capital como “de cor”,
com 33 anos e viúvo, morava no Morro do Mocotó, amasiado, quando foi
preso acusado de ter aplicado uma série de pequenas contravenções como
a venda de rifas falsas.62 O Morro do Mocotó (Morro do Governo) faz parte
do Maciço do Morro da Cruz e é uma das áreas relacionadas à concentração
da população pobre que se adensara na cidade em decorrência do processo de expulsão da área central empreendido pelas reformas urbanizadoras
levadas a cabo por Hercílio Luz e outros dirigentes estaduais. Apesar de ser
contíguo ao centro da cidade, não surpreende que nenhum dos sócios do
Centro Cívico, que tiveram residência identificada nos anos 1920, habitasse
no Morro do Mocotó. Joaquim Manoel Fraga foi preso e, em 1934, transferido
para o presídio de Pedra Grande.63

60 Ver: http://www.figueirense.com.br/institucional/historia. O Estado, Florianópolis, ano XVI, n. 5129,
04.11.1930, p. 6.
61 O Estado, Florianópolis, ano XV, n. 4.806, quinta-feira, 03.10.1929, p. 4.
62 O Estado, Florianópolis, ano XIX, n. 5.995, quinta-feira, 21.09.1933, p. 6.
63 O Estado, Florianópolis, ano XIX, n. 6.148, 24.02.1934, p. 1.
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Outro sócio fundador do Centro que esteve às voltas com a polícia foi
Hortêncio Deolindo da Conceição. Além de participar daquela entidade, ele
era consultor da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, o que indica uma
posição de destaque entre a comunidade negra da Florianópolis dos anos
1920.64 Hortêncio trabalhava desde aproximadamente 1907 para a Hoepcke,
Irmãos e Cia. A longevidade no emprego não impediu que fosse acusado
de ter furtado 22 navalhas da empresa em 1923, momento em que o Centro
encontrava-se em plena atividade. Não é possível saber como as acusações
pesaram sobre sua reputação, mas o fato de ter sido absolvido ainda naquele
ano talvez tenha minimizado seus efeitos.65
Também Edmundo Costa, em 1927, teve problemas com a polícia, tendo sido caracterizado como “o preto” que teria arrombado, sem motivos
conhecidos, o grupo Escolar Lauro Muller.66 Nesse caso, a notícia do jornal
evidencia um artifício de estigmatização comum à imprensa da Primeira República, como discute Marcus Rosa.67 A adjetivação de cor relacionada a ato
condenável em informes policiais era comum apenas quando os indivíduos
eram “pretos”, “negros” ou “mulatos” e evidencia justamente aquilo que os
membros do Centro combateram: a vinculação entre raça e uma condição
social subalterna. A truculência da polícia na Primeira República é uma marca
indelével daquele período histórico, e as análises que associam a ação do
braço armado do Estado contra pobres e trabalhadores têm indicado o quanto
o estigma da cor influía para que a população negra fosse alvo preferencial da
violência institucional. Como afirmou Carolina Maria de Jesus sobre aqueles
tempos: “ter uma pele branca era um escudo, um salvo conduto”.68 Mesmo
a aproximação com os ideais burgueses, a instrução e o zelo pela conduta
moral não eram (e não são) suficientes para proteger a população negra do
preconceito e da discriminação em uma sociedade racista.
Entre aqueles que conseguiram alcançar a almejada mobilidade social
destacaram-se Ildefonso Juvenal e Agrícola Guimarães. A história de Juvenal
vem sendo objeto de alguns pesquisadores, e o fortalecimento da memória
sobre ele tem forte apoio de seus descendentes, que criaram, inclusive, uma
página em rede social para homenageá-lo.69 Filho de um ex-escravo, Juvenal
64 O Estado, Florianópolis, ano VII, n. 2.290, quinta-feira, 09.02.1922, p. 5.
65 O Estado, Florianópolis, segunda-feira, ano IX, n. 2.746, 27.08.1923, p. 3; ano IX, n. 2.839, terça feira,
11.12.1923, p. 2.
66 O Estado, Florianópolis, ano XIII, n. 1927, quarta-feira, 15.06.1927, p. 1.
67 ROSA, Marcus Vinicius de Freitas. Proximidade de classe, diferenças de cor: racialização entre trabalhadores
em porto alegre durante o Pós-Abolição. In: MONSMA, Karl; LONER, Beatriz; ABREU, Marta; MATTOS,
Hebe. Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico. O mundo do trabalho: Experiências e Luta Pela
Liberdade. Niterói: Editora da UFF, 2013, p. 189-205.
68 JESUS, Carolina Maria. Diário de Bitita. São Paulo: Sesi-SP Editora, 2014, posição 608-619 (e-book).
69 Sobre Ildefonso Juvenal, consultar: GARCIA, op. cit, 2007; GARCIA, op. cit., 2019; MENEZES, Roberto
Rodrigues de (org). Livro dos Patronos, Academia de Letras dos Militares Estaduais de Santa Catarina.
Florianópolis: Ed. Papa-Livros, 2014; RASCKE, op. cit., 2019.

89

Luana Teixeira

90

nasceu em 1894. Recebeu instrução quando jovem e aos vinte anos começou
a circular entre os meios intelectuais florianopolitanos publicando sua primeira
obra, Contos Singelos, em 1914. Destacou-se como orador em eventos políticos. Em 1917 fazia parte da Força Pública, instituição na qual permaneceu
grande parte da vida. Entrou no Instituto Politécnico como escriturário, mas
logo ingressou como estudante no curso de farmácia, formando-se em 1924.
Fundou o Centro Catarinense de Letras (1925) e foi sócio correspondente de
importantes entidades supraestaduais. Teve especial relação com os homens
da Imprensa Negra de Porto Alegre e contato próximo com o advogado, e
destacado partícipe daquele grupo, Dario de Bittencourt.70 Em 1942, foi eleito
sócio do Instituto de História e Geografia de Santa Catarina e participou da
Comissão Estadual do Folclore. Lançou mais de dez obras, que lhe deram
projeção entre intelectuais como Roger Bastide e Liberato Bittencourt.71
Agrícola Guimarães formou-se na escola pública com distinção em 1909,
e sete anos depois passou a comandar sua própria instituição de ensino no
Bairro da Trindade. Deu aulas também na escola masculina do Pantanal.72
Nos anos 1930, Agrícola transitou em algumas localidades do interior de Santa
Catarina, trabalhando como professor, tendo falecido em 1945 em Valões.
Uma missa foi rezada por familiares na Igreja dos Passos em Florianópolis,
onde “gozava de inúmeras amizades”.73 Embora as informações sobre sua vida
sejam ainda restritas, Guimarães teve uma atuação importante na educação
popular e tornou-se uma figura de referência entre comunidades negras
no estado. Em entrevista realizada em 1979, em Criciúma, ele foi lembrado
como exemplo de homem negro que havia se destacado na educação, como
músico e diretor de escola.74
As trajetórias bem-sucedidas de Juvenal e Guimarães, revistas pelos parcos
indícios viabilizados pelas fontes, não omitem as dificuldades impostas aos
homens negros ao movimentar-se ascendentemente na escala socioeconômica
em uma sociedade estratificada e discriminatória. Na década de 1910, quando
o jovem Ildefonso Juvenal começou a destacar-se nos eventos públicos da
capital catarinense como orador, viu-se às voltas em debates nos quais sua
condição racial era central na apreciação de suas capacidades intelectuais.
70 MOREIRA, Paulo Roberto Staudt. Aurélio Veríssimo de Bittencourt: burocracia, política e devoção. In:
DOMINGUES, Petrônio. GOMES, Flávio. Experiências da emancipação. São Paulo: Selo Negro, 2011, p.
83-108, p. 101; SANTOS, José Antonio. Prisioneiros da história: trajetórias de intelectuais na imprensa negra
meridional. Tese (doutorado em História), PUC-RS, Porto Alegre, 2011, p. 190-195.
71 “Valiosas opiniões sobre o autor e sua obra”. In: JUVENAL, Ildefonso. Contos de natal. Florianópolis: Estado
de Santa Catarina, 2a edição ampliada e revisada, 1952.
72 Mais informações sobre Agrícola Guimarães, ver: BORGES, op. cit., 2019.
73 Os dados citados são encontrados em: HDBN. O Dia, Florianópolis, ano IX, n. 4.405, 03.12.1909, p. 2;
ano XVI, n. 8.430, terça-feira, 20.12.1916, p. 2. O Estado, Florianópolis, ano XXXI, n. 9.379, terça-feira,
22.05.1945, p. 3. FILHO, Pedro Cabral. A constituição da Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito:
1935-1992. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Federal de Santa Catarina, 1998, p. 15.
74 KRAUSS, Juliana de Sousa. Clotildes Lalau: a trajetória da educadora e militante antirracista na cidade de
Criciúma (1957-1987). Dissertação (Mestrado em História), Udesc, 2012, p. 69.
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Impressas nas páginas dos jornais ficaram as adjetivações pejorativamente
colocadas como “pretinho” e “crioulo” ao lado de expressões tais quais “à
sombra de Cruz e Sousa”, “limpa-chaminés”, um “literatelho” da “porta de uma
cozinha”.75 Havia um silêncio grande em relação à divulgação dos conflitos
raciais, e a documentação dessas expressões aponta para a recorrência com
que Juvenal e seus pares enfrentavam o racismo no dia a dia. Ildefonso, no
entanto, fez questão de levar às páginas dos jornais nos quais colaborava
esses embates, expondo, ao grande público, a “ignorância” do preconceito
racial e combatendo abertamente o racismo na sociedade.76
A menção à atuação de Agrícola Guimarães, em Criciúma, em 1979, é
significativa. O depoimento foi tomado durante um projeto de valorização
das diferentes etnias da cidade e tinha por objetivo entrevistar a população
negra para visibilizar sua presença enquanto formadora da população local.
Passadas mais de três décadas de sua morte, a evocação como referência
negra indica uma atuação pública pautada pela racialização e uma posição
de combate ao racismo. Um ativismo difícil de ser depreendido da documentação, mas que, como as pesquisas têm demonstrado, teve grande relevância
entre as populações negras nas primeiras décadas do século XX.
Ildefonso, Agrícola, Joaquim, Hortêncio e Edmundo tinham vidas diferentes e seguiram trajetórias bastante diversas. A heterogeneidade entre os
homens que no início dos anos 1920 fundaram uma associação negra em
Florianópolis reforça o caráter étnico-racial do projeto e a originalidade do
Centro no contexto das associações negras do período. A aproximação aos
poderes públicos e a presença de secretários de governo e do Governador
nos eventos de uma associação autodesignada de “homens de cor” são significativas. Demonstram o alto grau de organização da coletividade catarinense
e a opção em colocar a questão racial na pauta pública, como estratégia para
superar a exclusão social advinda do processo de silenciosa segregação dos
espaços políticos e dos territórios urbanos que marcou as primeiras décadas
do pós-Abolição.
No mesmo sentido, a organização dos “principais elementos de cor de
Florianópolis” visibilizou uma classe trabalhadora instruída não branca que se
recusava a ser associada à pobreza e à vadiagem e desejosa de desempenhar
seus direitos republicanos de cidadania. Era fundamental, para tanto, romper com a relação entre a cor da pele e a carência socioeconômica – e seus
estigmas –, tão corrente ao longo de todo o período republicano brasileiro.
As motivações que levaram a que mais de uma centena de pessoas se
reunisse em torno de um projeto associativo que privilegiou o diálogo com
os poderes instituídos ajudam a entender a forma e o processo de construção
de uma identidade negra entre os afrodescendentes na Florianópolis dos
anos 1920. Um fenômeno que não foi iniciado naquela década, mas que
75 Sobre o contexto dessas ofensas, ver: GARCIA, op. cit., 2004; MATOS, op. cit., 2014.
76 Ver, por exemplo, os textos reunidos na seção “críticas ao preconceito de cor e ao racismo”, em: GARCIA,
op. cit., 2019.
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tomou intensidade naqueles anos e potencializou-se em virtude da atuação
coletiva dessa população. A criação de uma associação negra com objetivos
antirracistas foi um dado comum a várias cidades brasileiras e produziu um
contexto de interlocução entre os atores envolvidos que levaria a desdobramentos significativos na história das relações raciais no Brasil. Um processo
protagonizado por homens e mulheres negros que, vivendo a experiência da
modernidade urbana, com instrução, emprego formal e condição econômica,
significaram as relações sociais e a identidade racial em seus próprios termos.

92

Das lembranças que contei
às histórias que esqueci – Clube Treze de Maio
de Ponta Grossa (1888-2012)
Merylin Ricieli dos Santos

E

ste capítulo lida fundamentalmente com o campo da memória e
traz trechos de uma narrativa oral no sentido de utilizar a memória
como fonte histórica, considerando que “a história deve esclarecer
a memória e ajudá-la a retificar os seus erros”.1 A narrativa oral será tratada
aqui como a externalização de memórias individuais, construídas a partir
de vivências coletivas e que possibilitaram ao entrevistado, Roselei do Rocio
Manoel, (re)contar, a partir de suas mais variadas lembranças, a história de
fundação de um clube negro,2 denominado de Clube Literário e Recreativo
Treze de Maio, localizado na cidade de Ponta Grossa, no interior do Paraná.
As relações entre memória e história constantemente nos convidam a
refletir sobre a importância dos testemunhos orais no processo de construções historiográficas que colocam em evidência protagonistas até então
negligenciados. Sendo elementos distintos e que dialogam de modo nem
sempre harmônico, história e memória possuem a capacidade de remontar
inúmeras temporalidades por meio de lembranças, esquecimentos, traumas
e reparações. Nessa linha de reflexão, a memória, compreendida como “[...]
propriedade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar
a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar
impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas”.3
A memória está diretamente ligada à atribuição de significados e vivências
nem sempre experimentadas pelos entrevistados, mas que de algum modo
os representa ou os insere. Constituída pela capacidade de moldar-se às diferentes temporalidades, a memória se constrói na interação social e não é
inviolável, inatingível ou imutável, visto que é constantemente remodelada
por interesses sociais dominantes que desestabilizam suas estruturas já consolidadas e destituem suas essências aparentemente concretizadas. Desse modo,
“tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes
preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e
1 LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Editora da UNICAMP, 1990, p. 525.
2 Clubes negros são entendidos aqui como espaços associativos do grupo étnico afro-brasileiro, organizados em razão da necessidade de convívio social do grupo, voluntariamente constituído e com caráter
beneficente, recreativo e cultural, desenvolvendo atividades num espaço físico próprio. Essa definição foi
apresentada por Oliveira Ferreira Silveira, poeta negro e ativista negro, citada em ESCOBAR, Giane Vargas.
Clubes Sociais Negros: lugares de memória, resistência negra, patrimônio e potencial. Dissertação (Mestrado
Profissionalizante em Patrimônio Cultural) - Centro de Ciências Sociais e Humanas. Universidade Federal
de Santa Maria, Santa Maria, 2010, p. 61.
3 LE GOFF, op. cit., p. 432.
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dominam as sociedades históricas”.4 Nesse sentido, é perceptível o lugar da
memória nas mais variadas relações de poder que organizam a sociedade.
Embora a suposta “fragilidade” das memórias nos convide a refletir sobre
o quão manipuladas estas podem ser, não há como desconsiderar que “a
memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade,
individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia”.5 Nessa perspectiva,
a busca por memórias referentes ao Clube Treze de Maio6 está relacionada
à construção de identificações negras positivas na cidade de Ponta Grossa,
onde a instituição está localizada.

Desenha-se a
“Princesa dos Campos”
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O município de Ponta Grossa, de acordo com o último Censo (2010),7
contava com uma população de 311.611 habitantes. Destes, 8.417 autodeclararam-se pretos e 56.076 pardos. Os negros correspondiam a pouco mais de
20% da população. Em 2018, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD) registrou uma estimativa de 348.043 habitantes, porém, considerando
o caráter de amostragem da referida pesquisa, os dados que alimentam o
próximo censo demográfico acerca de cor/raça ainda não estão disponíveis.
Ponta Grossa foi fundada em 1823, e o trabalho desempenhado pelos
tropeiros constitui a narrativa histórica de sua origem. A atividade criatória
contribuiu para sua formação, que se desenvolveu atrelada ao denominado
Caminho do Viamão, trecho que no século XVIII ligava São Paulo ao extremo Sul do Brasil.8 Tal lugar de passagem era bastante movimentado pelos
negociantes e condutores das tropas de animais, os quais seriam vendidos
na feira de Sorocaba.
No final do século XIX, de acordo com Chaves,9 a cidade adquire uma
nova configuração social, com a chegada da ferrovia. A partir de então, o
município passa a ter mais contato com centros políticos e culturais de grande
estrutura. Logo, a modernização nacional passa a ser influência para novos
processos de urbanização pontagrossense. O final do século XIX foi um
momento de considerável crescimento econômico para a região dos Campos
4 Idem, p. 426.
5 Idem, p. 476.
6 A denominação completa da instituição é Clube Literário e Recreativo Treze de Maio, mas os moradores
de Ponta Grossa popularmente o chamam de Clube Treze de Maio, por isso a nomenclatura da entidade
varia ao longo do texto.
7 BRASIL. IBGE. Censo Demográfico. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/ponta-grossa.>
Acesso em: 09 fev. 2019.
8 CHAVES, Niltonci B. et al. Visões de Ponta Grossa. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2001, p. 138.
9 Idem, p. 9-10.
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Gerais10 e foi nessa onda de progresso que formas de sociabilidades começaram a emergir, dentre elas o Clube Literário e Recreativo Treze de Maio,
que nas primeiras décadas do século XX passa a ter um número expressivo
de associados negros ferroviários.
O Clube Literário e Recreativo Treze de Maio foi fundado oficialmente no
ano de 1890.11 No entanto, o discurso do senhor Roselei do Rocio Manoel,12
utilizado como fonte neste capítulo, menciona o funcionamento da instituição
desde o ano de 1888, tema discutido na sequência.
Até o momento de produção deste capítulo, três obras sobre o Clube
tinham sido publicadas.13 Destas, três trabalhos estão inseridos na área de
História e um na do Jornalismo. Resultam de pesquisas de conclusão de curso
(3) e dissertação de mestrado (1), realizadas por quatro estudantes vinculados à Universidade Estadual de Ponta Grossa, sendo três deles estudantes
negros. A metodologia de entrevista foi utilizada por Nilson De Paula Junior
e Merylin dos Santos.
O interesse em trabalhar com entrevistas justifica-se não apenas pela dificuldade em (re)estruturar a narrativa de criação do Clube Literário e Recreativo
Treze de Maio devido à atomização das fontes, mas pela possibilidade de
compreender subjetividades e alteridades do entrevistado. A metodologia aqui
utilizada é compreendida como qualitativa. Segundo Minayo, “a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas Ciências
Sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado”.14 Assim,
partiremos da entrevista com Roselei do Rocio Manoel para realizar análises
acerca do modo como o Clube Treze de Maio foi constituído enquanto um
espaço de luta, de resistência e de identidades negras.
10 MAACK, Reinhard. Notas preliminares sobre clima, solos e vegetação do Estado do Paraná. Curitiba, Arquivos de Biologia e Tecnologia, v. II, 1948, p. 102-200. Segundo o Dicionário Histórico e Geográfico da
região, Campos Gerais é a denominação atribuída por Maack, que a definiu como uma zona fitogeográfica
natural, com campos limpos e matas galerias ou capões isolados de floresta ombrófila mista, onde aparece
o pinheiro araucária. Assim, essa região é composta por mais de 20 municípios.
11 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA. Clube Literário e Recreativo 13 de Maio. Ponta Grossa,
2012. Disponível em: <http://www.pontagrossa.pr.gov.br/node/13322.> Acesso em: 11 fev. 2019.
12 MANOEL, Roselei do Rocio. Roselei do Rocio Manoel: depoimento [set. 2012]. Entrevistadora: Merylin Ricieli
dos Santos. Ponta Grossa: UEPG, 2012. Arquivo em vídeo. Entrevista concedida ao Programa de Educação
Tutorial de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa (PET - História UEPG). Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=ryTbi866n1Q>. Acesso em: 10 fev. 2019.
13 CAMARGO, Marli T.; LIA, Rosa. O negro e sua inserção na sociedade Ponta-Grossense. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 1999, p.
96. DE PAULA JUNIOR, Nilson. Raízes do treze: documentário jornalístico sobre o Clube 13 de Maio como
espaço de inserção e luta do negro em Ponta Grossa. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em
Jornalismo) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, 2016. SANTOS, Merylin Ricieli. “Quem Tem Medo Da
Palavra Negro?”: Morenos, Misturados, Mestiços, Cafusos, Mulatos, Escuros, Preto Social, Participantes Do
Clube 13 De Maio – Ponta Grossa (PR). Dissertação (Mestrado em Linguagem, Identidade e Subjetividade)
– Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2016. _____. Narrativas de identidade negra em
concursos de beleza negra do Clube Treze de Maio (Ponta Grossa, 1985-2006). Trabalho de Conclusão de
Curso (Licenciatura em História) – Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2013.
14 MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 18 ed. Petrópolis:
Vozes, 2001, p. 21.
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O Clube Treze de Maio e
outros territórios negros pontagrossenses
O Clube Treze de Maio e a Comunidade Remanescente Quilombola da
Colônia Sutil, datada do século XIX, são os espaços de sociabilidades e vivências negras mais conhecidos na região de Ponta Grossa. Esses espaços
podem ser considerados territórios negros, que na concepção de Santos,
constituem espaços
de construção de singularidades socioculturais de matriz afro-brasileira e que, ao mesmo tempo, é um objeto histórico de
exclusão social, em razão da expropriação estrutural dos direitos
sociais, civis e específicos fundamentais dos negros brasileiros.15

96

A definição da autora associa o território negro à exclusão social que
marca os espaços assim classificados. Essa definição é adequada ao objeto de
estudo deste artigo, que se configura como um território negro urbano construído a partir de práticas sociais excludentes. A noção de territórios negros
contempla desde clubes afro-brasileiros até formas de agremiações locais que
“ao se constituírem além da presença dos cidadãos negros também foram
resultado das impressões simbólicas deixadas por aqueles sujeitos históricos
de ascendência africana”.16 Tais territórios podem ser compreendidos como
lugares de resistência e permanência negra em diferentes esferas citadinas.
Nesse sentido, Ilka Boaventura Leite define territórios negros como:
Um espaço demarcado por limites, reconhecido por todos que
a ele pertencem, pela coletividade que o conforma um tipo de
identidade social, construído contextualmente e referenciado
por uma situação de igualdade na alteridade. O território seria,
portanto, uma das dimensões das relações inter-étnicas, uma das
referências do processo de identificação coletiva. Imprescindível
e crucial para a própria existência do social. Enquanto tal, pode
ser visto como parte de uma relação, como integrante de um
jogo. Desloca-se, transforma-se, é criado e recriado, desaparece e reaparece. Como uma das peças do jogo de alteridade, é
também e principalmente contextual.17

15 SANTOS, Irene. Negro em preto e branco: história fotográfica da população negra de Porto Alegre. Porto
Alegre: do autor, 2005, p. 37.
16 MARIA, Maria das Graças. Imagens Invisíveis de Áfricas Presentes: experiências das populações negras
no cotidiano da cidade de Florianópolis (1930 a 1940). Dissertação (Mestrado em História) – Centro De
Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1997, p. 125.
17 LEITE, Ilka Boaventura. Territórios de negros em área rural e urbana: algumas questões. Textos e Debates - Núcleo de Estudos Sobre Identidade e Relações Interétnicas: terras e territórios de negros no Brasil,
Florianópolis, n. 2, ano I, p. 39-46, 1990. p. 51..
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As transformações dos territórios negros são notáveis em Ponta Grossa,
no entanto suas essências permanecem preservadas. O Clube Treze de Maio,
por exemplo, possui 129 anos de existência e mantém determinadas tradições
geracionais, dentre elas a celebração da festa do dia 13 de Maio, o Baile da
Primavera, bem como a Festa das Crianças, além da realização de bailes de
Carnaval e de rodas de samba. O público que participava ou participa das
atividades no Clube Treze de Maio também é frequentador de outros territórios negros pontagrossenses, dentre eles o Clube Democrata, a Escola de
Samba Ases da Vila e outros blocos carnavalescos, os quais têm visibilidade
apenas nos períodos de carnaval. Em vista disso, tais espaços possuem duas
características que se relacionam: a predominância racial negra e o próprio
samba, gênero musical que os constitui e os conecta frequentemente. Assim,
sob este aspecto, o estudo dos territórios negros é essencial
para compreender os pedaços, a história e suas particularidades,
ou seja, a história dos moradores do local e sua relação com
o todo da cidade. Através do território é possível um melhor
delineamento dos espaços, espacialidades e locais dos grupos
negros na cidade e suas múltiplas vivências.18

Em uma genérica sistematização cronológica, teríamos o Clube Treze de
Maio como o terceiro território negro mais antigo da cidade. A comunidade
Remanescente da Colônia Sutil, criada em 1854, quando contemplava também
a atual Colônia Santa Cruz, seria o segundo. O primeiro, a Igreja do Rosário,
já estava presente no município no início da segunda metade do século XIX.19
No ano de 1852, a prefeitura de Ponta Grossa doou à irmandade do Rosário
um terreno no centro da cidade onde foi construída uma capela. Segundo
Chaves,20 essa capela era mantida pela Irmandade do Rosário, tendo sido
bastante frequentada por escravizados. A partir de 1908, a sacristia passou a
ser utilizada como espaço pedagógico destinado às crianças negras.
A afirmação de que a Igreja do Rosário fora de fato um território negro
faz sentido quando observamos o registro/as memórias de que o Clube
Literário e Recreativo havia sido construído em um terreno doado por tal
irmandade. Porém, a narrativa de Roselei do Rocio Manoel não faz menção
a essa doação em sua entrevista.

18 OLIVEIRA apud BOHRER, Felipe Rodrigues. Breves considerações sobre os territórios negros urbanos de
Porto Alegre na pós-abolição. Iluminuras, Porto Alegre, v.12, n. 29, p. 121-152, jul./dez., 2011.
19 WALDEMANN, Isolde Maria. Pesquisa e elaboração: Histórico do Clube Literário e Recreativo Treze de Maio.
In: CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL. Processo de Tombamento do Clube Literário e
Recreativo Treze de Maio. 01/2001. Ponta Grossa: Fundação de Cultura, dez., 2001, p. 6-10, 178p.
20 CHAVES, op. cit., p. 69.
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O documento mais acessível, e que fornece dados acerca dessa doação, é o
processo de Tombamento da entidade.21 Waldemann, em texto que acompanha
o processo, faz as seguintes considerações: “o imóvel que abriga o “Clube
13 de Maio” está situado na Rua Gal Carneiro n° 1069, no bairro Corrientes,
cujo terreno fora adquirido pela Irmandade do Rosário no século XIX, onde
construíram a Igreja do Rosário e o Clube 13 de Maio”.22 Em entrevista ao
jornalista Anderson Gonçalves, a autora explicou sobre a edificação do clube: “[...] em 1890 um grupo de ex-escravos fundou a Irmandade do Rosário
(...). E em 1907, a Irmandade do Rosário adquiriu o terreno para construção
de sua sede. O imóvel em madeira foi erguido em 1921, juntamente com a
Igreja do Rosário”.23
As colocações de Waldemann são interessantes para pensar em uma
possível relação entre o Clube Treze de Maio e a irmandade do Rosário, já
que esta foi ativa em Ponta Grossa. Contudo, há duas inconsistências nas
afirmações da historiadora. A primeira corresponde não somente à data de
criação da Igreja do Rosário, cuja construção é anterior a 1921, conforme já
mencionado, mas principalmente ao fato de que a Irmandade do Rosário não
foi fundada em Ponta Grossa no ano de 1890, pois já estava ativa desde pelo
menos 1858, conforme consta no documento de registro de compromisso da
receita e despesas dessa entidade – disponível no acervo do Arquivo Público
do Paraná.24 A segunda inconsistência refere-se à própria doação, uma vez
que há fontes comprovando que a sede de madeira, construída no ano de
1921, localizava-se em terreno adquirido pela própria instituição e não doado
pela irmandade.
Se a suposta doação de fato ocorreu, pode estar relacionada a uma das
primeiras sedes do clube, visto que a instituição passou por quatro locais
antes de fixar-se no endereço atual.
Para entender as colocações de Waldemann, tivemos contato com uma Ata
de Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Ponta Grossa, datada do
dia 24 de maio de 1893. Nesta, cerca de 17 presentes discutiram e aprovaram
unanimemente a solicitação do então presidente do Clube Treze de Maio,
Cassemiro Cardoso de Menezes, acerca da Carta de Data para a entidade.25
Embora a ata não faça referência à Irmandade do Rosário, a reunião contou
com a presença de dezessete sujeitos, dentre eles a personagem que talvez
representasse uma organização religiosa, a irmã Francisca Ermelinda Peixoto. É possível que tal informação tenha motivado determinadas associações
21 CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL. Processo de Tombamento do Clube Literário e
Recreativo Treze de Maio. 001/2001. Ponta Grossa: Fundação de Cultura, dez., 2001, 178p.
22 WALDEMANN, op. cit., p. 7.
23 Idem., p. 115.
24 Sobre isso ver Santos, op. cit. p.22-23.
25 Cf. CDPH da UEPG. CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA EM HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG). Cópia da Ata de Reunião Extraordinária da Câmara Municipal
de Ponta Grossa (1893). Encaminhamentos da reunião, Solicitação de Carta de Data, 1893, 2p.
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entre o clube negro e a irmandade do Rosário, embora a ata não traga essa
informação. Ela apenas registra os presentes, situa a discussão e a aprova.
Assim, com base nas memórias de Roselei do Rocio Manoel e em outras
fontes, entendemos que a Carta de Data (documento que pode ter contribuído
para estabelecer conexões entre a Irmandade do Rosário e o clube) não está
vinculada ao terreno atual da instituição e que esse imóvel não foi doado pela
irmandade, posto que há um documento que comprova que o terreno foi
comprado pelo clube de uma pessoa física.26 Esse documento de compra e
venda fornece informações sobre as partes envolvidas na negociação, descreve
as características do terreno e registra o valor da propriedade. Além disso,
informa seu endereço e a data da transação que, a propósito, é a mesma indicada por Waldemann como sendo a da construção da primeira sede – 1921.27

O Clube Treze de Maio nas
recordações de Manoel
Após apresentar a cidade de Ponta Grossa e alguns territórios negros locais,
seguimos com a proposta de compreender e (re)contar a história do Clube
Literário e Recreativo Treze de Maio por meio de uma voz negra, buscando
relações entre esta, o processo de tombamento do Clube e outras fontes que
remetem à instituição. A entrevista – realizada no ano de 2012 com Roselei do
Rocio Manoel, homem negro que permaneceu frente à diretoria da instituição
por quase 30 anos, falecendo em 4 de maio de 2014, aos 64 anos – constitui
a principal fonte de análise.
A nota de falecimento de Roselei, publicada pela prefeitura de Ponta
Grossa,28 informou que ele nasceu em 11 de setembro de 1948 e era filho
de Setembrina Crecencio com João Manoel. Segundo a mesma nota, Roselei
foi frequentador e depois presidente do Clube Treze de Maio, de 1984 a
2013. Casado com Vera Lúcia Laranjeira Manoel, com quem teve dois filhos,
o motorista aposentado desempenhou importante participação no funcionamento do clube. No entanto, desde seu adoecimento, Roselei não o deixou
em boas condições para a próxima gestão, visto que o número de atividades
e associados decresceram muito.
26 Fonte disponível no acervo da instituição. ACERVO PARTICULAR CLUBE TREZE DE MAIO. Certificado
de Compra e Venda da sede atual do Clube Literário e Recreativo Treze de Maio. Livro de Transcrição das
transmissões realizadas em 1921. Ponta Grossa, maio, 1974, 2p.
27 WALDEMANN, op. cit., p. 115. O documento de compra e venda foi firmado em 1921 e transcrito pelo
registro de imóveis no ano de 1935. Posteriormente, foi solicitado ao cartório pela diretoria do Clube Treze
de Maio, no ano de 1974, e atualmente encontra-se anexado ao segundo Estatuto do Clube, que foi revisado
em 1975. Considerando que o documento foi emitido em 1974, um ano antes da revisão do Estatuto da
instituição, a proximidade das datas nos faz considerar a possibilidade de este ter sido emitido justamente
para embasar o novo Estatuto, visto que o acervo da instituição preserva ambos como se fossem um só
documento.
28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA. Nota de falecimento de Roselei do Rocio Manoel. Ponta
Grossa, 2014. Disponível em: <http://app.pontagrossa.pr.gov.br/sisppg/servico_funerario/internet/detalhes.
php?idobito=88822&origem=m>. Acesso em: 10 fev. 2019.
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A entrevista com Roselei do Rocio Manoel foi realizada no mês de setembro de 2012, por três participantes do Programa de Educação Tutorial de
História da UEPG que foram incumbidos de produzir um material didático, a
fim de colaborar para novos estudos acerca das relações raciais no município.
A entrevista, com cerca de 15 minutos, foi gravada em formato audiovisual,
considerando que “a gravação eletrônica é o melhor modo de preservar o
conteúdo da entrevista”,29 e disponibilizada em uma página eletrônica gratuita de vídeos on-line para consultas acadêmicas. O vídeo foi conduzido
por um roteiro que orientava o ex-presidente do Treze de Maio a construir
uma narrativa sobre o processo histórico de formação da instituição. A entrevistadora foi uma estudante negra, membro da comunidade Clube Treze de
Maio, situação bem diversa das que comumente ocorrem, pois geralmente
as entrevistas são conduzidas por entrevistadores não negros e não inseridos
na dinâmica da entidade.
O discurso de Roselei do Rocio Manoel foi construído ao longo da entrevista, entendendo esta como “[...] a técnica em que o investigador se apresenta
frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção
dos dados que interessam à investigação”.30 Marcada por características dialógicas e com interesses predefinidos, “a entrevista é, portanto, uma forma de
interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico,
em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como
fonte de informação”.31
A fala do entrevistado será analisada aqui como uma sucessão de lembranças e memórias que lhe foram transmitidas ao longo dos anos. Para isso, as
perguntas foram objetivas e orientadas por três questões: fundação e história
do Clube Treze de Maio; situação do Clube no momento da entrevista; e
noções de pertencimento. Porém, o foco para a abordagem deste capítulo
será colocado somente no primeiro ponto, referente à história da instituição.
Embora Manoel não tenha vivido o processo de fundação do Clube Literário
e Recreativo Treze de Maio, podemos considerar que sua narrativa foi construída por meio do que lhe foi contado e reproduzido ao longo de gerações.
Partindo dessa realidade, e com base nas concepções teórico-metodológicas de
Pollak,32 entendemos que a narrativa de Roselei do Rocio Manoel, construída
no ano de 2012, traz elementos da memória individual pela sua experiência
enquanto presidente do referido clube; no entanto, suas referências identitárias
constituem-se no campo das memórias coletivas, marcadas por um discurso
cronologicamente situado e sistematicamente organizado, dando a impressão
de que tal história já tivesse sido contada e repetida inumeráveis vezes.
29 GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008, p. 220.
30 Idem, p. 109.
31 Ibidem.
32 POLLAK, Michael. Memória e Identidade Social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, p. 200-212,
1992, p.15.
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O fato de o entrevistado não ter vivido determinado período não anula
o potencial informativo de sua narrativa, mas nos remete à importância do
cuidado em perceber se os seus enunciados remontam a memórias individuais
e/ou coletivas ou, se são “[...] fenômenos de projeção e transferência que podem ocorrer dentro da organização da memória individual ou coletiva [...]”.33
Para Pollak,34 fenômenos de projeção e transferência estão relacionados a
aspectos de identificação com determinado passado, e tal relação é tão intensa
que o autor pontua a possibilidade de, nesse caso, falarmos em memória
quase que herdada. Tal memória pode ser observada pelos acontecimentos
constitutivos da memória coletiva classificados pelo autor como “vividos por
tabela”, que podem ser assim definidos:
[...] acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à
qual a pessoa se sente pertencer. São acontecimentos dos quais a
pessoa nem sempre participou mas que, no imaginário, tomaram
tamanho relevo que, no fim das contas, é quase impossível que
ela consiga saber se participou ou não. Se formos mais longe,
a esses acontecimentos vividos por tabela vêm se juntar todos
os eventos que não se situam dentro do espaço-tempo de uma
pessoa ou de um grupo.35

Os acontecimentos vividos por tabela constituem-se por meio de memórias
compartilhadas de forma geracional. Nessa perspectiva, Pollak36 observa que
não só memórias distantes podem ser transmitidas com grande identificação,
mas pessoas/personagens também inserem-se nesse processo, já que “[...] podemos aplicar o mesmo esquema, falar de personagens realmente encontradas
no decorrer da vida, de personagens frequentadas por tabela, indiretamente,
mas que, por assim dizer, se transformaram quase que em conhecidas”.37
Nessa linha, a referência a personagens temporalmente distantes aparecem na
fala de Roselei do Rocio Manoel com um significativo grau de proximidade.

Emerge o Clube Negro
A narrativa do ex-presidente da instituição evidenciou acontecimentos,
personagens e lugares. Segundo ele, o Clube Treze de Maio fora criado ao
“final da abolição”, mais especificamente em 1888. Ao ser indagado sobre o
processo de fundação da instituição, Roselei do Rocio Manoel respondeu:

33 Idem, p. 4.
34 Idem, p. 2.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
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O treze de Maio foi fundado em 1888 já no inicio do final da
abolição e em 1889 eles concretizaram o sonho deles. Eles
tentaram fundar o Treze antes, os escravos do ventre livre, e
não conseguiram. E após a abolição então, eles já tentaram
fazer o clube social que tanto queriam. Que era uma área de
lazer. O “seu” Lúcio Alves e seus amigos, companheiros resolveram então fazer um clube social em Ponta Grossa. Se uniram,
juntaram dinheiro e compraram o primeiro clube social então,
que era onde é o corpo de bombeiros. E daí por finalidade já
com os fazendeiros e “donos” da cidade na época eles foram
obrigados a vender o clube lá no alto e se transferiram para a
Santos Dumont.38
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Notam-se, então, informações referentes à negociação da sede do clube.
Segundo Manoel, os responsáveis pela proposta de sua criação “juntaram
dinheiro” e compraram o primeiro clube social. Temos aqui, novamente, a
possibilidade de descartar o vínculo da Irmandade do Rosário com a construção dessa primeira sede.
O enunciado do ex-presidente do clube relaciona-se com as informações
disponíveis no processo de tombamento da instituição, ainda que Manoel
tenha trazido mais detalhes sobre a data de criação desta pois, oficialmente,
o ano da fundação seria 1890, data que ele não menciona. Contudo, podemos considerar as datas citadas pelo entrevistado como parte do processo
de construção da sociedade negra recreativa, a qual passou por uma série
de interdições e embates, sendo o próprio processo de tombamento da instituição um registro disso.
O Clube Literário e Recreativo 13 de Maio foi fundado em 1890
por um grupo de jovens liderados por Lúcio Alves da Silva, Luiz
Marias Bento, Cassemiro Cardoso de Menezes, Vidal Branco e
José Borges. Esses jovens reuniam-se clandestinamente no casarão do Sr. Ezequiel Barbosa de Almeida, mas, se descobertos
eram denunciados pelos brancos que temiam uma rebelião,
justamente no momento em que o país passava por mudanças
políticas, sociais e econômicas, com desemprego em massa dos
trabalhadores rurais, principalmente da população negra, recém
libertada do regime de escravidão.39

Assim como a fala de Manoel, o processo de tombamento traz informações sobre a fundação do clube e os enfrentamentos vivenciados por seus
idealizadores. Embora a narrativa seja referente à cidade de Ponta Grossa, é
possível perceber semelhanças entre a dinâmica dessa instituição e os demais
38 MANOEL, Roselei do Rocio, op. cit., loc. cit.
39 WALDEMANN, op. cit., p. 7-8.
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clubes associativos negros fundados no país no pós-Abolição. As principais
semelhanças correspondem ao motivo de criação, ao perfil das entidades e
ao receio que a população branca tinha desses espaços, aspectos tratados por
Célia Maria Marinho de Azevedo que, em estudo sobre os processos sociais
no pré e pós-Abolição, observou que:
Na tentativa de racionalizar os atos é muito mais comum apelar-se para argumentos lógicos, sofisticados, do que simplesmente
reconhecer que se tem medo. Assim, o medo apenas aparece de
relance nos documentos históricos, mas é muito raro que seja reconhecido como o móvel profundo e amargo daquele que fala.40

O medo branco já era uma realidade na sociedade brasileira escravista
quando as revoltas e rebeliões negras passaram a ter mais repercussão.
Segundo Azevedo, as pressões internacionais suscitadas pela pauta da proibição do tráfico negreiro fez com que o Brasil herdasse não só problemas
das grandes nações – advindos do sistema capitalista, passando a pensar a
construção de novas estruturas econômicas enquanto nação independente
como, por exemplo, a extinção da escravidão –, como herdasse também o
receio de que a onda de insurreições negras fosse fortalecida e trouxesse
grandes prejuízos em nível nacional,
Era o grande medo suscitado pela sangrenta revolução em São
Domingos, onde os negros não só haviam se rebelado contra
a escravidão na última década do século XVIII e proclamado
sua independência em 1804, como também – sob a direção de
Toussaint 1’Ouverture – colocavam em prática os grandes princípios da Revolução Francesa, o que acarretou transtornos fatais
para muitos senhores de escravos, suas famílias e propriedades.41

A revolução Haitiana ocorreu no final do século XVIII e início do século
XIX. O Brasil também contou com violentas manifestações de insatisfação
por parte da população negra que, em levantes populares, contribuíram para

40 AZEVEDO, Célia Maria Marinho de. Onda Negra, Medo Branco: o negro no imaginário das elites Século
XIX. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1987, p. 20.
41 Ibidem.
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que o “terror” fosse propagado pelo país. Dentre os levantes populares42 que
envolveram a população negra, tem-se como exemplo a Revolta dos Malês,
conhecida como a revolta dos escravos africanos de origem Iorubá, a qual,
de acordo com João José Reis, aconteceu em Salvador, no mês de janeiro
de 1835, e envolveu cerca de 600 homens que se organizaram a partir de
um movimento político que tinha como um dos principais objetivos tomar o
governo.43 Sobre esse acontecimento, o autor explica que:
A revolta deixou a cidade em polvorosa durante algumas horas,
tendo sido vencida com a morte de mais de 70 rebeldes e uns
dez oponentes. Mas o medo de que um novo levante pudesse
acontecer se instalou durante muitos anos entre os seus habitantes livres. Um medo que, aliás, se difundiu pelas demais
províncias do Império do Brasil.44

Desse modo,
Todo um imaginário construído a partir do medo ou da insegurança suscitada pelos conflitos reais ou simplesmente potenciais
entre uma diminuta elite composta tanto dos grandes proprietários como das chamadas camadas médias de profissionais
liberais e uma massa de gente miserável escravos e livres, cuja
existência não passava pelas instituições políticas dominantes,
o que significava conferir-lhes um perigoso grau de autonomia
que nenhuma lei repressiva por si só poderia coibir.45
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O medo branco teve continuidade após a abolição, pois, a partir de então,
a incerteza em relação ao destino dos recém-libertos passou a ser objeto de
ação do poder público, encarregado de exercer o controle dessa população.
42 Além da Revolta dos Malês, a Revolta da Chibata, ocorrida em 1910 no Rio de Janeiro, também contou
com uma presença negra efetiva. Nesta, os marinheiros rebeldes se organizaram com a liderança de João
Candido, alcunhado Almirante Negro, e reivindicaram melhores condições em seus respectivos postos de
trabalho, melhores rendimentos, bem como o fim dos severos castigos físicos marcados pela chibata. Sobre
isso, ver: MAESTRI, Mário. A Revolta da Chibata faz cem anos. Antíteses, v. 3, n. esp., p. 24-38, dez. 2010.
Disponível em:
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses/article/view/9684/8530>. Acesso em: 21/jul/2019. LOPES,
Juliana Serzedello Crespim. Identidades Políticas e Raciais na Sabinada (Bahia, 1837-1838). Dissertação
(Mestrado em História) - Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. SOUZA, Paulo César. A Sabinada: a revolta separatista da
Bahia. São Paulo: Brasiliense, 1987. ARAUJO, Dilton Oliveira de. Concepções e práticas rebeldes na Bahia
do século XIX. In: Simpósio Nacional de História - ANPUH. 26., 2011, São Paulo. Disponível em:
http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300883404_ARQUIVO_ConcepcoesepraticaspoliticasrebeldesnaBahiadoseculoXIX.pdf. Acesso em: 21 jul. 19.
43 REIS, João José. A Revolta dos Malês. Universidade Federal da Bahia, 2005, p. 6. Disponível em: <http://
educacao.salvador.ba.gov.br/adm/wp-content/uploads/2015/05/a-revolta-dos-males.pdf.>. Acesso em: 21
jul. 2019.
44 Ibidem, p. 3.
45 AZEVEDO, op. cit., p. 30.
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Nesse sentido, as atitudes autônomas da população negra – como o associativismo em torno dos clubes – passam a ser consideradas uma ameaça
à ordem e a gerar inquietação para determinados segmentos da elite local.
É nesse cenário de inquietação e amedrontamento que uma série de sociabilidades negras brasileiras passaram a ser contestadas e marginalizadas,
quando não remanejadas para locais periféricos ou de menor visibilidade,
a fim de oferecerem menos “riscos” para seu entorno. Foi exatamente o
que aconteceu com o Clube Treze de Maio que, segundo Roselei do Rocio
Manoel,46 recebeu ordens dos fazendeiros para que mudasse de endereço,
tendo sido vendido o imóvel situado ao lado do Corpo de Bombeiros e a
sede transferida para outro local, na Rua Santos Dumont, em região que
os “donos da cidade” consideravam mais adequada. Posteriormente, como
o entrevistado explica, ocorreu outro deslocamento pois, “por ordens dos
donos das fazendas, das chácaras vizinhas, eles fizeram com que vendessem
o clube novamente. Eles venderam o Treze de Maio e vieram a se instalar
na Sete de Setembro”.47 A mudança forçada do território negro, registrada
por Manoel, relaciona-se à prática muito comum no Brasil quando da implantação das políticas de higienização do espaço urbano no contexto do
pós-Abolição e da implantação da República. Como observou Mansanera,
“aos dirigentes republicanos interessava o desenvolvimento de um projeto de
controle higiênico dos portos, a proteção da sanidade da força de trabalho e
o encaminhamento de uma política demográfico-sanitária que contemplasse a
questão racial”.48 Em outras palavras, as políticas de modernização, desenvolvimento e importação de mão de obra europeia foram um brilhante disfarce
para que o ideal de branqueamento fosse posto em prática no Brasil. Essa
proposta de “higienização” e “limpeza social” era parte do projeto de nação
do período, no qual não havia lugar para a população negra, alvo constante
de discriminação e exclusão que impunham extrema dificuldade para sua
inserção social.
Assim, o primeiro endereço da instituição foi na Rua Sant’Ana e, após
serem obrigados a remanejarem o clube para a Rua Santos Dumont, e depois
para a Rua Sete de Setembro, Manoel explica que “vieram novamente, outros
rumores, tiveram que vender e esconder o dinheiro em uma lata e enterrar no
quintal de uma casa, parece que do seu Lúcio ou do pai dele, o seu Silvio, e
daí então eles se reuniram novamente”.49 Os “outros rumores” mencionados
pelo entrevistado referem-se ao boato de que “os negros estavam fazendo
um quartel para atacar a cidade”, o que nunca ocorreu.
As colocações do entrevistado relacionam-se com as considerações da
46 MANOEL, Roselei do Rocio, op. cit., loc. cit.
47 Idem.
48 MANSANERA, Adriano Rodrigues; SILVA, Lúcia Cecília da. A influência das ideias higienistas no desenvolvimento da psicologia no Brasil. Psicologia em estudo, Maringá, DPI/CCH/UEM, vol. 5, n. 1, p. 117-137,
mar/2000, p. 23. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pe/v5n1/v5n1a08>. Acesso em: 05 fev. 2019.
49 MANOEL, op. cit., loc. cit.
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historiadora local Isolde Maria Waldemann e do professor Luis Marcelo Santos
que, ao apresentarem o Clube Treze de Maio como uma instituição criada
por Lúcio Alves da Silva e por ex-escravos, explicam que:
nesta época a igualdade racial era algo que, não raro, se podia
verdadeiramente usar a expressão “só pra inglês ver”. Tanto que
o “Clube Treze de Maio” só conseguiria seu reconhecimento
oficial em 1936, após inúmeras tentativas da elite branca de reprimir a organização, sob a alegação de que o local seria ponto
de conspirações e marginalidade negra contra os brancos.50

Esse aspecto também é referido no processo de tombamento do clube,
no qual consta a seguinte informação:
[...] muitas famílias tentaram impedir o seu funcionamento,
alegando que os negros, ali reunidos, iriam conspirar contra a
sociedade. O medo de revoluções era muito forte, e a liberação
do clube foi conquistada somente após muitas negociações.51
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Roselei do Rocio Manoel explicou que, como alternativa para as animosidades de parte da população local e diante do conflito racial, para que o
clube pudesse dar continuidade às suas atividades, seus responsáveis recorreram a uma figura de destaque na história do país: Dom Pedro I. É possível
que ele estivesse querendo se referir a D. Pedro II, quem, de fato, esteve em
Ponta Grossa, ainda que em 1880, período em que o Clube Treze ainda não
existia. De qualquer forma, uma memória construída relaciona a passagem
do Imperador pela cidade com a luta para a manutenção da instituição. Segundo a narrativa de Manoel:
[na passagem do Imperador pela fazenda dos Guimarães, estes]
receberam ordem para que deixassem os negros em paz para que
eles pudessem ter a sua área de lazer, porque no Rio de Janeiro
já tinha. E o “seu” Lúcio foi um homem viajado, então ele viajou,
ele já tinha viajado para o Rio de Janeiro como pedreiro, e ele
foi guarda Alferes imperial e era um homem muito inteligente
e culto demais. Então eles se reuniram novamente e receberam
essa ordem, ficaram em paz. Bom, daí vieram onde é o Mercado
Municipal agora, compraram ali e construíram o Treze.52

50 SANTOS, Luis Marcelo; WALDEMANN, Isolde Maria. A saga do Veterano: Um pouco dos cem anos (19052005) em que o Clube Democrata marcou Ponta Grossa e os Campos Gerais. Ponta Grossa: Editora Gráfica
Ltda, 2006, p. 40.
51 WALDEMANN, op. cit., p. 8.
52 MANOEL, op. cit., loc. cit.
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A memória que relaciona o Imperador ao clube mostra a distorção de
acontecimentos “vividos por tabela”, tratados por Pollak,53 os quais passam a
se tornar armadilhas da memória quando romantizados demasiadamente. O
modo como Roselei do Rocio Manoel recorda o papel do Imperador enquanto agente autorizado a dar o aval para o funcionamento do clube pode ter
decorrido de informações como o posto que o senhor Lúcio Alves da Silva,
um dos fundadores da instituição, ocupava no momento do acontecimento,
o de Alferes da Guarda Nacional. Talvez Lúcio tenha usado sua condição
para solicitar favores por meio de cartas, mensageiros ou simplesmente de
um discurso inventado como estratégia de permanência para a instituição
manter-se ativa.
O senhor Lúcio era filho de ventre livre e bastante respeitado na cidade.
Figura importante para a memória negra local, é também nome de rua no
município. Ficou conhecido pela qualidade e pelo desempenho profissionais,
tanto no clube quanto fora dele. De acordo com Santana:54
O Alferes da Guarda Nacional Lúcio Alves da Silva, “Nhô Lúcio”,
(14/04/1874 -29/06/1953), filho dos escravizados Bonifácio e
Balbina Alves da Silva, natural de Ponta Grossa, foi pedreiro e
pintor de paredes, pai de Adelino. Não obstante as dificuldades, Lúcio aprendeu a ler, escrever e desenhar nas chamadas
escolas estrangeiras dos imigrantes recém-chegados, a partir
de 1870 em Ponta Grossa. Na ausência de engenheiros eram
os pedreiros que traçavam os riscos, calculavam os materiais,
outros recursos necessários para as construções das casas, e
finalmente as edificavam.55

Esse autor reitera o vínculo de Lúcio com a Guarda Nacional, mencionado por Roselei do Rocio Manoel. O nome de Lúcio Alves da Silva aparece
quatro vezes durante a entrevista de Manoel. Quando o Clube Treze de Maio
fixou-se no seu penúltimo endereço, à Rua Comendador Miró, ele ainda
estava vinculado ao Clube. Sobre essa mudança de endereço, o entrevistado
explicou que:
Quando eles estavam começando a construir, no término, veio
uma ordem que era para tirar a zona do Meretrício que era na
Rua Quinze, e largar em cima do Mercado Municipal, onde é o
53 POLLAK, op. cit., p. 2.
54 SANTANA, Jorge Luiz. Adelino Alves da Silva: presença negra paranaense em espaços legítimos de poder.
2015. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização)-Programa de Pós-Graduação em Especialização em Educação das Relações Étnicas Raciais da Universidade Federal do Paraná em parceria com
Núcleo de Estudos Afro-brasileiro, Curitiba, 2015, p. 28. De acordo com o autor, Adelino Alves da Silva,
pontagrossense, filho de Lúcio Alves da Silva, foi a sexta pessoa negra a concluir o Curso de Engenharia
no Estado do Paraná.
55 Idem, p. 28.
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Mercado Municipal hoje (perto do Treze). E os negros já eram
espertos. Um pessoal que trabalhava, e via aquele orgulho
que eles tinham. Então o que eles fizeram? Não havia outro
meio. Então eles foram até onde é o Treze hoje, negociaram
com o fazendeiro da região, com o dono, e trocaram. Deram o
Mercado Municipal, onde era o Mercado Municipal, o terreno
dali e ficaram com o da General Carneiro, o qual foi passado
“lavrado” no primeiro cartório oficial de Ponta Grossa na época.

Nesse trecho, conseguimos observar novamente a ação das políticas de
higienização urbana, que deslocavam para a periferia da cidade a população
negra e as prostitutas. Até então, o Clube Treze de Maio estava localizado na
região central da cidade, na Rua Sete de Setembro, e os rumores de que os
negros iriam atacar a cidade fez com que fossem transferidos para os arredores
do Mercado Municipal, região do Bairro Corrientes, endereço periférico e de
invisibilidade. Sobre as características do antigo bairro Corrientes, o processo
de tombamento da entidade assim o define:
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Este bairro foi um dos mais temidos de Ponta Grossa no início do
século XX, nesta época era periferia da cidade e correspondia,
hoje, aos terrenos que estendem-se além do colégio SEPAM,
indo até o riacho Pilão de Pedra. Uma parte dessa área era íngreme, principalmente as que ficavam próximo ao riacho, onde
a população negra construía seus barracos de taipa. Transitar
por lá depois do anoitecer era imprudência, pois se tornara
refúgio de malfeitores e de pessoas desocupadas.56

Apesar do tom discriminatório, o trecho permite ter uma ideia do modo
como o bairro Corrientes era visto. Hoje, a localidade conta com residências
de algumas famílias negras com poucos recursos e que mantêm seus terrenos
desde a época em que a região não era considerada centro. O bairro Corrientes era visto como um local perigoso e mal frequentado e, segundo a fonte
analisada por Gadini e Pontes, “seria o lugar em que vivem as prostitutas,
os jogadores, os mendigos e os pobres; o espaço em que a criminalidade
impera e as ocorrências policiais proliferam”.57
Desse modo, a ação da administração pública local no remanejamento
da Zona de Baixo Meretrício para as proximidades do clube potencializava
os atributos negativos a ele atribuídos. Assim, conforme mencionou Manoel,
os responsáveis pelo clube logo trataram de negociar outro terreno para a
56 WALDEMANN, op. cit., p. 7.
57 GADINI, Sérgio Luiz; PONTES, Felipe Simão. Combates e planejamentos em uma cidade objetivada: Ponta
Grossa (PR) como Notícia no Diário dos Campos - 1910-1923. Revista Publicatio, Ponta Grossa, n. 19, f.
2, p. 121-138, jul/dez, 2011.Disponível em: <http://ri.uepg.br/riuepg/bitstream/handle/123456789/864/
ARTIGO_CombatesPlanejamentos.pdf?sequence=1> Acesso em: 16 jan. 2019.
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instituição: “daí, eles então fundaram o primeiro Clube Social. Parando no
local que era o Treze de Maio de Madeira. Depois em 1936, eles construíram,
em 1934, eles construíram esse Treze de Maio que é o prédio que vocês
conhecem ali”.58
Figura 1 - Primeira sede do Clube Treze de Maio, construída em madeira.
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Fonte: CASA DA MEMÓRIA PARANÁ, 1921.

A imagem da sede de madeira da instituição, construída em 1921 – a primeira sede do clube a ser edificada no endereço atual, Rua General Carneiro
nº 1069 –, mostra-nos uma quantidade significativa de adultos e crianças,
todos bem vestidos. Observamos que nem todos os fotografados são negros,
sinal de que o clube recebia também pessoas brancas. Sobre isso, o entrevistado afirma que “os negros fundaram, mas já teve pessoas brancas, na época
filhos de escravos brancos que permaneceram no Treze junto com eles”.59
Segundo Roselei do Rocio Manoel, o clube funcionou nessa sede de madeira
até o ano de 1934-1935, quando foi iniciada a construção do espaço que se
mantém até os dias atuais.
Sobre o prédio, atual sede do clube, o entrevistado não traz muitos detalhes. Porém, o processo de tombamento da instituição registra que “o segundo
prédio onde se encontra a sede atual foi construído em 1935, pelo pedreiro
Laurentino Neres Fagundes, conhecido por “Deco”, que foi presidente da
58 MANOEL, op. cit., loc. cit.
59 MANOEL, op. cit., loc. cit.
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entidade e delegado da cidade”.60
É marcante na narrativa do entrevistado a valorização da instituição:
O Treze de maio é conhecido. O que o Treze representa hoje?
O “tudo”. Pra sociedade pontagrossense é o “tudo”. Porque
naquela época se dançavam baile na casa, nas fazendas. Os
negros viviam nas casas, não eram escravos, mas trabalhavam.
Escravos “soltos”. O que eu já falei pra você. Daí então o Treze
começou a crescer, o Treze é o primeiro Cube da cidade. O
Treze tem muito ainda o que dar. A representação do Treze
perante a sociedade pontagrossense é muito grande e para os
negros de Ponta Grossa.61
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Nessa construção discursiva, é possível perceber a atribuição de valores
acompanhada de noções de pertencimento e de justificativas baseadas na
ideia de não ter um “lugar” para os negros recém-libertos. Em geral, a narrativa é segmentada e traz um movimento de presente, passado e futuro, até
retornar para o presente, quando Manoel trata da representação do clube
como sendo algo “grande” para a sociedade local.
Há uma informação interessante e de caráter responsivo62 bem demarcado,
quando o entrevistado verbaliza que o Clube Treze de Maio é o primeiro clube
da cidade, contrapondo-se, possivelmente, a discursos que sequer consideram
que o clube faça parte da história da cidade. De fato, a narrativa histórica
sobre as formas de sociabilidades locais não mencionam o Clube Treze como
primeiro do município. Ao contrário, a página eletrônica de apresentação
da história da cidade, por exemplo, quando faz menção ao associativismo,
menciona um clube alemão, fundado seis anos após o Clube Treze de Maio.
A cultura alemã, na visão de muitos autores, apresenta um
caráter associativo, o que incentivou a fundação de clubes e
associações em muitas cidades paranaenses, entre elas Ponta
Grossa. Nessa cidade as iniciativas para a fundação de um clube
dos alemães data de 1896.63

Tal informação não causa nenhuma surpresa, visto que a cidade insiste
60 WALDEMANN, op. cit., p. 8.
61 MANOEL, op. cit., loc. cit.
62 De acordo com Bakhtin (1998), o discurso é constituído por intenções de respostas, e tanto locutores como
interlocutores elaboram seus discursos a partir dessa possibilidade. Sobre isso, Bakhtin/Volochinov (2006)
denominam essa ação de resposta como uma “atitude responsiva ativa”, em que o autor ou interlocutor,
“ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso, ocupa simultaneamente em relação a
ele uma ativa posição responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o,
prepara-se para usá-lo etc.” BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 271.
63 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA. História da cidade. s/d. Disponível em: <http://www.
pontagrossa.pr.gov.br/historia.> Acesso em: 10 jan. 2019.
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em forjar tradições alemãs e cultivar anualmente uma festa típica pautada
nessa cultura, a Münchenfest, realizada desde 1990 com todas as atividades
consideradas características desse grupo étnico, não levando em conta o fato
de que descendentes de alemães não constituem a totalidade da população
de Ponta Grossa.
Roselei do Rocio Manoel, ao contrário, fez questão de registrar que o
Clube Treze de Maio foi o primeiro da cidade. A tabela abaixo mostra as instituições de caráter social e associativo fundadas em Ponta Grossa, na última
década do século XIX e primeira metade do século XX. A tabela, como se
poderá observar, confirma a informação de Manoel, de que o Clube Treze
foi o primeiro da cidade.
Tabela 1 – Fundação dos Clubes em Ponta Grossa
Instituição

Ano de
fundação

Perfil

Clube Literário e
Recreativo Treze de Maio

1890

Associativismo Negro

Germânia – Guaíra

1896

Associativismo Alemão

Clube Princesa dos
Campos – Verde

1897

Clube Social, Beneficente e
Recreativo

Sociedade Polonesa
Renascença

1898

Clube Social e de instrução –
Polonês

1900 ou 1908

Clube Social vinculado à Elite
local

Clube Pontagrossense Ponta Lagoa
Clube Democrata

1905

Clube Social

Clube Societá Italiana
Dante Alighieri

1910

Clube Social Italiano

Clube Operário

1912

Associação Esportiva

Clube Guarani

1914

Clube Social e Esportivo

Associação Recreativa
dos Homens do Trabalho

1917

Clube Social e Recreativo

Clube Olinda

1920

Associação Esportiva e Social

Clube América

1938

Associação Esportiva e Social

Fonte: Dados organizados pela autora a partir de pesquisas realizadas na Casa da Memória do Paraná,
bibliografia sobre as respectivas instituições, acervo digital e de livre acesso, bem como páginas eletrônicas
dos clubes mencionados.

Além desses clubes, houve e há ainda no município outras instituições,
dentre elas algumas de caráter étnico-racial. Sobre elas, porém, há pouquís-
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simos registros na historiografia local. Santos e Waldemann64 apontam que,
dentre essas instituições, havia um clube de árabes denominado de Clube
Sírio-Libanês, bem como um clube ucraniano, de duração efêmera, e o clube
dos descendentes de portugueses, intitulado de Vasco da Gama. Esse último
é mencionado por Manoel quando o entrevistado quer comparar o Clube
Treze de Maio com outras entidades que já não existem mais.
O Clube Democrata, que, como a tabela mostra, foi fundado em 1905,
constitui um ponto de discussão entre os pesquisadores locais, relativo à
possibilidade da existência de outros clubes negros em Ponta Grossa além
do Clube Treze de Maio. Intitulado “Associação Democrata Recreativa”, foi
fundado quinze anos depois do Clube Treze de Maio. Porém, ambas as
instituições contaram com a participação de um personagem muito vivo na
memória de Roselei do Rocio Manoel: o senhor Lúcio Alves da Silva.
Santos e Waldemann65 tratam do processo de construção dessa instituição,
mencionando a participação de Lúcio Alves da Silva na empreitada:
Lúcio Alves da Silva e Henrique Thiellen. O primeiro, conhecido
construtor da cidade, foi um dos fundadores do Clube Literário
e Recreativo Treze de Maio, criado pelos ex-escravos quinze
anos antes do Democrata e um ano depois da abolição oficial
da escravatura. Sobre este, poucos sabem ter sido também
músico da banda “União”, compondo a mesma diretoria junto
com o alemão Thiellen.66
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Em uma nota explicativa, os autores reiteram a importância da participação
direta de Lúcio Alves da Silva na fundação do clube Democrata e explicam
que “além dos senhores Cesário Santos, Lúcio Alves da Silva e Henrique
Thiellen, compunham a direção do Democrata: Pedro Lucidoro Veríssimo de
Mello (...) entre outros do primeiro corpo Democrata”.67
Essas informações sugerem duas reflexões: a primeira refere-se ao fato
de o clube Democrata ter tido apenas a participação de um indivíduo negro,
e talvez esse dado tenha gerado especulações referentes ao perfil do clube.
Quanto à segunda reflexão, podemos considerar que essa forma de sociabilidade, nas últimas décadas, tem recebido uma quantidade significativa de
sujeitos negros, moradores de periferia e vinculados às escolas de samba. É
possível que isso tenha contribuído para que o clube passasse a ser visto, na
contemporaneidade, como um espaço predominantemente negro. No entanto,
há diferenças entre um clube negro de origem e um clube frequentado por
uma maioria negra.
64 SANTOS e WALDEMANN, op.cit., p.159.
65 SANTOS e WALDEMANN, loc cit..
66 Idem, p. 40-41.
67 Idem, p. 42.
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O clube negro define-se não somente pelo pertencimento racial dos seus
frequentadores, ou por um ou outro agente negro envolvido em sua construção, mas pelo seu processo de criação, que tem caráter de resistência, e
pela intencionalidade de existir e permanecer para afrontar a experiência de
exclusão, coisa que o Clube Democrata não apresentou. Segundo Santos e
Waldemann, essa sociedade recreativa
Desde o início, agregava ferroviários e industriais, comerciantes
e professores, militares e artistas, entre outros, fazendo jus ao
seu nome. Outros clubes surgiriam ao longo dos anos seguintes, acompanhando esta tendência do momento, mas nenhum
com tanta influência e reflexos na cidade como o Democrata.68

Assim, podemos pensar que a maior diferença entre o Clube Treze de
Maio e o Democrata está, não apenas no contexto de fragilidade em que o
primeiro se encontrava no momento de criação, mas no fato de que o segundo fora criado como uma entidade recreativa com o propósito de congregar
os agregados e não de acolher os segregados, como era o caso do Clube
Treze de Maio.
Sobre a existência de outros clubes negros no município, Adelino Alves
da Silva, filho do senhor Lúcio Alves da Silva, considerou que:
Em Ponta Grossa, eu vivi boa parte da minha mocidade, tinha
clube de negro de todas as categorias: de negros bem de elite,
direitos, os negros mais ou menos, e os negros bem atrasados
sem cultura (...). Tinha um clube negro da elite, negros que
eram de posição; branco que frequentava lá era branco direito,
que respeitava os negros.69

A partir dessas considerações, podemos afirmar que a cidade de Ponta
Grossa contou com clubes sociais que recebiam, e recebem, uma quantidade expressiva de sujeitos negros, mas a origem desses espaços não esteve
sempre relacionada a questões raciais. Qualificar esses espaços sociais como
clubes negros é desconsiderar todo o processo de luta diante da construção
dos clubes negros. É esvaziar de significado as práticas socioculturais dos
recém-libertos, bem como a heterogeneidade dos territórios negros que
emergiram em âmbito nacional no pós-Abolição.
Por fim, na tentativa de relacionar a história do território negro aqui destacado com o processo de construção de identificações negras positivas dos
sujeitos que o frequentavam, destacamos novamente a questão do pertencimento, presente na parte final da entrevista de Manoel:
68 Idem, p. 38.
69 SILVA apud SANTANA, op. cit,. p. 23.
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Então, é muito importante, é importante porque dali do Treze
de Maio eu vi dentista, agora advogados, negros formados
em Direito, História, Pedagogia. Então é muito importante. Eu
acho que vamos continuar a fim de fazer com que o Treze dê
o seu nome à sociedade e dê um nome aos negros para que
a sociedade pontagrossense e os negros de Ponta Grossa e da
região tenham orgulho daquilo que foi fundado pela mão do
negro em Ponta Grossa70.

No trecho apresentado – em que ocorre uma operação feita em termos
responsivos, segundo concepção de Bakhitin71 –, o entrevistado expressa que
almeja que o clube tenha maior visibilidade, para que os negros e a cidade
possam dele se orgulhar. Ao dizer que espera que o clube “dê o seu nome
aos negros”, ele também estabelece uma estreita relação entre o clube e os
sujeitos negros, não apenas participantes do clube, mas “os negros de Ponta
Grossa e da região”, pois, segundo ele, desse modo, os pontagrossenses poderão ter “orgulho daquilo que foi fundado pela mão do negro” no município.
A palavra orgulho se relaciona com o ideal de valorização das identidades
negras, juntamente com uma possibilidade de pertencimento entre os sujeitos
pretos e pardos que, por vezes, não conhecem a história da instituição, mas
que futuramente podem vir a conhecê-la.
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“A História do Treze é muito bonita,
como eu disse pra você”
Como considerações finais, poderíamos retomar uma série de pontos que
foram abordados ao longo do capítulo, mas preferimos nos ater ao não dito
por Manoel, de modo que interpretamos sua entrevista como um documento
muito produtivo, levando em conta que “o documento é uma coisa que fica,
que dura, e o testemunho e o ensinamento (para evocar a etimologia) que
ele traz devem ser em primeiro lugar analisados desmistificando-lhe o seu
significado aparente”.72
Conseguimos observar aspectos de interdições, de negociações, bem como
do movimento nacional de criação dos clubes negros que possivelmente influenciou os fundadores do Clube Treze de Maio de Ponta Grossa. A noção
de pertencimento, de busca por identidades negras positivas, também faz
parte deste (re)começo para os recém-libertos, mas o que o entrevistado não
mencionou foi como ocorreu essa busca por identificações positivas. Outra
questão não elencada refere-se ao papel das mulheres nesse território negro.

70 MANOEL, op.cit., loc. cit.
71 BAKHTIN, op. cit., p. 271.
72 LE GOFF, op. cit., p. 547-548.
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Dito isso, concluiremos nossas reflexões a partir de dois aspectos: o
perfil literário da instituição negra e o lugar das mulheres no funcionamento
do clube. Sobre a ausência de referência a respeito do caráter literário do
clube por parte do entrevistado, podemos considerar que talvez a memória
deste não tenha contemplado a questão porque durante o período em que
esteve na presidência da entidade, e até mesmo quando participou do clube
apenas como associado, a biblioteca da entidade possivelmente já estivesse
desativada, visto que o entrevistado nasceu em 1948 e a desativação ocorreu
em 1935, de acordo com registro de Waldemann:
Com relação ao termo “literário”, este foi atribuído ao fato de
a sociedade destinar-se aos sócios de cultura negra, e que na
maioria não tinha nenhuma instrução. Criou-se, então, uma
valiosa biblioteca com a finalidade de instruir os ex-escravos e
seus descendentes. Essa biblioteca foi desativada por volta de
1935, segundo Silvio Alves da Silva.73

A informação sobre a desativação da biblioteca pode ser relativizada,
visto que, apesar de o testemunho de Sílvio Alves da Silva (filho do senhor
Lúcio Alves da Silva) no processo de tombamento do clube registrar que a
biblioteca fora desativada em 1935, o Estatuto do Clube Literário e Recreativo
Treze de Maio, datado de 1975, ainda fazia referência à existência de uma
biblioteca na instituição.
Art. 29º - Ao Diretor Cultural compete
d) Organizar e ter em dia os catálogos de todos os livros e
publicações, pertencentes à biblioteca do clube.
e) Requisitar da Diretoria verba necessária à compra de livros e
assinaturas de jornais, revistas e outras publicações periódicas.
f) Elaborar o regulamento da biblioteca, submetendo-o à apreciação da Diretoria.
g) Propor à Diretoria as medidas de caráter administrativo que
julgar necessário ao exercício de suas funções, entre as quais as
penalidades de que forem passíveis os sócios que infringirem
o regulamento da biblioteca.
h) Superintender os serviços da biblioteca, ficando sob sua
fiscalização e responsabilidade a escrituração dos livros de seu
departamento, bem como dos seus relatórios.
Art. 88º - Dos Serviços
- A fim de melhor atender aos interesses do Clube e do seu
quadro social, fica facultado à Diretoria contratar os serviços de
funcionários para a Secretaria, Tesouraria, Biblioteca e outros

73 WALDEMANN, op. cit., p. 8.
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departamentos do clube quando necessários.74
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Como a fonte data de três décadas após a suposta desativação da biblioteca
do clube, não podemos descartar a hipótese de que a mesma tenha sido desativada e reativada posteriormente, e que talvez a memória do filho do fundador
do Clube Treze de Maio não tenha acompanhado tal movimento. Podemos
ainda considerar que o não dito de Sílvio Alves da Silva corresponda ao que
Le Goff considerou como “os esquecimentos e os silêncios da história [que]
são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva”.75
É difícil compreender o motivo que levaria os responsáveis pela instituição
a descuidarem das práticas literárias, visto que estas configuravam elemento
de credibilidade para o funcionamento da entidade desde o período de sua
criação, sendo a prática da leitura o que os diferenciava de negros e brancos
não letrados. E se, de fato, tivesse a biblioteca sido extinta em 1935, talvez a
própria denominação do clube tivesse sido alterada. Mas, por enquanto, não
dispomos de mais fontes para dar densidade a essa discussão.
Trataremos, agora, do papel e lugar das mulheres no território negro
aqui abordado. Podemos afirmar que estas não participaram do processo
de fundação do clube, tampouco da diretoria da instituição. Ao longo dos
129 anos de existência, nenhuma mulher exerceu a função da presidência
do clube. A maioria das mulheres estava envolvida em grupos formados no
interior da entidade, sendo o “Grêmio Saudades da Primavera” a mais famosa
dessas organizações. Estudando esse grêmio, em pesquisa anterior, pudemos
constatar que ele era “uma organização interna do Clube Treze de Maio e que
era composto apenas por mulheres e tinha como objetivo organizar eventos
e “fiscalizar” os mesmos”.76 Ele era um segmento exclusivamente feminino.
Em relação a ele, Ban considerou:
O grêmio era valorizado na entidade e isso demarca uma relação de gênero e poder atribuídos às mulheres integrantes
do mesmo. Ao evidenciar o papel e a importância da figura
feminina na instituição, que podia tanto ser responsável pelas
festividades e organização das atividades, compreende-se que
esta também tinha espaço dentro das relações burocráticas e
administrativas do clube.77
74 ACERVO PARTICULAR CLUBE TREZE DE MAIO. 2º Estatuto do Clube Literário e Recreativo Treze de Maio.
Revisão do documento de 1920. Ponta Grossa, set., 1975, 25p.
75 LE GOFF, op. cit., p. 426.
76 SANTOS, Merylin Ricieli dos. “Quem Tem Medo Da Palavra Negro?”: Morenos, Misturados, Mestiços, Cafuzos, Mulatos, Escuros, Preto Social Participantes Do Clube 13 De Maio – Ponta Grossa (PR). 2016. 148
f. Dissertação (Mestrado em Linguagem, Identidade e Subjetividade) – Setor de Ciências Humanas, Letras
e Artes, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2016.
77 BAN, Gustavo Yoshio Leal. Clube Literário e Recreativo Treze de Maio – Ponta Grossa. In: JOVINO, Ione
da Silva; SANTOS, Merylin Ricieli dos. Clubes em Memórias: Sociabilidades Negras nos Campos Gerais.
Curitiba: Editora CRV, 2018, p 73-127, p. 168.
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A importância das mulheres é evidenciada pela prerrogativa de que tinham de organizar os eventos e controlar o andamento deles. O exercício
desse poder aplicava-se também aos homens, pois a presidente do grêmio
era a responsável pela escolha do traje das festas, do tema, das atividades
recreativas, além de ter o poder de definir quem entrava na instituição, se
estava com roupa adequada ao estilo do baile, e se deveria apresentar os
documentos de sócio. As dirigentes do grêmio tinham ainda o poder de pedir
para que determinados sujeitos se retirassem, caso estivessem se comportando de forma inadequada, ou de chamar a atenção caso os casais estivessem
dançando muito próximos. Tudo isso fazia-se na intenção de manter a ordem
do estabelecimento e preservar a imagem da instituição.78
Infelizmente, não podemos avançar na análise sobre a existência e funcionamento do “Grêmio Saudades da Primavera”, pois não dispomos de mais
registros sobre ele. Porém, como Le Goff, sabemos que:
Falar dos silêncios da historiografia tradicional não basta; penso
que é preciso ir mais longe: questionar a documentação histórica
sobre as lacunas, interrogar-se sobre os esquecimentos, os hiatos,
os espaços brancos da história. Devemos fazer o inventário dos
arquivos do silêncio, e fazer a história a partir dos documentos
e das ausências de documentos.79

Assim, tentamos fazer história a partir de questionamentos lançados aos
documentos, partindo da possibilidade de interpretar silêncios e interditos
por meio dos fios das memórias e das narrativas daquele que já se foi.

78 Esses aspectos foram tratados por SANTOS, “Quem Tem Medo Da Palavra Negro?”, op. cit., p. 106.
79 LE GOFF, op. cit., p. 109.
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PARTE II
Trajetórias

Créditos da foto ao lado: Manifestantes da Associação
Recreativa Operária de Londrina (AROL), em desfile.
Londrina (PR), s.d.. Acervo do Dr. Oscar do Nascimento.

Médicos Negros no pós-Abolição:
Chagas Carvalho, Arnaldo Dutra e
Diógenes Baptista (Porto Alegre, RS)1
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ste capítulo investiga as trajetórias de três médicos afro-rio-grandenses, Chagas Carvalho (1893-1958), Diógenes Baptista (1891-1962)
e Arnaldo Dutra (1888-1929), no contexto da imprensa negra e da
História da Medicina do Rio Grande do Sul, nas primeiras décadas do século
XX. Pretende-se visibilizar o protagonismo desses três intelectuais negros,2
destacando-se experiências compartilhadas e diferentes posicionamentos
na maneira como se inseriram social e culturalmente na sociedade gaúcha
da Primeira República. Busca-se, assim, salientar um cenário mais complexo
das experiências afro-atlânticas no pós-Abolição, além de contribuir para a
construção de uma memória social mais plural e inclusiva da História da
Medicina no Rio Grande do Sul.
Nessa perspectiva, o objetivo central deste estudo é analisar as trajetórias desses três médicos afro-rio-grandenses em espaços sociais e culturais
diversos, particularmente na imprensa negra e nos Cursos de Medicina da
Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre. Para tanto, nos apropriamos das
teorizações de Stuart Hall, quando afirma que na construção das identidades
negras diaspóricas, “assim como há muitos pontos de similaridade, há também pontos críticos de diferença profunda e significante que constituem “o
que nós realmente somos”, ou melhor – já que a história interveio – “o que
nós nos tornamos”.3 Assim, segundo as abordagens teóricas de Stuart Hall e
Paul Gilroy,4 entende-se que as identidades negras da diáspora afro-atlântica
foram construídas a partir de experiências de desenraizamento, dispersão
global e de uma ancestralidade comum na “longínqua África”, mas também
pelas memórias da escravidão, da emancipação e da luta contra o racismo,
1 Agradeço ao bolsista de Iniciação Científica Vitor Costa a colaboração no levantamento de dados para
esta pesquisa.
2 Sobre o sentido do termo intelectual, estudiosos do tema têm sublinhado o caráter polissêmico do conceito.
Na esteira de seus argumentos, entende-se o conceito de intelectual não apenas vinculado à cultura e à
instrução, mas englobando sujeitos produtores de conhecimento, cujas posições e ações dialogam com as
questões de seu tempo e interferem na esfera pública. Conferir: SIRINELLI, Jean-François. Os intelectuais
In: RÉMOND, René. Por uma história política: Rio de Janeiro: Ed. UFRJ/Ed. FGV, 1996; ENGEL, Magali Gouveia e SOUZA, Flávia Fernandes de. Os intelectuais e a imprensa. Rio de Janeiro: Mauad X: FAPERJ, 2015;
DOMINGUES, Petrônio. Intelectuais: Conceitos e Controvérsias. Revista da ABPN, vol. 10, n. 25, mar-jun
2018, p. 04-07. CHALHOUB, Sidney; PINTO, Ana Flávia Magalhães (Org.). Pensadores negros − pensadoras
negras: Brasil, séculos XIX e XX. Cruz das Almas: Editora UFRB; Belo Horizonte: Fino Traço, 2016.
3 HALL, S. Identidade Cultural e Diáspora. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. nº 24, 1996,
p. 69.
4 GILROY, Paul. O Atlântico Negro: Modernidade e dupla consciência. São Paulo: Ed. 34; Rio de Janeiro:
Editora da Universidade Cândido Mendes, 2001.
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em diferentes contextos históricos.5
No que se refere mais especificamente aos intelectuais negros da imprensa negra do sudeste e sul do Brasil nas primeiras décadas do século XX,
compartilha-se com Paulina Alberto e Amanda Carneiro e André Mesquita
o entendimento de que “um grupo de homens afrodescendentes cultos e
relativamente bem-sucedidos” em Campinas e em São Paulo6 e, como pretendemos demonstrar, também no Rio Grande do Sul, produziram jornais de
imprensa negra que contestaram representações racializadas e disseminaram
projetos de inclusão e ascensão social, “provendo fissuras na universalidade
calcada na branquitude e nos modelos ocidentais”.7
Nessa perspectiva, a intenção de visibilizar o protagonismo desses intelectuais da imprensa negra e seus embates contra o racismo e a discriminação
no pós-Abolição vincula-se às políticas de Ações Afirmativas, particularmente,
às leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que resultaram da ação do Movimento
Negro e de uma intelectualidade negra e indígena, que tornaram obrigatória a inclusão da História da África, da Cultura afro-brasileira e dos povos
indígenas nos currículos da Educação Básica no Brasil. Nessa direção, entende-se que visibilizar e salientar a historicidade do protagonismo negro
nas lutas contra o racismo e pela inclusão social no pós-Abolição é também
uma forma de contribuir para a desconstrução de uma história única, rompendo com hierarquias construídas pela epistemologia branca dominante,
cujas representações racializadas frequentemente posicionaram negros(as)
como subalternos(as) e incapazes de produzir conhecimento. Neste estudo,
ao contrário, busca-se reconhecer e valorizar os saberes negros e o lugar de
fala da intelectualidade negra.8
Os dados aqui apresentados resultam de pesquisa documental nos acervos digitalizados do jornal de imprensa negra O Exemplo (1892-1930,)9 mais
especificamente, nas colunas de homenagens póstumas, anúncios publicitários e colunas assinadas e no acervo online do jornal A Federação. Também
5 Sobre o conceito de diáspora afro-Atlântica, consultar: HALL, S. Identidade Cultural e Diáspora. Revista
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. nº 24, 1996; SOVIK, L. (org.) Da Diáspora. Identidades e
mediações culturais. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2003; FRANCISCO, Flavio Thales Ribeiro. O novo
negro na diáspora – modernidade afro-americana e as representações sobre o Brasil e a França no jornal
Chicago Defender. São Paulo: Intermeios, 2015, PEDROSA, Adriano e TOLEDO, Tomás (Orgs.) Histórias
afro-atlânticas. MASP, São Paulo: MASP, 2018..
6 ALBERTO, Paulina. Termos de Inclusão: Intelectuais Negros Brasileiros No Século XX. Campinas, SP: Editora
da Unicamp, 2017, p. 49.
7 PEDROSA, Adriano; CARNEIRO, Amanda, MESQUITA, André (Orgs.) Histórias Afro-Atlânticas. São Paulo:
MASP, vol. 1, 2018, p. 13.
8 RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo Horizonte: Letramento, 2017.
9 A preservação do acervo do jornal O Exemplo foi resultado do cuidado e da valorização do jornal pelas
próprias lideranças negras, em coleções particulares, até chegar às instituições de pesquisa de Porto Alegre.
Atualmente, existem duas coleções disponíveis online, uma delas, no site do Ministério da Cultura, no projeto
Memórias Negras, do edital de Preservação Patrimonial no Brasil, MINC/UFPE/2013. A segunda coleção
online do jornal O Exemplo está disponível na hemeroteca do site do Instituto Histórico e Geográfico do
Rio Grande do Sul. Para detalhes, consultar ZUBARAN, M. A. O acervo do jornal O Exemplo (1892-1930):
patrimônio cultural afro-brasileiro. Revista Memória em Rede, Pelotas, v.5, n.12, jan./jun, p. 1-16, 2015.
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consultamos o Livro de Óbitos da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre
e Ofícios ao Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (1915),
disponível no Arquivo Histórico da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ASCMPAS) e Certidão de Óbito de Diógenes Baptista. Sobre a Escola
Médico-Cirúrgica de Porto Alegre, analisamos Notas e Apontamentos da Escola
Médico-Cirúrgica de Porto Alegre (1918), disponíveis no Arquivo Histórico
Municipal Moysés Velhinho (AHMMV) e os Estatutos da Escola Médico-Cirúrgica
(1929), localizados na Reserva Técnica do Museu da História da Medicina do
Rio Grande do Sul (MUHM). Além disso, consultamos os processos de Queixa
Crime do Dr. Junot Barreiros, Diretor de Escola Médico-Cirúrgica contra o
Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina (1925) e o Habeas Corpus de
Diógenes Baptista (1929), disponíveis no Arquivo Público do Estado do Rio
Grande do Sul (APERGS).
Entre as muitas questões suscitadas pela presente pesquisa destacamos
algumas que nos serviram de fio condutor: como Alcides Chagas Carvalho,
Arnaldo Dutra e Diógenes Baptista, apesar das inúmeras dificuldades impostas pelo racismo e pelas políticas de branqueamento no pós-Abolição, se
destacaram social e culturalmente na sociedade rio-grandense, nas primeiras
décadas do século XX? Que estratégias de inserção social esses intelectuais
negros acionaram na construção de suas carreiras profissionais, conquistando
diplomas de Medicina e posições de destaque no mundo artístico-cultural? Que
redes sociais esses intelectuais negros construíram no contexto do pós-Abolição em Porto Alegre? Estes são alguns questionamentos que pretendemos
contemplar neste capítulo.

À guisa de introdução
Vale destacar, no contexto do pós-Abolição, que preconceitos e discriminações raciais se acirraram, dificultando enormemente a integração e mobilidade
social da população negra na sociedade brasileira, marcada pelos estigmas
da escravidão e pelas políticas de branqueamento. Segundo Richard Graham,
o Estado brasileiro manteve uma hierarquia baseada na cor, que impedia a
absorção dos negros livres nas mesmas condições dos cidadãos brancos na
sociedade brasileira do pós-Abolição. Na prática, as hierarquias baseadas na
cor da pele significavam que aqueles de cor mais escura não tinham o mesmo status nem os mesmos direitos daqueles de pele mais clara.10 Também
Alberto destacou que “embora não houvesse referência explícita à raça na
definição constitucional da cidadania, os fundadores da Primeira República
conseguiram de forma indireta sistematizar uma série de exclusões de classe
e raça nas instituições jurídicas e políticas do Brasil”.11 Nesse contexto, conforme Santos, Silva, Fialho e Barcellos, a comunidade negra porto-alegrense
10 GRAHAM, Richard. Free African Brazilians and The State in Slavery Times. In: HANCHARD, Michael (ed).
Racial Politics in Contemporary Brazil. Duke: Duke University Press, 1999.
11 ALBERTO, op., cit., p. 48.
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se concentrava no centro da cidade, nos arredores do Campo da Redenção,
na Ilhota, no Quilombo do Areal da Baronesa (atual Cidade Baixa), na Colônia Africana (atual Rio Branco) e Montserrat e disputava com imigrantes
europeus o limitado mercado de trabalho urbano, com a desvantagem do
estigma da cor e das políticas de branqueamento.12 Segundo Marcus Vinicius
de Freitas Rosa, a imagem do Rio Grande do Sul embranquecido e europeizado tem persistido “nos meios de comunicação de massa, e uma de suas
principais consequências é dar continuidade à invisibilidade dos negros no
Brasil meridional.” 13 Daí a importância da imprensa negra, particularmente
do jornal O Exemplo, na denúncia de preconceitos e discriminações raciais
que acometiam a comunidade negra porto-alegrense no pós-Abolição.14
O jornal O Exemplo 15 foi o primeiro periódico produzido por negros (as)
para a comunidade negra, que circulou entre os anos de 1892 e 1930, em
Porto Alegre, fundado por um grupo de “moços esperançosos e ávidos de
justiça”, que costumavam reunir-se em uma barbearia, o Salão Calixto, situada
à Rua do Andradas, no centro da cidade. Entre os fundadores, encontravam-se
12 SANTOS, Irene; SILVA, Cidinha da; FIALHO, Dorvalina E. P.; BARCELLOS, Vera Daisy; BETTIOL, Zoravia
(Orgs). Colonos e Quilombolas: Memória fotográfica das colônias africanas de Porto Alegre. Porto Alegre:
[s/n], 2010.
13 ROSA, Marcus Vinícius de Freitas. Além da Invisibilidade: história do racismo em Porto Alegre durante o
pós-Abolição. Porto Alegre: EST Edições, 2019.
14 Cf., ZUBARAN, M. A. Comemorações da liberdade: lugares de memórias negras diaspóricas. Anos 90, Porto
Alegre, v. 15, n. 27, p. 161-187, jul. 161-187, 2008.
15 Entre os estudos sobre o jornal O Exemplo destacam-se os seguintes trabalhos: CARDOSO, Fernando Henrique. Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. Paz e Terra, 1977; MÜLLER, Liane Susan. Irmandade,
jornal e sociedades negras em Porto Alegre 1889-1920. 1999. Dissertação (Mestrado em História) – Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999; ZUBARAN, Maria Angélica. Comemorações
da liberdade: lugares de memórias negras diaspóricas. Anos 90, Porto Alegre, v. 15, n. 27, p. 161-187, jul.
161-187, 2008; PINTO, Ana Flávia Magalhães. Imprensa negra no Brasil do século XIX. São Paulo: Selo
Negro, 2010; SANTOS, José Antônio dos. Uma Arqueologia dos Jornais Negros no Brasil. História. Rio
Grande, v. 2, n. 3, 2011. ZUBARAN, Maria Angélica. Pedagogias da Imprensa Negra: entre fragmentos
biográficos e fotogravuras. Educar em Revista, Curitiba, n. 60, abr./jun, p. 215-229, 2016; Zubaran, Maria
Angélica. O acervo do jornal O Exemplo (1892-1930): patrimônio cultural afro-brasileiro. Revista Memória
em Rede, Pelotas, v.5, n.12, jan./Jun, p. 1-16, 2015; ZUBARAN, Maria Angélica e Vargas, Juliana. Pedagogias das Boas Maneiras: Formando Cidadãos Civilizados e Higiênicos. Hist. Educ. Porto Alegre v. 22, n.
54, jan./abril, p. 2017; XAVIER, Regina Célia Lima. Raça, Classe e Cor: Debates em torno da Construção
de Identidades no Rio Grande do Sul no Pós-Abolição. In: Alexandre Fortes [et al.]. Cruzando fronteiras:
novos olhares sobre a história do trabalho. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2013, p. 103-131;
BOHRER, Felipe Rodrigues. A música na cadência da história: raça, classe e cultura em Porto Alegre no
pós-abolição. Dissertação (Mestrado em História) Programa de Pós-Graduação em História, Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2014. SANTOS,
Isabel Silveira dos. Cultura teatral afrodescendente: identidades e pedagogias culturais no teatro do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, Tese, Educação, UFRGS, 2015. BAHIA, Cristina Camaratta Lins. Aprendendo a
ser negro (a): representações sobre educação/instrução e pedagogias culturais no jornal O Exemplo (18921910). Dissertação PPGEDU/ ULBRA, 2017; MEIRELES, Lisandra Castilhos. Imprensa negra do Rio Grande
do Sul: uma análise da primeira fase do jornal O Exemplo (1892-1897), Faculdade de Biblioteconomia e
Comunicação Curso de Relações Públicas, 2018; PERUSSATTO, Melina Kleinert. Percursos de uma pesquisa
sobre o pós-abolição sul-rio-grandense: história social, imprensa negra e historiografia, SILLOGÉS, 2019;
CUNHA, Camila Rosa da Silva e Glaucia Giovana Lixinski de Lima. A Espanhola: relatos de uma pandemia
em Porto Alegre através do periódico “O Exemplo”, SILLOGÉS, 2019; ROSA, Marcus Vinícius de Freitas.
Além da Invisibilidade: história do racismo em Porto Alegre durante o pós-abolição. Porto Alegre: EST
Edições, 2019.
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membros da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário,16 funcionários públicos,
militares, professores e profissionais liberais. A maioria se declarava católico
e republicano e circulava em diferentes espaços de uma ampla rede social
que incluía associações culturais, religiosas, musicais, esportivas, dramáticas e
carnavalescas. Sobre o formato e a periodicidade do jornal O Exemplo, destaca-se que era um jornal semanal, de quatro páginas, que saía aos domingos,
de tiragem modesta e vendido pelos próprios editores na sede do jornal ou
por meio de assinaturas semestrais.
Os intelectuais negros do jornal O Exemplo faziam parte de um pequeno
grupo de letrados pertencentes a “setores médios” da comunidade negra, que
incluía funcionários públicos, militares e policiais, professores, advogados
e médicos e cujo acesso aos empregos se dava por concursos e conexões
políticas. Eles se apresentavam como “homens de cor preta”, responsáveis
pela luta contra os preconceitos raciais que representavam as pessoas negras
como “intelectualmente incapazes”:
O Exemplo é a voz do homem de cor preta e todos nós, os
negros, temos como primeiro dever sustentá-lo a despeito de
tudo e de todos, porque ele diz bem alto que não somos como
muitos querem, entes que somente nascemos para a passividade
da obediência incondicional e armazéns de ignorância, porém
homens para agir e para pensar.17
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Portanto, na direção apontada por Petrônio Domingues18 e Paulina Alberto, para o pós-Abolição em São Paulo e Campinas, pode-se destacar que
também em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a comunidade negra resistiu
às estratégias de controle social e ao racismo e à discriminação na Primeira
República e construiu uma imprensa negra forte,20 assim como associações
recreativas, sociedades educativas e artísticas, times de futebol, blocos carnavalescos, que foram fundamentais na construção de redes de solidariedade e
de identidades negras positivas, como veremos no decorrer deste trabalho.
19

16 MÜLLER, Liane Susan. Irmandade, jornal e sociedades negras em Porto Alegre 1889-1920. 1999. Dissertação
(Mestrado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999.
17 O Exemplo, 02/10/1904, p. 1.
18 DOMINGUES, Petrônio “Um desejo infinito de vencer”: O protagonismo negro no pós-abolição”, Topoi, v.
12, jul-dez, 2011, p. 118-139.
19 ALBERTO, Paulina. Termos de Inclusão: Intelectuais Negros Brasileiros No Século XX. Campinas, SP: Editora
da Unicamp, 2017.
20 De acordo com Roberto Santos, além do jornal O Exemplo (Porto Alegre, 1892-1930), houve uma série de
outros jornais produzidos por negros no estado: A Cruzada (Pelotas, 1905), O Alvorada (Pelotas, 19071965), A Revolta (Bagé, 1925), A Navalha (Santana do Livramento, 1931), O Tição (Porto Alegre, 1978), o
Folhetim do Zaire (Porto Alegre,1982-2005). SANTOS. Roberto de. Pedagogias da Negritude e Identidades
Negras em Porto Alegre: jeitos de ser negro no Tição e no folhetim do Zaire (1978/1988). Dissertação
(Mestrado em Educação), Universidade Luterana do Brasil, 2007.
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Discussões teóricas e
historiográficas sobre o tema
Em termos teóricos, este estudo se articula às recentes pesquisas historiográficas sobre biografias. Conforme Sabina Loriga, a retomada do método
biográfico como recurso acadêmico se fez no período de contestação dos
grandes modelos de interpretação marxista e estruturalista, na chamada crise dos paradigmas, em que a biografia foi sendo ressignificada e tornou-se
uma ferramenta alternativa e antiautoritária de conhecimento do passado.
Essa compreensão da biografia como um recurso que acena para espaços
de liberdade no fazer historiográfico só foi possível na medida em que “a
aposta deixou de se ser no grande homem e passou a considerar o homem
comum”.21 A autora salienta ainda que o indivíduo objeto da biografia é
complexo, marcado por ambiguidades e contradições e que sua trajetória
pode ser interpretada como a apreensão da densidade social de uma vida
que é dinâmica e diversa.
Também Benito Schmidt tem contribuído com seus estudos para o entendimento do gênero biográfico. O autor destaca que as biografias permitem
aos historiadores explorar as potencialidades e o papel dos indivíduos na
construção do tecido social de uma época. Segundo Schmidt, “as biografias
servem justamente como via de investigação dos espaços de liberdade possíveis aos agentes sociais em diferentes contextos, mostrando que por mais
eficientes que sejam as políticas de domínio, existem sempre margens de
manobra”.22 Neste estudo, parte-se do entendimento de que o estudo das
trajetórias de intelectuais de negros(as) no pós-Abolição, mais do que revelar
conquistas individuais, assume uma dimensão social, cultural e política, na
medida em que se articula com projetos sociais e políticos de “reeducação”
da comunidade negra e seus embates pela cidadania.
A presente pesquisa dialoga também com diversos campos da historiografia recente sobre o pós-Abolição no Brasil. Destacam-se, inicialmente, os
estudos pioneiros de Ana Maria Rios e Hebe Maria Mattos, que investigaram
os diferentes significados da liberdade das últimas gerações de escravizados
no imediato pós-Abolição, no Rio de Janeiro.23 Salientam-se também os estudos de Petrônio Domingues e Flávio dos Santos Gomes. Conforme observou
Petrônio Domingues, a historiografia do pós-Abolição argumentou por muito
21 LORIGA, Sabina. O pequeno X - Da biografia à história. Autêntica, Belo Horizonte: Autêntica, 2011, p. 213.
22 SCHIMDT, Benito Bisso. A biografia histórica: o “retorno” do gênero e a noção de “contexto”. In: GUAZELLI,
César Augusto Barcelos et al. Questões de teoria e metodologia da História. Porto Alegre: Editora da UFRGS,
2000, p. 121-129. SCHMIDT, Benito Bisso. História e biografia. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS,
Ronaldo (Orgs.). Novos domínios da história. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 187-205. SCHIMDT, Benito
Bisso. Que diferença faz? Os estudos biográficos na história do trabalho brasileira. In: FORTES, Alexandre;
LIMA, Henrique Espada; XAVIER, Regina Célia Lima; PETERSEN, Silvia Regina Ferraz. (Org.). Cruzando
fronteiras: novos olhares sobre a história do trabalho. 1. ed. São Paulo, 2013, p. 61-76.
23 RIOS, Ana Lugão e Hebe Mattos. O pós-abolição como problema histórico: balanços e perspectivas. Topoi
(Rio J.) vol.5 no.8 Rio de Janeiro jan./jun.2004; RIOS, Ana Lugão e Hebe Mattos. Memórias do Cativeiro
no Pós-Abolição. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
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tempo que “os negros foram preteridos no mercado de trabalho, marginalizados
socialmente, excluídos do mundo da política institucionalizada e impedidos
de acesso à educação formal (...)”, mas, conforme o autor, “essa explicação
generalizante, esquemática e reducionista precisa ser problematizada”.24 Por
outro lado, Flávio dos Santos Gomes questionou a ausência das biografias de
intelectuais afrodescendentes no pós-Abolição, afirmando que “o tema racial,
no tocante às experiências de entidades, organizações e mesmo biografias de
intelectuais, pouco aparece”.25 Compartilha-se com esses autores o entendimento de que é fundamental visibilizar biografias de afrodescendentes ainda
anônimos na história e na cultura brasileira e interpretá-las de forma menos
homogênea e linear, salientando suas trajetórias plurais e multifacetadas no
pós-Abolição.
Vale destacar ainda, no contexto da nova historiografia sobre escravidão
e Abolição no Brasil, que a partir dos anos 1990 emergiram uma série de
estudos que investigaram as trajetórias de afro-brasileiros desde o final do
século XVIII, às primeiras décadas do século XX.26 São também particularmente relevantes para o presente trabalho os estudos sobre trajetórias de
afro-rio-grandenses no pós-Abolição. 27
24 DOMINGUES, Petrônio. Fios de Ariane, o protagonismo negro no pós-abolição. Anos 90, Porto Alegre, v.
16, n 30, 2009. p. 215-50, p. 218.
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25 GOMES, Flávio dos Santos. A nitidez da invisibilidade: experiências e biografias ausentes. In: GOMES, F.
dos S.; DOMINGUES, P. Da nitidez e invisibilidade: legados do pós-emancipação no Brasil. Belo Horizonte:
Fino Traço, 2013. p. 255-67.
26 Cf., SILVA, Eduardo. Dom Obá II D’África, o príncipe do povo. São Paulo: Cia das Letras, 1997; AZEVEDO,
Elciene. Orfeu de Carapinha: A trajetória de Luiz Gama na imperial cidade de São Paulo. Campinas, Ed. da
Unicamp, 1999; GRINBERG, Keila, O fiador dos brasileiros- cidadania, escravidão e direito civil no tempo
de Antônio Pereira Rebouças, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002; FURTADO, Júnia Ferreira. Chica
da Silva e o contratador dos diamantes – O outro lado do mito. São Paulo: Companhia das Letras, 2003;
MENDONÇA, Joseli Maria Nunes de Mendonça. Evaristo de Moraes: tribuno da República. Campinas: Ed.
UNICAMP, 2007; XAVIER, Regina Celia Lima, Religiosidade e Escravidão no Século XIX: Mestre Tito. Porto
Alegre: editora da UFRGS, 2008; Reis, João José; Gomes, Flávio dos Santos; Carvalho, Marcus Joaquim
de. O alufá Rufino: tráfico, escravidão e liberdade no Atlântico negro (1822-1853). São Paulo: Companhia
das Letras, 2010; GODOI, Rodrigo Camargo de. Um Editor no Império. Francisco de Paula Brito (18091861). São Paulo: Edusp, 2016.
27 Cf., SANTOS, José Antônio dos. Dario de Bittencourt (1901-1974), uma eminência duplamente parda. In:
ANAIS ENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA DA ANPUH-RS, 9. 2008, Porto Alegre; SANTOS, Isabel Silveira
dos. Abram-se as cortinas: representações étnico-raciais e pedagogias do palco no teatro de Arthur Rocha. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Luterana do Brasil, Canoas, 2009; SANTOS, José Antonio. Prisioneiros da História. Trajetórias Intelectuais
na Imprensa Negra Meridional. Porto Alegre: UFRGS, 2011. Tese (Doutorado em História), Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2011; MOREIRA,
Paulo Roberto Staudt. Aurélio Viríssimo de Bittencourt: burocracia, política e devoção. In GOMES, Flávio;
DOMINGUES, Petrônio. (Orgs). Experiências da Emancipação: biografias, instituições e movimentos sociais
no pós-abolição (1890-1980). São Paulo: Selo Negro, 2011. p. 83-107; LONER, Beatriz Ana. Antônio: de Oliveira a Baobad. In: GOMES, Flávio e Petrônio Domingues (Orgs). Experiências da Emancipação: biografias,
instituições e movimentos sociais no pós-abolição (1890-1980). São Paulo: Selo Negro, 2011, p.109-136;
LONER, Beatriz Ana. Trajetórias de “setores médios” no pós-emancipação: Justo, Serafim e Juvenal. In:
Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional (5.: 2011: Porto Alegre, RS) Escravidão e Liberdade:
temas, problemas e perspectivas de análise. XAVIER, Regina Célia Lima (Org.). São Paulo: Alameda, 2012;
ZUBARAN, Maria Angélica. Pedagogias da Imprensa Negra: fragmentos biográficos e fotogravuras. Educar
em Revista, Curitiba, s/v, n.60, abr./jun. 2016. p. 215-29.
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Por último, se estabelece uma interlocução com os estudos sobre biografias de médicos negros no pós-Abolição. Destaca-se, inicialmente, o estudo
de James Woodward, sobre o político e médico negro Alfredo Casemiro da
Rocha, graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Bahia (FMBA)
e que alcançou posições de destaque na vida pública paulista no século XIX.
O autor salienta a trajetória de Fabrício Carneiro Tupinambá Vampré, ex-aluno
da Faculdade de Medicina da Bahia, formado pela Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro, que também se destacou na vida pública paulista no final
do século XIX. Segundo o autor, “outros afrodescendentes vindos de fora de
São Paulo também se utilizaram da posse de um diploma em Medicina para
obter mobilidade social”, em um contexto em que faltavam médicos e que
a demanda era grande, associada às epidemias que surgiram na segunda
metade do século XIX. 28
Também se salienta a contribuição de José Antônio Novaes da Silva, que
analisou a trajetória do médico negro Tito Lívio de Castro (1864-1890), o qual
se graduou em Medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em
1889 e defendeu a tese “Das alucinações e ilusões”, junto à área de psiquiatria.
O autor destaca que o Dr. Tito Lívio foi “nomeado como adjunto interino
da cadeira de Clínica Psiquiátrica” em 1890 e como “médico da Assistência
Médico-Legal da Clínica dos Alienados, cargo que não pode assumir devido
à sua precária condição de saúde”. Segundo o autor, Tito Lívio foi também
autor do livro A mulher e a sociogenia (1893), no qual professava ideias
darwinistas e defendia a educação das mulheres.29
No Rio Grande do Sul, registra-se o estudo pioneiro de Arilson dos Santos
Gomes, sobre dois médicos negros gaúchos: Dr. Luciano Raul Panatieri (18971972) e Dr. Veridiano Farias (1906-2006).30 Segundo Gomes, Luciano Panatieri,
nascido no Uruguai e naturalizado brasileiro. e Veridiano Farias, nascido na
cidade de Rio Grande, RS, se transferiram para Porto Alegre, capital do estado, onde trabalharam, estudaram e diplomaram-se em Medicina. Segundo o
autor, Luciano Panatieri estudou no Colégio Júlio de Castilhos, ingressou na
Faculdade de Medicina em 1917, como bolsista da Santa Casa de Misericórdia,
e diplomou-se em Medicina em 1922, defendendo a tese “Contribuição para o
estudo da Bismuto terapia na sífilis”. Gomes apropria-se de José Antônio dos
Santos31 para destacar que Panatieri foi também redator da imprensa negra
28 WOODARD, James. Negro político, sociedade branca: Alfredo Casemiro da Rocha como exceção e estudo
de caso (São Paulo, décadas de 1880-1930). In: DOMIGUES, Petrônio; GOMES, Flávio (Org). Políticas da
abolição e da pós-emancipação no Brasil. São Paulo: Selo Negro, 2014. p. 231-61.
29 SILVA, José Antonio Novaes da. Doutor Tito Livio de Castro: Novas Luzes Sobre A Trajetória de Vida de
um Inesperado Médico Negro na capital do Brasil oitocentista. Revista da ABPN, vol. 10, n. 25, mar./jun,
2018, p. 43-68.
30 GOMES, Arilson. Luciano Raul Panatieri e Veridiano Farias: a trajetória de dois médicos negros sul-rio-grandenses. In: Éverton Reis Quevedo; Angela Beatriz Pomatti. (Org.). Museu de História da Medicina - MUHM:
Um acervo vivo que se faz ponte entre o ontem e o hoje. Porto Alegre: Evangraf, 2016, v. 01, p. 156-71.
31 SANTOS, José Antônio dos. Uma Arqueologia dos Jornais Negros no Brasil. História. Rio Grande, 2 (3):
143-160, 2011.
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no final da década de 1920, mais especificamente nos jornais O Exemplo, de
Porto Alegre, e O Astro, de Cachoeira do Sul. Sobre o Dr. Veridiano Farias,
Gomes relata que estudou em Porto Alegre, nos Colégios Anchieta e Júlio
de Castilhos, na década de 1940 e que, após ter prestado dois vestibulares
para a Faculdade de Medicina de Porto Alegre, sem ter atingido uma média
classificatória, ingressou na Faculdade de Ciência Médica do Rio de Janeiro
e, após um ano, obteve sua transferência para a Faculdade de Medicina de
Porto Alegre, diplomando-se pela Faculdade de Medicina da UFRGS, em 1951.
Segundo Gomes, Veridiano Farias era também músico da Rádio Farroupilha
e múltiplo instrumentista, que tocava trombone de vara, violino e piano em
orquestras e blocos carnavalescos e usava o dinheiro recebido para custear
seus estudos. Atuou como músico no carnaval porto-alegrense e foi um dos
organizadores de uma das primeiras tribos de índios do carnaval da cidade, Os
Caetés, que ensaiavam em sua casa. Também trabalhou como dermatologista
no Leprosário Itapuã, mas em virtude de sua morte, em 1952, por problemas
cardíacos, sua carreira de médico foi curta. O estudo de Gomes apresenta
interfaces com a pesquisa sobre médicos negros realizada neste estudo, na
medida em que as trajetórias plurais dos médicos negros que estudou são
semelhantes às dos médicos afro-rio-grandenses deste trabalho, não somente
médicos, mas também redatores da imprensa negra e músicos. No entanto,
o presente trabalho quer também chamar atenção para o aspecto político
dessas trajetórias, que se inserem no contexto dos projetos de intelectuais
negros contra o racismo e pela inserção social de negros (as) na sociedade
rio-grandense pós-Abolição.
A seguir, antes de analisarem-se as trajetórias dos três médicos afro-rio-grandenses, apresenta-se um breve panorama da História da Medicina em Porto
Alegre, com a intenção de destacar a história da Escola Médico Cirúrgica de
Porto Alegre, instituição onde os médicos afro-rio-grandenses Alcides Chagas
Carvalho, Arnaldo Dutra e Diógenes Baptista se diplomaram no Curso de
Medicina, nas primeiras décadas do século XX.

Breve panorama da história da
medicina em Porto Alegre
Um breve panorama da História da Medicina na cidade de Porto Alegre
revela que a primeira Faculdade de Medicina de Porto Alegre e terceira do
Brasil foi a Faculdade de Medicina e Farmácia de Porto Alegre, criada em
1898, antecedida pelas Faculdades de Medicina de Salvador e do Rio de Janeiro. Como afirma Lizete Kummer, foi nas últimas décadas do século XIX,
“especialmente a partir de 1870, que o crescimento desordenado das cidades
(...) e o aumento de epidemias como cólera, febre amarela e outras doenças,
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exigiram a ampliação do número de médicos”.32 Nesse contexto, Maria Beatriz
M. Targa e Germano M. Bonow sublinham que a Faculdade de Medicina e
Farmácia de Porto Alegre “formou sua primeira turma em 1904”.33 No entanto, Beatriz Weber afirma que “a Faculdade de Medicina de Porto Alegre foi
palco de controvérsias com o governo estadual e com outros membros da
categoria, que não advogavam os mesmos princípios” e que pertenciam a
outras instituições médicas que coexistiram naquela época.34
Entre as outras instituições médicas que surgiram em Porto Alegre, Felipe
Vieira destaca que, na segunda década do século XX, em 1914, foi inaugurada
a Faculdade de Medicina Homeopática do Rio Grande do Sul, que, segundo
o autor, não se sustentou por muito tempo. Vieira destaca os preconceitos às
práticas homeopáticas e divisões internas entre os diretores da Faculdade de
Medicina Homeopática como razões que levaram ao seu desmembramento
em duas outras instituições: a Faculdade de Ciências Médicas e a Escola
Médico-Cirúrgica.35
Portanto, a Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre foi criada como um
desdobramento da Faculdade de Medicina Homeopática do Rio Grande do
Sul, absorvendo parte de seus alunos. De acordo com o artigo 1º de seus
Estatutos, a Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre foi fundada em 3 de
janeiro de 1915, com o fim de “ministrar a cultura médico-cirúrgica a seus
alunos, visando efetuar o ensino sem preferências doutrinárias, para um ou
outro dos sistemas terapêuticos científicos existentes, tendo todos franco
acolhimento e equiparação”.36 Os fundadores da Escola Médico-Cirúrgica
de Porto Alegre foram onze médicos, quase todos formados pela Faculdade
de Medicina de Porto Alegre: Dr. João Landell de Moura, Dr. Ernesto Von
Bassewitz, Dr. Antonio Affonso de Figueiredo, Dr. Estevão Junot Barreiro, Dr.
José Virginio Martins, Dr. João Manoel Ramos, Dr. Mario Santos, Dr. Antonio
da Silva Fróes, Dr. Adalgiso Ferreira e Souza, Dr. Arthur Caldas Junior e Dr.
Antenor Granja de Abreu, que atuaram como docentes nos primeiros anos
de funcionamento da Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre.
De acordo com os Estatutos da Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre,
o Curso de Medicina compreendia dez séries, que seriam cursadas no espaço

32 KUMMER, Lizete Oliveira. A medicina social e a liberdade profissional: os médicos gaúchos na Primeira
República. Dissertação (Mestrado em História). 2009. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002.
p. 13. , 2002, p. 13.
33 TARGA, Maria Beatriz M. e Germano M. Bonow. O Ensino Médico no Rio Grande do Sul. In: Éverton Reis
Quevedo; Angela Beatriz Pomatti. (Org.). Museu de História da Medicina - MUHM: Um acervo vivo que
se faz ponte entre o ontem e o hoje. Porto Alegre: Evangraf, 2016, v. 1, p. 72-89, p. 75.
34 WEBER, Beatriz Teixeira e Juliane P. Serres. Instituições de Saúde de Porto Alegre – Inventário. Porto Alegre:
Ideograf, 2008, p.63.
35 VIEIRA, Felipe Almeida. Fazer classe: Identidade, representação e memória na luta do Sindicato Médico
do Rio Grande do Sul pela regulamentação profissional (1931-1943). Dissertação (Mestrado em História).
2009. 221 f. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2009. p. 56–66.
36 Idem, p. 3.
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de cinco anos,37 em conformidade com o princípio da liberdade profissional
e ensino livre, previstos na Constituição Estadual Rio-Grandense de 1891
e que não eram aceitos pelas outras instituições médicas de Porto Alegre:
Artigo 71: § 5° - Não são admitidos no serviço do Estado os
privilégios de diplomas escolásticos ou acadêmicos, quaisquer
que sejam, sendo livre no seu território o exercício de todas as
profissões de ordem moral, intelectual e industrial.38
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Esse princípio da liberdade profissional foi posteriormente instituído pela
Lei Rivadavia Corrêa, também conhecida como Reforma Rivadavia Corrêa,
pelo decreto n° 8.659, de 5 de abril de 1911, em que o Estado deixava de
ter a competência exclusiva de criar instituições de ensino superior e de
validar diplomas.
Segundo Beatriz Weber, a vinculação da Escola Médico-Cirúrgica de Porto
Alegre ao princípio da liberdade profissional e ao ensino livre e sua adesão
parcial às práticas terapêuticas da homeopatia fizeram com que enfrentasse
a resistência e a oposição dos médicos ligados à Faculdade de Medicina de
Porto Alegre e à Santa Casa de Misericórdia.39
Um exemplo dos conflitos entre a Faculdade de Medicina de Porto Alegre
e a Escola Médico-Cirúrgica é o processo que o Diretor da Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre, Junot Barreiros, moveu contra o Centro Acadêmico da
Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Segundo Junot Barreiros, esse Centro
Acadêmico acusara a Escola Médico Cirúrgica de Porto Alegre de ser “um indecoroso e indecente valhacouto de analfabetos e ignorantes, que malbaratando
a liberdade de ensino, dele se serve para transformá-la em licenciosidade”,
e que “só servia para desonrar e corromper o ensino médico no Brasil”.40
Por outro lado, os Estatutos da Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre
revelam outras clivagens entre os médicos das diferentes instituições médicas da capital. No Capítulo III, Das Matrículas, art. 27, consta que “a Escola
concedia seis matrículas gratuitas a candidatos reconhecidamente pobres, em
cada quinquênio”, caracterizando, assim, uma “cota social” para o ingresso
à Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre já naquela época.41 No art. 28, os
Estatutos explicitavam quem seria contemplado com essas matrículas:
37 Estatutos da Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre. Porto Alegre, RS. Oficinas Gráficas da Livraria do
Globo, Porto Alegre, 1929. p. 4.
38 Constituição Rio-Grandense de 1891. Disponível em: http://www2.al.rs.gov.br/memorial/LinkClick.aspx?fileticket=frKwldvbn2g%3D&tabid. Acesso: 28.02.2019.
39 WEBER, Beatriz Teixeira. As Artes de Curar: Medicina, Religião, Magia e Positivismo na República Rio-Grandense (1889-1928). Santa Maria: Ed. UFMS; Bauru: EDUSC, 1999.
40 ARQUIVO PÚBLICO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Processo de Queixa Crime, do diretor da Escola
Médico-Cirúrgica de Porto Alegre, Junot Barreiros, contra o Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina
de Porto Alegre, 1925.
41 Estatutos da Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre. Porto Alegre, RS. Oficinas Gráficas da Livraria do
Globo, Porto Alegre, 1929, p. 12.
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Art. 28- Serão contemplados com essas matrículas pessoas
indicadas pelo Presidente do Estado do Rio Grande do Sul,
Intendente de Porto Alegre, Presidente do Centro Republicano,
Provedor da Santa Casa desta capital e o Diretor da Escola”
A Escola cientificará no fim de cada período letivo o grau de
aproveitamento desses alunos.42

Adiciona-se aos artigos 27 e 28 dos Estatutos, a matéria publicada no jornal
O Exemplo, que noticiava que o médico Alcides Chagas Carvalho ingressara
na Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre por meio de matrículas concedidas pelo governo estadual.43 Nesse sentido, suspeita-se que o ingresso dos
médicos negros na Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre e a obtenção de
seus diplomas de Medicina tenha sido facilitada pela adoção de uma “cota
social” para a matrícula de candidatos reconhecidamente pobres, instituída
por aquela instituição médica.
A situação da Escola Médico Cirúrgica de Porto Alegre se agravou com
o decreto 20.179, de julho de 1931, que exigia a equiparação dos institutos
livres às instituições federais de ensino. De acordo com Weber e Serres, os
médicos da Faculdade de Medicina de Porto Alegre disputaram espaço com
diversas práticas de cura no Estado até 1932, ano que marcou a regulamentação
federal do exercício da Medicina, por pressão do Sindicato Médico Brasileiro.
A partir da promulgação dessa lei, os alunos da EMC não tiveram mais seus
diplomas reconhecidos. Segundo Targa, a Escola Médico-Cirúrgica foi fechada
em 1932, após a avaliação de uma Comissão que considerou que a instituição
não apresentava as condições necessárias exigidas para seu funcionamento.44
Salienta-se que apesar de a Escola Médico-Cirúrgica ter atuado concomitantemente com a Faculdade de Medicina, ambas formando médicos em
Porto Alegre, nas primeiras décadas do século XX, as memórias da Escola
Médico-Cirúrgica e dos médicos negros ficaram ausentes na maioria das
publicações que tratam da História da Medicina no Rio Grande do Sul, um
silêncio e uma invisibilidade que merecem ser questionados e desconstruídos, a fim de que se produza uma memória social mais plural e inclusiva da
História da Medicina no Rio Grande do Sul.

Trajetórias de médicos negros em
Porto Alegre no pós-Abolição
Nesta breve análise das trajetórias dos médicos negros rio-grandenses Alcides Chagas Carvalho, Arnaldo Dutra e Diógenes Batista na sociedade gaúcha,
nas primeiras décadas do século XX, destacam-se alguns aspectos comuns
42 Idem, p. 12.
43 O Exemplo, 04/02/1917, p. 1.
44 WEBER e SERRES, op. cit., p. 15, 75; TARGA, op. cit.

131

Maria Angélica Zubaran

das suas experiências, assim como diferentes orientações e posicionamentos,
que incluem, mas não se limitam a, diferenças cronológicas. Entende-se que
o protagonismo desses médicos afro-rio-grandenses desafia interpretações e
lugares sociais cristalizados e contribui para visibilizar múltiplas formas de
ser negro no pós-Abolição, na direção das interpretações da recente historiografia sobre negros no Sul.

Alcides Feijó das Chagas Carvalho
(1893 - 1958)

132

Destaca-se, inicialmente, o pioneirismo do jovem médico Alcides Feijó
das Chagas Carvalho, primeiro afro-rio-grandense de quem se tem notícia, a
graduar-se médico no início do século XX, mais precisamente, em 1916, na
Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre. Nascido em Pelotas, em 2 de junho
de 1893, Chagas Carvalho era filho de Maximiano das Chagas Carvalho e de
Maria Feijó das Chagas Carvalho. Do seu casamento com Mimosa Marques,
teve três filhos: Vinicius, Alceu e Lígia.45
Uma nota no jornal O Exemplo, intitulada “Novos Médicos”, anunciava a
conclusão do Curso de Medicina de Chagas Carvalho, o qual apresentara a
tese de doutoramento “A propósito da Asma Sifilítica”.46 Por outro lado, os
Estatutos da Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre revelaram que: “Art. 8.
Os alunos que tiverem seguido regularmente este Curso receberão o diploma
de médico e aqueles que quiserem receber o título de doutor em Medicina
deverão apresentar uma tese (...)”.47 Portanto, Chagas Carvalho escrevera
e defendera sua tese para conquistar o título de doutor em Medicina.48 A
nota do jornal O Exemplo citava também o nome de outro “companheiro de
trabalho”, provavelmente do jornal O Exemplo, Claro do Prado Jacques, que
em breve também estaria recebendo o título de doutor, mas sobre quem,
infelizmente, não obtivemos outras informações.
A importância dos diplomas de graduação entre afrodescendentes no
pós-Abolição foi destacada no estudo de Petronilha B. G. e Silva, ao afirmar
que para os negros, a educação não era somente um caminho de realização
individual, mas uma conquista social, em que a formatura de cada estudante
negro reverberava na comunidade negra: “Cada estudante que vence, a família
se realiza e a comunidade também”.49 Daí a importância social atribuída aos
diplomas conquistados pelos afrodescendentes na imprensa negra, em um
cenário marcado pelas dificuldades de acesso da população negra à educação
45 Jornal Ibiá, Especial Personagem da Rua, 1977, p.1.
46 O Exemplo, 29/10/1916, p. 2.
47 Estatutos da Escola Médico Cirúrgica de Porto Alegre, op. cit, p. 6.
48 Infelizmente não localizamos a tese de Alcides das Chagas Carvalho, “A propósito da Asma Sifilítica”.
49 SILVA. Petronilha Betriz Gonçalves. Educação dos Negros e das Negras. In: SANTOS, Irene (org.) Negro
em Preto e Branco: história fotográfica da população negra de Porto Alegre. 2005, p. 73.
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formal. Também Petrônio Domingues salientou que no pós-Abolição o negro
“descobriu” cada vez mais a importância da educação e o valor dos diplomas.
“Não somente os descobriu como resolveu agenciá-los por iniciativas próprias,
sem depender da ação do Estado”.50 Nessa direção, também James Woodard
sublinhou que a posse de um diploma de Medicina possibilitou a alguns
afrodescendentes a ascensão social e o renome público em uma sociedade
supostamente branca ou em fase de embranquecimento.51
Os redatores do jornal O Exemplo, em homenagem prestada a Chagas
Carvalho, destacaram que ele teria chegado à capital ainda adolescente e que
começara a vida trabalhando como tipógrafo na redação do jornal de imprensa
negra O Exemplo. Referem ainda que, em janeiro de 1916, foi convidado a
assumir o cargo de diretor desse periódico, que ocupou até janeiro de 1917.
Nessa homenagem, seus colegas salientaram também as “vicissitudes” e “dificuldades” que enfrentou ao longo de sua vida, mas que, no entanto, “[...]
não lhe tiraram a energia, nem lhe arrefeceram a vontade firme de trabalhar e
estudar”. Foi representado pelo redator do jornal como um “[...] espírito forte,
aparelhado para as grandes lutas” e que “jamais descuidou os estudos” “sem
alhear-se às atividades da imprensa nas poucas horas que lhe sobravam de
descanso”.52 Assim, pedagogicamente, esses redatores conferiam-lhe atributos
considerados fundamentais para os jovens afrodescendentes ascenderem
socialmente no pós-Abolição: trabalhar, estudar e enfrentar com tenacidade
as dificuldades que o contexto histórico da jovem república lhes reservava.
Conforme Paulina Alberto, os jornais de imprensa negra no pós-Abolição
ecoaram o sentido de urgência de “mostrar à população brasileira o valor
social e moral dos afrodescendentes em ascensão”.53
Nesse contexto, Chagas Carvalho deu grande destaque à educação e à
instrução durante a sua gestão como diretor do jornal O Exemplo, publicando,
entre os anos de 1917 e 1918, uma série de artigos nas colunas denominadas
Da Educação, que buscavam educar a comunidade negra de acordo com as
regras de civilidade europeias e os discursos médico-higienistas, que circulavam
na maior parte das capitais brasileiras, entre o final do século XIX e primeiras
décadas do século XX.54 Na coluna intitulada Verdades Necessárias, dirigida
“aos seus patrícios”, como costumava-se chamar os membros da comunidade
negra, criticou duramente os que se dedicavam somente a organizar clubes
50 DOMINGUES, P. “O recinto sagrado”: educação e antirracismo no Brasil. In GOMES, Flávio e Petrônio
Domingues. Da nitidez a invisibilidade: legados do pós-abolição no Brasil. Belo Horizonte, MG: Fino
Traço, 2013, p. 252.
51 WOODARD, James. Negro político, sociedade branca: Alfredo Casemiro da Rocha como exceção e estudo
de caso (São Paulo, décadas de 1880-1930). In: DOMIGUES, Petrônio; GOMES, Flávio (Org). Políticas da
abolição e da pós-emancipação no Brasil. São Paulo: Selo Negro, 2014. p. 244.
52 O Exemplo, 04/02/1917, p.1
53 ALBERTO, Paulina, op. cit., p. 56.
54 ZUBARAN, M. A. e VARGAS. J. Pedagogias das Boas Maneiras: Formando Cidadãos Civilizados e Higiênicos.
Hist. Educ. Porto Alegre v. 22, n. 54, jan./abr., 2017.

133

Maria Angélica Zubaran

bailantes “sem se preocupar com o adiantamento coletivo”:
A maior parte do nosso povo vive a organizar apenas clubes
bailantes e associações anárquicas, sem se preocupar seriamente com o próprio destino, nem com o adiantamento coletivo.
Emperrados no obscurantismo de sua ignorância, esses infelizes
patrícios não despertaram ainda para as primeiras lutas sociais.
(...) Quando, antes de um grupo bailante, fundarem uma escola
e antes de comparecerem a reuniões estapafúrdias passarem
por um Liceu de Artes e Ofício, então o levantamento pátrio
será maior, como maior se tornará o conceito de nosso povo
perante o mundo civilizado. (...) Esse é o dever de quem se
preocupa com o futuro. Propaguemos, nós os da imprensa,
essas e outras verdades!55
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Amanda Braga argumenta que a imprensa negra no início do século
XX “exercia uma espécie de vigilância social, a cobrar de seus seguidores
um comportamento notável, que deveria ser próprio de sua classe”,56 na
perspectiva de reeducar a comunidade negra no pós-Abolição. Contudo,
é importante destacar que o projeto de educação endossado por grande
parte dos intelectuais negros do jornal O Exemplo se destinava não exclusivamente, mas principalmente, às camadas médias negras, que buscavam
integração e ascensão social. Nesse contexto, Chagas Carvalho defendia que
o “saneamento moral” seria obtido por meio do trabalho e da instrução, em
escolas e sociedades instrutivas, que assegurariam “o levantamento moral”
da comunidade negra. Nesse sentido, Petrônio Domingues argumenta que
a educação foi concebida “como um recurso de importância capital para se
contrapor ao “preconceito de cor” e garantir a inclusão e a prosperidade do
afro-brasileiro na sociedade”.57
Chagas Carvalho não ficou apenas na esfera das denúncias sobre a precariedade da instrução da população afrodescendente, mas atuou como professor particular, lecionando “diversos cursos preparatórios” para a comunidade
negra porto-alegrense, conforme pode-se observar no anúncio publicado no
jornal O Exemplo:

55 O Exemplo, 30/07/1916, p.2.
56 BRAGA, Amanda. História da beleza negra no Brasil: discursos, corpos e práticas. São Paulo: EDUFSCar,
2015, p. 90.
57 DOMINGUES, Petrônio. “O recinto sagrado”: educação e antirracismo no Brasil. In GOMES, Flávio e Petrônio Domingues. Da nitidez a invisibilidade: legados do pós-abolição no Brasil. Belo Horizonte, MG:
Fino Traço, 2013, p.274.
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Ensino Particular
Alcides C. Carvalho
leciona diversos preparatórios por preços razoáveis. Pode
ser procurado nesta redação ou na Rua Garibaldi n. 75.58

As atividades como professor particular, em sua própria casa ou na sede
do jornal, também contribuíram para “melhor equilibrar a sua manutenção
pessoal”, enquanto estudava Medicina na Escola Médico-Cirúrgica de Porto
Alegre.59 Ao graduar-se médico em dezembro de 1916, sua formatura foi
orgulhosamente noticiada “pelos companheiros” do jornal O Exemplo:
Após um Curso brilhantíssimo, em que conquistou grande número de notas distintas em diversas cadeiras, defendeu quinta-feira
última sua tese de doutoramento perante uma comissão de
catedráticos da Escola Médico Cirúrgica o nosso diretor Chagas
Carvalho. O trabalho inaugural do nosso talentoso companheiro,
sobre a asma sifilítica foi aprovado com distinção.60

Outro anúncio, no início de 1917, informava que o Dr. Chagas Carvalho
concedia consultas “grátis aos pobres”, na sua residência e na redação do
jornal e tratamento especial da asma.61
Chagas Carvalho, como outros intelectuais negros do jornal O Exemplo,
também usou a imprensa para combater preconceitos raciais. Na matéria
intitulada Seleção Indecorosa, seu colega de redação o elogiava pela “causa
nobre” que abraçara combatendo o preconceito em uma escola da capital:
Ao talentoso e esperançoso moço Alcides das Chagas Carvalho
envio cordiais felicitações pela causa nobre que abraçou, reverberando energicamente contra o proceder inqualificável do
velho educacionista Dr. Alfredo Clemente Pinto, que ordenou
seleção indecorosa aos educandos da escola que dirige. Associo-me ao solene protesto do meu patrício.62

Em 1917, o redator do jornal O Exemplo anunciou que Chagas Carvalho
deixaria a direção do jornal, para abrir gabinete médico na cidade de Montenegro, onde “teve a ocasião de também revelar seus dotes jornalísticos,
58 O Exemplo, 20/02/1916 p. 4.
59 O Exemplo, 04/02/1917, p. 1.
60 O Exemplo, 02/01/1917, p. 2.
61 O Exemplo, 07/01/1917, p. 1.
62 O Exemplo, 22/10/2016, p. 2.
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escrevendo no jornal O Progresso.63 Conforme Álvaro Franco (1943), Chagas
Carvalho tornou-se diretor da Higiene Municipal na cidade de Montenegro/
RS.64 Nessa cidade, segundo jornal local, Chagas Carvalho “durante vários
anos exerceu a profissão de médico, dedicando-se de maneira especial ao
atendimento de crianças” e mais tarde tornou-se patrono de rua, conforme
Lei 2.803, de dezembro de 1977.65 De acordo com documentos de óbitos da
Santa Casa, faleceu em Porto Alegre, em 25 de dezembro de 1958, com 65
anos, de infarto do miocárdio.66

Arnaldo Dutra
(01/07/1888 - 20/05/1929)
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Arnaldo Dutra era filho de Miguel Antônio Dutra e Leopoldina Dutra e
irmão de Otávio Dutra, conhecido maestro de Porto Alegre. Em 1910, casou-se com Othylia Leal. Foi funcionário público dos Correios e Telégrafos
e graduou-se médico pela Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre em 1926.
Em comum com Chagas Carvalho, registra-se sua trajetória na imprensa
negra, no jornal O Exemplo, onde começou cedo, já no início do século XX,
como colaborador. No final da primeira década do século XX, publicou no
jornal algumas crônicas intituladas Rabiscos. Posteriormente, já na década de
1920, foi convidado a assumir o cargo de redator-chefe do jornal, no período
de 1928-1929, conforme segue:
A convite do nosso companheiro e gerente sr. Clemente Gonçalves de Oliveira, Arnaldo Dutra tornou-se redator-chefe desta
folha, continuando, como até então, a encher as suas colunas
com a prosa de suas crônicas e com as observações oportunas
e judiciosas de seu espírito equilibrado e justiceiro.67

Portanto, pode-se dizer que Arnaldo Dutra fez parte de quase todo o
período de existência do jornal O Exemplo. Foi também diretor do periódico
O Imparcial, entre 1916-1918 e da Gazeta do Povo, entre 1920-1922, ambos
de Porto Alegre. Nesses periódicos também denunciou preconceitos, defendeu a instrução e ideias republicanas e homenageou políticos republicanos
rio-grandenses, como Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros.
Arnaldo Dutra, assim como Chagas Carvalho, entendia que a educação era
“uma arma fundamental na luta contra o preconceito”, naquele momento em
que a república excluía o voto dos analfabetos. Na crônica Rabiscos, escrita
63 O Exemplo, 04/02/1917, p. 1.
64 FRANCO, Álvaro. Panteão médico rio-grandense. São Paulo: Ramos, Franco Editora, 1943, p. 460.
65 Jornal Ibiá, Especial Personagem da Rua, p.1.
66 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. Livro de Óbitos, nº57, de 30/01/1958 a 10/04/1959, p.112.
67 O Exemplo, 27/05/1929, p. 1.
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em 1909, defendeu a instrução popular e apontou a falta de instrução como a
principal razão do preconceito racial contra os negros. Também parabenizou
a Sociedade Grêmio José do Patrocínio, por proporcionar instrução aos filhos
dos pobres, conforme excerto que segue:
Entre as condições necessárias ao progresso de uma nação,
destaca-se, sem dúvida, como principal a instrução popular. É
por dela que o homem chega a conhecer todos os direitos e
deveres, penetra nos arcanos da natureza, descobre as leis que
a regulam e aplica-a em proveito próprio (...) entretanto, ainda
predomina a ignorância no meio dos filhos humildes em pleno
século XX? Por quê? Somente porque o preconceito avassala
ainda as consciências! Nega-se a instrução ao filho do homem
preto; nega-se a instrução ao filho do modesto operário, porque
este não pode frequentar a aula de botinas e colarinho! Como
se a inteligência destes e direitos não são iguais, aos filhos do
homem branco e rico. Negar-se a instrução, a maior riqueza que
pode aspirar o homem pobre, é um absurdo tão grande, que
revolta ao mais pacato humano. Porém, não está tudo perdido.
Está aí em plena atividade o Grêmio José do Patrocínio, a cuja
frente encontra-se uma plêiade de homens, ardorosos defensores
de cultivo dos filhos dos pobres! Este “bloco” de inteligências
lúcidas fez questão primordial que nos estatutos do Grêmio,
constasse, sobretudo, proporcionar instrução a todos àqueles que
não pudessem frequentar um colégio. Desnecessário será dizer
que a aula do grêmio é grátis. Que dignificante exemplo! Não
podíamos deixar neste rabisco de aplaudir tão dignificante ideia!68

Ademais, Arnaldo Dutra fez a defesa da educação como estratégia de
inserção na cidadania, para conhecer “direitos e deveres”. Por outro lado,
demonstrou que também transitava entre os “modestos operários”, ao mencioná-los em suas crônicas.
Anúncios publicitários publicados no jornal O Exemplo revelam que Arnaldo Dutra também atuou como professor particular, lecionando “matérias
do Curso Elementar” em sua residência e atendendo como médico na sede
do jornal O Exemplo e em uma farmácia, o que era bastante comum entre os
médicos daquela época. Também lecionou na Escola Estadual Hilário Ribeiro.69
Arnaldo Dutra ocupou cargos em várias sociedades negras da cidade de
Porto Alegre. Na Floresta Aurora, a mais longeva associação negra de Porto
Alegre, que funcionou de 1872 a 2009, ocupou o cargo de orador oficial.
Essa tradição oral de retórica nas agremiações negras da Primeira República
68 O Exemplo, 22/08/1909, p.1.
69 A Federação, 20/12/1923, p. 7.
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foi destacada por Paulina Alberto70 entre intelectuais negros de Campinas e
São Paulo. Arnaldo Dutra exibia esse perfil nas sociedades negras de Porto
Alegre, como exemplifica o excerto sobre a “Sessão Cívica” comemorativa
do “13 de maio”, no Teatro São Pedro, em 1928.
No palco se achavam os membros do Núcleo Mantenedor do
O Exemplo e, cessados os acordes, o Dr. Dario de Bittencourt,
diretor da redação desta folha, ocupando a presidência da
solenidade, historiou a atuação de seu jornal na sociedade
porto-alegrense, nos seus 36 anos de existência (...) e concedeu
a palavra ao Dr. Arnaldo Dutra, clínico aqui residente e redator
do O Exemplo, orador oficial da solenidade.71
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Arnaldo Dutra também foi figura de destaque na cultura artística porto-alegrense. Como demonstraram Felipe Bohrer72 e Isabel Silveira dos Santos,73
muitos afrodescendentes se dedicaram às artes, principalmente à música e ao
teatro, destacando-se grande número de músicos, maestros, atores e atrizes
negros em Porto Alegre. Arnaldo Dutra era um desses intelectuais e artistas,
que foi presidente e ator do Grêmio Literário Dramático Arthur Rocha, ator
do Conjunto teatral C.C. Rei da Pândega, músico do Grupo Musical Terror
dos Falcões (1913) e presidente do bloco de carnaval Os Batutas (1922),
Sociedade Carnavalesca conforme excerto:
Os Batutas – Estes apreciados carnavalescos encerraram os seus
festejos do corrente ano, no qual tiveram brilhante representação.
Sábado último estiveram no baile que realizou a sociedade Flor
da Primavera e ontem após serem tiradas diversas fotografias,
dirigiram-se para a residência do seu presidente, sr. Arnaldo
Dutra, onde dançaram até às 22 horas.”74.

Sua trajetória artística como ator e músico foi única entre os médicos
aqui estudados e merece ser investigada e aprofundada em novos estudos.
Compartilha-se com Liane Susan Müller75 a ideia de que, no contexto do
pós-Abolição em Porto Alegre, sujeitos negros transitaram simultaneamente
70 ALBERTO, Paulina, op. cit.
71 O Exemplo, 20/05/1928, p.1.
72 BOHRER, Felipe Rodrigues. A música na cadência da história: raça, classe e cultura em Porto Alegre no
pós-abolição. Dissertação (Mestrado em História) Programa de Pós-Graduação em História, Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2014.
73 SANTOS, Isabel Silveira dos. Cultura teatral afrodescendente: identidades e pedagogias culturais no teatro
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Tese, Educação, UFRGS, 2015.
74 A Federação, 06/03/1922, p. 4.
75 MÜLLER, Liane Susan. Irmandade, jornal e sociedades negras em Porto Alegre 1889-1920. 1999. Dissertação
(Mestrado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999.
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em diferentes agremiações, inserindo-se socialmente em múltiplas associações
da comunidade negra local.
Em 27 de maio de 1929, o jornal O Exemplo noticiava a morte prematura
do Dr. Arnaldo Dutra, com 41 anos, vítima de edema agudo do pulmão.76
De acordo com o redator Antônio Gonzaga, “a morte de Arnaldo Dutra
repercutiu dolorosamente” na cidade de Porto Alegre “onde o extinto era
muito relacionado”. Seu enterro foi concorrido, com representantes de todas
as classes e “apreciável número de coroas”. Nas homenagens póstumas, foi
representado como “[...] um filho amantíssimo, esposo fiel, irmão dedicado”,
em que sobressaía a culta inteligência que o punha a serviço das causas nobres” e de “grande valor intelectual”. De acordo com seus pares, “ele sempre
encarou a medicina, assim como a imprensa, “como um apostolado, jamais
negando seu auxílio como médico ou como jornalista a alguém”.77
A ênfase dos redatores do jornal O Exemplo nas relações familiares, sociais
e culturais dos afro-rio-grandenses durante as homenagens fúnebres de intelectuais negros pode ser interpretada como uma forma de contestação aos
preconceitos e representações racializadas que pairavam sobre negros(as)
no pós-Abolição. Segundo Hall, o regime de representações racializadas foi
a forma mais recorrente da construção da diferença racial na modernidade,
naturalizando e reduzindo “as pessoas a poucas características simples e
essenciais, representadas como fixas por natureza”.78 De acordo com Hall,
estabelecia-se uma fronteira simbólica entre nós e eles, como parte da manutenção da ordem social e de um sistema político excludente.

Diógenes Baptista
(03/11/1891 - 03/06/1962)
Baptista Diógenes era filho de João Baptista de Leão e Eva Baptista.
Casou-se com Waldemira de Oliveira Baptista, com quem teve três filhos.79
Diógenes Baptista também foi funcionário público nos Correios e Telégrafos80
e, como Chagas Carvalho e Arnaldo Dutra, também foi colaborador e assumiu
cargos no jornal O Exemplo, tendo sido secretário da redação do jornal em
1918. Sua colaboração se deu principalmente com a publicação de poemas,
na seção poética do jornal:
Temos o prazer de cientificar o quanto nos são simpáticos, que
entraram para a redação desta folha, os nossos distintos amigos
76 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. Livro de Óbitos, op. cit.
77 O Exemplo, 22/05/1929, p. 1.
78 HALL, Stuart, op. cit., p.190.
79 CARTÓRIO DA 4ª ZONA DE PORTO ALEGRE. Registro Civil das Pessoas Naturais. Certidão de Óbito de
Diógenes Baptista.
80 A Federação, 1919.
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Diógenes Baptista, acadêmico de medicina e Oswaldo Meister.
Diógenes Baptista é conhecido dos nossos leitores pelas colunas
desta folha onde colabora em seções poéticas.81

Vale destacar, conforme sublinha Paulina Alberto (2017), que a publicação de poemas, crônicas e trechos de romances e contos na imprensa negra
cumpria a função de mostrar que os intelectuais da imprensa negra “não
eram apenas alfabetizados, mas também letrados” (p. 57). Conforme a autora,
suas poesias versavam em geral sobre “musas inspiradoras”, suas “amadas”,
como pode-se observar também na poesia de Diógenes Baptista, intitulada
“Miragem”, publicada no jornal O Exemplo:
Miragem
A ALGUÉM QUE ME COMPREENDE
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Que lindo olhar possuis, oh! minh’amada,
Parece que da estrela mais brilhante,
Para ele, foste implorar ajoelhada
Brilho e graça. Pede-me o amor que o cante.
Como cantá-lo, se a lira é humilhada
Nas irradiações dele a todo instante?
Ainda se fosse toda cravejada
De pérolas, esmeraldas, diamante...!
De admirá-lo bem nunca me farto
Porque nele minh’alma se deslumbra
E até mesmo, na solidão do quarto,
À noite, quando nele estou pensando,
Em miragem, me lembra na penumbra,
A glória de morrer o contemplando.
V- 1916

Diogenes Baptista82

Sublinha-se, na direção apontada por outros autores, que havia um visível
desequilíbrio de gênero entre os intelectuais colaboradores da imprensa negra
nas primeiras décadas do século XX. Contudo, apesar de o discurso dominante ter sido o masculino, estudos recentes têm demonstrando a presença
de mulheres como colaboradoras dos jornais de imprensa negra.83
81 O Exemplo, 20/01/1918, p.2.
82 O Exemplo 07/05/1916 p.3.
83 Entre as colaboradoras do jornal O Exemplo destacam-se Alice Machado (Pepita) e Carmem d´Aguiar.
Suas crônicas denunciaram não apenas o preconceito de raça, mas também os preconceitos de gênero na
sociedade rio-grandense e defenderam a importância da instrução da comunidade negra no pós-Abolição.
Para detalhes consultar: BAHIA, op. cit., 2017.
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O nome de Diógenes Baptista constava também entre os alunos matriculados no Curso de Medicina da Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre
em 1918.84 Sua formatura no Curso de Medicina da Escola Médico-Cirúrgica
de Porto Alegre foi noticiada no jornal O Exemplo em 1920. Ao felicitá-lo, o
redator sublinhou tratar-se de um “adepto dos mesmos ideais por que batalhamos de lança em riste”, conforme segue:
Fatos e Ocorrências
Dr. Diógenes Baptista
Terminou a 21 do corrente, os exames das cadeiras componentes
da última série de medicina da Escola Médio-Cirúrgica desta
capital, sendo em todas aprovado, o nosso amigo e colaborador
Dr. Diogenes Batista.
Nós, que pela sua grande modéstia – inexplicável nesta época
de exibicionismo – o estimamos verdadeiramente e sabemo-lo
adepto dos mesmos ideais porque batalhamos de lança em riste,
calorosamente felicitamo-lo pela sua formatura e auguramos as
melhores venturas em sua vida prática.85

Diógenes Batista, assim como Arnaldo Dutra, além de médico, foi destaque
no cenário artístico local, porém como poeta, tendo publicado o livro de poesias intitulado Aguapés (1932), escrito durante o tempo em que esteve preso
acusado do assassinato de Ramiro Rodrigues Pereira, em coautoria com sua
esposa Waldemira Baptista. Portanto, a trajetória do médico Diógenes Baptista
foi marcada pela tragédia que resultou na sua prisão em 29 de agosto de
1929, na Farmácia São Jorge, onde funcionava seu consultório. No processo
de Habeas-corpus, em favor do Dr. Diógenes, consta que teria assassinado o
indivíduo Ramiro Rodrigues Pereira, em defesa da honra de sua esposa. Dr.
Diógenes Baptista foi julgado por “crime em defesa da honra”, condenado
no primeiro julgamento e absolvido no segundo.86 Infelizmente, não temos
outras informações sobre sua trajetória após esse trágico acontecimento.
Diógenes Baptista faleceu em 03 de junho de 1962, aos 71 anos, de infarto
do miocárdio, em Porto Alegre.

84 MUSEU DA HISTÓRIA DA MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL. (Reserva Técnica). Notas e Apontamentos.
Caixa 16. Pasta 04, 1918.
85 O Exemplo 26/12/1920 p.3.
86 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Processo de Habeas-corpus, 1929.
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Os resultados parciais e provisórios desta pesquisa sobre as trajetórias dos
intelectuais negros Alcides das Chagas Carvalho, Arnaldo Dutra e Diógenes
Batista sugerem que intelectuais afro-rio-grandenses pertencentes a setores
médios da população engajaram-se em projetos políticos contra os preconceitos raciais e na defesa da instrução e da plena cidadania de negros(as) nas
primeiras décadas do século XX. Portanto, argumenta-se que suas trajetórias
não podem ser interpretadas apenas como estratégias individuais na busca
de ascensão social, mas fazendo parte de projetos coletivos, que incluíam
outros intelectuais negros, tais como José da Silva Dias, Antônio Gonzaga,
Antônio Lourenço, Marcílio Freitas e Francisco José Ricardo, entre outros.
Os dados aqui analisados demonstram também que esses três intelectuais
negros conquistaram diplomas de Medicina na Escola Médico-Cirúrgica de
Porto Alegre, nas primeiras décadas do século XX, embora suas trajetórias
permaneçam ausentes na História da Medicina do Rio Grande do Sul. Nesse
sentido, este capítulo pretendeu visibilizar e salientar o protagonismo desses
médicos afro-rio-grandenses e a pluralidade de suas trajetórias: na imprensa
negra, como professores e ocupando posições de destaque no cenário artístico,
como atores, músicos e poetas. Salienta-se também o papel da educação e
da imprensa negra na inserção social desses intelectuais negros na sociedade
porto-alegrense das primeiras décadas da república.
Não se pretende com esta breve análise esgotar um tema tão complexo,
mas, antes, incitar debates e questionamentos e estimular a escrita de histórias
negras plurais, que contemplem um amplo leque de experiências e projetos
de diferentes sujeitos históricos, no contexto das histórias afro-atlânticas. Por
último, ressalta-se a importância das pesquisas sobre negros(as) no cenário
cultural do Brasil meridional, salientando suas conexões nacionais e transnacionais e seus projetos políticos na Primeira República.

Momentos da trajetória da “rainha Jinga”
Maria Teresa Joaquina e os embates
fundiários em uma localidade rural
do litoral do Rio Grande do Sul:
séculos XIX-XXI1
Rodrigo de Azevedo Weimer

R

Osório, 1980

ufavam os tambores em cadência fúnebre. Os maçambiqueiros,
dançantes em ritual afro-católico em louvação a Nossa Senhora do
Rosário, seguiam em procissão, pés descalços, em torno da praça
de Osório,2 em despedida a uma rainha, naquele triste dezembro. Em luto,
a cidade não assistiria a festa subsequente de Nossa Senhora do Rosário, em
janeiro de 1981.
Figura 1– Velório da Rainha Jinga Maria Teresa, 1980
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Acervo Norton Corrêa
1 A pesquisa apresentada conta com dados levantados em pós-Doutorado na Universidade do Vale do Rio
dos Sinos e é tributária de discussões realizadas durante a elaboração do relatório de reconhecimento da
comunidade de Morro Alto, bem como de debates ocorridos durante o seminário “Negros no sul: trajetórias e associativismo no pós-Abolição”. Agradeço ao povo do maçambique, em especial à Preta, à rainha
Francisca Dias, ao rei João Batista Rodrigues, ao Faustino, ao Pelé e à Bela. Agradeço ainda a Fernanda
Oliveira Silva, pelas indicações bibliográficas.
2 Osório localiza-se a 102 km a leste de Porto Alegre pela BR-290, estrada conhecida como Freeway. Desta,
chega-se pela rodovia BR-101 à localidade do Morro Alto – reconhecida como “remanescente de quilombos”, traçando cerca de 25 km, contornando a lagoa da Pinguela, e, desta mais ao norte, pela RS-484, à
cidade de Maquiné, à distância de 13 quilômetros.

Rodrigo de Azevedo Weimer

Os participantes daquele ritual costumavam saudar, e saúdam, dado que o
maçambique ainda existe nos dias de hoje, a santa, padroeira dos negros, no
momento em que ocorre a reverência a monarcas escolhidos na comunidade
negra.3 Duas fileiras de dançantes, homens negros trajados de branco com
fitas vermelhas e azuis, homenageiam um rei e uma rainha –4 com mantos e
coroas, também, respectivamente vermelhos e azuis –, investidos do poder
monárquico pelo padre no primeiro dia da festa. A soberana detém autoridade e poder absolutos de “determinar” o que deve ser feito nos festejos,
enquanto a presença do rei é mais figurativa.
Figura 2– Dançantes reverenciando Rei Congo Sebastião Francisco Antônio
e Rainha Jinga Sibirina Maria Francisca Dias: sobrinhos de Maria Teresa
Joaquina (outubro de 2014)
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Fotografia Rodrigo de Azevedo Weimer

Originalmente, os dançantes costumavam vir em cortejo desde o Morro Alto,
de onde eram oriundos, até Conceição do Arroio (nome antigo de Osório).
3 Emprega-se o termo “negro” em consciente e proposital anacronismo, utilizando a concepção adotada
pelo movimento social a partir dos anos 1970 e 1980, associada ao somatório de “pretos” e “pardos” nas
denominações empregadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Antes disso, na comunidade analisada, o termo autoempregado para referir-se a pessoas não brancas era o designativo genérico
“moreno”, posteriormente politizado por meio do significante “negro”. Ver WEIMER, Rodrigo de Azevedo.
Felisberta e sua gente. Consciência histórica e racialização em uma família negra no pós-emancipação
rio-grandense. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2015.
4 Apenas negros podem participar do ritual do maçambique, o que lhes rende dividendos em termos de
respeitabilidade e relevância política na sociedade osoriense. Por essa razão, julgamos haver uma positivação
dos processos de racialização, na qual a rainha Maria Teresa ocupou um lugar importante, ao encabeçar
a intermediação com o poder local. Sobre racialização, ver MATTOS, Hebe Maria. Marcas da Escravidão.
Biografia, racialização e memória do cativeiro na História do Brasil. Tese de Professor Titular em História,
Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2004. ALBUQUERQUE, Wlamyra R. O jogo da dissimulação.
Abolição e cidadania negra no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. ROSA, Marcus Vinícius de
Freitas. Além da invisibilidade. História social do racismo em Porto Alegre durante o pós-Abolição (18841918). 2014. 312 f. Tese (Doutorado em História). Programa de pós-graduação em História, Universidade
Estadual de Campinas, Campinas. Para a positivação dos processos de racialização nos clubes negros, ver
SILVA, Fernanda Oliveira. As lutas políticas nos clubes negros. Culturas negras, racialização e cidadania na
fronteira Brasil-Uruguai no pós-Abolição (1870-1960). 2017. 279 f. Tese (Doutorado em História). Programa
de pós-graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. A autora também
menciona as coroações de reis e rainhas.

Momentos da trajetória da “rainha Jinga” Maria Teresa Joaquina e os embates fundiários em
uma localidade rural do litoral do Rio Grande do Sul: séculos XIX-XXI

Mapa 1 – Localização de Porto Alegre, Osório, Morro Alto e Maquiné no mapa
do Rio Grande do Sul

https://www.google.com.br/maps As localizações em branco foram indicadas por mim
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Mapa 2 – Região de Osório (Conceição do Arroio), Maquiné e Morro Alto, em
mapa anterior a 1934.5

5 1934 foi o ano de renomeação de Conceição do Arroio como Osório, por parte do interventor Flores da
Cunha. Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DO RIO GRANDE DO SUL (AHRS), Conceição do Arroio – Móvel
5 – Gaveta 3 – Envelope 445 s/d Planta da cidade. 1: 358:000 (detalhe).
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Segundo a tradição, o maçambique se origina do tempo da escravidão.
Entretanto, o registro escrito mais antigo de que tenho notícia é o de Antônio
Stenzel Filho, que escreveu, na década de 1920, uma crônica histórica que
remetia a 1872. Nesse texto o autor sustenta a ideia de que o maçambique é
originário do tempo do cativeiro, o que converge com os mitos de origem do
ritual.6 Os cargos de rei e rainha são vitalícios – o que difere de outras irmandades do Brasil ao longo da história –7 e sucedidos por meio de nomeação
pelo antecessor. Os referenciais africanos representados pelos títulos – Rei
Congo e Rainha Jinga – fazem parte de um léxico tradicionalmente transmitido
de forma oral, como parte do nome do cargo ocupado, muito mais do que
expressão da manutenção de uma memória sobre monarcas do século XVII
do continente africano, de fato inexistente.8 Em outras palavras: os nomes
Congo e Jinga não possuem algum conteúdo específico, a não ser quando
“consumidos” a partir de folcloristas, padres ou acadêmicos, e não implicam
em uma memória do continente africano. Os reis possuem tais designações
desde que o festejo existe, graça oferecida por Nossa Senhora do Rosário na
narrativa mítica. Cumpre destacar o protagonismo e a liderança de mulheres
negras nessas formas de associativismo e resistência cultural.9 A rainha do
maçambique mais famosa, e ainda hoje lembrada como modelo de conduta,
foi Maria Teresa Joaquina, falecida naquele distante dezembro de 1980.
Recuperarei aqui momentos significativos da trajetória daquela rainha
osoriense, tomando como problema de observação e eixo argumentativo as
lutas fundiárias ocorridas na região onde Maria Teresa nasceu, já que sua
história oferece um bom patamar de observação para essas questões. Dessa
maneira, nos termos propostos por François Dosse, é apresentada aqui uma
biografia “modal”, ou seja, uma investigação sobre uma vida que busca tomá-la
como instrumento analítico para observação de um determinado problema
histórico. Nessa perspectiva, a singularidade permite acessar o geral, revelando
o comportamento médio em dado momento.10
Sua trajetória não será verificada por meio de uma narrativa linear, e sim
por meio de momentos significativos que possam elucidar aspectos de interesse
à temática observada. Afinal, a linearidade estrita é uma composição artifi6 STENZEL FILHO, Antônio, A Vila da Serra, Conceição do Arroio: sua descrição e história, usos e costumes
até 1872: reminiscências, Porto Alegre: Instituto Estadual do Livro, 1980 [original de 1924]. Por mais que
tenha procurado no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, nos arquivos da Cúria Metropolitana de Porto
Alegre e da Cúria Diocesana de Osório, nada encontrei de registros escritos sobre a irmandade de Nossa
Senhora do Rosário do século XIX. É possível que a devoção à Santa não tenha encontrado registro formal.
7 KARASCH, Mary. Rainhas e juízas: as negras nas irmandades dos pretos no Brasil central (1772-1860) In:
XAVIER, Giovana; FARIAS, Juliana Barreto; GOMES, Flávio (orgs.) Mulheres negras no Brasil escravista e
do pós-emancipação. São Paulo: Selo Negro, 2012.
8 WEIMER, Rodrigo de A. “Africana venceu a guerra como venceste esta coroa.” Ressignificações e circularidade cultural entre as rainhas Nzinga (Angola, século XVII) e Jinga (Rio Grande do Sul, século XX).
Afro-Ásia, v. 54, 2016.
9 	 Desempenhando os papéis de rainhas, juízas, procuradoras e irmãs, angariando recursos, contribuindo
para a construção de igrejas, promovendo o cuidado de doentes. KARASCH, op. cit.
10 DOSSE, François. O desafio biográfico: escrever uma vida. São Paulo: EdUSP, 2009. p. 195.

Momentos da trajetória da “rainha Jinga” Maria Teresa Joaquina e os embates fundiários em
uma localidade rural do litoral do Rio Grande do Sul: séculos XIX-XXI

cial para impor uma ilusão de uniformidade e homogeneidade às biografias
clássicas, dos “personagens ilustres”, não sendo admissível à nova biografia,
destinada aos “homens comuns”.11 É difícil afirmar que foi possível “estudar as
metamorfoses do sentido de identidade narrativa do sujeito biografado”, mas
certamente conseguiu-se ultrapassar uma sequência temporal que traçasse
um percurso coerente do nascimento à morte.12 Foram compulsadas fontes
variadas, tais como relatos orais de netos e sobrinhos, registros paroquiais
para reconstituir episódios familiares, processos judiciais para dar conta de
conflitos fundiários, imagens e registros sonoros para aproximação das dinâmicas do maçambique ao longo do tempo, trabalho de campo no ritual
contemporâneo e no grupo que o realiza com o mesmo fim, bibliografia de
folcloristas, textos de jornais para averiguar a repercussão e representações
do ritual e da morte da rainha na imprensa.
Podemos identificar, grosso modo, três momentos de valorização do maçambique de Osório da parte dos círculos letrados de Porto Alegre. No fim da
década de 1940 – Maria Teresa ainda não reinava –, ele despertou o interesse
de Dante de Laytano,13 que buscava na congada uma reserva de autenticidade
que pudesse demonstrar o papel do negro na formação do Rio Grande do
Sul, em uma concepção estática de cultura. Entre as décadas de 1970 e 1980,
chamou a atenção de folcloristas, como Paixão Côrtes,14 e antropólogos, como
Norton Corrêa.15 Julgava-se o auto do maçambique um folguedo popular em
vias de extinção, cabendo tomar medidas para salvaguardar suas tradições.
Aquele momento coincidia com a iminência do desaparecimento físico da
rainha. Acreditava-se que Maria Teresa, julgada centenária, não viveria muito,
e que talvez com ela desaparecesse a congada. A partir de seu falecimento, no
dia 12 de dezembro de 1980, o maçambique perdeu parte de sua ascendência
diante da sociedade osoriense, mas sobreviveu até os dias de hoje, com o
empenho dos maçambiqueiros, que o levaram à travessia de tempos adversos.

11 Idem, p. 297.
12 dem, p. 346.
13 LAYTANO, Dante, As congadas do município de Osório, Porto Alegre: Associação Riograndense de música,
1945.
14 PAIXÃO CÔRTES, João Carlos. Folclore gaúcho: festas, bailes, música e religiosidade rural, Porto Alegre:
CORAG, 1987.
15 Por exemplo, nos seguintes textos publicados em Correio do Povo: CORRÊA, Norton, No maçambique
de Osório história virou folclore, Correio do Povo, 25.01.1976, Museu de Comunicação Social Hipólito
José da Costa; CORRÊA, Norton, O papel do Maçambique na sociedade escravocrata, Correio do Povo,
01.02.1976, Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa; CORRÊA, Norton, A presença africana
no Rio Grande do Sul, Correio do Povo, 18.06.1977, Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa;
CORRÊA, Norton, Maçambique de Osório vai sair de novo às ruas, Correio do Povo, 23.12.1978, Museu de
Comunicação Social Hipólito José da Costa; CORRÊA, Norton, Maçambique de Osório: o único e último
auto popular do Rio Grande do Sul, Correio do Povo, 14.01.1973, Museu de Comunicação Social Hipólito
José da Costa. Corrêa, em seus estudos antropológicos, manteve contato e entrevistou a rainha Jinga Maria
Teresa no fim de sua vida.
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O terceiro momento de maior visibilidade do maçambique foi no início
do século XXI, quando a comunidade que o promove passou a reivindicar
as prerrogativas ligadas à condição de “comunidade remanescente de quilombos”, asseguradas pelo artigo 68 dos Atos das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição de 1988 – especialmente o direito à terra que,
conforme veremos, é tributário das lutas fundiárias em que a rainha Jinga se
viu envolvida. A partir de 2001, o ritual foi interpretado como signo de uma
especificidade identitária e “sinal diacrítico” por meio do qual se estabelecem
as fronteiras de pertencimento a um grupo étnico,16 compreendido como
sujeito de direitos constitucionais.
Desde então, pesquisadores do espaço acadêmico17 – inclusive aqueles
encarregados de fazer um relatório de reconhecimento comunitário, dentre
os quais me incluo – procuraram entender melhor o funcionamento e o
simbolismo do maçambique, em sua relação com uma demanda política
contemporânea. São diversas as referências à escravidão em seus mitos de
origem, nos quais Nossa Senhora do Rosário, sozinha ou junto a uma moça
branca, proporciona vida, liberdade e terra a um escravo condenado à morte,
e ainda um folguedo para se divertirem – importante pela humanização em
face da brutalidade do cativeiro. Cumpre observar que se considerava que
apenas a Santa tinha poder diante das maldades praticadas sobre os cativos.18
Além das referências à ancestralidade no mito de origem, a escravidão
também é tomada como fundamento de direitos, a partir do testamento legado por Rosa Osório Marques. Como veremos em seguida, um documento
de 1886 em que uma senhora escravista legava direitos territoriais aos seus
cativos foi empregado na década de 1970 como mecanismo de defesa perante

16 No caso em questão, de comunidade remanescente de quilombos, o étnico se sobrepõe ao racial. Se a
discriminação fenotípica a assinala como racialmente distinta de uma forma geral, uma série de características socioculturais – forma de organização de parentesco e nominação, universo de crenças, lendas e
mitos, maneiras de relacionar-se com o território, repertório etnomusical etc – estabelece as fronteiras de
uma coletividade etnicamente singular, inclusive diante de outros grupos e pessoas negras. A respeito de
grupos étnicos, ver: POUTIGNAT, Philippe; STREIFF_FERNART, Jocelyne. Teorias da etnicidade. Seguido
de Grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth. São Paulo: Editora da UNESP, 1998. BARTH, Fredrik.
O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2000.
17 Ver FERNANDES, Mariana Balen. Ritual do maçambique e atualização da identidade étnica na comunidade negra de Morro Alto/RS. 2004. 124f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Programa de
pós-graduação em Antropologia Social, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004.
BITTENCOURT JÚNIOR, Iosvaldyr.“Maçambique de Osório: entre a Devoção e o Espetáculo: não se cala
na batida do tambor e da Maçaquaia”. 2006. 453f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Programa
de pós-graduação em Antropologia Social, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.
18 BARCELLOS, Daisy M. de; CHAGAS, Miriam de Fátima; FERNANDES, Mariana Balen; FUJIMOTO, Nina
Simone; MOREIRA, Paulo Roberto Staudt; MÜLLER, Cíntia Beatriz; VIANNA, Marcelo; WEIMER, Rodrigo
de Azevedo. Comunidade negra de Morro Alto. Historicidade, identidade e direitos constitucionais. Porto
Alegre: Editora da UFRGS, 2004, p. 261.
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ofensivas externas sobre terras conjuntamente ocupadas.19
Além de referencial para contendas territoriais, Maria Teresa segue sendo
a monarca exemplar, o espelho em que todas deveriam se mirar. Segundo
a atual rainha, Francisca Dias, em testemunho anterior à sua coroação, sua
virtude residia em ser severa no desempenho de seu comando:
Jamais, não vai existir outra rainha igual a Maria Teresa [...]
Porque a Maria Teresa era... firme nas decisões, ela ia, e se ela
não podia ela chamava alguém pra... chamava alguém pra...
se ela não podia ir sozinha ela chamava alguém e... e fazia as
pessoas ir a ela.20

Osório e Morro Alto, 1966
Em dezembro de 1964, uma descendente de cativos, Olina, contemporânea de Maria Teresa, ludibriada, vendeu para uma empresa – pedreira José
Agostinelli S/A ( JASA) – direitos de uso sobre um terreno herdado de sua
mãe, a liberta Eufrásia. As terras se situavam na localidade do Morro Alto,
município de Osório – nos dias de hoje, pertence a Maquiné, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Eufrásia havia recebido o lote como parte de um
todo indiviso, por meio de um testamento da senhora escravista Rosa Osório Marques, em 1886.21 As demais famílias legatárias sentiram-se ultrajadas,
não apenas porque o testamento que deixou aquele terreno para seus pais
determinava que as terras não poderiam ser vendidas ou permutadas, mas
também porque a empresa ingressou com um processo de usucapião sobre
o conjunto do terreno, e não apenas sobre o quinhão adquirido.
Oitenta anos após o testamento, os integrantes daquela comunidade, em
sua maioria netos daqueles cativos, se mobilizaram para apresentar sua oposição ao processo movido pela JASA, que entendiam ser eivado de má-fé e
irregularidade. Da mesma forma como a venda do terreno foi feita por uma
filha da cativa Eufrásia, as pessoas escolhidas como autoras da ação de oposição ao usucapião também eram filhas de cativos: Maria Teresa, de Teresa, e
Aurora, de Merêncio. Eles se apresentavam, na petição da ação de oposição
ao usucapião, na qualidade de “herdeiros e sucessores de ex-escravos” e fa19 BARCELLOS, op. cit. CHAGAS, Miriam de Fátima. Reconhecimento de direitos face aos (des)dobramentos
da História: um estudo antropológico sobre territórios de quilombos. 2005. 382 f. Tese (Doutorado em
Antropologia Social). Programa de pós-graduação em Antropologia Social, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.
20 Entrevista com Francisca Dias, sobrinha-neta de Maria Teresa Joaquina, realizada em 7/10/2013 em Osório.
Nome explicitado porque, ao referir seu lugar na hierarquia do maçambique, sua identidade fica de todo
modo, revelada. Ademais, em sua condição soberana sobre o maçambique, ela torna-se uma figura pública.
21 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (doravante APERS). Comarca de Viamão.
Vara de família. Inventário e testamento, inventariada e testamenteira: Rosa Osório Marques, caixa 030.0125,
auto n. 108, 1888.

149

Rodrigo de Azevedo Weimer

lavam “por si e pelos demais condôminos”. Eram porta-vozes da coletividade:
Maria Thereza Joaquina, brasileira, viúva, de afazeres domésticos,
residente e domiciliada em Osório, Alípio Cândido da Silveira
e Aurora da Conceição Silveira [esposa de Alípio], brasileiros,
casados, ele agricultor e ela das prendas domésticas, residentes
e domiciliados n/mun. na localidade denominada Morro Alto,
vem, respeitosamente, por seu procurador no fim firmado, ut
instrumento de mandato outorgado por instrumento público
que acompanha a presente, com fundamento no art. 1580 §
único do código civil, por si e pelos demais condôminos, todos
herdeiros e sucessores de ex-escravos, contestar a ação de usucapião proposta por José Agostinelli S.A. – Comércio, Agricultura
e Pecuária, fundamentada dita ação de usucapião na cessão de
direitos por Olina Gonçalves da Silva [...]22
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A peça apresentada – é difícil saber se a argumentação foi construída
pelos demandantes, por seus procuradores legais ou em diálogo entre eles
– procurava interpretar os objetivos de Rosa ao fazer a doação. Segundo
ela, a cláusula de inalienabilidade do terreno devia-se ao estímulo a fixar
um patrimônio, a que não se tinha acesso na África [sic!] ou sob a escravidão. Era louvada a iniciativa “civilizadora” como forma de proporcionar aos
descendentes de cativos “um patrimônio”, “fixá-los à terra” e não deixar em
situação de carência ou miséria.23
Na noção de justiça daquelas famílias, a libertação da escravidão deveria
implicar no acesso à terra, de tal forma que “ser descendente dos escravos
de Rosa” conferiria direitos territoriais. O testamento intermediaria o cativeiro
e os direitos a usufruir, fato que se reforçaria depois, devido à importância
assumida pelo documento no momento de defesa diante da expropriação.
A autoridade de Maria Teresa em encabeçar o processo de 1966 não
residia apenas na proximidade genealógica com uma legatária da doação,
mas também de sua condição de rainha do maçambique de Osório. Dessa
maneira, encarnava uma “reserva moral” acionada em uma luta social. A
tradição afro-religiosa desempenhava um papel indicativo dos porta-vozes
do grupo. Maria Teresa encarnava a autoridade do maçambique, que por
sua vez, era signo de união grupal, necessária naquele delicado momento.

22 FÓRUM DE OSÓRIO. Usucapião, Autor: José Agostinelli S.A., n. 175, 1966, f. 26. Grifos meus.
23 Idem, f. 26-27.
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Figura 3 – Maçambique em 1961. Rainha Jinga ao centro.

Acervo particular da família de Ermenegildo Manoel da Silva

Como indicam Barcellos et al.,24 o processo tramitou, entre a primeira
instância e o tribunal de alçada, até meados dos anos 1970, encontrando a
rainha praticamente nonagenária. Após Iraci, filha de Olina, tentar anular a
escritura de venda, os contestantes foram vitoriosos: o tribunal de alçada,
talvez convencido pelos argumentos “civilizatórios”, depreendeu haver má-fé
da empresa requerente, que propositadamente omitiu a presença de outras
pessoas no terreno usucapido.
Naquela ocasião, os moradores de Morro Alto, à procura de papéis que
pudessem amparar a defesa de direitos, localizaram, em pesquisa no Arquivo
Público do Estado do Rio Grande do Sul, um testamento e um inventário que
só conheciam por meio da oralidade.25 O documento foi lavrado no cartório
de registro de imóveis como escritura e anexado à sua oposição. O drama
da iminência de perda de terras coletivas levou os integrantes daquele grupo a valorizar e se apegar no testamento, que trouxe uma garantia contra a
expropriação.26
Embora – ainda hoje – a legislação que assegura o direito das comunidades
quilombolas encontre precário cumprimento, pode-se perceber uma dupla
24 BARCELLOS, op. cit. p. 192-196.
25 Assim, a instituição onde trabalho foi mais que o repositório de fontes para contar uma história; pelo
contrário, é parte dessa história.
26 CHAGAS, op. cit., p.119.
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influência dos embates fundiários dos anos 1970 sobre as lutas do século
XXI. Há, sem dúvida, uma dimensão de memória, segundo a qual as lutas do
passado inspiram as contendas do presente. O testamento localizado naquele
momento, as épicas narrativas da vitória sobre Agostinelli, relatados com
orgulho pelos guardiões de memória – tudo isso faz parte do amor-próprio
por episódios bem-sucedidos de conflitos pretéritos que contêm o gérmen
dos combates correntes.
Todavia, há um plano mais objetivo vinculante das lutas de décadas atrás
com a demanda contemporânea, já que o Artigo 68 dos Atos das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988 se fez possível devido
à pressão do movimento social negro, que encontrava fundamento e acúmulo nas lutas fundiárias das décadas precedentes. O próprio engajamento
comunitário nos anos 1960, 1970 e 1980 redundou na inscrição do direito à
terra das comunidades remanescentes de quilombos nas determinações da
Carta Magna de 1988. Sob esse viés, Maria Teresa e seus contemporâneos
não legaram apenas memória de luta, mas também o próprio fundamento
legal sobre o qual os seus se empenham. É possível perceber agência na definição do corpo legal, não em um plano pessoal, mas na tradução no plano
individual de uma atuação racial, comunitária e familiar. A tradição, portanto,
longe de ser um peso do passado, desempenhou um papel transformador.
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Figura 4 – Rainha Jinga Maria Teresa, fim dos anos 1970
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Ramalhete e Morro Alto, 1886

154

No túmulo de Maria Teresa, registra-se, em sua lápide, o nascimento em
1886, ao passo que o registro de batismo indica ter vindo à luz em 7 de fevereiro do ano seguinte.27 Seja quando for, sabe-se que nasceu de ventre-livre.
Um neto, criado por ela, recorda das histórias de sua infância na localidade do
Ramalhete, situada no interior da fazenda do Morro Alto (ver mapa 1). Em sua
leitura, o ventre-livre significava que “não tinha mais responsabilidade como
o antigo”; apesar disso “sempre tinha aquela pressão deles [senhores]”.28 Um
relato a respeito dessa “pressão” senhorial por manter laços de sujeição foi
coletado por Norton Corrêa, que ouviu da rainha episódios de sua infância.
Ela contou que era uma “negrinha ativa” que o “nhonhô” queria “tirar para
seu comando”. Ela tinha que levar fogo para que ele acendesse seu fumo, e
geralmente se queimava ao carregar uma brasa; até que aprendeu a transportá-la utilizando uma colher.29 Embora o tom do relato seja mais celebratório
do fato de ser “ladina” ao escapar do suplício, do que propriamente uma
denúncia da intenção senhorial de mantê-la em cativeiro e de continuar
exercendo uma autoridade determinante de tarefas e punições físicas, é certo
que o “nhonhô” figura como polo de poder incontestado.
Por outro lado, se forros ou ingênuos estavam submetidos ao comando
senhorial, também podiam ser sujeitos de direitos. Contemporâneo do nascimento de Maria Teresa foi o testamento da senhora Rosa Osório Marques,
de 1886. Visto como benesse senhorial, foi usado, como vimos, para proteger os terrenos comunitários da ofensiva de invasores e reivindicado como
fundamento de um direito que até hoje se renova. Nesse documento, Rosa
– senhora sem filhos – legou a 24 libertos “cento e oitenta e quatro braças
de terras de matos que possuo na fazenda do ‘Morro Alto’, separadamente
entre eles para darem uso e fruto passando destes a seus filhos e daqueles
pela mesma forma sem que possam vender ou permutar”.30 Dentre eles,
encontrava-se sua mãe.
A mulher cuja trajetória estamos acompanhando nasceu quase simultaneamente ao momento em que foi elaborado o testamento, que significou,
nas representações coletivas daquele grupo, a aquisição de direitos e de uma
personalidade civil na condição de liberdade. Maria Teresa é representante
ideal da primeira geração nascida após o cativeiro. Seu nascimento se deu
no momento de uma nova etapa na vida familiar e comunitária, e sua história
indica que o passado escravista procurou impor continuidades: no sentido
27 ARQUIVO DA CÚRIA DIOCESANA DE OSÓRIO (doravante ACDO). Livro 14 de batismos, 1886-1888.
Batismo de Maria, filha de Teresa Sibirina, f. 85v.
28 Entrevista com um neto de Maria Teresa Joaquina, realizada em 20/12/2013 em Osório.
29 CORRÊA, Norton. Tia Maria Teresa festejou aniversário rememorando momentos de seu passado. Correio
do Povo, 08.02.1980. Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa.
30 APERS. Comarca de Viamão. Vara de família. Inventário e testamento, inventariada e testamenteira: Rosa
Osório Marques, caixa 030.0125, auto n. 108, 1888.
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de (tentar) restringir direitos e conservá-la em situação similar ao cativeiro.
Mas também indica que a escravidão, se deixava marcas presentes, pertencia
ao passado. Maria Teresa era representante adequada para encabeçar uma
demanda comunitária pelas prerrogativas trazidas pelo testamento, que remetia ao direito à terra e à liberdade, mas igualmente estabelecia ligação com
realidade mais antiga, identificada com a mãe de Maria. Aqui é impossível
não lembrar da fala registrada por Ana Rios e Hebe Mattos: “minha mãe foi
escrava, eu não sou”.31 A geração daquelas mulheres traçou a difícil fronteira
de delimitação entre um passado de escravidão e a construção da liberdade.
Figura 5 – Foto família dos “Teresa” (década de 1950). Maria Teresa é, da
direita para a esquerda, a quarta pessoa, de cabelos brancos. Sua filha Tomásia é, da esquerda para a direita, a primeira pessoa após a última criança,
trajando vestido listrado. A reunião de tantas pessoas, de velhos a crianças,
para posar para uma foto familiar comum sugere um sentimento de pertença
comum, no caso, vinculado à família dos Teresa.
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A história de Maria Teresa e seus vínculos familiares pode ser relacionada
às análises realizadas pela historiografia brasileira, que tem acompanhado a

31 RIOS, Ana Lugão e MATTOS, Hebe. Memórias do cativeiro. Família, trabalho e cidadania no pós-abolição.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 121.
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formação de famílias de cativos ou de libertos durante o período imperial,32
ou ainda ultrapassado as fronteiras de 1888 e 1889, investigando a história
de famílias negras pelo período republicano afora.33 Alguns trabalhos têm-se
proposto a acompanhar trajetórias coletivas em um longo prazo, circunscrevendo o universo observado em grupos familiares específicos, a fim de analisar aspectos históricos como dinâmicas de memória, processos identitários,
práticas de nominação, propriedade fundiária e momentos de expropriação,
migrações etc, em espaços geográficos como Itajaí e Osório, no sul do Brasil,
e o Recôncavo Baiano, no nordeste.34 Em seu estudo de 2018, José Bento
da Rosa Silva investigou a trajetória de uma família portadora de um nome
“africano”, o que é no mínimo incomum. O risco que eventualmente se corre
é o de criar uma falsa unidade através da coincidência léxica do sobrenome,
deduzindo identidades em comum e “modos de ser” entre sujeitos históricos
que não necessariamente compartilham pertenças.
Os estudos sobre famílias negras, sob a vigência do cativeiro ou além,
têm demonstrado que tais sujeitos sociais foram capazes de imprimir ao
devir histórico suas marcas, comportando-se com uma autonomia bastante
superior à passividade ou vitimização que eventualmente lhes são atribuídas.
Em diversos casos, ao fazerem-se livres, alguns forros lograram tornar-se
proprietários de lotes de terras – por meio de doações ou aquisições (e,
portanto, eram capazes de formas próprias de acumulação de recursos). As
pesquisas levam também à conclusão de que a condição de escravidão ou a
ela subsequente não redundou em “anomia” ou incapacidade de organização
32 SLENES, Robert W. Na Senzala, uma flor. Esperanças e recordações na formação da família escrava – Brasil
Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999; ROCHA, Cristiany M. Histórias de famílias escravas. Campinas: Editora da UNICAMP, 2004; REIS, Isabel Cristina F. A família negra no tempo da escravidão:
Bahia, 1850-1888. 2007. 300 f. Tese (Doutorado em História). Programa de pós-graduação em História,
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007. ROCHA, Solange P. Gente negra na Paraíba oitocentista: População, família e parentesco espiritual. 2007. 424 f. Tese (Doutorado em História). Programa de
pós-graduação em História, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007. FREIRE, Jonis. Escravidão e
família escrava na Zona da Mata Mineira oitocentista. 2009. 359 f. Tese (Doutorado em História). Programa
de pós-graduação em História, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009; PINTO, Natália G.
Gerações de senzalas, gerações de liberdade: experiências de liberdade em Pelotas/RS, 1850/1888. 2017.
253 f. Tese (Doutorado em História). Programa de pós-graduação em História, Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.
33 RIOS e MATTOS, Memórias... op. cit.; MARQUES, Leonardo. Por aí e por muito longe: dívidas, migrações e os
libertos de 1888. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009; SOUZA, Edinelia M. O. Pós-Abolição na Bahia. Hierarquias,
lealdades e tensões sociais em trajetórias de negros e mestiços em Nazaré das Farinhas e Santo Antônio
de Jesus 1888/1930. 2012. 272 f. Tese (Doutorado em História). Programa de pós-graduação em História,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012; NASCIMENTO, Álvaro. Trajetórias de duas
famílias negras no pós-Abolição (Nova Iguaçu, século XX) In: Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil
Meridional, 6, 2013, Florianópolis, Anais… Florianópolis, Grupo de Pesquisa “A experiência dos africanos
e seus descendentes no Brasil”, 2013; COSTA, Carlos Eduardo C. Migrações negras no pós-abolição do
sudeste cafeeiro (1888-1940). Topoi. Rio de Janeiro, v. 16, n. 30, p. 101-126, jan./jun. 2015; SILVA, Lúcia
Helena O. Paulistas afrodescendentes no Rio de Janeiro pós-Abolição (1888-1926). São Paulo: Humanitas,
2016.
34 SILVA, José Bento Rosa. Caetano & Caetanos: tradição oral e história (em preto & branco). Itajaí: Ed. do
autor, 2008; WEIMER, Rodrigo de Azevedo. Felisberta… op. cit.; SILVA, José Bento Rosa. Família Cazumbá. As peculiaridades dos descendentes de africanos nos últimos anos da escravidão e no pós-Abolição
(Recôncavo da Bahia – c. 1879-2015). Itajaí: Casa Aberta; Recife: Editora UFPE, 2018.
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social e familiar.35 Hoje, tem-se percebido que no que toca às comunidades
negras, a melhor unidade de observação é o plano familiar, e não o individual, dado que as estratégias de atuação social geralmente eram pensadas e
vividas de forma coletiva. Maria Teresa era uma “Teresa”, era rainha de uma
congada, era parte de uma comunidade, e apenas sob esse prisma seremos
capazes de perceber sua atuação.

Maquiné, 1908
No dia 2 de abril de 1908, Abel Felipe Angélico e Maria Teresa Joaquina
apresentaram ao juízo distrital da colônia Marquês do Herval – a divisão administrativa que compreendia, então, a região de Maquiné – os papéis para
habilitá-los legalmente ao casamento civil, conforme documento situado no
Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Acompanhavam seu requerimento: declarações de que os nubentes eram solteiros, os nomes de suas
mães (que continham os de suas avós: Tomásia Rita e Teresa Sibirina) e da
residência delas e dos noivos; sua idade; e finalmente um atestado, firmado
por terceiros, de que “não são parentes entre si em grau que os iniba de
casar um com o outro.” De fato, o avô materno de Maria era irmão da avó
paterna de Abel. Ou seu parentesco foi omitido, ou foi considerado distante
o suficiente para não obstar seu matrimônio. Além disso, o documento evidencia que o noivo era alfabetizado, ao contrário da noiva. Então, no dia 16
de abril, os noivos foram considerados habilitados para se casarem, fato que
ocorreu três dias após.36 O termo do seu casamento civil, ao qual tive acesso
por meio do acervo privado de Norton Corrêa,37 foi lavrado na residência de
Manoel Joaquim Antônio – lembrado na tradição oral como marido de Teresa.
A mãe da noiva foi apontada como solteira. Os nubentes tinham – aponta
o documento – 22 e 35 anos de idade. Ela está indicada como dos afazeres
domésticos, e ele, como lavrador.
Se era considerada uma trabalhadora doméstica, é certo que labutava na
roça. Os netos da rainha entrevistados referem a vida dificultosa dos avós.
Unidade camponesa, porém sem um lote próprio, já que Maria não conseguira
seu espaço no território legado pela ex-senhora de sua mãe – pertenceriam,
portanto, ao que Ana Lugão Rios denominou “campesinato itinerante” –,38
ela ajudava seu marido na produção de alimentos para sustentar seus filhos:
35 Essa característica, é sabido, lhes foi imputada pela Escola Sociológica Paulista, exemplificada por Florestan
Fernandes. FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. São Paulo: Dominus
Editora, Editora da USP, 1965.
36 APERS, Habilitação de casamento de Abel Felippe Angelco e Maria Theresa Joaquina. Acondicionador
035.005, 1908.
37 ACERVO PARTICULAR DE NORTON CORRÊA. Termo de casamento entre Abel Felipe Angélico de Oliveira
e Maria Teresa Joaquina, 19.04.1908.
38 Não tendo terras próprias, dependiam da boa vontade de terceiros para plantar e colher. Com isso, eram
expostos a constrangimentos e penúria desconhecidos por aqueles que possuíam quinhões próprios. RIOS
e MATTOS, Memórias... op. cit.
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Antonieta, Isabel, Josefina, Teresa Maria, Tomásia e Abel. A situação se tornou
ainda mais difícil depois que o avô morreu por afogamento: “parece que era
domador de cavalos e eu acho que ele foi atravessar um rio, muito cheio,
né, e aí ele faleceu afogado.”39
E depois também ela contava pra nós quando ela ficou sozinha,
sem o marido, que ela tinha muito filho, e levava tudo pra roça,
tudo junto. Tava grávida, o meu pai, e os, os, e os senhores lá
pediam as crianças pra ela... Pedia as meninas, né. Ah, me dá
essa, fica comigo, não sei o que. Ela não deu ninguém, né. Hoje
[?] ela criou todos, né. Comendo feijão com leite, uma história
que ela falava muito, né. Meu pai também dizia que se criou
comendo feijão com leite. E era horrível aquilo, né.40
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Na leitura de sua neta, a opção por criar os filhos, ainda que com grande
dificuldade, envolvia o esforço para evitar que as crianças fossem “dadas em
criação” aos fazendeiros, poupando-as dos abusos e das violências a que fora
sujeita quando ingênua. Essa, porém, é apenas parte da história, porque a par
da vitimização tem-se a agência. Os artigos reunidos em coletânea organizada por Giovana Xavier, Juliana Barreto Farias e Flávio Gomes evidenciam
o papel de sustentáculo das relações familiares das mulheres negras, desde
o tempo da escravidão: seja no sustento material, seja no protagonismo das
lutas pela liberdade, seja no papel organizativo dos núcleos domésticos, seja
na manutenção da autoestima das famílias escravizadas.41 Ora, os infortúnios
de sua vida levaram a futura rainha a assumir esse papel de forma decisiva.
Em algum momento da primeira metade do século XX, Maria Teresa teria
ocupado um terreno na localidade denominada Ribeirão do Morro Alto, de
sua propriedade ou por meio de autorização para se instalar consensualmente.
Localizava-se junto às ruínas da casa senhorial, aterrorizadas por almas penadas. Segundo alguns, a partir daí sua filha Antonieta “Ninica” sonhou com a
localização de um tesouro na região; segundo outros, um próprio fantasma
bateu à sua porta, não para atemorizá-la, mas para oferecer a benesse da
indicação de onde estava enterrada uma botija de ouro.

De Morro Alto a Passinhos,
de Passinhos a Osório,
primeira metade do século XX
Na primeira metade do século XX, Maria Teresa realizou dois percursos
migratórios: o primeiro entre Morro Alto e a localidade de Passinhos, e outro
39 Entrevista com uma neta de Maria Teresa Joaquina, realizada em 29/9/2014 em Osório.
40 Entrevista com uma neta de Maria Teresa Joaquina, realizada em 29/9/2014 em Osório.
41 XAVIER, FARIAS e GOMES, Flávio, op. cit.
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entre esse último distrito e a cidade de Osório. O segundo movimento é de
fácil compreensão, já que ocorreu após sua coroação como rainha do maçambique. Deve ter se dirigido à cidade para exercer melhor o controle sobre a
congada e para sua articulação com o poder público e com a Igreja. Branco,
Garcia e Marques – por meio de fonte não indicada – registram 1950 como
o início do reinado de Maria Teresa.42 Depois dela, foram rainhas uma filha,
Tomásia, e uma sobrinha, Sibirina. Hoje, a rainha é sua sobrinha-neta, Francisca.
Figura 6 – Rainha Jinga Maria Teresa portando a bandeira de Nossa Senhora
do Rosário
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42 BRANCO, Estelita, GARCIA, Rose Marie Reis e MARQUES, Lilian Argentina Braga. Maçambique. Coroação
de reis em Osório. Porto Alegre: Comissão Gaúcha de Folclore, 1999, p. 36.
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A partida de Morro Alto, porém, é mais fugidia, dado que os entrevistados deram explicações lendárias, de difícil tratamento historiográfico, para o
fato de terem ido embora. Segundo mais de um de seus sobrinhos,43 Maria
Teresa desenterrou um pote de ouro de localização indicada por fantasmas
de cativos. Se não cabe ao historiador esclarecer a veracidade do relato
daquele “causo”, Dosse indica que a própria crença em lendas tem uma significação histórica a ser interpretada. A lenda é um acontecimento histórico.
Nessas circunstâncias, pode-se ambicionar a reconstituição de um sistema
de valores.44 É o que procurarei fazer aqui: tentar elucidar o que o pote de
ouro está simbolizando. Se não é possível atribuir veracidade ou falsidade à
lenda, o que foge à competência do historiador, a análise das modalidades
de recordação é reveladora dos conjuntos de crenças subjacentes.45 Lendas
sobre botijas de ouro enterradas são relativamente comuns nas áreas rurais
do Rio Grande do Sul, mas é importante colocar em relevo seus significados
em um plano local. Do que falam quando mencionam tesouro?
Ele foi encontrado no terreno onde Maria Teresa habitava, concedido pelos
antigos cativos. A antropologia lévi-straussiana identifica diferentes formas
pelas quais as sociedades humanas relacionam-se com os mortos. Alguns são
benfazejos, homenageados pela descendência, e outros, agressivos, pelo fato
de lhes ter sido recusado um descanso.46 Na comunidade investigada, estão
presentes ambas as posturas: havia os “cativos nomeados”, ancestrais lembrados em sua particularidade e devidamente reverenciados, e os agressivos
“cativos anônimos”, genéricos e desenraizados, cujo sangue foi derramado
injustamente para preservar a mesquinharia senhorial. A dupla possibilidade
de cativos nomeados ou anônimos revelava, também, a ambiguidade entre
o esquecimento e a lembrança das memórias do cativeiro:
Se descartarmos [os mitos e lendas contados] como “mistificação”
ou “inverdade” que não se encaixa em pretensões biográficas,
não perceberemos que se trata de uma resposta específica – e
legítima – à questão destacada por Gilroy: “o desejo de esquecer os terrores da escravidão e a impossibilidade simultânea
de esquecer”. Não incluir no assunto os familiares é o desejo
de esquecer; atribuí-lo a outros não-identificados é a impossi-

43 Entrevista com um sobrinho de Maria Teresa Joaquina, realizada em 22/2/2002 em Osório. Entrevista com
um sobrinho de Maria Teresa Joaquina, realizada em 10/10/2013 em Osório.
44 DOSSE, op. cit. p. 147-148; 220; 288.
45 WEIMER, Rodrigo de A. É possível escrever a biografia da rainha Jinga? Reflexões sobre o gênero biográfico
a partir da pesquisa sobre uma rainha negra no litoral do Rio Grande do Sul. In: ABREU, Martha, XAVIER,
Giovana, MONTEIRO, Livia, BRASIL, Eric. Cultura negra vol. 2: trajetórias e lutas de intelectuais negros.
Niterói: EdUFF, 2018 p. 53-83
46 LÉVI-STRAUSS, Claude. Minhas palavras. São Paulo: Editora Brasiliense, 1986, p.239.
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bilidade do olvido.47

Os moradores relatam que o ouro era enterrado quando ocorria guerras
civis e revoluções. Trazendo algum escravo para cavar um buraco onde
depositar o tesouro, ele também lhe servia de cova: ali eram assassinados
para que seu sangue ficasse na terra e sua alma penasse, pela eternidade,
em defesa da botija. Suas trágicas histórias produziam medo e riscos para
os vivos. Eles assustavam Maria Teresa: “então quando chegava de noite,
ela via, chamavam, atiravam louça, quebravam louça”.48 Os fantasmas eram
perigosos porque eram ressentidos, emoção definida como ódio recalcado
e desejo de vingança impotente.49
Aqueles que procuraram Maria Teresa para oferecer o ouro como dádiva
tinham uma postura ambígua. Ao mesmo tempo em que poderiam ser perigosos, eles aparecem como benfazejos (mortos por seus senhores, cansados
de penar em torno do pote de ouro, afugentando aventureiros, eles buscaram
seu descanso, razão por que o entregaram a Maria Teresa, bondosa e necessitada). A indicação da localização do tesouro significaria a possibilidade de
emancipação da maldição pela eternidade. Há espaço, portanto, para uma
reconciliação.
Na versão de um de seus sobrinhos,50 porém, encontrar o tesouro não
garantiu a ela a prosperidade prometida, já que, sem saber o que fazer com
aquela fortuna, buscou a intermediação de um patrão de sua filha, residente
em Porto Alegre. Subavaliando o pote de ouro, ele ficou com a diferença
para si. Maria Teresa foi enganada. Segundo o mesmo entrevistado, enganado
também foi seu cunhado, Manoel Felipe, que teria encontrado um pote de
ouro ao lavrar seu terreno e constatar que o arado batera em alguma coisa.
Um descendente de italianos, que era arrendatário daquele lote, soube do
ocorrido e convenceu Manoel a marcar o local onde o tesouro foi encontrado
com seu casaco. Na calada da noite, esse indivíduo apropriou-se do ouro
encontrado por Manoel, cavando no local indicado. Tornou-se posteriormente
um dos homens mais ricos da região. Cumpre observar que o “italiano” era
um mero inquilino, não possuía terras. A partir do momento em que ele se
apropriou da fortuna de Manoel Felipe, tornou-se “rico”. A narrativa, por um
lado, ressalta a má-fé da prosperidade dos brancos, e a inocência dos negros
ao serem enganados, tanto no caso de Manoel quanto no da sua cunhada.
47 WEIMER, É possível… op. cit. A referência a Gilroy está em GILROY, Paul. O Atlântico negro. São Paulo:
Ed. 34; Rio de Janeiro: Universidade Candido Mendes, Centro de Estudos Afro-Asiáticos, 2001. p. 413.
48 Entrevista com um sobrinho de Maria Teresa Joaquina, realizada em 22/2/2002 em Osório.
49 ANSART, Pierre. História e Memória dos ressentimentos. In: BRESCIANI, Stella e NAXARA, Márcia. Memória
e (Res)sentimento. Indagações sobre uma questão sensível. Campinas: Editora da UNICAMP, 2004. WEIMER, Rodrigo de A. Tia Maria Teresa, os fantasmas e o pote de ouro. Estruturas e reavaliações funcionais
de narrativas míticas sobre a escravidão entre descendentes de cativos. Osório, século XX. Cadernos do
LEPAARQ. Pelotas, Vol. XI, n. 22, 2014, p. 380-392. Disponível em: < https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/
index.php/lepaarq/article/download/3773/3430>. Acesso em 25/5/2018.
50 Entrevista com um sobrinho de Maria Teresa Joaquina, realizada em 10/10/2013, em Osório.
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Havia algo precioso que lhes pertencia e que foi ilegitimamente retirado.
Em trabalho anterior, procurei interpretar essas lendas como metáforas
da expropriação fundiária, o que é reforçado por terem sido contadas em
um momento de luta pela recuperação das terras. Naquela comunidade, a
relação com o território é mediada pela referência à ancestralidade, seja por
meio da inscrição nele dos “antigos” através da nominação, de pessoas e de
terrenos; seja pelas árvores por eles plantadas, e os “umbigos enterrados”,
que estabelecem o vínculo entre indivíduo e território; seja, ainda, por intermédio do caráter de sacralidade de que estão investidos os solos das casas
habitadas pelos pais ou avós.51
As narrativas apresentam riquezas oriundas do solo – no caso da primeira,
com intervenção ativa dos fantasmas, originários do “tempo antigo” – que
por ingenuidade foram perdidas. Os relatos de expropriação territorial são
constantes na história comunitária, e infelizmente foram poucos os que obtiveram decisões judiciais favoráveis. Na maioria dos casos, tratava-se de campos fechados com arame e cercas que “avançavam”, que jamais conheceram
judicialização e dos quais foi possível falar por meio da linguagem cifrada das
lendas. “Demonstrados os elos entre o ouro oriundo do período escravista
com o território ao qual se conecta por vínculos simbólicos e afetivos, não
resta muito difícil inferir os laços consequentes entre a perda deste ouro e
a perda do território”.52
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51 BARCELLOS, op. cit. p. 312-358.
52 WEIMER, Rodrigo de Azevedo. O ouro dos escravos: metáforas de expropriação de territórios negros no
litoral norte do Rio Grande do Sul. In: XII Encontro Estadual de História ANPUH/RS, 2014, São Leopoldo. Anais eletrônicos... São Leopoldo: Unisinos, 2014. p.1-14. Disponível on-line: <http://www.eeh2014.
anpuh-rs.org.br/resources/anais/30/1403793809_ARQUIVO_Oourodosescravos_artigo_Rodrigo_Weimer.
pdf> Acesso: 23.05.2018.
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Figura 7 – Retrato de Maria Teresa, fim dos anos 1970
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No rol de temáticas da historiografia do século XIX, desempenharam lugar
de destaque as preocupações sobre os espaços da liberdade e da necessidade e sobre as possibilidades de atuação individual na história.53 Sabina
Loriga argumentou que o descolamento entre indivíduo e sociedade foi uma
construção do século XX, não estando colocada na “narração biográfica desenvolvida pelos pensadores do século XIX [que] nos preserva de uma visão
individualista do indivíduo”.54 Segundo a autora, nos “grandes homens” do
século XIX nada havia de autárquico. Ainda segundo Loriga, na abordagem
de Carlyle, “o herói é aquele que, por sua sinceridade, sabe captar a realidade em toda sua verdade e profundeza”.55 Isso se aproxima, feitas algumas
mediações, da leitura apresentada sobre a trajetória de Maria Teresa.56 Não
se trata de construir narrativas edificantes sobre a rainha, mas de recuperar
um momento da historiografia em que indivíduo e sociedade não eram dispostos em fronteiras tão nítidas. Ele nos ajuda a pensar o exemplo estudado.
Em sua atuação, como rainha e como contendora em processo judicial,
Maria Teresa interferiu na conformação do mundo em que viveu, deixando
desdobramentos para seus sucessores, ao mesmo tempo em que trazia consigo costumes comunitários e familiares. Maria Teresa se colocava “por si e
pelos demais condôminos, todos herdeiros e sucessores de ex-escravos”. Por
si e “pelos Teresa”.57 Por si e “pelos maçambiqueiros”. Como parte em ação
judicial, Maria Teresa não se colocava individualmente, e produzia desdobramentos que só vieram à tona depois de sua morte. Sueli Carneiro assinala
como, historicamente, algumas individualidades encarnaram memórias de
uma ancestralidade, como parte da resistência ao “biopoder”, à “racialidade”
e ao “epistemicídio”.58 Certamente é o caso de Maria Teresa em sua condição
de mulher negra e na liderança desempenhada:
Trataremos, todavia, de apreendê-la [a resistência negra no
pós-Abolição] através da voz de alguns sujeitos que encarnam,
com suas vidas, uma memória ancestral, o processo tortuoso
53 LORIGA, Sabina. O pequeno X. Da biografia à história. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
54 LORIGA, op. cit. p. 217.
55 LORIGA, op. cit. p. 76.
56 Quanto ao “culto” à memória do “herói”, deixemo-lo aos descendentes – que, em todo caso, já o realizam
de alguma maneira.
57 Na comunidade em questão, as famílias adquirem o nome do ancestral: “os Teresa”, “os Inácio” etc.
58 CARNEIRO, Sueli. A construção do outro como não-ser como fundamento do ser. 2005. 339 f. Tese (Doutorado em Educação). Programa de pós-graduação em Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2005. A primeira categoria foi tomada pela autora ao universo conceitual foucaultiano; a segunda, foi por
ela construída nos termos do mesmo repertório intelectual. O conceito de epistemicídio foi formulado por
Boaventura de Souza Santos e incorporado à sua análise.
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de construção da identidade, os enfrentamentos com o racismo
e a discriminação, a tomada de consciência individual e da
dimensão política e coletiva desse processo, a construção da
crítica e da autonomia de ação e pensamento em relação aos
efeitos de poder/saber produzidos pelo dispositivo.59

Maria Teresa era uma mulher do seu tempo e de seu local, e seria um
anacronismo colocá-la como porta-voz de um feminismo negro. Mesmo que
se admita que não estava em jogo a destruição do patriarcado, é possível
dizer que a ela se aplica o princípio do “erguer-nos enquanto subimos”.60 Ao
ascender como rainha, trouxe consigo, ao menos parcialmente, a comunidade
de que fazia parte. Seu investimento de poder não obedecia a uma lógica
individualista. Sua proeminência como matriarca pode ser apropriada como
símbolo para novas lutas sociais, e involuntariamente oferece um contraponto
ao poder masculino. No espaço do maçambique, quem manda é a rainha, e
não há espaço para a tirania dos homens.
Em contrapartida, não se pode cair no que bell hooks aponta como o
estereótipo racista da “supermulher negra forte”.61 Maria Teresa foi vitimizada,
comeu o pão que o diabo amassou, sofreu e passou, inclusive, fome. Entretanto,
o somatório dessas circunstâncias não a impediu de empoderar-se no âmbito
comunitário – e extracomunitário. Essas considerações levam a pensar que os
indivíduos nunca são totalmente poderosos, nem absolutamente impotentes.
Para Norbert Elias, o coletivo e o particular, o social e o individual são
interdependentes. Mais do que somatório de sujeitos atomizados, a sociedade constitui-se como rede de relações, mais potentes e de maior alcance
do que os anseios particulares. A indissociabilidade se traduz no fato de
Maria Teresa ter sido socializada, desde o ventre livre, em um ambiente em
que determinadas regras e padrões circulavam – por exemplo, as normas de
parentesco e a ritualidade do maçambique, que lhe foram internalizadas.62 A
individualização é definida, sempre, por critérios sociais. Ao mesmo tempo,
no entanto, os preceitos são construtos humanos, e desde a infância de Maria
Teresa passaram por intensas transformações. Todas as pessoas moldam o
social e são moldadas por ele; em graus variados, conforme jogos de força,
pode prevalecer um ou outro aspecto. Contudo, inexiste indivíduo totalmente
autônomo nem integralmente submetido à força do corpo social: “uma pessoa
pode ter mais funções de matriz do que outra, mas é sempre também uma
59 CARNEIRO, op. cit. p. 150-151.
60 DAVIS, Angela. Mulheres, cultura e política. São Paulo: Boitempo, 2017. p. 15-24.
61 hooks, bell. Mulheres negras: moldando a teoria feminista. Revista Brasileira de Ciência Política. n. 16.
janeiro-abril de 2015.
62 Desconheço a sociogênese das rainhas do maçambique, e muito menos se, como Mozart estudado por
Elias, Maria Teresa foi preparada desde cedo para assumir essa função. Contudo, é indubitável sua formação em um ambiente no qual o ritual cumpria papel de destaque na expressão de sentimentos e anseios
coletivos. ELIAS, Norbert. Mozart. Sociologia de um gênio. Rio de Janeiro: Zahar, 1995.
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moeda. Até o membro mais fraco da sociedade tem sua parcela na cunhagem
e na limitação dos outros membros, por menor que seja”.63
Maria Teresa era uma mulher pobre, e havia limites em seu poder de
manipular e definir os trajetos da história. Havia constrangimentos óbvios.
Influenciou, porém, os rumos da comunidade de forma ativa, ao incorporar
a resistência observada. Além disso, na escala local, a rainha era autoridade
detentora de poder e, mais que isso, pode ser vista, em termos de função
sociológica, como “gênio” comparável ao Mozart estudado por Elias: uma
pessoa com “um dom especial” que, contudo, é produzido socialmente. Ou,
no seu caso, comunitariamente. Seu talento “em si mesmo constitui um dos
elementos determinantes de seu destino social, e, assim, é um fato social,
assim como os dons simples de uma pessoa sem gênio”.64
Christophe Charle está correto quando alerta para que não caiamos em
hagiografias inconscientes aos escrever a história de cidadãos ilustres ou obscuros.65 Entretanto, há reparos a fazer nessa observação. A primeira é de que
a fronteira entre o ilustre e o obscuro é uma questão de escala, e obedece
a flutuações. Mesmo tendo sido televisionada em um programa dominical
(Fantástico), Maria Teresa era obscura em plano nacional, mas eventualmente
adquiriu projeção estadual e era francamente célebre em um plano municipal
e comunitário. Daí decorre outro aspecto: o antídoto à hagiografia implica em
atribuir méritos individuais a construções coletivas, inscrevendo os sujeitos
biografados em narrativas mais amplas das quais são partícipes.
A tensão entre indivíduo e sociedade – insolúvel, mas produtiva – encontra-se latente ao pensarmos na relação estabelecida pela rainha com a
comunidade de que fazia parte no momento de uma luta fundiária, ou ainda
quando atribuímos significados coletivos a lendas que a envolvem especificamente. Entretanto, a personalidade, a psiquê da rainha, são inacessíveis. Não
temos acesso à voz de Maria Teresa, exceto pela via indireta do depoimento
para Norton Corrêa, do qual se depreendem apenas significados modestos.66
Parece ser muito difícil elaborar uma biografia “hermenêutica”,67 isto é, que
acesse inconsciente e pensamentos, intimidade e os processos de subjetivação de Maria Teresa. Até mesmo a reconstituição de aspectos fundamentais
de sua vida é precária. Iletrada, não deixou “escritas de si” – que costumam
oferecer a maior proximidade possível do âmago da intencionalidade do
(auto)biografado –,68 e os depoimentos de que dispomos não são histórias
63 ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Zahar, 1994. p. 52.
64 ELIAS, op. cit. p. 54.
65 CHARLE, Christophe. Homo historicus. Reflexões sobre a história, os historiadores e as ciências sociais.
Porto Alegre: UFRGS; Rio de Janeiro: FGV, 2018, p. 143.
66 Em particular, conforme visto, a prioridade ao orgulho de ser “ladina”, em lugar da denúncia da crueldade
senhorial diante de uma criança. WEIMER, Rodrigo de A. Segurando brasas: “pensamento mítico” sobre a
infância de ventre-livre de uma rainha negra no Rio Grande do Sul. Tempo, v. 23 n. 1, 2017.
67 DOSSE, op. Cit,
68 DOSSE, op. cit. p. 68
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de vida que possibilitem a apreensão de uma subjetividade, mas mediados
pelo lendário e pela visão benevolente de netos e de tantos que a queriam
bem. Suas contradições, portanto – e todos as possuem –, seguem fora do
alcance em face de uma narrativa inevitavelmente coerente e linear de uma
personagem que beira o mítico.69
Nesse sentido, foi importante construir um relato histórico que não seguisse um ordenamento cronológico em uma solução de continuidade. Se
não podemos penetrar na complexidade do seu pensamento, ao menos resta
desconstruir, no plano do relato, ilusões de coerência, procurando fragmentá-lo
um pouco. Por outro lado, se a rainha não nos oferece a possibilidade de uma
biografia de modalidade “hermenêutica”, uma aproximação de sua história de
vida por meio da de tipo “modal” pôde ser uma saída possível, especialmente
quando o problema histórico em foco, a questão fundiária, é candente entre
seus descendentes e trazida por eles e, ainda, quando sua própria trajetória
aponta para a ultrapassagem da separação indivíduo/sociedade.
Se não podemos conhecer a fundo “o que se passava na cabeça da rainha Maria Teresa”, foi mais viável esboçar uma abordagem sobre “o que se
passa na cabeça de seus antigos súditos”. De que significados aquela figura
do passado se reveste? Quais vínculos com a ancestralidade ela atualiza?
O que representam as lendas sobre assombrações? Como Maria Teresa se
inscreve na luta pela manutenção da congada e pela terra? Quais os laços
estabelecidos entre disputas fundiárias passadas e presentes? Quais as temporalidades e historicidades nas quais a narrativa de sua história sustenta
demandas contemporâneas?
Essas últimas são entendidas como legado dos ancestrais, que deve ser
honrado. Para a geração de netos de cativos – octogenários ou nonagenários –, “tia” Maria Teresa é o elo com avós que vivenciaram a escravidão.
Ela mesma já se tornou uma ancestral para as gerações mais novas, que a
conheceram quando eram pequenos ou de quem ouviram falar por meio
de seus pais. É vista como protagonista de uma história que, embora haja
momentos de subjugação, também é rica em episódios como a valentia com
que enfrentou a fome e criou seus filhos; como sua soberania sobre o grupo
de maçambique; como sua ascendência sobre autoridades políticas, eclesiásticas e policiais; como em seu protagonismo em lutas por terras coletivas.
Esses territórios, afinal, têm significados que extrapolam sua materialidade
como terra agriculturável: são vetores de símbolos, de lendas, de passados,
de presenças, de fantasmas, de pertenças.

69 Para uma crítica a essas abordagens, conferir BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: AMADO, Janaína
e FERREIRA, Marieta de Moraes (orgs.) Usos e abusos da história oral. 2ª edição. Rio de Janeiro: Fundação
Getúlio Vargas, 1998. p. 183-191.
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o processo de construção da sociedade republicana e livre, um grupo de insatisfeitos e esperançosos jovens letrados negros reunia-se
diariamente no Salão Calisto, barbearia situada no número 247 da
rua dos Andradas, principal via do centro de Porto Alegre. Por lá debatiam
assuntos de alto interesse, e, antes que o ano de 1892 findasse, lançaram
seu órgão de representação “na vasta arena da imprensa”. Sugestivamente
nomeado de O Exemplo, o programa foi assim sumarizado no editorial de
estreia: “a defesa de nossa classe e o aperfeiçoamento de nossos medíocres
conhecimentos”.1 Entre fases e renovações, o programa foi mantido até a
derradeira edição de 1930 e reiterado de diversas formas nos mais de mil
números publicados, dos quais um volume considerável está salvaguardado
em acervos diversos e disponibilizado para consulta digital.2
A despeito da existência de vários trabalhos debruçados sobre o periódico,
há muito a ser dito e pesquisado. Foi neste encalço que elaboramos nossa
tese de doutorado, de onde se origina este capítulo.3 No intuito de melhor
conhecer o grupo fundador de O Exemplo e suas transformações ao longo
do tempo, notamos que o estabelecimento onde o jornal foi fundado e sediado durante a primeira fase (entre dezembro de 1892 e janeiro de 1897)
e a família proprietária do prédio da sede careciam de uma investigação
mais ampliada. Tendo em vista nossa experiência de pesquisa, decidimos
recuar para o século XIX e ampliar o conjunto documental em busca de
vestígios. Mais do que reconstituir a trajetória de uma família negra livre em
uma sociedade escravista, o que já seria uma contribuição significativa para
os estudos sobre liberdade, trabalho e cidadania negra antes e depois da
Abolição, conseguimos adensar a compreensão do projeto materializado por
meio de O Exemplo e evidenciar outra importante família que foi seu esteio.
Aspectos da trajetória da família Calisto, dona da barbearia na qual os
jovens negros se encontravam e partícipe da fundação e da manutenção de
1 O Exemplo, Porto Alegre, ano 1, n. 1, domingo, 11.12.1892, p. 1.
2 Um apanhado sobre os acervos e a preservação de O Exemplo está em: ZUBARÁN, Maria Angélica. História,
acervo e protagonismo negro no jornal O Exemplo (1892-1930). In: SILVA, Fernanda; PERUSSATTO, Melina;
WEIMER. Rodrigo; SILVA, Sarah (Orgs.). Ciclo de debates sobre o jornal O Exemplo: temas, problemas e
perspectivas. Porto Alegre: IHGRGS, 2015, p. 7-18.
3 PERUSSATTO, Melina Kleinert. Arautos da liberdade: educação, trabalho e cidadania no pós-abolição a
partir do jornal O Exemplo de Porto Alegre (c. 1892 – c. 1911). 2018. 344 f. Tese (Doutorado em História) –
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.
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O Exemplo, tornam-se, assim, o fio condutor deste artigo. Além de apresentar a família e seu estabelecimento, exploramos vicissitudes e pluralidades
presentes em trajetórias e projetos individuais, familiares ou coletivos, bem
como sentidos decorrentes de escolhas por eles manejadas. Para tanto, além
do jornal O Exemplo, serviram como fontes alistamentos eleitorais, anúncios
e notas diversas publicadas no jornal A Federação; habilitações e registros de
casamento religioso e/ou civil; registros de batismo e de óbito; testamentos
e inventários post-mortem; relatórios e almanaques.

Calisto Felizardo de Araújo e
Joana da Conceição e Silva:
diferentes caminhos, uma família
Às cinco horas da tarde do dia dois de julho de 1862, Calisto Felizardo
de Araújo (1819-1909) e Joana da Conceição e Silva (1840-1869) casaram-se
na Igreja de Nossa Senhora da Madre Deus de Porto Alegre.4 Da união nasceram dois filhos e duas filhas: Florêncio Calisto Felizardo da Silva (1863-?),
Esperidião Calisto Felizardo da Silva (1864-?), Maria Torquata Felizarda da
Silva (1866-?) e Margarida Felizarda da Silva (1868-1881). Os dois filhos integraram o grupo fundador de O Exemplo, e o patriarca foi um dos principais
apoiadores materiais e morais do projeto.
Figura 1 - Família Calisto

4 ARQUIVO HISTÓRICO DA CÚRIA METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (doravante AHCMPA). Livro
de Registro de Casamentos da Freguesia de Madre de Deus de Porto Alegre, 1818-1866. Noivos: Calisto
Felizardo de Araújo e Joana Felizarda da Conceição e Silva, 02.07.1862, p. 58.
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Calisto Felizardo de Araújo nasceu na Bahia no dia 14 de outubro de 1819.
Era filho de Felizarda Maria do Bonfim, africana. Mãe e filho se despediram
muito cedo e possivelmente de uma forma brutal: com pouco mais de dez
anos de idade, o pequeno Calisto foi trazido a Porto Alegre pelo Comendador José Antônio de Araújo Ribeiro. Pouco mais de duas décadas depois,
foi descrito no inventário post-mortem como “crioulo, quebrado, 37 anos,
800$000”.5 Legado à sobrinha e inventariante, D. Maria Aldina de Araújo Ribeiro, a quem coube a volumosa legítima de 71:921$043, não mais constava
como sua propriedade em 1874, quando esta faleceu; tampouco juntou-se
sua alforria aos autos do inventário da mesma senhora.6
No momento da abertura do inventário do Comendador, em 1857, Calisto foi arrolado ao lado de 26 homens e cinco mulheres. Com idades que
oscilavam dos três meses aos sessenta anos, assim como ele, havia “crioulos”
(nascidos no Brasil) e ao menos um africano, descrito como “Gege”. Foi listado
sem profissão, mas convivia com cinco marinheiros, dois calafates, dois carpinteiros e um pedreiro. Como ele, Antônio Gege estava “quebrado” e havia
seis doentes. Serafim, aos quarenta anos, foi considerado “aleijado/inútil”.
Somavam ao todo a quantia de 23:212$000, aos quais se acrescentaram mais
750$000 em “escravos falecidos”. Os bens de raiz chegavam a 57:700$000 e
se distribuíam entre a rua dos Andradas (onze imóveis e terrenos) e quatro
em ruas adjacentes (rua da Igreja, da Varzinha, e Nova do Poço). Os móveis
e pratarias contabilizaram 4:537$430.7
Calisto, portanto, passou quase quatro décadas de sua vida escravizado,
fora vítima do tráfico interprovincial de crianças e viveu mais de meio século em liberdade. Talvez tenha aprendido o ofício de barbeiro com colegas
do cativeiro, talvez por outras vias, e seguramente circulava e convivia com
pessoas negras escravizadas, libertas e livres pelo espaço doméstico e urbano
de Porto Alegre. Calisto não foi o único baiano a conseguir libertar-se do
cativeiro, o que sugere a convivência com conterrâneos.
Embora não tenhamos localizado sua alforria, em meio a mais de dez
mil registros compreendidos entre 1748 e 1888, Paulo Moreira localizou 65
baianos. O contato com africanos também não pode ser descartado: 932 alforriados eram da África Ocidental, 1.099 da África Central Atlântica e 68 da
África Oriental.8 O convívio com outros trabalhadores certamente viabilizou
o aprendizado do ofício, a construção de identidades e o compartilhamento
de memórias ancestrais.
5 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (doravante APERS). Comarca de Porto Alegre.
2ª Cartório de Órfãos. Inventariado: José Antônio de Araújo Ribeiro. Inventariante: Maria Aldina de Araújo
Ribeiro. Número 182, maço 2, estante 11, ano 1857.
6 APERS. Comarca de Porto Alegre. Cartório da Provedoria. Inventariada: Maria Aldina de Araújo Ribeiro.
Inventariante: Rafael de Araújo Brusque. Número 422, maço 137A, caixa 004.0175, ano 1874.
7 APERS. Comarca de Porto Alegre. 2ª Cartório de Órfãos. Inventariado: José Antônio de Araújo Ribeiro.
Inventariante: Maria Aldina de Araújo Ribeiro. Número 182, maço 2, estante 11, ano 1857.
8 MOREIRA, Paulo. “Introdução”. In: MOREIRA, Paulo; TASSONI, Tatiana. Que com seu trabalho nos sustenta:
as cartas de alforria de Porto alegre (1748-1888). Porto Alegre: EST, 2007, p. 17.
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O fato é que cinco anos depois da abertura do inventário do Comendador,
na condição de “preto forro” e com nome de liberdade, Calisto Felizardo de
Araújo procurou o Juízo Geral do Bispado de Porto Alegre para declarar não
haver impedimento algum para se casar com Joana da Conceição e Silva.
Declarou ainda ter sido batizado na Freguesia do Pilar da Bahia, província
onde nasceu, ser “solteiro, livre e desimpedido”, e morar em Porto Alegre há
32 anos, onde chegou aos dez anos de idade (“mais ou menos”, segundo as
testemunhas) como “escravo do Comendador José Antônio Araújo Ribeiro”.9
As duas testemunhas apresentadas, por sua vez, tornam-se indícios das relações tecidas com pessoas de diferentes condições e a construção de uma
reputação em liberdade.
A primeira chamava-se Antônio Fernandes dos Reis: “homem branco,
casado, com idade de sessenta e oito anos, natural de Portugal, que vive de
seu negócio nesta capital, onde é morador”. A segunda era Sebastião das
Virgens e África: “homem pardo, solteiro, com idade de sessenta e sete anos,
natural de Pernambuco, que vive de ser tambor-mor da Guarda Nacional desta
capital, onde é morador”. Sob juramento, disseram conhecer “perfeitamente”
o justificante desde que chegou a esta cidade como “cativo do finado Comendador”.10 Ambos possuíam mais de sessenta anos, eram de fora do município,
como o justificante, e possuíam um trabalho reconhecido. Um casado, outro
solteiro. Como foram tecidos os laços de Calisto com um branco português
e com um pardo pernambucano? Este, em especial, carregava no nome e na
epiderme a ancestralidade africana, e veio de uma província próxima a do
nubente. Teria Sebastião passado pela experiência da escravidão, pelo tráfico
interprovincial e/ou, como a mãe de Calisto, pelo tráfico transatlântico? O
sobrenome sugere a última hipótese.
Cronologicamente, a habilitação de casamento foi o último documento
localizado no qual o vínculo de Calisto com o cativeiro fora mencionado.
Sua existência como escravizado do comendador deu lugar à sua existência
como baiano e filho da africana Maria Felizarda do Bonfim. Essa identidade
publicamente apresentada após libertar-se do cativeiro se fez presente no
registro eclesiástico de casamento produzido logo depois da habilitação (1862)
e quase cinco décadas depois em seu testamento (1908). Em meio a isso, a
documentação localizada informa sobre a construção de família, patrimônio
e respeitabilidade por meio do trabalho, da religiosidade, do associativismo
e da boa conduta social e moral.

9 AHCMPA. Livro de habilitações de casamento de 1862. Calisto Felizardo de Araújo (preto forro) e Joana
da Conceição e Silva, n. 41, registro 253.
10 Ibidem.
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Joana da Conceição e Silva, ao contrário do marido, era filha “legítima”11
de Firmino da Silva Americano, natural do Rio de Janeiro, e de Clara Maria
da Silva, de Montevidéu. As fontes não nos deram certeza sobre onde Joana
nasceu: o registro de casamento diz que era nascida e batizada em Montevidéu
e o assento de batismo de uma das filhas, que nasceu na então província do
Rio Grande do Sul.12 De todo modo, sua família ilustra a circulação e o fluxo de
gentes de diversas partes do país e do Prata para a capital sul-rio-grandense.13
Joana residia na Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, onde sua família
estabeleceu residência, enquanto Calisto, em Madre Deus de Porto Alegre.14
Apesar de se casarem na Igreja localizada na freguesia do noivo, nove anos
depois o nome de Calisto estava arrolado dentre os confrades da irmandade
localizada na freguesia originária de Joana, sugerindo trânsitos e laços firmados
em meio à devoção negra da capital.15 Ademais, Joana da Conceição e Silva
era mais uma personagem relacionada a O Exemplo que carregava em seu
nome a devoção e a sociabilidade religiosa no meio negro.16
Localizamos apenas o batismo de Maria Torquata, e notamos a reiteração
do batismo como forma de estreitamento de laços e de busca por segurança
dos filhos e filhas. Bernardina Maria do Espírito Santo e Scipião da Silva Freire
foram os padrinhos. Nada descobrimos sobre a madrinha, mas o padrinho
fora testemunha do casamento de Joana e Calisto e confrade deste na Arquiconfraria do Rosário desde quando era uma Irmandade. Scipião, mais tarde,
tornou-se porteiro-contínuo da Secretaria da Instrução Pública provincial, o
que amplia o rol de homens de cor inseridos no funcionalismo público e,
nesse caso, em um setor amplamente visado nas páginas de O Exemplo, o
11 A condição de nascimento natural ou legítima referia-se ao tipo de relação mantida pelos progenitores
e, por consequência, regulava os direitos das pessoas: “legítima, se proveniente de casamento entre os
pais, ou ilegítima, se gerada fora dele”. Os naturais compunham o grupo dos ilegítimos e “eram aqueles
cujos pais não apresentavam qualquer impedimento para casar, quando da concepção e do nascimento
do filho” (BRÜGGER, Silvia. Minas patriarcal: família e sociedade. São João Del Rei – séculos XVIII e XIX.
São Paulo: Annablume, 2007, p. 134-135). A condição de nascimento de Joana e de seus filhos, legítima,
era uma exceção, enquanto a de Calisto, natural, confirmava a regra da sociedade brasileira (SCHWARTZ,
Stuart. Abrindo a roda da família: compadrio e escravidão em Curitiba e na Bahia. In: Escravos, Roceiros
e Rebeldes. Tradução de Jussara Simões. Bauru (SP): Edusc, 2001, p. 263-292).
12 AHCMPA. op. cit., p. 58; AHCMPA. Livro de Registro de Batismos da Freguesia de Madre de Deus, 18581867. Batismo de Maria Torquata, filha legítima de Calisto Felizardo de Araújo e de Joana Felizarda da
Conceição, batismo em 24.06.1866, nascimento em 26.02.1866, p. 79v e 80.
13 Sobre os trânsitos de pessoas negras entre o Brasil e o Uruguai, ver: GRINBERG, Keila (org.). As fronteiras
da escravidão e da liberdade no sul da América. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2013; SILVA, Fernanda Oliveira
da. As lutas políticas nos clubes negros: culturas negras, racialização e cidadania na fronteira Brasil-Uruguai
no pós-abolição (1870-1960). 2017. 279 f. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.
14 AHCMPA. Livro de habilitações de casamento, op. cit, 1862.
15 Em 1871 Calisto foi um dos irmãos que concordaram com a transformação da Irmandade em “Venerável
e Episcopal Arquiconfraria de Nossa Senhora do Rosário” e foi tesoureiro em 1880 (MÜLLER, Liane. As
contas do meu rosário são balas de artilharia. Porto Alegre, Pragmatha, 2013, p. 59).
16 Sobre a recorrência da devoção à Nossa Senhora da Conceição e outras entidades religiosas no meio
negro, ver: REGINALDO, Lucilene. Os Rosários dos Angolas: irmandades de africanos e crioulos na Bahia
setecentista. São Paulo: Alameda, 2011.
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da instrução pública.17
Além disso, Scipião Freire fora designado pelo pai de Joana como tutor
dos filhos menores em caso de vir a falecer, o que se deu um mês antes
do casamento de Calisto e Joana. Em comum acordo, após o sacramento
religioso, Calisto tornou-se tutor dos cunhados menores de idade.18 Isso explicita a rede entre homens de cor na capital e o processo de conquista da
respeitabilidade de Calisto, que passou pelo matrimônio, pela inserção em
ao menos um espaço associativo negro e pela ampliação da família por meio
da tutela de cunhados e cunhadas. Cinco anos após ser arrolado como um
bem no inventário do comendador, outras possibilidades de existência eram
tecidas e vividas por Calisto.
A importância da família pode ser reforçada ao observarmos as escolhas
de Calisto e Joana. Segundo Rodrigo de Azevedo Weimer, as “práticas de nominação” compreendem as formas como as pessoas, “para si e para outrem”,
atribuem “denominação pessoal”; “manipulam, ocultam ou evidenciam em
diversos contextos sociais tais denominações”; “relacionam-se com a história
e com tradições herdadas”; e, por fim, os nomes, sobrenomes ou apelidos
“são operados no sentido de reiterar hierarquias sociais, afirmar estatutos, ou
mesmo contestá-los”.19 Essas considerações nos ajudaram a compreender por
que Calisto adotou como como nome de liberdade uma combinação reveladora da valorização da ancestralidade materna (e africana) – “Felizarda” – e
de uma estratégia comum na sociedade escravista, qual seja, a adoção do
sobrenome senhorial – “Araújo”.
Após o matrimônio, Joana adotou “Felizarda” como segundo nome. Não
obstante, o casal decidiu valorizar a ascendência materna, legando o prenome
da avó paterna – Felizarda – e o sobrenome materno – da Silva – aos filhos
e filhas. A marca da escravidão subjacente a “Araújo”, embora tenha sido
manejada por Calisto, não foi perpetuada nas práticas de nominação familiar.
Os filhos, por sua vez, assinavam apenas o prenome paterno, transformando
“Calisto” em sobrenome, em marca familiar. O nome, portanto, auxilia no
entendimento das estratégias engendradas geracionalmente por famílias e
na elaboração de sentidos à liberdade.

17 RIO GRANDE DO SUL. Relatório da Inspetoria Geral da Instrução Pública da Província de São Pedro do
Rio Grande do Sul, anexo à Fala dirigida à Assembleia Legislativa pelo presidente, Conselheiro José Antônio
de Souza Lima, na 1ª sessão da 21ª legislatura. Porto Alegre: Tipografia do Jornal do Comércio, 1883, p. 26.
18 APERS. Comarca de Porto Alegre. 2ª Cartório de Órfãos. Inventariado: Firmino da Silva Americano. Inventariante: Elísio da Silva Lima. Número 265, maço 16, estante 2, ano 1862.
19 WEIMER, Rodrigo de Azevedo. A gente da Felisberta. Consciência histórica, história e memória de uma família
negra no litoral rio-grandense no pós-emancipação (c. 1847-tempo presente). 2013. 475 f. Tese (Doutorado
em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, 2013, p. 323.
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Calisto Felizardo de Araújo,
“o decano dos barbeiros”
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Se no momento do nascimento dos filhos e das filhas o nome era a única coisa a transmitir e se na ocasião do falecimento de Joana, no dia 29 de
abril de 1869, pouco mais de seis anos depois do casamento e cerca de um
ano após o nascimento da última filha, nada havia a ser inventariado, com o
passar do tempo, a situação se alterou. Mais de dez anos depois da viuvez,
Calisto finalmente abriu o inventário post-mortem da esposa. Segundo ele,
quando Joana faleceu, “pouco ou nada tinha a repartir”, mas “com trabalho”
passou a adquirir “alguns bens a favor do monte” e, por isso, desejava “dar
partilha a seus herdeiros”.20 Dessa vez Calisto não era listado dentre os bens
a serem partilhados, mas sim constituía-se “proprietário” dos bens a serem
partilhados. Ironias do destino, a propriedade ficava na mesma rua, a dos
Andradas, onde Calisto vivera como escravizado. Esse documento, aliás, foi
o primeiro vestígio que encontramos sobre a sua atuação profissional.
Sem prever que alcançaria uma vida longeva, o previdente Calisto, aos 62
anos de idade, assegurou aos descendentes, cuja maioridade já batia à porta,
recursos para construírem suas vidas. O monte-mor somou 8:126$000 e a
Calisto coube uma meação pouco superior a 4:000$000. A “morada de casa,
situada à rua dos Andradas, número 597, contendo porta e duas janelas, com
sala, alcova, varanda, passadiço, cozinha, área e quintal” foi dividida como
legítima parte a cada filho (1:015$000), e o restante, 937$000, ficou para o
inventariante, assim como os móveis e os dois terrenos localizados na rua
Santana, nos arrabaldes da cidade. A legítima da filha mais moça, Margarida,
foi redistribuída devido ao seu falecimento no transcurso do inventário.21
Por meio do inventário pudemos conhecer um pouco sobre o interior
da casa, da barbearia e dos serviços oferecidos. Dentre os móveis, objetos e
instrumentos que garantiam a boa aparência a homens de diversas classes e
cores estavam espelhos, lavatório, sofá-acento, cadeiras de braço para adultos e crianças, escarradeiras, armários, tesouras, navalhas, pedras de afiar,
pinceis para barba, pentes, toalhas, perfumarias, óleos, sabonetes e pó de
arroz. Para os cuidados com a saúde, escovas e ferrinhos para dentes, bem
como quarenta ventosas e mais de duas mil “bichas”. A despeito de se tratar
de um contexto no qual as práticas populares de cura passaram a sofrer com
a concorrência e a ameaça decorrentes da expansão de cursos e ciências
médicas, Calisto amealhou um patrimônio e uma reputação. Os cuidados
com a boa aparência dos respeitáveis barbeiros da família Calisto podem
ser identificados no inventário: havia “cinco gravatas”, “duas ditas de laço” e
“duas ditas de cor”. 22
20 APERS. Comarca de Porto Alegre. Juízo de Órfãos. Inventário post-mortem. Inventariada: Joana Felizarda
da Silva. Inventariante: Calisto Felizardo de Araújo, n. 11.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
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Marcílio Freitas, um dos fundadores de O Exemplo, recordou-se de que,
além de escanhoarem “os queixos de muita gente boa”, pai e filhos extraíam
dentes e aplicavam ventosas e as “reputadas sanguessugas hamburguesas, tão
recomendadas para sugarem o sangue viciado de muitos enfermos”.23 Segundo
Lisa Castillo, ao menos na Bahia oitocentista, “a maioria dos barbeiros era
negra ou africana”. Esses profissionais “também realizavam diversas práticas
de cura, como sangrar, aplicar ventosas e sanguessugas. Os mais habilidosos
extraíam dentes e tratavam fraturas de osso”.24
De acordo com Beatriz Weber, as sanguessugas hamburguesas eram as
melhores espécies de “bichas”, como eram conhecidas coloquialmente, o que
reforça a diligência do patriarca na construção de um patrimônio, o investimento na montagem e no melhoramento do estabelecimento e a qualidade
dos materiais e serviços oferecidos. A sangria “era uma prática comum, mesmo
aos médicos formados, baseada na visão de que havia um desequilíbrio no
corpo dos doentes que devia ser restabelecido por meio do alívio das tensões, o que a sangria provocava”.25 Nas décadas de 1870 e 1880 havia apenas
duas barbearias em Porto Alegre que executavam os mencionados serviços: a
Barbearia do Eiras, cujo proprietário era português, e o Salão Calisto. Beatriz
Weber não ofereceu maiores informações sobre o segundo estabelecimento,
mas a partir de suas considerações acerca do baixo número de estudos sobre
práticas de cura desenvolvidas por pessoas negras na capital, a existência da
família Calisto e de seu salão, situado na principal rua da cidade, torna-se
ainda mais significativa.26
O inventário nos mostrou também a devoção religiosa para além de Nossa
Senhora do Rosário e da Conceição: havia “1 imagem de São João e 12 ditos
de Santo Antônio”.27 Castillo notou a presença de barbeiros em irmandades
no começo do século XIX, sendo alguns pertencentes a famílias da “comunidade negro-africana” baianas. Ou seja, o pertencimento a uma ampla rede
de confrarias “simbolizava status social, ser eleito à diretoria trazia ainda mais
prestígio”, permitindo-lhes o acúmulo de um “importante capital simbólico”.28
Havia o empenho das irmandades baianas na compra de alforrias e, considerando a inserção de Calisto na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário
de Porto Alegre, não podemos descartar que tenha adquirido sua liberdade
23 O Exemplo, Porto Alegre, ano 29, n. 2, domingo, 02.01.1928, p. 1.
24 CASTILLO, Lisa Earl. “O terreiro do Gantois: redes sociais e etnografia histórica no século XIX”, Revista de
História, São Paulo, n. 176, p. 1-57, 2017, p. 19.
25 WEBER, Beatriz. As artes de curar: medicina, religião, magia e positivismo na República Rio-Grandense,
1889-1928. Santa Maria: Editora da UFSM; Bauru. EDUSC, 1999, p. 182.
26 Ibidem.
27 APERS. Inventário post-mortem... op. cit., 1881.
28 CASTILLO, op. cit., p. 23-24. Ver: REIS, João José. Domingos Sodré, um sacerdote africano: escravidão,
liberdade e candomblé na Bahia do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2008; XAVIER, Regina.
Religiosidade e escravidão, século XIX: Mestre Tito. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008; SAMPAIO,
Gabriela. Juca Rosa: Um Pai-de-Santo na Corte Imperial. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2009.
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por essa via ou com o apoio de seus membros.29 Seriam as testemunhas apresentadas em sua habilitação de casamento (futuros) confrades do Rosário?
Ademais, diante da ausência de evidências sobre a vida de Calisto na Bahia,
é muito provável que tenha sido por lá seu primeiro contato com o ofício
transmitido aos filhos, Florêncio e Esperidião, mas que o tenha aprendido
por essas bandas.
As legítimas partes dos filhos possivelmente os converteram em sócios
do estabelecimento familiar a partir do inventário de 1881. Isso fica sugerido
nos anúncios publicados em A Federação entre 1886 e 1894, nos quais vemos
mais uma vez os serviços oferecidos pela casa e a ênfase na maior especialidade, as sanguessugas: “Recebeu grande quantidade, vindas diretamente de
Hamburgo (Europa), a casa de Calisto Felizardo de Araújo & Filhos, à rua
dos Andradas n. 247. Vendem em qualquer número e também aplicam”.30
Depois de um despacho da intendência de 1894, os anúncios do estabelecimento passaram a referir a prole no singular,31 e a saída de Esperidião foi
sugerida na derradeira edição de O Exemplo, de 21 de janeiro de 1897, no
qual informou-se que o irmão havia adquirido o “salão de barbeiro de seu
respeitável pai, o nosso prezado amigo Calisto F. de Araújo”. Além da entrada
de um hábil e conhecido profissional como sócio, os serviços de “aplicação
de sanguessugas e ventosas, extrações de dente e etc.” seriam mantidos.32
O informe nos diz mais do que a transferência da propriedade e as dificuldades encontradas na administração da empresa: assinala a respeitabilidade
de Calisto, com 78 anos de idade, e a transmissão geracional de sua prática
e seu patrimônio, constituído não apenas fisicamente, mas sobretudo nas
relações estabelecidas com pessoas de diferentes cores e condições. Naqueles
tempos, uma barbearia oferecia serviços que iam muito além dos cuidados
com a aparência: era um espaço de tratamento e cura de enfermidades que
colocava os cirurgiões-barbeiros ao lado dos médicos e boticários, dentro
do importante grupo responsável pela cura, poder que lhes conferia uma
importante moeda de troca social.33
A respeitabilidade conquistada por meio do trabalho e da conduta social
pode ser depreendida em algumas passagens na imprensa. Por ocasião do
74º aniversário, o “respeitável ancião” foi saudado pela redação de O Exemplo
como “nosso bom e velho amigo, estremecido pai dos nossos estimados com-

29 Sobre a atuação da Irmandade do Rosário de Porto Alegre nas causas de liberdade, ver: MÜLLER, op. cit.;
MOREIRA, Paulo. Os cativos e os homens de bem: experiências negras no espaço urbano: Porto Alegre
1858-1888. Porto Alegre: EST, 2003.
30 Respectivamente: A Federação, Porto Alegre, ano 11, n. 125, quarta-feira, 31.05.1894 e outros desde 1889.
31 A Federação, Porto Alegre, ano 11, n. 139, sábado, 16.06.1894, p. 3 e outros ao longo do mesmo ano.
32 O Exemplo, Porto Alegre, ano 5, n. 194, domingo, 21.01.1897, p. 3.
33 WITTER, Nikelen. Males e Epidemias: sofredores, governantes e curadores no sul do Brasil (Rio Grande do
Sul, século XIX). 2007. 292 f. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia,
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2007, p. 194-195.
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panheiros”.34 Em 1904, algumas notas desejavam pronto restabelecimento ao
“nosso venerando” e “velho amigo”, que se achava enfermo.35 Calisto, como
já dito, foi um dos principais amparos morais e materiais de O Exemplo ao
longo de sua primeira fase, uma vez que uma sala improvisada nos fundos
do estabelecimento, outrora quarto do filho Esperidião, tornou-se a sede do
escritório do periódico.
O patriarca da família Calisto faleceu no dia quinze de junho de 1909,
pouco antes de completar noventa anos de idade. O obituário publicado no
principal jornal da capital do Rio Grande do Sul, órgão do Partido Republicano Rio-Grandense (doravante PRR), reforçou a conquista da tão almejada e
necessária respeitabilidade social por um “homem de cor” em uma sociedade
outrora escravista e que assentava a construção de sua identidade em ideias
de raça associadas à coloração epidérmica e à ancestralidade.36
Faleceu hoje nesta cidade o venerando Calisto Felizardo de
Araújo, um dos mais antigos moradores desta capital e proprietário do antigo salão Calisto. Era o decano dos barbeiros e em
outros anos aquele salão era centro de reuniões. Faleceu aos
90 anos de idade. Era pai do nosso correligionário Florêncio
Calisto e do Sr. Esperidião Calisto. Pêsames.37

No alistamento eleitoral de 1895, os filhos eram solteiros, e o patriarca viúvo, mas não terminou a vida sozinho.38 Na redação de suas últimas vontades,
registradas dois anos antes em testamento, assegurou à companheira Maria
Marcolina de Jesus a posse de “uma meia água de madeira de porta e janela
na frente em muito mau estado, edificada para dentro do alinhamento da rua
28 de setembro”, número 61. Três anos depois, a legatária veio a falecer, e os
três filhos de Calisto tornaram-se herdeiros universais. Já estavam de posse
compartilhada de “uma meia água de porta e janela na frente, em muito mau
estado, construída de madeira, situada à rua 28 de setembro”, n. 55; e de um
terreno sito à Rua Santana, n. 7 e 8. O último havia sido hipotecado em maio
de 1909, gerando uma dívida de 600$000 a ser quitada pelos herdeiros, o que

34 O Exemplo, Porto Alegre, ano 2, n. 44, domingo, 15.10.1893, p. 2.
35 O Exemplo, Porto Alegre, ano 2, n. 31, domingo, 11.09.1904, p. 3; O Exemplo, Porto Alegre, ano 2, n. 32,
domingo, 18.09.1904, p. 3.
36 Ver: ROSA, Marcus Vinícius. Além da invisibilidade: história social do racismo em Porto Alegre (18841918). 2014. 312 f. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade
Estadual de Campinas, Campinas, 2014.
37 A Federação, Porto Alegre, ano 26, n. 140, sexta-feira, 18.06.1909, p. 4.
38 A Federação, Porto Alegre, ano 12, n. 166, terça-feira, 16.07.1895, p. 4.
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possivelmente acarretou na perda do imóvel.39 O monte-mor somou pouco
mais de 3:000$000, valor inferior à meação de Calisto em 1881.
Com base no inventário de 1909, supomos que o prédio da rua das Andradas e os terrenos da Santana tenham sido vendidos, e o dinheiro reinvestido,
caso algum tenha sobrado. Em 1892, quando O Exemplo foi fundado, a barbearia situava-se no número 247 da rua dos Andradas, não mais no número
597, endereço arrolado no inventário de 1881. Dentre as certezas que temos
é a de que em 1883 o imóvel ainda pertencia à família, pois Calisto, como
tutor dos filhos, entrou com uma ação de despejo contra Dona Maria Rita,
sobre quem nada mais descobrimos. Segundo o documento, há sete meses
a inquilina não quitava os 36$000 de aluguel da casa situada no número 597
da rua dos Andradas.40
A outra certeza é a de que a depreciação patrimonial se somou ao deslocamento para regiões mais periféricas da cidade. Jane Mattos localizou o nome
de Calisto Felizardo de Araújo dentre os moradores da antiga rua dos Pretos
Forros que solicitaram isenção de impostos à municipalidade em 1908 por
habitarem “casebres de precárias condições”. Segundo Mattos, Calisto possuía
“dois casebres de tábuas na rua 28 de Setembro, nos números 55 e 61, residia no primeiro e o segundo locava pela quantia de 12$000 réis mensais”.41
Sobre Maria Torquata, apenas foi informado no inventário paterno que
seguia solteira. Localizamos ainda uma ação de despejo, por meio da qual
descobrimos que no começo de 1912 ela residia na rua Lopo Gonçalves, bairro
Cidade Baixa, densamente ocupado por pessoas negras e por imigrantes.
Maria Torquata recusou-se a sair de sua morada, e nada mais encontramos
sobre o caso.42 As regiões habitadas pela família depois de saírem do centro
da cidade são historicamente conhecidas pela predominância populacional
negra e as decorrentes dinâmicas racializadas de moradia.43

39 A Maria Marcolina coube o valor de 600$000 equivalente à casa legada em verba testamentária, e a cada
filho, 800$000. Ver: APERS. Comarca de Porto Alegre. Juízo Distrital. Testamentos. Testador: Calisto Felizardo de Araújo. Testamenteiro: João Baptista da Silva, n. 27, 1907; APERS. Comarca de Porto Alegre. Juízo
Distrital. Inventários post-mortem. Inventariado: Calisto Felizardo de Araújo. Inventariante: João Baptista
da Silva, n. 16, 1910.
40 APERS. Comarca de Porto Alegre. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. Ação de despejo. Suplicante: Calisto
Felizardo de Araújo. Suplicada: D. Maria Rita, n. 3904, maço 128, estante 1, 1883.
41 MATTOS, Jane Rocha de. Que arraial que nada, aquilo lá é um areal. O Areal da Baronesa: imaginário e
história (1879-1921). 2000. 153 f. Dissertação (Mestrado em História) – Escola de Humanidades, Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2000, p. 47-48. A referência documental é:
Arquivo Histórico Municipal Moisés Velhinho (AHMMV). Fundo Câmara/Conselho Municipal. Pedidos de
isenção de impostos. Imposto Predial. Particulares.
42 APERS. Comarca de Porto Alegre. 3ª Vara Cível e Crime. Ação judicial de executiva. Executante: Thais Bays
Paolinelli. Executada: Maria Torquata Felizarda da Silva, n. 994, caixa 004.6710, 01.01.1912.
43 Para uma análise mais aprofundada sobre territorialidades negras em Porto Alegre, bem como para visualizar os mapas: ROSA, op. cit.
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Florêncio e Esperidião Calisto:
proximidades e particularidades em
trajetórias familiares
A atuação dos irmãos Calisto como barbeiros foi exposta em um escrito
encomendado pela colaboradora Celina Buz a um redator-anônimo de O
Exemplo. Lastimava-se a possiblidade do “amigo Angelino”, barbeiro do
“moderno Fígaro”, que manejava com “ternura [...] a navalha para fazer a
barba do freguês”, ser recrutado para guerra civil deflagrada em 1893 no
Estado: “Um dos seus frequentadores [...] disse-me com ares de triunfo: - Vê,
se o Esperidião ou o Florêncio são capazes de barbear assim! O homem faz
milagres, filho! Eu tinha a lata empipocada, porca, imunda como as mãos
do meu criado André, fui ao Fígaro e... repara esta metamorfose!”. Concluiu
afirmando: “Não tem dúvida vai desempenhando o seu moderno papel”.44
Se em um primeiro momento o ofício herdado do pai rendeu aos irmãos
bons frutos, dentro das margens de liberdade e escolha possíveis a esses
sujeitos e ante questões conjunturais, não tardaram a seguirem diferentes
rumos. Em 1910, Esperidião Calisto seguia barbeiro, porém na Rua da Aurora,
atual Barros Cassal, na região conhecida como Colônia Africana, e morava rua
Vigário José Inácio, antiga Rua do Rosário, onde estava a igreja homônima e
sua irmandade.45 Pelo menos até 1920, seguia no mesmo endereço praticando
o ofício.46 Em 1930 e 1931, o estabelecimento se encontrava na rua Baronesa
do Gravataí, momento em que fora nomeado porteiro da Junta Comercial e
ainda morava na rua 28 de Setembro, número 517.47
Dez anos depois de ter adquirido a barbearia paterna, Florêncio Calisto
seguia no ofício, porém o estabelecimento localizava-se no número 249 da
rua do Andradas. Possivelmente se tratava do mesmo prédio, pois a barbearia
de seu pai ficava no número 247.48 Em 1913, Florêncio Calisto, via concurso
público, fora nomeado amanuense da secretaria do Conselho Municipal,49
onde já atuava como contínuo desde 1911.50 Talvez tenha concorrido para
sua mudança a ausência da habilitação exigida para seguir atuando como
dentista,51 bem como a imposição da ciência, particularmente da medicina
na virada do século XIX para o XX. Isto, contudo, não foi o bastante para
demover da população em geral a crença nas práticas populares de cura,
44 O Exemplo, Porto Alegre, ano 2, n. 16, domingo, 02.04.1893, p. 1.
45 O Exemplo, Porto Alegre, ano 10, n. 206, domingo, 03.04.1910, p. 2. Sobre a Colônia Africana, ver: ROSA, op. cit.
46 Almanaque Laemmert, Rio de Janeiro, 1918, p. 3695; 1919-1920, p. 3695.
47 Almanaque Laemmert, Rio de Janeiro, 1930, vol. 4, p. 620; 1931, vol. 4, p. 740.
48 Almanaque Laemmert, Rio de Janeiro, 1907, p. 2711.
49 A Federação, Porto Alegre, ano 30, n. 127, terça-feira, 08.06.1913, p. 4.
50 Almanaque Laemmert, Rio de Janeiro, 1911, p. 3810.
51 A Federação, Porto Alegre, ano 21, n. 267, segunda-feira, 21.11.1904, p. 3. Por não termos localizado o
sistema de renumeração, não sabemos se era o mesmo endereço indicado no alistamento de 1917.
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o que certamente assegurou uma sobrevida à categoria dos cirurgiões-barbeiros.52 Ademais, no alistamento de 1895, Calisto e filhos foram descritos
como “operários”, sugerindo o amplo rol de profissões diluídas dentro dessa
categoria e o apagamento do ofício dos Calisto.53
Como alguns colegas de O Exemplo, Florêncio assumiu o posto de secretário em diversos âmbitos, inclusive na gestão diretora do periódico no
ano de 1894, evidenciando sua habilidade escrita, necessária para o posto
que assumira via concurso público.54 O manejo com as palavras revelou-se
na forma de poema, seu único escrito autoral no periódico que ajudou a
fundar. No começo de 1893 endereçou o soneto “Enleio” a Olímpia Nascimento, com quem se casou pouco meses depois. Da união nasceu Rogério,
que não sobreviveu aos primeiros tempos de vida, e Olímpia faleceu meses
depois.55 Somente a partir de 1917 Florêncio foi alistado como casado, mas
a união com Laudelina Calisto, em segundas núpcias, era mais antiga, uma
vez que Cenira nasceu em 1902 e era filha legítima.56
Sobre a vida familiar de Esperidião Calisto, embora tenha se casado no
civil com Anna Maria de Lima apenas em 1921 e constar como casado em
alistamentos eleitorais somente em 1917, temos diversas evidências de que
se tratava de uma relação antiga.57 Em 1902 noticiou-se que suas filhas Josefa
(1898-?) e Helínia (1899-?)58 estavam enfermas e que a primeira, aos cinco
anos de idade, fora vítima de uma agressão enquanto brincava com outras
amiguinhas em frente à sua casa, na rua da Concórdia, atual José do Patrocínio, bairro Cidade Baixa. Sugere-se, aliás, que a residência poderia estar
abrigando a sede de O Exemplo.59
Dentre os raros indícios sobre as mulheres desta família e ligadas ao periódico de modo ampliado está o envolvimento de Anna Maria de Lima com
o projeto “Asilo Treze de Maio”, destinado ao acolhimento a crianças negras

52 WEBER, op. cit. Sobre a profusão da ideologia da higiene em um cenário de avanços sobre ideias de
civilização e progresso e seu impacto sobre as classes populares, ver: CHALHOUB, Sidney. Cidade febril:
cortiços e epidemias na Corte Imperial. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
53 A Federação, Porto Alegre, ano 12, n. 166, terça-feira, 16.07.1895, p. 4.
54 O Exemplo, Porto Alegre, ano 5, n. 194, domingo, 21.01.1897, p. 2.
55 O Exemplo, Porto Alegre, ano 2, n. 33, domingo, 30.07.1893, p. 1; A Federação, Porto Alegre, ano 10, n.
135, quarta-feira, 14.06.1893, p. 3. A sua sepultura de Rogério já havia vencido há três anos em 1899 (idem,
ano 16, n. 162, terça-feira, 18.07.1899, p. 2).
56 AHCMPA. Livro de Registro de Casamentos da Freguesia de Madre de Deus de Porto Alegre, 1866-1923,
noivos: Gregório Anazolino Porto e Cenira Calisto, 23.12.1922, p. 80.
57 A Federação, Porto Alegre, ano 38, n. 20, segunda-feira, 24.01.1921, p. 2; idem, ano 34, n, 126, sexta-feira,
01.06.1917, p. 2.
58 Registrada dia 15/08/1899 no cartório como filha de Anna Maria de Lima. A Federação, Porto Alegre, ano
16, n. 185, terça-feira, 15.08.1899, p. 2.
59 O Exemplo, Porto Alegre, ano 1, n. 6, domingo, 13.11.1902, p. 3.
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e noticiado em O Exemplo a partir de 1908.60 Em 1934, com o sobrenome
Calisto, Anna Maria de Lima figurou na lista eleitoral;61 e a filha Helínia dentre
as eleitoras do recém-criado Partido Republicano Liberal.62 Nada mais descobrimos sobre elas, mas certamente esses vestígios revelam possibilidades de
ação e inserção de mulheres negras na sociedade e na política porto-alegrense.
Dois anos antes de ingressar no funcionalismo público, Florêncio recebeu
a patente de Tenente-Secretário do 1º Batalhão da Reserva da Guarda Nacional do Rio Grande do Sul. Sua ascensão nesse âmbito, envolto de prestígio
social, pode ser percebida em diversas notas sociais de A Federação – capitão,
entre 1919 e 1927, e major, em 1932 –, e no fato de habitar no número 413
da rua dos Andradas no alistamento de 1917, contexto no qual a população
negra, assim como sua família, estava cada vez mais distante do centro da
cidade. Nesse mesmo rol, Esperidião residia na Rua 28 de Setembro, número
59.63 Antiga Rua dos Pretos Forros, a 28 de Setembro estava localizada nos
limites entre os bairros Cidade Baixa e Menino Deus, mesma rua do último
endereço do patriarca e cuja numeração fica entre os dois terrenos legados
no inventário. Ademais, é simbólico o fato de a rua ter sido renomeada, talvez
antes da Abolição, com uma data amplamente celebrada no meio negro –
a da promulgação da chamada Lei do Ventre Livre – como um importante
marco nas lutas por liberdade.64
Dentre as evidências de diferentes estilos e condições de vida dos irmãos,
em 1917 as portas da residência do primogênito foram abertas para comemorar os quinze anos de Cenira: “À noite, a senhorita ofereceu uma festa íntima
às suas amiguinhas que a foram cumprimentar, dançando-se por algumas
horas e sendo todos cumulados de gentileza pela família Calisto”. O gosto
de Florêncio em oferecer festas fora registrado desde os idos de 1893 em O
Exemplo e soma-se às práticas registradas por Marcílio Freitas e Arthur de
Andrade na década de 1910, dois dos fundadores do periódico e igualmente
funcionários públicos e correligionários do PRR.65 Em 1924, Florêncio residia na

60 Estava no rol de pessoas que possuíam listas com subscrições em apoio ao projeto. Ver: O Exemplo, Porto
Alegre, ano 8, n. 139, domingo, 17.11.1908, p. 2. Sobre o asilo, ver: PERUSSATTO, op. cit.
61 A Federação, Porto Alegre, ano 51, n. 214, segunda-feira, 17.09.1934, p. 17.
62 A Federação, Porto Alegre, ano 51, n. 177, sexta-feira, 05.08.1934, p. 5.
63 A Federação, Porto Alegre, ano 34, n, 126, sexta-feira, 01.06.1917, p. 2.
64 Desde pelo menos 1888 se chamava 28 de setembro e em 1892 possuía “46 casas térreas, dois sobrados
e cinco assobradados” (FRANCO, Sérgio da Costa. Porto Alegre: Guia Histórico. Porto Alegre, Editora da
UFRGS, 1988, p. 427). Ver: ROSA, op. cit., p. 89.
65 A Federação, Porto Alegre, ano 34, n. 161, quinta-feira, 12.07.1917, p. 3. O Exemplo, Porto Alegre, ano 2,
n. 48, domingo, 15.11.1893, p. 4. A vinculação de homens de cor ao republicanismo pode ser apreciada
em: MENDONÇA, Joseli. Evaristo de Moraes: tribuno da República. Campinas: Editora da UNICAMP, 2007;
PINTO, Ana Flávia Magalhães. Fortes laços em linhas rotas: literatos negros, racismo e cidadania na segunda
metade do século XIX. 326 f. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas,
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2014. Este último trabalho muito nos auxiliou na construção
desta pesquisa.
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rua Sete de Setembro, número 88, e era escriturário no Conselho Municipal.66
Esperidião ingressou no funcionalismo público somente na década de
1920 como bibliotecário do Centro Cívico José do Patrocínio e, em seguida,
transferido para o Tesouro Municipal.67 Foi secretário no Centro Republicano
Júlio de Castilhos, revelando sua tardia aproximação com o PRR, e porteiro da
Junta Comercial Municipal. Dentre os oito fundadores de O Exemplo, aparentemente foi o único a não buscar as prestigiosas patentes da Guarda Nacional
e de só tardiamente ter formalizado o casamento no civil. Destaca-se, nesse
sentido, o fato de que seu irmão anunciou no jornal ao longo de 1893 que
providenciava os papeis e os benefícios do casamento civil, e um editorial,
no mesmo ano, listava os benefícios dessa nova instituição republicana.68 Mas
Esperidião preservou os laços com o grupo em outros espaços. Em 1900, por
exemplo, foi eleito fiscal da Beneficência Porto-Alegrense, ao lado de Arthur
de Andrade (1º Secretário) e Marcílio Freitas (2º Secretário).69
Esperidião teve uma atuação muito mais expressiva junto a O Exemplo: foi
um dos seus principais articulistas ao longo das duas primeiras fases (18921897 e 1902-1911). No primeiro ano integrou a direção material, ou seja, o
grupo responsável pela manutenção do periódico, e refundou-o em 1902,
após quase cinco anos de fechamento. As particularidades em sua trajetória
podem explicar os laços estabelecidos com Tácito Pires, um reconhecido militante operário, na refundação do jornal e na impressão de novos elementos
na pauta de O Exemplo. O programa original foi mantido, mas somou-se,
de forma mais marcante, às lutas engendradas no mundo do trabalho e no
movimento operário. Antes disso, Esperidião Calisto registrou a maneira
como vivenciou o “preconceito escolar tendo por base a cor”. Segundo ele, o
professor o colocava junto com as demais crianças negras frequentadoras de
uma aula pública da capital em um quarto escuro, contíguo à sala principal.70

Famílias negras, trajetórias e
o pós-Abolição
Ana Rios e Hebe Mattos assinalaram algumas atitudes tomadas pela primeira geração de libertos no pós-Abolição fluminense e, embora estejamos
falando de uma família negra urbana formada em Porto Alegre, notamos o
compartilhamento de repertórios nas lutas por cidadania. A construção de
imagens positivas e de uma reputação– que passava pela busca do reconhecimento de suas qualidades enquanto trabalhadores e pela valorização da
66 Almanaque Laemmert, Rio de Janeiro, 1924, p. 4884.
67 A Federação, Porto Alegre, ano 39, n. 246, terça-feira, 24.10.1922, p. 5 apud ROSA, op. cit., p. 241, nota 15.
68 Respectivamente: O Exemplo, Porto Alegre, ano 2, n. 39, domingo, 10.09.1893, p. 4; O Exemplo, Porto
Alegre, ano 2, n. 29, domingo, 02.07.1893, p. 1.
69 A Federação, Porto Alegre, ano 17, n. 70, segunda-feira, 26.03.1900, p. 1; ROSA, op. cit., p. 271.
70 O Exemplo, Porto Alegre, ano 2, n. 32, domingo, 23.07.1893, p. 1. Ver: PERUSSATTO, op. cit.

Liberdade, trabalho e cidadania negra no pós-Abolição: a família Calisto em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

moderna noção de direitos civis – foi expressa, por exemplo, na disseminação
do registro civil do casamento e da participação política. Como destacado
pelas autoras, o estudo de trajetórias familiares no pós-Abolição viabiliza o
entendimento dos sentidos conferidos à cidadania pelos próprios sujeitos,
em uma constante dialética entre pertencimento e exclusão.71
Famílias negras, portanto, não estavam “jogadas à própria sorte” no pós-Abolição, tampouco aquelas que alcançaram mobilidade social o fizeram
por emulação aos ditos padrões brancos.72 Famílias negras, em outro sentido, viabilizaram o surgimento e a manutenção de jornais como O Exemplo.
Além dos irmãos Calisto, os jovens que fundaram o periódico tinham família
que, a despeito de compartilharem os dramas do racismo, não eram iguais.
A família Calisto, antes desta pesquisa, se encontrava sub-representada nos
estudos debruçados sobre esse jornal negro, e o destaque recaía sobre a
família Bittencourt.
Em suma, o patriarca Aurélio Viríssimo de Bittencourt (1849-1919) nasceu
do ventre de Maria Júlia da Silva, parda e liberta, na fronteiriça cidade de
Jaguarão. Com cerca de dez anos de idade, Aurélio deslocou-se para a capital
ao lado do pai, o capitão de fragatas Hipólito Simas Bittencourt, branco, para
dar continuidade aos seus estudos. Em menos de dez anos, Aurélio casou-se
com Joana Joaquina do Nascimento (c.1838-1895) e inseriu-se no funcionalismo
público como amanuense concursado e em uma ampla rede associativa.73 Foi
um abolicionista e terminou a vida como Secretário de Estado da Presidência
do Estado, cargo conquistado logo após a instalação da República.
Os dois filhos participaram da fundação de O Exemplo, enquanto as duas
filhas seguiram caminhos possíveis a mulheres como elas. O primogênito
Sérgio Aurélio de Bittencourt (1869-1904) era funcionário público, casado e
pai de duas meninas; e Aurélio Viríssimo de Bittencourt Júnior (1874-1910)
tornou-se bacharel pela Faculdade de Direito de São Paulo, atuou como Juiz
Distrital em Porto Alegre, casou-se, divorciou e foi pai de um menino, Dario,
editor de O Exemplo entre 1920 e 1930. O casamento e a maternidade foram
vivenciados pelas filhas: Olímpia (1872-?) teve dez filhos e Adelina (18701925) apenas dois. Esse último dado por ser justificado pelo fato de Adelina
ter conciliado a maternidade e o casamento com o exercício do magistério.74
A despeito dos poucos dados obtidos sobre as mulheres da família Calisto,
a condição de Maria Torquata, cotejada com a das irmãs Bittencourt, revela
diferentes condições de vida de mulheres negras na capital no pós-Abolição.
Já Margarida Felizarda, a filha mais moça do casal Calisto, com apenas treze
anos de idade, foi vítima de uma tuberculose pulmonar e teve o corpo enco71 RIOS, Ana; MATTOS, Hebe. “O pós-abolição como problema histórico: balanços e perspectivas”, Topoi,
Rio de Janeiro, v. 5, n. 8, p. 170-198, jan./jun. 2004.
72 Dentre os estudos renovados sobre famílias negras no pós-abolição gaúcho, está: WEIMER, op. cit.
73 MOREIRA, Paulo. “O Aurélio era preto: Trabalho, associativismo e capital relacional na trajetória de um
homem pardo no Brasil Imperial e Republicano”, Estudos Ibero-Americanos, v. 40, p. 85-127, 2014.
74 PERUSSATTO, op. cit.
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mendado na Igreja onde os pais se casaram e a irmã foi batizada, qual seja,
a Igreja localizada na Freguesia de Madre Deus de Porto Alegre.75 A precoce
morte de Margarida, bem como de sua mãe aos 29 anos, muito nos diz sobre
a vulnerabilidade da saúde das mulheres e meninas. Ademais, Maria, filha mais
nova do casal Bittencourt, possivelmente não sobreviveu à primeira infância.
Em comum, os patriarcas das famílias Calisto e Bittencourt eram membros
da Irmandade do Rosário e constituíram família com mulheres negras, ambas
chamadas Joana, revelando a consciência racial na constituição de famílias
e no associativismo. Certamente os confrades estavam juntos no lançamento
de O Exemplo, bem como nas reuniões que deram origem ao periódico.
Para além das violências cotidianas, pessoas e famílias negras conviviam e
construíam momentos de compartilhamento, de colaboração e de alegria.
Nessa esteira, dentre as ações de O Exemplo estava a divulgação de atividades promovidas por famílias e associações do meio negro porto-alegrense. Nos idos de 1902, momento em que Esperidião Calisto compartilhava a
editoria com Tácito Pires, diante da “triste maneira de entender a liberdade”,
assim protestaram em um editorial: “O negro tem família! O negro constitui
sociedade e é um dever respeitá-las!”.76 Ante a ação truculenta da polícia,
era necessário não apenas a afirmação de sua existência em uma sociedade
que se pretendia branca, mas também de sua humanidade e pertencimento
à classe de pessoas laboriosas, cidadãs, honradas, republicanas, respeitáveis.
Ademais, ao contrário de Aurélio e seus dois filhos – e apesar do tom
respeitoso registrado no obituário publicado no jornal republicano –, Calisto
aparentemente não foi correligionário do PRR, tendo feito parte das fileiras
do partido apenas Florêncio, o filho primogênito. Já Esperidião se filiou
apenas na década de 1920, momento em que a hegemonia em torno de
Borges de Medeiros encontrava-se em xeque. Embora as relações destes e
de outros homens negros sul-rio-grandenses com o republicanismo mereça
um maior investimento de pesquisa, por ora nos mostra uma das formas
de participação política manejadas por esses sujeitos, no sentido de atribuir
sentidos à cidadania.
A mobilidade, o prestígio e a respeitabilidade social alcançadas, contudo,
não foram suficientes para livrar pessoas e famílias negras dos efeitos do
racismo. Por diferentes e entrecruzados caminhos, construíram e imprimiram
sentidos à liberdade, ao trabalho e à cidadania; forjaram pautas;77 buscaram
projetar uma nação republicana, cuja hierarquização seria pautada apenas
por talentos e virtudes. Desvelar parte da trajetória de uma delas nos auxilia,
enfim, na compreensão de como ideias de raça atravessaram um processo
histórico, foram ressignificadas por sujeitos, famílias e grupos negros e compõem a longa historicidade das lutas antirracistas.
75 APERS. Inventário post-mortem... op. cit., 1881.
76 O Exemplo, Porto Alegre, ano 1, n. 7, domingo, 25.11.1902, p. 1.
77 GOMES, Flávio dos Santos. Negros e Política (1888-1937). Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2005, p. 80.
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O

Nas encruzilhadas do título:
À guisa de introdução

s títulos de obras literárias são evocativos, por isso, quando iniciamos uma escrita, os títulos são pensados, repensados, escolhidos,
ruminados... Às vezes, eles chegam bem antes da maturação do
tema e se estabelecem; outras vezes, constituem-se em dúvidas, chegando a
tirar-nos o sono, como se estivéssemos numa encruzilhada, tendo de escolher
entre este ou aquele. Foi o caso deste capítulo.
Primeiramente pensamos em Homens de ébano com a finalidade de
apresentar dois ícones afro-brasileiros que, nas primeiras décadas do século
XX, conseguiram distinção na sociedade itajaiense, no momento em que as
chagas da escravidão ainda estavam abertas e sangravam. Era uma época em
que a possibilidade de adentrar no mundo das letras estava reservada a uma
pequena camada da sociedade, os descendentes dos “homens bons”, aqueles
que no contexto do Antigo Regime, podiam ocupar cargos da administração
colonial. Nesse contexto, era necessário ser forte como ébano – madeira que
se que caracteriza pela resistência e rigidez. Ao ser polida, torna-se reluzente,
ganhando maior visibilidade.
Tanto Firmino Alfredo Rosa quanto Manoel Ferreira de Miranda passaram
pelo processo de resistência e “polimento”. Cada qual resistiu à sua maneira,
mas sobre ambos ainda paira uma invisibilidade na historiografia da Foz do
Rio Itajaí, onde nasceram e atuaram. Eles não são os únicos, mas foi sobre eles
que recaiu a nossa escolha de investigação. Eles podem, em nossa opinião,
ser exemplos para as gerações de afrodescendentes, que ainda hoje passam
pelo processo de discriminação, quando pretendem ascender socialmente,1
ou seja, ascender pelas vias educacionais de forma institucional e/ou pelo
autodidatismo.

1 Desde a colonização, até os dias de hoje, há uma mentalidade preconceituosa e conservadora na sociedade brasileira, advogando que nem todos os lugares são para todos. Dessa forma, aos descendentes dos
colonizadores europeus estaria reservado o lugar de mando, aos descendentes de africanos, indígenas e
mestiços, os lugares de subalternidade. A expressão corriqueira: “você sabe com quem está falando?!” é
um sintoma do que estamos afirmando.

185

José Bento Rosa da Silva

“Invisíveis homens” é expressão inspirada na obra clássica de Ralph Ellison,
O homem invisível, lançada em 1947, na qual o autor enuncia:
Sou um homem invisível. Não, não sou um fantasma como os
que assombravam Edgar Allan Poe; nem um desses ectoplasmas
de filme de Hollywood. Sou um homem de substância, de carne
e osso, fibras e líquidos – talvez se possa até dizer que possuo
uma mente. Sou invisível, compreendam, simplesmente porque
as pessoas se recusam a me ver. Tal como essas cabeças sem
corpo que às vezes são exibidas nos mafuás de circo, estou, por
assim dizer, cercado de espelhos de vidro duro e deformante.
Quem se aproxima de mim vê apenas o que me cerca, a si
mesmo, ou os inventos de sua própria imaginação – na verdade,
tudo e qualquer coisa, menos eu.2
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Os dois “personagens” abordados neste artigo viveram numa cidade ao
sul do Brasil, cuja população, com frequência, hostilizava de diversas formas
os africanos e seus descendentes. No entanto, à sua maneira, eles lutaram
contra os preconceitos e em favor dos afrodescendentes, seus contemporâneos, como se verá neste capítulo.
A intelectualidade itajaiense, por muito tempo, recusou-se a enxergar esses
dois intelectuais, que, em nossa opinião, tiveram papel relevante na História
local. Até a década de 1990, a população negra e seus descendentes eram
representados na literatura local apenas na condição de escravizados.3 Os
poucos que foram retratados no pós-Abolição receberam atenção numa perspectiva “folclorizada”. O jornalista Juventino Linhares é uma prova inequívoca
dessa realidade.4 Os protagonistas eram as famílias de origem europeia − os
Müller, Konder, Smitt, Bauer, Bornhausen, entre outros − que dominaram e
dominam (através de seus afiliados) a política e as instâncias de poder na
sociedade local, malgrado o esforço das forças oponentes.
A dúvida que pairava sobre o título era: homens de ébano ou homens
invisíveis? Preferimos não seguir a perspectiva da racionalidade ocidental
cartesiana do “ou isto, ou aquilo”, do “verdadeiro ou falso”, do “certo ou errado, do “deus ou diabo, do “masculino ou feminino”. Escolhemos o princípio
epistemológico do “isto e aquilo”, de uma visão holística do mundo, espelhada
em uma cosmovisão advinda da África tradicional, que a modernidade não

2 ELLISON, Ralph. Homem Invisível. São Paulo: Marco Zero, 1990.
3 Esta realidade começou a mudar com a implantação do curso de bacharelado na Universidade do Vale
do Itajaí. Anteriormente, o curso era oferecido apenas na modalidade de licenciatura, e não se exigia
monografia para a sua conclusão.
4 Os escritos jornalísticos de Juventino Linhares, datados da primeira metade do século XX, foram publicados
em formato de livro pela Editora da Universidade do Vale do Itajaí. LINHARES, Juventino. O que a memória
guardou. Itajaí: Ed. Univali, 2009.
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incorporou no seu campo de conhecimento, talvez por ter vindo de África.5
A partir desses princípios, determinamos o título do presente artigo:
“Invisíveis” homens de ébano: A historiografia e a população negra no pós-abolição na região de Itajaí, Santa Catarina. Depois disso, a “insônia” e a
dúvida acerca da nomeação do artigo foram dissipadas, e a escrita pôde fluir,
dando visibilidade aos nossos “personagens”.
Para nós esta introdução não foi apenas um “exercício de retórica”, pois
pretendemos expressar um pouco dos impasses na escrita de temas que
até então estavam na penumbra da literatura, no caso específico, de certa
historiografia.

Manoel Ferreira de Miranda:
professor/diretor de escola, tipógrafo e jornalista
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Professor Manoel Ferreira de Miranda (fundo privado do Centro de Documentação e Memória Histórica de Itajaí/Arquivo Histórico de Itajaí).
5 Sobre as tradições advindas do continente africano, ver: OLIVEIRA, Eduardo. Cosmovisão Africana no
Brasil: Elementos para uma filosofia afrodescendente. 2. ed. Curitiba: Editora e Gráfica Popular, 2006;
SODRÉ, Muniz. Pensar Nagô. Petrópolis: Vozes, 2017.
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Passados dois anos da assinatura da Lei do Ventre Livre, na então Villa
do Itajahy, nascia, no dia 24 de julho, Manoel Ferreira de Miranda, filho de
Mathias Ferreira de Miranda. Não sabemos mais do que isso de seu progenitor, mas o sobrenome indica ser descendente de portugueses (talvez oriundo
do Arquipélago de Açores), que aportaram no litoral catarinense no século
XVIII. Sobre a mãe de Manoel, os documentos silenciam-se;6 se levarmos em
consideração os traços físicos de Manoel, ela pode ter sido uma descendente
de africanos. A presença de africanos e seus descendentes foi relevante na
região da foz do Itajaí.7
Juventino Linhares, jornalista e memorialista, nascido em fins do século
XIX, escreveu, na década de 1960, em jornais locais, uma série de artigos
intitulados “O que a memória guardou”; nesses escritos, citou o Professor
Manoelzinho − a expressão é dele − e sua abnegação pela educação:
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[...] Outra escola que conquistou o beneplácito dos pais itajaienses foi o “Liceu Infantil”, do professor Manoel Ferreira de
Miranda, mulato inteligente e social que instalou o seu colégio
aí pelo ano de 1906, numa casinha nova, de madeira, que
construiu à rua Camboriú, um pouco além da esquina com a
rua Almirante Tamandaré.
Atraiu para a sua escola excelente número de colegiais, das
principais famílias da cidade. Vários alunos do “Colégio Itajaí”
passaram-se para ali. Foi aluno do professor “Manoelzinho”, como
era conhecido, o nosso colega de imprensa Jaime Vieira, Irineu
Bornhausen também ali estudou as primeiras letras. Cursaram
o mesmo Liceu, Damásio de Brito e um irmão, o Martinho,
falecido em plena mocidade aos 17 anos, quando frequentava o Tiro de Guerra 301, o qual compareceu incorporado ao
sepultamento. Alunos do Liceu foram ainda: Manoel Júlio de
Almeida, que reside atualmente em Cornélio Procópio, onde é
abastado comerciante, e seu irmão, o José Elias, apelidado José
Grilo, que faleceu como funcionário do Correio; ambos residiam
em casa do velho Queiroz de Almeida, o João e o Martinho
Caminada, filhos do velho Caminada, farmacêutico e enfermeiro
do hospital; o Plácido Mafra, o Manoel Geraldino e o Gatão
(Gastão) Jacinto da Rosa, filho do cozinheiro de um veleiro,
que o educara na velha escola do respeito e da consideração
6 	 Nos documentos do fundo privado do Centro de Documentação e Memória Histórica de Itajaí/Arquivo
Histórico de Itajaí, sobre o Professor Manoel Ferreira de Miranda, encontramos os seguintes dados: “filho
de Mathias Ferreira de Miranda, nascido em 24.07.1873 em Itajaí; falecido em 31.12.1939 em São Paulo”.
Na obra de Marlene da Silva Rothbarth e Lindinalva Deóla da Silva, que aborda a genealogia das famílias
ditas tradicionais de Itajaí, não consta Manoel Ferreira de Miranda, embora ele seja citado como fundador
de um dos jornais da cidade. Sobre essa questão, ver: ROTHBARTH, Marlene da Silva; SILVA, Deóla Lindinalva da. Famílias de Itajaí: mais de um século de história. Itajaí: Ed. das Autoras, 2005. v. II.
7 Sobre essa questão, ver: SILVA, José Bento Rosa da. Itajahy do Século XIX. Itajaí: Ed. Casa Aberta; Florianópolis: Ed. Udesc, 2008.
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e o tratava com esmerado carinho apresentando-o sempre pobre, mas decentemente vestido, calçado permanentemente de
uns tamancos vistosos e diferentes, que trazia do norte e que
o filho ostentava com gabolice e prazer. O Pedro Paulo Pinto
que morreu antes de atingir a maioridade: o Manoel Aquino
e o Urbano Vieira, irmãos inseparáveis; o Roberto Reiser e o
João Cardoso Sacavem, que vinham de Navegantes; o Martinho
Custódio, o João Crissóstomo, e tantos outros já esquecidos e
desaparecidos.
Como existisse uma rivalidade entre os alunos das duas escolas, a do João Duarte e a do Manoelzinho, pois cada grupo se
envaidecia daquela que frequentava, considerando-a superior à
competidora, recordo-me de haver visitado o “Liceu” uma única
vez, em ocasião festiva [...] Estavam presentes à solenidade o
prefeito municipal e chefe político dr. Pedro Ferreira e o chefe
escolar do município João Gaia, que ladeavam o professor
Manoelzinho na sua mesa de ensino [...]
O “Liceu Infantil” funcionou algum tempo naquele local, num
período que talvez não chegasse a atingir cinco anos, mas foi
certamente ali que decorreu a fase áurea do magistério do
professor Manoelzinho em nossa cidade [...]8

É importante notar que Linhares, como era praxe no seu tempo (não muito
diferente dos dias atuais), caracterizou o professor Manoelzinho como uma
exceção em meio aos intelectuais, ao frisar que ele era um “mulato inteligente
e social”, elogio que nos remete a uma expressão preconceituosa, ainda usada
no tempo presente: “um negro de alma branca”. O local onde foi instalado
o Liceu era uma região onde a presença de descendentes de africanos era
constante. Uma prova disso foi que, nas proximidades das ruas citadas por
Linhares, inaugurou-se, na década de 1950, a Sociedade Beneficente Sebastião
Lucas Pereira, conhecida como o Salão dos Pretos. Essas terras faziam divisas
com a propriedade da tradicional família Miranda.9
Pela descrição de Linhares, pessoas que se tornaram referências na vida
política da cidade e mesmo do estado passaram pela escola do Professor
Manoelzinho, como Irineu Bornhausen, da tradicional política catarinense;
mas nem mesmo isso fez com que Manoel Ferreira de Miranda fosse reconhecido como parte da intelligentsia itajaiense. Aliás, o próprio ex-aluno,
Irineu Bornhausen, teve oportunidade de reconhecer os trabalhos do Professor Manoelzinho, mas não o fez, conforme se depreende dos escritos do
memorialista:
8 LINHARES, Juventino. O que a memória guardou. Itajaí: Ed. Univali, 1997, p. 93-95
9 Em conversa informal com Ari, da tradicional família Miranda, ele nos informou que, desde o século XIX,
ficavam nessas mediações as propriedades dos Miranda.
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[...] Quando o deputado Bahia Bittencourt apresentou na Assembléia projeto estabelecendo a construção de um grupo escolar
na Barra do Rio, indicou para o mesmo a denominação de
Manoel Ferreira de Miranda, o que seria merecida homenagem
à memória de quem muito se esforçou para a alfabetização da
geração que se formava há meio século.O governador Irineu
Bornhausen, porém, em cuja gestão a obra foi realizada, denominou-o Henrique Midon, outro educador renomado e patriota,
que Itajaí jamais poderá olvidar. Mas, recordando a memória
de Manoel Ferreira de Miranda, foi inaugurada na rua Stringari
um estabelecimento escolar (Escolas Reunidas), que perpetua
o seu nome [...]10

Linhares buscou, nas paredes de sua memória, um fragmento do cotidiano da vida escolar no Liceu do Professor Manoel Ferreira de Miranda e sua
obstinação pela educação, mesmo quando teve de deixar, contra a vontade,
sua terra natal, para onde pretendia retornar um dia, mas o que nunca aconteceu, pois falecera no estado de São Paulo:11
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[...] o professor Manoelzinho costumava manter na sua aula jornaizinhos de circulação entre os colegiais. Um deles, “Vagido”,
era dirigido pelos alunos Jaime Vieira e Sérgio dos Santos. Outro
que o substituiu mais tarde foi “A Defesa”. Ambos tinham venda
avulsa nas ruas que estava confiada ao aluno Albano Pereira da
Costa. Nos mesmos moldes do “Colégio Itajaí”, vigoravam dois
grêmios, o “Esperança” e o “Perseverança”, que incentivavam
nos alunos a aplicação aos estudos.
Depois que daqui se retirou, Manoelzinho organizou editou
uma série de cadernos para o estudo da escrituração mercantil,
publicação bastante difundida e de franca aceitação tanto em
nosso Estado como no Paraná [...]12

Investigando os jornais de época, foi possível constatar o envolvimento
do Professor Manoel Ferreira com temas ligados às práticas cívicas e culturais
da cidade de Itajaí, tais como eventos relativos à Abolição da escravidão:

10 LINHARES, Juventino. O que a memória guardou. Itajaí: Ed. Univali, 1997, p. 93-95. Nos anos 60, houve a
fusão de duas escolas reunidas, sendo uma delas a Manoel Ferreira de Miranda, formando a Escola Estadual
Henrique da Silva Fontes. Sobre essa questão, consultar o programa Memória dos Bairros (Memórias do
Henrique da Silva Fontes), da Fundação Genésio Miranda Lins.
11 Manoel Ferreira de Miranda faleceu a 31 de dezembro de 1939 em São Paulo.
12 LINHARES, Juventino. O que a memória guardou. Itajaí: Ed. Univali, 1997, p. 93-95.
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[...] Sociedade 13 de Maio comemorou o 3º. aniversário de sua
instalação com os festejos projetados decorando com palmeiras,
flores e arcos o salão; colocando no centro a bandeira nacional
e pavilhão do Estado o retrato de D. Pedro II. À direita José do
Patrocínio o invicto propagandista.
Na véspera correu animadíssimo baile que durou até madrugada;
às 5 horas da tarde de 13 presidiu a secção o Sr. Manoel Miranda,
a pedido do atual presidente Sr. Álvaro Machado dos Passos,
fazendo alocução referente à data, dando a palavra a diversos
oradores; encerrada a secção saíram todos em marcha “auxs
flambeaux” percorrendo diversas ruas com entusiastos vivas ao
som da banda musical Estrela e foguetes a Uffa!
É digna de louvor a maneira correta com que desempenharam
essa função [...]13

Nos quadros da memória de Juventino Linhares, ficou registrado o último
encontro que teve com o Professor Miranda, este já no estado de São Paulo,
para onde teve de mudar-se, em decorrência de perseguições políticas sofridas em sua terra natal, como se verá adiante. Pois bem, Linhares fazia parte
do “Batalhão Patriótico”14 que se deslocara para a capital paulista em defesa
dos ideais da Revolução de 1930:
Posteriormente, dedicou-se ele também à atividade tipográfica,
retirando-se mais tarde para Canoinhas, de onde se transferiu
a seguir para Porto Amazonas e Ponta Grossa, no Paraná e,
por fim, para Itararé e Sorocaba, em São Paulo, onde faleceu.
Em todos esses lugares, manteve sempre uma escola de alfabetização que jamais mudou a denominação de Liceu Infantil.
Vi-o pela última vez em 1932, em Ponta Grossa, quando por
ali passamos incorporados ao 8º Batalhão de Força Pública
do Estado que ia combater os revolucionários paulistas, tendo
nessa ocasião, manifestado desejo de retornar a Itajaí, onde
almejava terminar seus dias, objetivo esse, entretanto, que não
conseguiu consumar [...]15

Foi na profissão de jornalista que o Professor Ferreira de Miranda se tornou
ainda mais conhecido. Em fevereiro de 1912, dias após o carnaval – talvez
em virtude da festa na qual a cidade esteve entregue ao governo de Momo,

13 Jornal O Pharol, 18 de maio de 1906. Ano III, n .96, p. 2.
14 Sobre esta questão. Ver: SILVA, José Bento Rosa da. O Batalhão Patriótico: estivadores de Itajaí na revolução
constitucionalista de 1932. In. Blumenau Em Cadernos. Tomo XLV, setembro/outubro de 2004, número
9/10.
15 LINHARES, Juventino. O que a memória guardou. Itajaí: Ed. Univali, 1997, p. 93-95.
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que zelava pela des-ordem16 – Manoel Ferreira de Miranda fundou o jornal
Gazeta de Itajaí, que tinha como finalidade as seguintes metas:
[...] Assim é... Assim Será.
Que vem fazer a Gazeta?
Unicamente informar, trazer muitas e muitas noticias aos seus
leitores.
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Assim, pois, dar aos leitores o maior número possível de informações locais; po-los ao corrente dos fatos que se pretendem à
vida deste município; comentar as coisas sociais, a sua política
e os seus homens; concorrer, enfim, com o nosso átomo de
utilidade para o bem comum, para o interesse coletivo – eis a
intenção com que nos atiramos à laboriosa lides da imprensa,
na esperança de levarmos de vencida o programa que traçamos
se nos bafejarem as auras das simpatias públicas.
A Gazeta é orgam [sic] completamente neutro às lutas partidárias,
e todas as vezes que tenha de emitir a sua opinião sobre qualquer assunto, o fará com toda a imparcialidade e sem reservas.
Informar, unicamente informar é o lema do nosso estandarte,
para o qual pedimos humílimo lugar entre os que os destraldam
ovantes [sic] e gloriosos no campo da imprensa catarinense, que
saudamos, em nosso aparecimento, com entusiasmo e orgulho
com a mais elevada afirmação do nosso progresso intelectual,
e como a primeira das nossas forças sociais[...]17

Os números seguintes apontam para uma outra situação: o jornal parece
ter tido, como um dos objetivos, fazer oposição a um segmento político
que viria a governar a cidade no período compreendido entre 1915 a 1930,
a oligarquia Konder, que, mais tarde, somada aos Bornhausen,18 tornam-se
figuras centrais naquele que se tornou um dos partidos mais conservadores da
história política da República brasileira no estado de Santa Catarina, a UDN.19

16 O antropólogo Roberto Da Matta analisou a importância do carnaval na vida dos brasileiros, o que denominou “festa das des-ordem”, em oposição às festas cívicas, que seriam as “festas da ordem”.
17 Gazetha de Itajahy, Itajahy, Estado de Santa Catharina, 15 de fevereiro de 1912, ano I, n. 1, p. 1, (In: Centro
de Documentação e Memória de Itajaí. Fundo: Hemeroteca).
18 BARRETO, Cristiane Manique. Entre laços e nós: formação e atuação das elites no Vale do Itajaí (18891930). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS), Porto
Alegre,1997.
19 A União Democrática Brasileira (UDN), que mais tarde metamorfoseou-se na Aliança Renovadora Nacional,
deu suporte ao governo militar e posteriormente ao Partido Democrático Social (PDS) e que nos dias
atuais se apresenta como Partido Popular (PP).
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A edição do dia 22 de fevereiro dava conta do acontecido, e os números
seguintes creditavam aos Konder a condição de “mentores intelectuais” do
atentado que o fragmento a seguir descreve:
[...] Terça-feira à tarde, na ocasião em que o grupo carnavalesco
Cara Dura passava em frente ao quartel da policia foi um dos
carros de crítica agredido pelas 4 praças, que formam o destacamento aqui, que com as carabinas procuraram alvejar os
máscaras (...) ficando gravemente feridos o Sr. Paulo Marcelo,
carpinteiro, e o redator desta folha Manoel Ferreira de Miranda que recebeu duas balas na perna direita, ficando a perna
completamente inutilizada (...)
Pelo sr. Dr. Norberto Backmam, digno médico desta cidade,
auxiliado pelo farmacêutico sr. Heitor Liberato, foi ontem amputada a perna ao sr. Manoel Ferreira de Miranda, a infeliz vítima
dos caprichos de uma autoridade sem entranhas, que sofreu a
operação com a maior coragem e resignação.
À última hora, quando entrava para o prelo esta folha, fomos
informados que os desprezíveis praças que barbaramente descarregaram suas armas sobre um grupo de pessoas inermes,
estavam presas na casa de residência do sr. Dr. Américo Nunes.
Que tétrico cárcere! [...]20

O jornal Novidades, que tinha entre os seus redatores os irmãos Konder,
noticiou também o fato, buscando, ao contrário do que fizera a Gazeta,
isentar os Konder:21
[...] De um crime bárbaro e infame foi teatro a nossa cidade, à
tarde de terça-feira de carnaval. À tardinha deste dia o pequeno
préstito do grupo “Cara Dura” à rua, apresentando vários carros
alegóricos e outros de crítica. Pela manhã a polícia havia proibido
a saída de um carro de crítica sob o pretexto de conter o mesmo
dizeres que ofendiam a moral. Era um carro alusivo ao último
pleito eleitoral. Depois de tirada a necessária licença e feitas
ligeiras modificações, o carro saiu com mais outros entre os quais
criticando o ato da polícia em tentar proibir a saída do préstito.
Tudo corria na melhor ordem e a alegria reinava franca e cordial,
quando o préstito chegou à frente da cadeia. Ali, sucedendo
parar o carro da crítica policial, as praças, não sabemos porque
cargas d’água, entrando o quartel tomaram suas carabinas e
alvejam a multidão. O pânico foi indescritível, saindo feridos os
20 Gazeta de Itajahy, 22 de fevereiro de 1912. ano I, n. 2. p. 4.
21 O jornal Novidades circulou no período de 1904 a 1918 e de 1921 a 1922. O seu fundador foi Tibúrcio de
Freitas. Os redatores eram Izidoro Oliveira, Marcos Adolpho Konder e Victor Konder.
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senhores Manoel Ferreira de Miranda e Paulo Pereira, aquele
com um ferimento na perna, que determinou a amputação
parcial da mesma e este com um ferimento ao lado do peito.
O povo como é natural, indignado com essa brutal selvageria,
tentou invadir o quartel, para fazer justiça com as próprias mãos,
não conseguindo pois as praças ofereceram tenaz resistência,
ameaçando matar quem se atrevesse entrar no edifício. Afinal,
como a intervenção o Dr. Américo Nunes, digno juiz de Direito
da Comarca, e C. Eugênio Müller, vice-governador do Estado, as
praças resolveram entregar as armas evadindo-se. A multidão,
convulsionada e frenética, dirigiu-se à casa de moradia do Sr.
Eugênio Beckert, comissário de polícia, com o intuito de se
apoderar desta autoridade, a fim de justiçá-la sem indagar se
era ou não culpada.
Abandonando o quartel da polícia, entraram ali várias populares,
arrombando tudo e destruindo quanto lhes caía às mãos. Assim,
os destroços encontrados na cadeia, fizeram um grande fogueira
onde, além do mais, queimaram a porta de uma das prisões.
Três praças delinqüentes foram presas pelo Sr. Alferes Enéas,
delegado especial e comandante do destacamento policial,
enviado no dia seguinte pelo Governo, para substituir as praças
criminosas [...]
Os culpados desse infame e degradante crime devem merecer
a mais severa punição, mas dentro das normas estabelecidas
em lei, pela ação calma, refletida e soberana da Justiça [...] Mas
as intrigas e perfídias não têm limites, pois chegaram até ao
ponto de espalhar o boato de que o redator chefe desta folha
era também conivente no crime da polícia, não se lembrando
os caluniadores de que, bem perto do carro foi alvejado pelos
policiais, se achavam uma irmã e dois sobrinhos do redator,
os quais podiam também ter sido vítimas de tão inesperada
agressão. Não param ali as invenções. Também querem que
seja responsável pelo crime de terça-feira a oligarquia, que
dizem aqui dominante, oligarquia, porém, que não sabemos
onde existe nem onde armou sua tenda.
Mas, como disse um grande escritor francês, a verdade está em
caminho e ninguém a poderá deter. Esperemos, portanto, que
a verdade apareça e a justiça se faça, não só para desafrontar
a sociedade itajaiense, mas também para contundir e fulminar
os detratores da honra alheia.22

Mas a Gazeta não se calou. Na semana seguinte, em suas manchetes
garrafais, voltou a atacar os Konder e seus “asseclas”, chegando a culpá-los
22 Jornal Novidades, 25 de fevereiro de 1912, ano VIII, n. 404.
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pela morte do prefeito Dr. Pedro Ferreira e Silva:
[...] O CAIM.
Retira-te Adolpho Konder, pois o povo julga-te cúmplice do
bárbaro atentado de 20 de fevereiro.
Não devias ter voltado para aqui!
Ousa, ainda, afrontar, em plena luz solar, as fisionomias serenas
dos justos!
Já muitos perversos e assassinos, encontrando, porém neles um
pouco de vermelhidão, que nós chamamos pudor.
A tua presença, entre nós, nos pesa muito, como direi, acarreta
na atmosfera uma pressão de gazes deletérios, que nos sufoca,
impedindo a respiração.
Vai-te, também fui civilista, mas não fusionei como tu, que escrevestes as mais vis calunias contra os hermistas, e hoje, acha-te
sentado a mão direita daquele que tu ameaçaste de morte [...]
Dahi a campanha inglória cujo prólogo foi a morte prematura
do inesquecível médico dr. Pedro Ferreira e Silva a quem a
população de Itajaí consagrava-lhe a mais ardente veneração.
Morto este homem a quem Itajaí tanto deve pelos benefícios
que semeiou, tornou-se fácil a Adolpho Konder a continuação
de suas miseráveis explorações e, de perfídia em perfídia, foi
difundindo no seio da família itajaiense esta série de indisposições, de odiosidades, este mal estar que nos vem infelicitando
cujo epílogo foi a sanguinolenta tragédia do dia 20 de fevereiro,
em que por um requinte de felicidade, as balas dos nefandos
policiais cumpriam ordens do despótico Américo Nunes, não
deixaram inertes, no chão da dor uma grande quantidade de
senhoras, homens e crianças [...]
Havia porém uma barreira intransponível, um obstáculo insuperável, era o acatado chefe político o inesquecível médico dr.
Pedro Ferreira, com quem Adolpho Konder se incompatibilizara
gratuitamente, pensando levar de vencida os seus planos e
reformas sem o menor constrangimento.
Mas Pedro Ferreira tinha prestígio e era bastante estimado, não
foi, portanto muito fácil, a Adolpho Konder, conseguir desprestigiá-lo e derrubá-lo do poder como supôs, embora tivesse empregado para isso os meios mais degradantes e infames como
foi a campanha de desmoralização, movida sem a mínima razão,
os desaforos, os termos baixos e mesquinhos ultrapassaram os
limites da mais indecorosa indecência.
Ladrão, macaco velho desovado nos sertões da Bahia etc., etc.,
tais eram os termos de que se servia Adolpho Konder para depri-
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mir um homem que tanto benefícios havia prestado a esta terra.
E foram tais e de tal sorte as injúrias e infâmias assacadas
injustamente contra o humanitário e distinto médico, que não
lhe foi possível resistir por muito tempo a tão descomedidos e
mesquinhos gestos.
Homem de sentimentos e de brio, a dor de tamanha ingratidão
o feria no íntimo de sua alma e o levou ao leito onde a morte
o veio roubar aos carinhos de sua família[...].23
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O teor da matéria nos dá uma dimensão da briga política em decorrência
da Campanha Civilista24 ocorrida em todo o país, da qual a elite política de
Itajaí não ficou alheia. Aliás, segundo o artigo, o debate era de baixo nível
por parte dos Konder, que usavam o critério raça/cor de Pedro Ferreira
“como argumento”. Em conversas informais com um neto de Pedro Ferreira,
este confidenciou que os adversários políticos de seu avô insultavam-no,
chamando-o de Dr. Macaco, uma das razões pelas quais nenhum dos filhos
seguiu a vida política.25
Na edição do dia 7 de março, a Gazeta noticiava em destaque a realização
de sessão cinematográfica, cuja renda seria em benefício das vítimas do “vil
atentado do último dia de carnaval”.
Acompanhamos a polêmica nas páginas semanais de a Gazeta de Itajaí, até
o mês de maio. Algumas matérias eram assinadas por Manoel Ferreira de Miranda, outras, com conteúdo idêntico, eram assinadas por Glaucus ou Glauco.26
Em novembro de 1914, Manoel fundou O Diário de Itajahy, que, como
a Gazeta, teve uma vida efêmera. Em editorial, assim descreveu a finalidade
do periódico:
[...] Duas Palavras
Há muito que alimentávamos a esperança de fundar em nossa terra
um pequeno jornal para atender diariamente as honradas e laboriosas classes comerciais e tratar dos interesses do povo em geral.
23 Gazeta de Itajahy, 24 de março de 1912, ano I, n. 5, Itajaí.
24 A campanha de Rui Barbosa à Presidência da República com o presidente do estado de São Paulo Albuquerque Lins como candidato a vice-presidente, em 1910, ficou conhecida como Campanha Civilista, uma
oposição civil à candidatura militar do Marechal Hermes da Fonseca, que era apoiada pelo presidente
da república Nilo Peçanha. Nessa eleição, houve uma ruptura da política dos estados e da política do
café com leite, ficando São Paulo e Minas Gerais em campos opostos no pleito que se realizou em 1º
de março de 1910. Rui Barbosa percorreu o Brasil em busca de apoio popular, fato até então inédito na
vida republicana brasileira. Para a surpresa de ninguém, Hermes da Fonseca foi eleito presidente, em um
processo eleitoral viciado e suspeito. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Campanha_civilista>.
Acesso em: 6 fev. 2010.
25 Sobre a carreira de Pedro Ferreira e Silva, ver: PASA DA SILVA, Letícia Aparecida. Dr. Pedro Ferreira: O Haussmann do Litoral Norte Catarinense (1899-1907). 2005. Iniciação Científica. (Graduação em História) − Universidade do Vale do Itajaí (Univali), Programa de Iniciação à Pesquisa. Orientador: José Bento Rosa da Silva.
26 Encontramos as duas grafias. Mas, em nossa opinião, tratava-se do mesmo Manoel Ferreira de Miranda.
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A boa vontade que encontramos em todos os srs. Comerciantes
desta praça, devemos a grata satisfação de apresentar hoje ao
público o primeiro número do Diário de Itajahy que será sempre
um lugar sincero em prol do adiantamento deste município e
do bem estar da coletividade.
O Diário será um jornal sem cor política, procurará sempre
manter-se na arena da imprensa independente, não desfraldará
a bandeira de nenhum partido [...]27

Linhares nos informa que o professor Manoelzinho retirou-se de Itajaí,
sem dizer exatamente em qual ano, e que, por onde andou, fundou o Liceu
Infantil e jornais.
Existe no Centro de Documentação e Memória Histórica de Itajaí o fundo privado Manoel Ferreira de Miranda, com dados que corroboram a vida
intelectual desse ainda “ilustre desconhecido” na História da Educação do
município. As fontes foram doadas pelo seu filho Ozi Ferreira de Miranda,
residente na capital paulista. Em meio a tais documentos, identificamos um
exemplar do jornal Tribuna de Indaiá (Indaiatuba, São Paulo), do dia 1º
de setembro de 1963, número 283 do ano IX, que, ao noticiar a morte do
fundador do jornal, apresentou texto de um dos filhos de Manoel Ferreira,
onde traçou a trajetória de vida do seu progenitor:
[...] Seu genitor, que era também jornalista, exerceu o magistério
primário durante longo tempo na cidade de Itajaí, Santa Catarina,
sendo patrono de um dos grupos escolares daquela cidade.
Seu pai também viveu dias agitados na política daquele Estado,
sendo contemporâneo de Nereu Ramos, Frederico Schmidt e
outras figuras de destaque nacional.

Na extinta Livraria e Editora Casa Aberta, cujos proprietários eram José
Roberto Severino e Ivana Bittencourt, havia uma sala de leitura infanto-juvenil, intitulada Manoel Ferreira de Miranda, em homenagem àquele que não
fora homenageado pelo então governador Irineu Bornhausen, um de seus
ex-alunos. Acreditamos que as disputas políticas e os ataques aos Konder
naquele ano de 1912 podem ter sido uma das razões pelas quais o então
governador tenha preterido o nome do antigo mestre, pois já havia sido atado o laço Konder/Bornhausen, sobretudo na vida política do Estado Barriga
Verde, conforme as pesquisas de Cristiane Manique Barreto.28
Paira ainda muito silêncio sobre este homem de ébano, mas há pistas
suficientes que podem elucidar cada vez mais a sua trajetória de vida a partir
da cidade de Itajaí. Nosso artigo não tem a pretensão de concluir, mas de
27 Diário de Itajahy, Itajaí, 1º de novembro de 1914, ano I, n. 1.
28 BARRETO, Cristiane Manique. Entre laços e nós: Formação e atuação das elites no Vale do Itajaí - 1889/1930.
Porto Alegre: UFRGS,1997 (Dissertação de mestrado apresentada no Programa de Pós-Graduação em História)
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provocar outras investigações que possam recuperar sua memória, assim
como a de tantos outros afrodescendentes da região que tiveram participação
relevante na sociedade, mas cuja cor de ébano, ao invés de lhes dar visibilidade, acarretou a invisibilidade histórica.

Firmino Alfredo Rosa:
em defesa da negritude e do
“operariado papa-siri”29
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Firmino Alfredo Rosa (Itajaí, 1891 – Rio de Janeiro, 1933).
Acervo do Centro de Documentação e Memória Histórico de Itajaí, Santa Catarina.

Militantes, autodidatas, intelectuais orgânicos30 negros no pós-Abolição. A
trajetória de Firmino Alfredo Rosa é um exemplo da atuação desses intelectuais. Havia outros: o médico e político afro-baiano Pedro Ferreira e Silva, o
29 Expressão usada para caracterizar os habitantes da cidade de Itajaí, que têm na pesca uma das suas principais atividades econômicas.
30 Penso intelectuais orgânicos segundo a concepção gramsciana, ou seja, o intelectual proveniente da classe
social que o gerou, tornando-se seu especialista, organizador e homogeneizador. Sobre essa questão, ver:
GRAMSCI, Antônio. Os Intelectuais e a Organização Da Cultura. São Paulo: Círculo do Livro, s/d.
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jornalista e professor Manoel Ferreira de Miranda, Doralice Rosa de Souza,
Boleslau Procópio, Paulo Caramuru da Silva etc. Já falamos de Manoel Ferreira. Trataremos agora de Firmino Rosa. Ficaremos em dívida com relação
ao demais. Quiçá a leitura deste artigo provoque pesquisadores a tirar os
demais citados do “silêncio histórico” que paira sobre eles.
Pois bem, aos quinze anos de idade, em 1906, Firmino Alfredo Rosa viu
seu pai Alfredo Cândido Rosa ser assassinado por Ernesto Schneider, um
senhor de posses da cidade, conforme noticiou um jornal de época:
Na noite de sábado para domingo no bairro Fazenda, em uma
casa nova do senhor Ernesto Schneider houve um baile de
quota em regosijo, [sic] a extrema da mesma casa e natalício de
um criado do Sr. Ernesto. Cerca de 11 horas da noite formaram
um charivari entre convidados e intrusos, havendo disparos de
revólver, pau até faca arrancada [...] Inesperadamente o grande
número de espectadores do sereno sentiram detonar novos tiros,
saindo de dentro da casa, refugiando-se em contra a mesma
casa; infelizmente viram cair um corpo que verificaram ser de
Alfredo Cândido Rosa, baleado na fronte esquerda e sem sentidos.
Indignados protestaram sair alguém da casa antes que chegasse
força e autoridade competente, mas sendo longe da cidade,
quando esta chegou já haviam todos se refugiado, e dizem que
Schneider saíra em trajes de mulher [...]
Lamentamos este grave crime por conhecermos, em primeiro
lugar o ofendido que faleceu 10 a 12 horas depois do fato
criminoso, era casado e deixa mulher e filhos menores na
indigência, não consta ter tido o menor desagravo com quem
quer que fosse.
O sr. Schneider é bem conhecido e laborioso industrialista, e
respeitável cidadão e também tem filhos menores.31

Alfredo Cândido Rosa, filho de Cândido Rosa e Francisca Rosa de Jesus,
era pai de Adalgisa, Firmino Alfredo, Doralice e João Alfredo. Sua profissão:
artesão. Negociava entre a região da grande Florianópolis (São José e Palhoça)
e Itajaí, e tinha, como consta, uma preocupação com a educação dos filhos.
Segundo João Alfredo Rosa, irmão do nosso personagem, após a morte de
seu pai, Firmino armou-se de um canivete e jurou matar Schneider. Sua mãe,
visando dissuadi-lo de tal intento, mandou-o para a casa de uma tia, Otília,
em Florianópolis, onde ficou por aproximadamente três anos. Posteriormente
foi para a cidade do Rio de Janeiro, ingressou na marinha mercante (Lloyd
brasileiro)32 sem, no entanto, romper os laços com a terra natal.
31 O Pharol, Itajaí, 11 de maio de 1906, p. 2.
32 Centro de Documentação e Memória Histórica De Itajaí/Arquivo Público. Fundo: Afrodescendentes. Carta
manuscrita de João Alfredo Rosa.
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Tivemos a oportunidade de analisar o processo judicial contra Ernesto
Schneider, que foi absolvido pelo Tribunal do Júri, malgrado os depoimentos
das testemunhas33 acusando-o de ter atirado em Cândido Rosa; mas o réu era
um “laborioso industrialista e respeitável cidadão”, como noticiou o jornal...
A partir desse acontecimento, Firmino Alfredo Rosa fez-se um militante
em prol dos injustiçados, conforme nossa interpretação, sobretudo dos afrodescendentes e do operariado: em 1920, juntamente com outros afrodescendentes, fundou o Clube Náutico Cruz e Souza, em Itajaí, em virtude de os
negros serem proibidos de participarem dos dois grandes clubes náuticos da
cidade: o Almirante Barroso e o Marcílio Dias.34 O surgimento de um clube
náutico de negros foi noticiado da seguinte forma:
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[...] Club de Regatas Cruz e Souza.
Na Sociedade 15 de Novembro, desta cidade, foi fundado domingo último, por diversos homens de cor, mais um Club de
Regatas, que tem como patrono o inesquecível poeta catarinense
Cruz e Souza, o sonhador do Bello e do Ideal.
A diretoria do Club recém-fundado é composta de diversas
senhoritas, que foram aclamadas pela assembléia.
Estiveram presentes à sessão de fundação do Club “Cruz e
Souza”, os Srs. Cel. Marcos Konder, operoso superintendente
Municipal, José Eugênio Muller, Mascarenhas Passos e Oswaldo Reis pelo Club “Marcílio Dias”, Tuffi Schead, Ralf Thieme e
Raul Seara pelo “Club Almirante Barroso”, Albano P. Costa pela
“União”, Ary Mascarenhas, João Neves, Pedro Santos e muitos
outros cavalheiros, cujos nomes nos escaparam aos quais foi
servida lauta mesa de doces e bebidas.
Ao novel Club “Cruz e Souza”, “A União” deseja prosperidades.35

O clube foi fundado na sede da primeira entidade dos trabalhadores portuários de Itajaí, a Sociedade Beneficente XV de Novembro, fundada em 1906,
e tinha ex-escravizados e descendentes entre seus fundadores e diretores,
tais como: “Tio Silvério”, Sebastião Lucas Pereira, Boleslau Procópio.36 Além
das atividades lúdicas, o clube também denunciava a discriminação racial e o
preconceito contra pessoas negras. Uma dessas denúncias partiu de Firmino
33 Centro de Documentação e Memória História de Itajaí/Arquivo Público. Processos Crimes Da 1ª Vara
Criminal do Fórum da Comarca de Itajaí. Auto n. 39, caixa n. 18-A, ano 1906.
34 Marlene de Fáveri, ao tratar das sociabilidades das elites em Itajaí, ouviu de um entrevistado, membro de um
dos clubes da elite, referindo-se às décadas de 40 e 50 do século XX “Eram três, eram os três clubes... que
no Barroso existia o preconceito, né, nem no Barroso, nem no Guarani, nem no Bloco dos XX, não entrava
gente de cor...”. In. FÁVERI, Marlene de. Moços e Moças para um bom partido. Itajaí: Ed. Univali, 1998, p. 99.
35 Jornal A União, Itajaí, 20 de junho de 1920, p. 1.
36 Sobre esta questão, ver: SILVA, José Bento Rosa da. Estiva Papa-Siri: Mão e Pés do Porto de Itajaí. Itajaí:
Ed.do autor, 2004.
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Rosa,37 que era o orador na agremiação, e foi veiculada no jornal O Pharol.
É importante observar os argumentos utilizados pelo autor, invocando as
lutas de Marcílio Dias, um afrodescendente, em prol das causas do país, na
Marinha brasileira:38
[...] Chegou ao nosso conhecimento por queixa de uma família
de cor, queixa que reputamos justa, o fato dolorosamente parcial
e triste de que o Sr. Tenente Bonifácio de Carvalho, Comandante
da Escola de Aprendizes Marinheiros, tem dado instruções para
que não sejam alistados menores de cor. Em Florianópolis tem
havido esta injusta seleção que é contra os princípios estatuídos
em nossa Constituição e costumes. Quando a pátria precisou de
marujos, em suas guerras não lhe perguntou a cor e se, amanhã,
houver uma luta não deixarão os pretos de ir... Parece-nos que
seria melhor o Sr. Comandante da Escola arranjasse logo com
seus superiores uma lei isentando do serviço militar os brasileiros
de cor. Era mais curial.
O proceder do Sr. Comandante Bonifácio de Carvalho fere a
Constituição do Brasil e o direito natural das gentes.
Marcílio Dias não era branco, mas crioulo e morreu como um
herói...
Itajaí, 10 de janeiro de 1922
A Diretoria
Do Club Náutico “Cruz e Souza39

O teor do protesto denota o quanto estavam esclarecidos alguns dos diretores do Cruz e Souza, sintonizados com outras organizações congêneres do
país, sobretudo de grandes centros e cidades portuárias como Florianópolis,
Rio de Janeiro, Santos, Porto Alegre, Buenos Aires. Navios, como o Carl
Hoepch, Anna, Max, tinham linhas fixas, ligando Itajaí a essas cidades. Nos
jornais, havia espaços fixos para os anúncios dos dias, horários e destinos
dos navios que aportavam em Itajaí.40
É importante frisar que, no Cruz e Souza, em sua maioria, os atletas eram

37 João Alfredo Rosa lembrou do fato, embora tenha confundido a data: “[...] voltou para Itajaí, mais ou menos
em 1918, foi recusado na marinha de guerra dois rapazes de Itajaí por serem negros. Firmino Rosa fez
um grande protesto”. In: Centro de Documentação e Memória Histórica De Itajaí/Arquivo Público. Fundo:
Afrodescendentes. Carta manuscrita de João Alfredo Rosa.
38 Marcilio Dias era afrodescendente, ingressou na marinha na cidade do Rio Grande (RS), destacou-se no
assalto à Praça Forte de Paissandu, durante a Campanha Oriental (1864-1865) e sagrou-se herói na Batalha
Naval do Riachuelo, no início da Guerra do Paraguai. NASCIMENTO, Álvaro. O marinheiro negro Marcílio
Dias - Revista Navigator N 29 www.revistanavigator.com.br › navig21 › dossie › N21_dossie 6
39 O Pharol, Itajaí, 14 de janeiro de 1922, p. 3.
40 SEVERINO, José Roberto. Itajaí e a identidade açoriana: A maquiagem possível. Itajaí: Ed, Univali, 1999.
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trabalhadores do porto, um dos territórios de ocupação interacional negra41
da cidade portuária de Itajaí. O porto foi um dos locais onde escravizados e
ex-escravizados encontraram oportunidades de trabalho, já que era lugar de
marginalizados ou de “serviços de negros”, como bem frisou Gitahy:
[...] É evidente a enorme distância social que separa os trabalhadores do porto – normalmente um grupo desprestigiado, mesmo
dentro da classe operária [...] O trabalho do porto instável e pesadíssimo é estigmatizado, sendo classificado como um daqueles
em que as chamadas classes laboriouses confundem-se com as
classes dangereuses [...] De fato, os primeiros escravos a serem
libertados foram os próprios trabalhadores do porto... Havia
em Santos um considerável número de escravos alugados como
estivadores, trabalhadores em armazéns e carregadores de café.42
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Firmino, descendente de ex-escravizados, conheceu essa realidade, tanto
na terra natal, quanto em Santos, onde morou temporariamente até fixar-se
em definitivo na cidade do Rio de Janeiro, para onde se transferiu com sua
família. No Rio de Janeiro, segundo seu irmão João Alfredo, foi da diretoria
do Sindicato dos Marinheiros, foi militante do Partido Comunista Brasileiro,
na época em que o mesmo partido elegeu dezoito vereadores, quinze deputados e um senador da República; naquele tempo, segundo João Rosa,
escrevia nos jornais Classe Operária e Tribuna Popular.43
Encontramos na ata da Sociedade Beneficente XV de Novembro, fundada
em 1922, o nome de Firmino Rosa citado diversas vezes, como se verá abaixo.
A primeira delas como um dos sócios fundadores. Àquela altura, estava com
21 anos de idade. Ao que parece, vivia entre Florianópolis e Itajaí.
Numa assembleia da categoria ocorrida no ano de 1925, foi registrada a
ausência do “camarada” Firmino Rosa, sendo cogitada a sua punição, ao que
se opuseram alguns companheiros ou camaradas, justificando as razões pelas
quais ele não deveria ser punido:
[...] Tendo alguns companheiros se declarado no
comportamento do Firmino Rosa, que se acha
ausente há mais de dois anos e oito meses; o
41 Ilka Boaventura Leite caracteriza estes territórios da seguinte forma: “[...] Têm como características principais o fato de serem locais de encontro e troca, nem sempre fixos, permeados por códigos simbólicos de
pertencimento, que os diferenciam dos demais. Não se baseiam no parentesco consanguíneo, mas não
o excluem. Acontecem a partir de um encontro marcado, com hora, local e data. Instituem certos tipos
de prática: o comércio em mercados, praças e esquinas; o lazer em bares, galerias, praças, esquinas e
clubes; a religião em igrejas, centros e terreiros; a política, em livrarias especializadas, reuniões em locais
diversos [...]”. In: BOAVENTURA LEITE, Ilka Terras e Territórios de Negros no Brasil. Florianópolis. Textos
E Debates, UFSC/NUER, ano I, n. 2, 1991, p. 40-41.
42 GITAHY, Maria Lúcia Caira. Ventos do Mar. São Paulo: Ed. Unesp, 1992, p. 19 e 33.
43 Centro de Documentação e Memória Histórica De Itajaí/Arquivo Público. Fundo: Afrodescendentes. Carta
manuscrita de João Alfredo Rosa.
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senhor presidente ofereceu a qualquer dos
companheiros que quisesse se manifestar no atraso
do companheiro Firmino Rosa. Pediu a palavra o
companheiro Boleslau Procópio, Genésio Santos e
José Pereira Neto, que por cada vez deram todos
elogiosas provas de intimidades do companheiro
Firmino Rosa, que não mediu seu esforço para o
progresso desta sociedade desde sua fundação,
e ainda ausente lembra de enviar a esta casa
alguns jornais que relatam artigos do socialismo.
Portanto, os seus atrasos devíamos perdoá-lo [...]
Foi aprovado o perdão de doze meses dos atrasos
de Firmino Rosa.44
Boleslau Procópio, um dos companheiros que saiu em defesa de Firmino
Rosa, também foi um dos fundadores e remadores do Clube Náutico Cruz e
Souza. Boleslau também era negro, filho da ex-escravizada Honorata, que na
historiografia conservadora da cidade é tratada como coadjuvante: empregada
da família Konder.45
O fato de Firmino enviar jornais com artigos sobre o socialismo demonstra sua proximidade com os intelectuais do Partido Comunista no Rio de
Janeiro e em Santos, locais nos quais o partido estava bem estruturado; ele
era, portanto, um dos elos dos comunistas e simpatizantes de Itajaí, com as
lideranças nacionais e internacionais, para desespero da elite conservadora
local. Na verdade, ele tornou-se o elo que faltava entre os camaradas da
capital da República e o Estado de Santa Catarina. A falta de divulgadores
do jornal A Classe Operária em alguns estados da federação, inclusive Santa
Catarina, já havia sido objeto de autocrítica da direção no ano de 1925, como
se depreende da edição número 10 do referido período.46
Nos conturbados dias de 1929 e primeiros anos da década de 30, greves
“pipocavam” na orla portuária em virtude da negativa dos armadores em rea44 Arquivo do Sindicato dos Estivadores de Itajaí. Primeiro Livro de Atas do Sindicato dos Estivadores de Itajaí.
Ata da Assembleia do dia 03.02.1925.
45 Centro de Documentação e Memória Histórica de Itajaí/Arquivo Público. Fundo: Afrodescendentes. Em
entrevista, uma bisneta de Boleslau disse-nos que, quando se envolvia em desavenças, o velho Konder é
que o livrava. Quando perguntamos quem era o seu pai, entre risos ela respondeu: “Vai se saber! A mãe
dele foi empregada dos Konder”. Insistimos na pergunta: seria ele um filho natural de um Konder? Entre
risos, concluiu: “Ah! Isso eu não posso dizer”. Observando a fotografia de Boleslau, segundo as “categorias”
usadas para identificar os afro-brasileiros pelo senso comum, ele seria um “mulato claro”. Tudo aponta para
a presença de um pai branco. SILVA, José Bento Rosa da. Caetanos & Caetanos: tradição oral e história
[em preto & branco]. Itajaí: Ed.do Autor, 2008, p. 95- 96.
46 “[...] Nossas falhas. Uma das falhas do nosso jornal é não ter ainda se ocupado dos trabalhadores do Acre,
do Piauí, do Maranhão, do Ceará, do Paraná, de Santa Catarina, de Goiás e de parte do Mato Grosso.
Pobre proletariado isolado do movimento nacional e internacional. Mesmo sobre o Rio Grande do Sul
temos falado muito pouco [...]”. A Classe Operária, Rio de Janeiro, ano 1925, edição n 10, sábado, 04.05, p.
3. Disponível em:<http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=086569&PagFis=1&Pesq=mar%c3%adtimos>. Acesso em: 1º jun. 2018.
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justar os salários. Firmino Rosa era uma das lideranças ativas do movimento
e membro da comissão de negociação, como apontam as atas das reuniões
e as notícias de jornais locais.47
Na mesma época, talvez em virtude das tensões no seio da categoria,
foi um dos fundadores da Alliança Beneficente dos Trabalhadores em Trapiches e Armazéns, uma dissidência da XV de Novembro. Nesta ocupou o
cargo de presidente. É importante notar que essa entidade – diferentemente
das outras duas existentes na orla portuária de Itajaí (XV de Novembro e a
Sociedade Beneficente dos Estivadores) – tinha nos quadros da diretoria o
cargo de bibliotecário, ocupado por Tolentino Paulo Conceição. Nota-se a
preocupação da entidade com a formação intelectual dos associados, aqueles
que eram vistos como analfabetos, ignorantes, “cascas grossas”, sem cultura
e indignos de “bons salários”.
A entidade, ao que parece, estava48 “afinada” com o que se propunha nas
entidades ligadas ao Partido Comunista na época. Em algumas edições da
Classe Operária, identificamos práticas comuns entre as entidades que comungavam com a ideologia do partido: a instrução, por exemplo. Enquanto
na Aliança Beneficente dos Trabalhadores em Trapiche havia uma biblioteca,
na Associação dos Carpinteiros Navais do Rio de Janeiro, havia, desde 1925,
a escola noturna primária e de língua inglesa e francesa.
Pouco se sabe ainda sobre essa entidade de trabalhadores do Porto de
Itajaí. As notícias que temos até o momento são as que foram veiculadas
nos jornais locais, acerca de convocação para eleições, os candidatos e os
respectivos cargos a serem ocupados. O primeiro presidente foi Firmino
Alfredo Rosa, que na época estava com 38 anos de idade e tinha muita experiência acumulada, afinal, desde os 15 anos experimentara o que era ser
um “negro no mundo dos brancos”. Faleceu quatro anos depois da fundação
da referida entidade, aos 42 anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro, a
então capital da República.

Firmino Rosa e Manoel Ferreira:
Pontas de “icebergs”
Ao contrário de serem exceções, Manoel Ferreira e Firmino Rosa são “pontas de icebergs”, pois apontam para outros personagens negros, mestiços e
pobres; agentes de uma história coletiva, mas que ficaram na “invisibilidade”
47 Sobretudo o jornal O Pharol de Itajaí, nas edições de: 10 de abril de 1929; 20 de abril de 1929 e 18 de
maio de 1929.
Arquivo do Sindicato dos Estivadores de Itajaí. Primeiro Livro de Atas do Sindicato dos Estivadores de Itajaí.
Ata da Assembleia, ano de 1925
48 “[...] Associação dos carpinteiros Navais. Escola Noturna: Trabalhadores! Aprendam a ler para que melhor
possam compreender o valor do trabalho e do trabalhador. A Caixa Beneficente, com o fim de propagar
o ensino entre companheiros, acaba de fundar uma escola noturna em seu vasto salão, à rua José Maurício, número 46, sobrado, para ensino primário e das línguas inglesa e francesa[...]”. A Classe Operária,
Rio de Janeiro, 4 de maior de 1925, edição n 10, p. 3. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/
DocReader.aspx?bib=086569&PagFis=1&Pesq=mar%c3%adtimos>. Acesso em 1º jun. 2018.
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da historiografia oficial tradicional.
Algumas tentativas de visibilidade para os “excluídos da História”, ainda
que muito tímidas, foram realizadas em algumas regiões do país, e mesmo
em âmbito nacional, quando dos governos populares. A História predominante ainda é a dos vencedores, na perspectiva da “História única”, para usar
uma expressão da romancista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie.49 Mas
as tentativas de mudança também contam, não fosse assim, não estaríamos
apontando as resistências negras-brasileiras, ao longo dos 130 anos de abolição formal da escravidão, dizendo da importância de ultrapassar o marco
da data de 13 de maio de 1888, pois as datas, as datas... Ora, as datas são
pontas de icebergs, segundo Alfredo Bosi.50 Concordamos com ele.
O que fizemos neste artigo nada mais foi que apontar uma ponta do
iceberg que pode revelar outros protagonistas negros no pós-Abolição na
região da Foz do Itajaí. De alguns, nem o nome completo sabemos; ficaram
conhecidos pela “alcunha”: “Dona Quininha”; “Preta Caetana”; “Tio Silvério”,
“Pernambuco”, “Cabo-Verde”.
Outros mencionados ainda como coadjuvantes: Sebastião Lucas Pereira;
Boleslau Procópio; Maria Luiza da Moreira, “Mãe Luiza”; Odair Rosa da Silva,
“a Tia Loca”; Rosa de Borba Travasso; e tantos outros homens e mulheres
de ébano que estão na invisibilidade da escrita histórica regional e nacional.
As políticas de igualdade étnico-racial implementadas nos últimos anos de
governo com viés popular possibilitaram a emergência de olhares para os
segmentos historicamente à margem. Portanto, mais do que nunca, é preciso dar visibilidade aos sujeitos “invisíveis, mas não inexistentes”, no caso
específico, os afrodescendentes da Foz do Itajaí, representados por Firmino
Alfredo Rosa e Manoel Ferreira da Silva.

49 Sobre esta questão, ver: <http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/o-perigo-de-uma-historia-unica-porchimamanda-adichie>. Acesso em 25 maio 2018.
50 BOSI, Alfredo. O tempo e os tempos In: NOVAES, Adalto (org.) Tempo e História. São Paulo: Cia das Letras,
1992.
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m vários contextos do pós-Abolição, o aprendizado da leitura e da escrita, bem como a associação em irmandades e sociedades mutualistas
foram reconhecidos por negros, vários recém-saídos da condição de
escravidão, como recursos para o alargamento da autonomia e a expansão
da cidadania. Embora reflexões sobre o associativismo tenham alcançado
destaque nos últimos anos na produção historiográfica, o mesmo não tem sido
observado com relação ao papel do letramento e da educação escolarizada
nas lutas negras por liberdade e cidadania no Brasil do Pós-Abolição. Essa
questão foi bastante explorada em estudos sobre o contexto norte-americano, onde a capacidade de leitura e escrita foi interpretada como condição
ou resultado da emancipação, levando a concluir pelas estreitas conexões
entre letramento, instrução escolar e liberdade.2 No Brasil, durante muitos
anos, uma tradição de estudos se consolidou em torno da ideia de que os
negros – escravizados ou libertos – estiveram totalmente excluídos do mundo
das letras, desconsiderando experiências de escolarização e letramento que
dizem muito sobre a construção da liberdade nesse período.
De fato, ser alfabetizado no transcurso do século XIX ao XX era um atributo
raro. De acordo com dados do censo de 1872, mais de 80% da população
do país era iletrada. Para os que viviam no universo da escravidão, o iletramento era ainda maior: escravos letrados não somavam 1%.3 Sabe-se que
uma das principais reformas no ensino público brasileiro tratou de proibir a
frequência de escravizados nas escolas públicas, tornando o caminho desses
sujeitos para a alfabetização ainda mais difícil.4 Para a parcela de indivíduos
libertos ou negros nascidos em situação de liberdade, embora não houvesse
restrições legais, diversos fatores, como o cotidiano marcado pelo trabalho ou
mesmo o peso da racialização nas práticas sociais, poderiam contribuir para
o afastamento desses sujeitos das oportunidades de instrução básica. Isso,
1 O presente artigo é resultado de pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp), processo n° 2017/ 11628-1.
2 SCOTT, Rebecca J.; HEBRARD, Jean. Provas de liberdade: uma odisséia atlântica na era da emancipação.
Campinas: Editora da Unicamp, 2014; HAGER, Cristopher. Word by Word: emancipation and the act of
writing. Cambridge: First Harvard University Press, 2015, p. 10.
3 BRASIL. Diretoria Geral de Estatística. Recenseamento Geral do Império de 1872. Rio de Janeiro: Typografia
de G. Leuzinger e Filhos, 1876, p. 111.
4 “Regulamento Couto Ferraz”. Decreto nº 1.331-A, de 17 de Fevereiro de 1854. In: Coleção de Leis do Império
do Brasil. Vol. I, Pt. 1, 1854, p. 45.
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certamente, os deixou à mercê da iniciativa individual ou coletiva construídas
por vezes de forma marginal, longe da instituição escolar, dos materiais e
professores qualificados e, em geral, já na idade adulta.
Neste capítulo, trataremos dos significados que as lutas pelo acesso à
instrução, protagonizadas por indivíduos envolvidos com o abolicionismo ou
pelos próprios negros interessados na escolarização, adquiriram no contexto
do pós-Abolição. A tarefa se efetivará por meio da abordagem da trajetória
de três sujeitos que partilharam da vida escolar e associativa, ainda que a
partir de posições sociais distintas: enquanto escravos ou livres, na condição
de professores ou alunos. Tomando o Paraná como recorte de análise, procuramos explorar os contornos regionais específicos dessas experiências de
emancipação, escolarização e associativismo, lançando luz sobre aspectos
pujantes nos estudos sobre pós-emancipação: a construção da liberdade e as
definições da cidadania após a derrocada das relações de escravidão.
Apesar de a abolição nacional ter se realizado sem a construção de normativas destinadas a excluir direitos dos negros livres ou libertos em termos
raciais, como ocorrido em várias realidades do Atlântico,5 muitos estudos têm
interpretado a Lei de Reforma Eleitoral de 1881 como decisiva na restrição
de direitos.6 A exigência de alfabetização para o voto estabelecida na lei,7 e
depois preservada em legislações posteriores, dificultava a participação política
dos negros após a emancipação. Por isso, a participação desses setores em
práticas de instrução formal merece ser cuidadosamente tratada, a fim de se
constatar em que medida as expectativas em torno da educação foram também
ideais construídos pelos atores sociais submetidos a essas leis, podendo se
relacionar com a ampliação de direitos ou reafirmação da liberdade. Pensar
nessas questões é entender como a universalização da educação é fruto de
um processo histórico arquitetado socialmente a partir de lugares diversos,
inclusive partir de setores marginalizados, que, conforme demonstraremos,
disputaram o acesso ao ensino entendendo-o como um direito, reivindicando
seu espaço como parte do corpo nacional.

5 COOPER, Frederick; HOLT, Thomas C.; SCOTT, Rebecca J. “Introdução”. In: Além da Escravidão: investigações sobre raça, trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2005, p. 59.
6 CHALHOUB, Sidney. “Solidariedade e liberdade: sociedades beneficentes de negros e negras no Rio de Janeiro
na segunda metade do século XIX”. In: GOMES, Flávio dos S; CUNHA, Olívia M. da; (Org.). Quase-cidadão:
histórias e antropologias da pós-emancipação no Brasil. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2007, p. 220.
7 Na Lei 3029 de 9 de Janeiro de 1881, também chamada de “Lei Saraiva”, a exigência de alfabetização se
fazia de forma indireta, por ser conferida a possibilidade de assinatura da cédula eleitoral mediante procurador previamente autorizado. No entanto, conforme José Murilo de Carvalho, a requisição do letramento
somada ao acirramento da comprovação de renda mínima chegou a reduzir em 90% o eleitorado votante.
Ver a respeito: CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 14ª ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2011, p. 39.
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Paranaguá era uma das cidades litorâneas e portuárias mais importantes
do Paraná. Até a emancipação provincial, que separou o Paraná definitivamente de São Paulo, em 1853, a cidade de Paranaguá concentrava contingentes populacionais equiparáveis à então capital da nova província, Curitiba,
com um percentual de escravizados e negros livres chegando a 37,6% da
população, número que, apesar de pouco expressivo quando comparado às
regiões agroexportadoras, era elevado para os padrões de posse de mão de
obra escrava na província.8
A presença do porto na cidade litorânea favoreceu o desenvolvimento de
atividades econômicas distintas daquelas realizadas no restante da província,
ao mesmo tempo em que contribuiu para a efervescência urbana, a circulação
de ideias e o contato entre indivíduos de variadas origens sociais. A atividade
comercial era mais rentável que outros setores, por isso o espaço urbano atraía
grande número de artesãos, negociantes, escravos de ganho, quitandeiras,
estivadores e também marinheiros de diversas nacionalidades. Paranaguá
era o exemplo claro de que a política rural e imigrantista estava longe de
explicar a formação social e econômica do Paraná. Outro traço marcante na
constituição social dessa cidade litorânea era a possível presença de africanos, frutos do comércio ilegal depois da Lei de proibição do tráfico de 1831.
Essa participação de Paranaguá no tráfico ilegal de africanos foi evidenciada
por trabalhos como os do historiador José Augusto Leandro, que observou
ser o “infame comércio” uma das principais atividades econômicas geradoras
de riqueza na cidade, compondo a tríade comercial – ao lado da exportação de erva mate e madeira (sendo esta uma atividade também marcada
pela ilicitude) – que sustentava a elite econômica local.9 Estima-se que na
década de proibição do tráfico, cerca de quatro mil novos africanos tenham
desembarcado na comarca, e os indícios do tráfico ilegal são observados até
meados da década de 1860.10
Nesse ambiente, nasceu e cresceu José Cleto Silva, filho de um casal de
pequenos comerciantes, possivelmente de ascendência portuguesa, que compunham a classe dos livres e pobres da cidade. Cleto, como era conhecido,
passou a infância envolvido com o trabalho, carregando água e lenha, ou
8 PARANÁ. Relatório do presidente da província do Paraná, o Conselheiro Zacarias de Góis e Vasconcellos na
abertura da Assembleia Legislativa provincial em 15 de julho de 1854. Quadro nº 14: “Mapa Estatístico da
população do Paraná”. Curitiba: Typografia Paranaense de Candido Martins Lopes, 1854. Em linhas gerais,
o padrão de posse escrava da província era caracterizado pelo baixo índice de cativos por senhor. Sobre
o assunto, consultar ainda: PENA, Eduardo Spiller. O jogo da face: astúcia escrava frente aos senhores e à
lei na Curitiba provincial. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1999.
9 LEANDRO, José Augusto. Gentes do grande mar redondo: riqueza e pobreza na comarca de Paranaguá
(1850-1888). Tese (Doutorado em História). Programa de Pós-Graduação em História da Universidade
Federal de Santa Catarina: Florianópolis, 2003, p. 4.
10 Ibidem, p. 45.

Entre letras e lutas: educação e associativismo no Paraná da Abolição e do pós-Abolição

vendendo tripas e miúdos de boi.11 Não sabemos como e quando ocorreu
sua inserção no mundo das letras, mas, ainda jovem, trabalhou na alfândega
como tradutor-intérprete de comércio e também foi delegado de polícia, até
dedicar-se integralmente à carreira de professor público na qual ingressou
em 1867, quando tinha por volta de 24 anos.
Naquela época, como ainda hoje, a docência não era uma profissão
rentável. Professores sofriam com as instabilidades financeiras dos governos
provinciais. Estes, por sua vez, atribuíam aos professores a gestão das escolas,
o que acarretava em excessivas responsabilidades assumidas por esses profissionais. Em geral, eles ministravam as aulas em suas próprias residências,
e elaboravam toda a documentação burocrática que era direcionada aos
inspetores de instrução ou diretamente aos presidentes de província. Essa
não era uma situação fácil para José Cleto. Frequentemente ele encaminhava
a essas autoridades reclamações de naturezas diversas, solicitando móveis
para sua escola, cobrando o pagamento de seus vencimentos ou pedindo
aumento salarial. Em uma dessas oportunidades, afirmou estar fazendo uso
de seu próprio salário para prover as necessidades de seus alunos.12
Mesmo assim, José Cleto tomou uma iniciativa atípica em 1872: resolveu
ensinar voluntariamente a instrução primária a escravos, nas aulas do período
noturno. Para realizar tal empreitada, precisou pedir licença às autoridades,
já que pelas leis de instrução os escravos estavam proibidos de frequentar
escolas públicas.13 No mesmo ofício que dirigiu ao presidente da província,
afirmava estar “suprido apenas pela boa vontade” e assegurava que pediria
aos senhores consentimento para que os escravos frequentassem as aulas.
Cleto aproveitou ainda para salientar que os indivíduos para os quais desejava
ensinar eram “aqueles de nossos irmãos que infelizmente” eram marcados
pelo “aviltante selo da escravidão”.14 Foi a forma sútil que arranjou para criticar a instituição escravista.
Mas seu combate ao escravismo não era feito somente de sutilezas. José
Cleto fundou e fez parte de sociedades ligadas ao abolicionismo, como o
Clube Literário, fundado em 1872, que mantinha uma caixa emancipadora
denominada de Visconde do Rio Branco, destinada ao depósito de fundos
para compra de alforrias. Fundou ainda a Sociedade Redentora Parnaguense,
em 1883, que foi mais além na luta abolicionista, se envolvendo com fugas

11 VITOR, Nestor. “Meus dois mestres (elementos para minha biografia)”. In: Revista da Academia Paranaense
de Letras. Ano IV, jan. de 1946, p. 72.
12 Arquivo Público do Paraná (APPR): “Ofício. José Cleto Silva”, 1874, Ref. BR APPR 435, p. 188.
13 A proibição, que existia desde a Constituição, foi reforçada no Regulamento: Decreto nº 1.331-A, de 17
de Fevereiro de 1854. Coleção de Leis do Império do Brasil. Vol I, Pt. 1, 1854, p. 45, e demais legislações
locais sobre a instrução pública.
14 APPR: “Ofício enviado ao diretor geral da instrução pública, pelo professor José Cleto da Silva”. 10/08/1871.
Ref. 435, p. 188.
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de escravos.15 Segundo Keila Grinberg, as fugas de escravos eram feitas pelo
porto e se destinavam a Montevidéu, para onde se dirigiam a maior parte
dos carregamentos de erva-mate exportados na província e que também era
uma terra de solo livre, para onde fugiam centenas de cativos do Brasil.16 Esse
último aspecto de seu ativismo despertou a fúria de seus inimigos.
Na década de 1880, consciente dos resquícios do tráfico em sua cidade, José
Cleto passou a prestar serviços de curadoria a africanos que estivessem em
situação ilegal de escravidão, anunciando seus serviços jurídicos gratuitos em
jornal: “O abaixo assinado incumbe-se das ações de liberdade, gratuitamente,
de todos os africanos vindos para o Brasil como escravos depois da Lei de
7 de novembro de 1831, assim como das de seus descendentes legítimos”.17
Seu engajamento no plano jurídico estava em consonância com a atividade
de militantes abolicionistas de diversas regiões do país que, ao menos, desde a atuação precursora de Luiz Gama, operavam em delegacias, cartórios
ou tribunais recorrendo à lei de proibição do tráfico como argumento para
alforriar indivíduos ilegalmente escravizados.18
Entrando em contato com esses africanos livres, Cleto descobriu as ilegalidades praticadas por Manoel Antonio Guimarães, o “Visconde de Nácar”,
um dos mais renomados membros da elite parnanguara, empresário do mate,
acusando-o na Justiça por tráfico e propriedade ilegal de escravizados.19 Essas ações culminaram em dura perseguição e na sua remoção forçada para
a capital.20 Assim, a partir de 1886, Cleto passou a exercer a docência na
cidade de Curitiba.
Uma grande concentração de pessoas, entre elas alguns escravizados, foi
observada na estação férrea na ocasião de despedida do professor:

15 Correspondências trocadas entre os membros das Sociedades Abolicionistas, assim como os noticiários
locais relatam as mesmas fugas direcionadas a Montevidéu. Cf. RIBEIRO FILHO, Aníbal. História do Clube
Literário de Paranaguá (1872-1972). Paranaguá: IHGP, s/d.
16 Sobre o assunto, consultar: GRINBERG, Keila. (Org). As fronteiras da escravidão e da liberdade no Sul da
América. Rio de Janeiro: 7 letras, 2013.
17 Jornal Violeta, 16 de junho de 1883, p. 4. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>. Acesso
em: 03 out. 2019.
18 Sobre as apropriações da lei de 1831 por sujeitos ilegalmente escravizados e abolicionistas, conferir:
MAMIGONIAN, Beatriz. O direito de ser africano livre: os escravos e as interpretações da lei de 1831.In:
LARA, Silvia H. MENDONÇA, Joseli M. N. Direitos e justiças no Brasil: ensaios de história social. Campinas:
Editora da Unicamp, 2006, p.129-160. A respeito de Luiz Gama, cf: AZEVEDO, Elciene. Orfeu de carapinha:
a trajetória de Luiz Gama na imperial cidade de São Paulo. Campinas: Editora da Unicamp, 1999.
19 O Visconde até mesmo teve um de seus escravos embarcados para Montevidéu com o auxílio do abolicionista. Ver: RIBEIRO FILHO, Aníbal. História do Clube Literário de Paranaguá (1872-1972). Paranaguá:
Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, s/d, p. 97.
20 SILVA, Noemi S. Abolicionismo em Paranaguá: apontamentos a partir da trajetória de um professor público.
In: Anais do XV Encontro Regional de História da Anpuh-PR. 100 anos da Guerra do Contestado: historiografia, acervos e fontes. Curitiba, 2016, p. 9-11. Ver também: SILVA, Noemi S. “O batismo na instrução”:
projetos e práticas de instrução formal de escravos, libertos e ingênuos no Paraná provincial. Dissertação
(Mestrado em História). Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná:
Curitiba, 2014.
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Grande foi o número de pessoas de todas as classes que na
grade da estrada de ferro o esperava, na hora da partida para
dizer-lhe adeus. Os alunos de sua escola, em número superior
a 80, ali se achando postados, ao dar o abraço de despedida
em seu dedicado amigo e mestre romperam em seus afetivos
prantos, comovendo a todos os circunstantes. Libertos e escravos
que ao abolicionista devem em seu benefício, um favor, ou uma
palavra de consolação e esperança, ali se achavam também com
semblantes anuviados e olhos marejados de lágrimas.21

Estariam entre os 80 os alunos escravos frequentadores da aula noturna
por ele fundada mais de uma década antes? Qual teria sido o destino daquele empreendimento? E qual era o perfil dos escravos a quem ele decidira
lecionar? Essas são questões de difícil resposta em razão da inexistência de
registros que comprovem a assiduidade daquela prática de instrução de cativos
no período posterior à consulta feita ao presidente da província. Podemos,
contudo, fazer algumas suposições.
Em 1874, José Cleto, em parceria com o engenheiro José Arthur Murinelly,
um dos contratados para atuar na construção da ferrovia que ligaria Paranaguá a Curitiba, enviou um ofício ao então presidente de província para
comunicar a fundação de outra escola noturna de adultos, afirmando ser um
“feliz presságio para o seu futuro engrandecimento o crescido número de
alunos que já a frequentam”.22 É possível supor que a continuidade do ensino
para escravos tenha se concretizado com a parceria de Murinelly, passando
por uma reformulação naquele ano. Dessa vez, os responsáveis elaboraram
uma listagem detalhada dos alunos, afirmando serem “das classes industriais
mais desfavorecidas da fortuna”. Eram 30 estudantes do sexo masculino,23
distribuídos entre as ocupações de negociante, marceneiro, barbeiro, criado,
sapateiro, tamanqueiro, pedreiro, copeiro, lavrador, caixeiro, charuteiro e
funileiro. Variavam na faixa etária entre 16 e 48 anos, e eram em sua maioria nascidos em Paranaguá ou cidades litorâneas vizinhas, com exceção de
Sebastião Pinheiro, de 48 anos, casado, barbeiro, registrado por José Cleto
como “africano”, de filiação não identificada. 24 Seria Sebastião Pinheiro um
dos africanos ajudados por Jose Cleto para se livrar do cativeiro ilegal? Quais
teriam sido as motivações de Sebastião ao procurar aquela iniciativa de alfabetização de adultos?
Conquanto as fontes não forneçam resposta a essas questões, elas informam sobre outros aspectos das aulas noturnas do professor Cleto. As
21 Jornal Dezenove de Dezembro, 4 de janeiro de 1886, p. 1. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/
acervodigital/>. Acesso em: 03 out. 2019.
22 APPR: “Ofício encaminhado ao presidente da província José de Araújo Abranches, por Jose Arthur de
Murinelly. Mapa de alunos anexo”. Ref. BRAPPR 445, p. 3.
23 Aqui, cabe destacar a divisão sexual imposta para as escolas regulares da época. Idem.
24 Ibidem.
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matérias ofertadas nas aulas eram de “leitura, caligrafia, gramática, aritmética, geometria e religião”,25 condizentes com o currículo básico da instrução
primária da época, fundado nos princípios de “ler, escrever e contar”26 os
quais, somados à doutrina religiosa, definiam a escola não apenas como um
espaço de instrução, mas também de educação e formação de caráter das
classes populares.27 Esses preceitos, reafirmados pelas autoridades, tinham
significado especial quando inseridos no contexto de emancipação, pois a
libertação dos escravizados atemorizava as classes dirigentes. Embora não
tenhamos nas fontes o registro concreto de quais alunos do professor Cleto
eram escravos, é possível supor que muitos fossem cativos, tendo em vista
a ampla circularidade do professor abolicionista entre aqueles sujeitos. De
qualquer modo, independente da condição, a profissão dos nomeados sugere alguns nortes para pensarmos o interesse pela instrução da parte desses
“desafortunados”. Eram na maioria ligados aos ofícios especializados das lides
urbanas, e certamente calcularam os benefícios do letramento para exercê-los.
Assim, a instrução, para esses indivíduos, podia implicar a possibilidade de
exercer o ofício com mais qualificação e, desse modo, inserir-se de forma
mais favorável na sociedade. Para os escravos, a escolarização poderia ainda implicar maior possibilidade de atingir a alforria, o que fazia com que
instrução e liberdade se conectassem, como na atuação do professor Cleto.

Barnabé:
vida nas cidades, autonomia e
acesso ao ensino público
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A possibilidade de escravizados acessarem bens simbólicos restritos aos
nascidos livres foi uma realidade mais frequente nos contextos urbanos. Isso
porque o trânsito contínuo nas ruas, a socialização intensa e a ausência da
vigilância senhorial direta ou feitorizada eram componentes que diversificavam a condição, mostrando as lacunas no controle, especialmente no período
de declínio da escravidão.28 Mesmo em cativeiro, o trânsito desses sujeitos
favorecia a construção de redes de relação com libertos e livres pobres que
propiciavam o alargamento de sua autonomia. Por vezes, essa independência
tornava difícil distinguir os sujeitos cativos dos libertos ou livres, explicitando

25 Ibidem.
26 PERES, Tirsa Regazzini. “Educação brasileira no império”. In: PALMA FILHO, J. C. (Org). Pedagogia Cidadã
– Cadernos de Formação – História da Educação. 3. ed. São Paulo: PROGRAD/UNESP/Santa Clara Editora,
2005, p. 6.
27 SCHUELER, Alessandra Frota Martinez. Educar e instruir: a instrução popular na Corte imperial (1870-1889).
Dissertação (Mestrado em História). Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal
Fluminense: Niterói, 1997.
28 Para uma análise aprofundada, consultar: WISSEMBACH, Maria Cristina Cortez. Sonhos africanos, vivências
ladinas: escravos e forros em São Paulo (1850-1880). São Paulo: Editora Hucitec, 1998.
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as fronteiras fluídas que demarcavam o ser livre e o ser escravo nas cidades.29
Esses aspectos foram marcantes na experiência de Barnabé Ferreira Bello,
escravo nascido em Curitiba, em 1845, que se tornou sapateiro.
Já na segunda metade do século XIX, Barnabé morava e exercia o ofício na capital, enquanto seu senhor era residente de São José dos Pinhais,
uma vila rural da região, de economia baseada nos campos de invernagem
e agricultura de subsistência, marcada pela pobreza extrema. A escravidão
na localidade era caracterizada pela diminuta posse, possuindo os senhores
em torno de três ou menos cativos.30 Talvez por isso, João Baptista Ferreira
Bello, padre e proprietário do escravo em questão, tenha preferido empregar
os serviços do sapateiro na capital, certo das vantagens que o agito urbano
poderia trazer para seus rendimentos.
Em Curitiba, a média de escravos por proprietário não era tão diferente,
girando em torno de 3,2, com presença considerável dos senhores com um
único escravo.31 De certo modo, isso significava que, apesar de pequena, a
posse escrava estava disseminada nas mãos de muitas pessoas, permitindo
múltiplos perfis senhoriais, nos mais variados setores da sociedade. O reverendo dispunha de uma renda média de um conto de réis,32 que para os
padrões da vila, o colocava em situação de privilégio. Dessa quantia, 15$000
réis vinham dos serviços de Barnabé, que o padre o obrigava a pagar mensalmente, por um acordo prefixado entre eles.33
Barnabé viveu em Curitiba quando a instituição escravista estava em franco
declínio. A alta nos preços dos cativos devido à carência de mão de obra
nas regiões agroexportadoras fazia com que muitos pequenos proprietários
optassem pela venda ou alforria dos escravizados, criando na cidade um cenário de esvaziamento da população cativa.34 Mesmo assim, a concentração
de escravizados no espaço urbano e sua autonomia na movimentação citadina
incomodavam as autoridades e as elites. Uma publicação em jornal defendia
a necessidade de maior policiamento em um chafariz, localizado no Largo
Zacarias, devido ao “contínuo ajuntamento de negros”.35 Esse era certamente
um quadro que afetava Barnabé. Apesar da pequena vigilância senhorial – ou
29 MACHADO, Maria Helena P. T. “Sendo cativo nas ruas: a escravidão urbana na cidade de São Paulo”. In:
Crime e escravidão: trabalho, luta e resistência nas lavouras paulistas (1830-1888). 2ª edição. São Paulo:
Edusp, 2014, p. 182.
30 COSTA, Gladisson Silva da. Os quarteirões de São José: um estudo sobre poder e sociedade em São José
dos Pinhais na segunda metade do século XIX. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em História).
Departamento de História da Universidade Federal do Paraná: Curitiba, 2008, p. 36.
31 PENA, Eduardo Spiller. O jogo da face: astúcia escrava frente aos senhores e à lei na Curitiba provincial.
Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1999, p. 36.
32 COSTA, Gladisson. Os quarteirões de São José, op. cit., p. 30.
33 Ação de Liberdade, 1880. DEAP. BR PRAPPR PB045 PI7718.294. Sempre que não informada, essa é a fonte
da qual provém todas as informações sobre Barnabé inseridas no texto.
34 PENA, Eduardo Spiller. O jogo da face, op. cit., p. 68.
35 Citado por PENA, Eduardo S. Idem, p. 1.
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talvez porque era pequena – o aparato policial cumpria o papel do controle
da população negra “dispersa” em dezenas de ocupações urbanas.
Mesmo com o cotidiano intenso de trabalho, Barnabé encontrou tempo
para instruir-se. Em 1874, se matriculou em uma escola noturna aberta por
um capitão da Guarda Nacional chamado Damasio Correa de Bittencourt.
Compunha uma turma com mais 22 alunos, sendo 20 escravos e dois libertos.
Seus colegas eram em sua maior parte pedreiros, havendo na classe outros
dois colegas de ofício: Benedito Prates e Celestino Moura.36 Havia ainda um
carpinteiro e um alfaiate, sendo esta a profissão de um dos libertos: André
Lobo dos Santos, o mais velho da turma, com 60 anos. No extremo oposto,
estava o aluno Tobias, aprendiz de pedreiro, com apenas 10 anos de idade.
Barnabé se encontrava com 30 anos na época de sua matrícula.
Todos esses alunos escravizados, nas palavras do professor, estavam
matriculados em sua escola porque “desejavam aprender a ler, escrever e
contar”.37 Se a iniciativa do mestre foi fundamental para viabilizar a escola,
foi o deliberado anseio de letramento daqueles homens que a efetivou e a
ela deu vida. Isto é, existia uma ideia de reciprocidade entre a ação do “professor” e a vontade daqueles sujeitos em obter o letramento.
As dificuldades do professor Damásio não eram muito diferentes das
vividas pelo professor Cleto, entre elas a obtenção de auxílios do governo
provincial. A solicitação desses auxílios era bastante comum nas iniciativas
privadas de instrução,38 ancoradas na “liberdade de ensino”.39 Para reforçar
os argumentos com que os solicitou, Bittencourt dizia dedicar-se “ao ensino
e instrução da classe menos protegida pela fortuna” tendo em vista prestar
serviço ao seu país “sendo útil e melhorando a condição daqueles que mais
precisam”.40
No que tange às condições de trabalho dos alunos de sua escola, o
interesse pela instrução poderia trazer algumas vantagens. As ocupações
especializadas, principalmente quando ligadas à construção civil, exigiam
conhecimentos elementares para o devido controle do próprio produto de
trabalho, ou para a exatidão de seu desempenho. O cálculo de medidas,
quantidade de materiais e a geometria dos prédios exigiam os saberes que
a escola poderia fornecer.41 No plano mais amplo, a chegada massiva de
36 APPR. “Ofício enviado ao Illmo. Exmo Frederico José Cardoso de Araújo Abranches, presidente da província,
por Damaso Correia Bittencourt”. 22/10/1874. DEAP-PR. Ref. BR APPR 447, p. 93-94.
37 Idem, p. 93.
38 Sobre o assunto, ver: SCHUELER, Alessandra Frota Martinez. Educar e instruir, op. cit., p. 136.
39 BRASIL. Decreto n.º 7.247 de 19 de Abril de 1879. In: Coleção de Leis do Império do Brasil. Vol. I, Pt. II, p.
196.
40 APPR. “Ofício enviado ao Illmo. Exmo Frederico José Cardoso de Araújo Abranches, presidente da província,
por Damaso Correia Bittencourt”, op. cit.
41 A utilidade da instrução nos ofícios especializados é tratada por Marcelo Mac Cord, para o caso do Recife.
Cf. MAC CORD, Marcelo. Artífices da cidadania: mutualismo, educação e trabalho no Recife oitocentista.
Campinas: Editora da Unicamp, 2012, p. 109-133.

Entre letras e lutas: educação e associativismo no Paraná da Abolição e do pós-Abolição

imigrantes, a decadência do trabalho escravo e o processo de proletarização
do trabalho livre acrescentavam a essas demandas os sinais distintivos da
educação escolarizada. O pensamento ilustrado, desde o século XVIII, havia
ajudado a propagar a ideia de “aperfeiçoamento” pela educação, aspecto
que, trazido para as realidades escravistas, fez com que muitos defendessem
a educação escolarizada como solução dos “males” vindos dos “vícios” da
escravidão.42 O próprio professor acreditava estar “melhorando” a condição
de seus alunos. Apesar de não ser possível uma associação direta entre esses
ideais de governantes e elites nacionais com as expectativas do público da
escola frequentada por Barnabé, não podemos descartar a possibilidade de
apropriação de alguns desses anseios da parte dos interessados em adquirir
instrução, especialmente quando pensamos nas distinções que a escolarização
poderia proporcionar.
Para Barnabé, além de a escolarização ser um suporte para o aperfeiçoamento no ofício, a instrução básica, em especial a alfabetização, abriu janelas
de oportunidades. Ele comprava e vendia materiais em sua oficina, assinava
recibos, arcava com o próprio aluguel, até mesmo negociava terras. Requereu
e recebeu da Câmara Municipal um terreno, no qual vinha edificando uma
casa, à revelia das disposições legais que visavam restringir essas atividades
aos livres.43 Scott e Hébrard, pensando nos sentidos do letramento em âmbito
atlântico, consideraram a representatividade dos documentos escritos na vida
de escravos e negros livres para o acesso a direitos. Uma carta de alforria, um
registro de propriedade de terra, a capacidade de assinar um documento em
letra firme representavam códigos distintivos úteis na melhoria de condições
de vida na escravidão e da busca pela liberdade.44 A escola e o letramento
podem ainda ter dinamizado o acesso às leis de emancipação vigentes, no
caso do sapateiro. Fato é que ele entrou em juízo contra o senhor João Baptista Ferreira Bello, buscando assegurar a autonomia que havia conquistado
em tantos anos.
O processo que moveu contra seu senhor citava a Lei de 1871,45 fundando-se na premissa de um “direito adquirido” e “abandono” por parte do
padre. Nos termos da petição inicial,
Diz Barnabé Ferreira Belo, que estando há muitos anos no
pleníssimo gozo de sua liberdade e na gerência dos poucos
bens obtidos pelo seu trabalho, nesta capital, em virtude do
abandono em que o deixou o seu ex-senhor, Reverendo Padre
42 Esses pensamentos foram nutridos por boa parte da intelectualidade favorável à emancipação. Cf. SILVA,
Noemi S. “O batismo na instrução”, op. cit., p. 67-79.
43 Ver: MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. Escravidão e liberdade no século XIX: condição social e estatuto
jurídico. In: Anais do XVIII Simpósio Nacional de História da Anpuh. Florianópolis, 2015, p. 3.
44 SCOTT, Rebecca; Hébrard, Jean. Provas de liberdade, op. cit.
45 BRASIL. Lei nº 2040 de 28 de Setembro de 1871, também conhecida como “Lei do Ventre Livre”. In: Coleção
de Leis do Império do Brasil. Vol. 1, Pt. I, p. 117-131.
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João Batista Ferreira Belo, residente na vila de São José dos
Pinhais; [...] precisa o suplicante que Vossa Senhoria o mande
manumitir na forma do direito adquirido em face da suposição
do parágrafo quarto do artigo sexto da lei número dois mil e
quarenta de 28 de setembro de mil oitocentos e setenta e um.46
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A autonomia conquistada – na qual a alfabetização cumpria seu papel
– e a gerência de bens para Barnabé significavam o “pleníssimo gozo da
liberdade”. Mas qual teria sido o estopim para que Barnabé optasse por uma
ação judicial contra o padre? Uma séria ameaça de rompimento dos direitos
adquiridos. Dizia uma testemunha que o senhor do sapateiro, desapontado
com os constantes atrasos no pagamento de jornais, decidira pela venda
do escravo para São Paulo ou Rio de Janeiro, já havendo fixado o preço de
1.500$000 a seus compradores. Certamente aterrorizado com a possível venda
para as fazendas paulistas e fluminenses,47 Barnabé apelou à Justiça e a todos
os meios disponíveis, acionando pessoas dos círculos sociais dos quais fazia
parte para testemunharem em seu favor, pedindo recursos financeiros a uma
Sociedade Emancipadora, até mesmo colocando à venda o terreno de sua
propriedade. Na Justiça, por meio de um curador, amparou-se na lei de 1871,
para fundamentar uma manumissão por “abandono” senhorial.
As testemunhas, dentre as quais se encontrava um colega de classe da aula
noturna frequentada em 1874 – o liberto e alfaiate André Lobo dos Santos
–, eram firmes em afirmar que Barnabé vivia “sobre si”. O alfaiate dizia ter
“ouvido o preto Barnabé dizer-lhe que era liberto” e presenciou várias transações comerciais em benefício próprio do escravo, além disso, considerava
o “preto” com muita mobilidade no espaço público, por isso, concluía que
ele era livre. Havia ainda a alegação comum de que o padre João Batista
havia se ausentado no período de doença enfrentado pelo cativo, quando
foi recolhido à Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, ficando à mercê de
amigos que se solidarizaram com seu estado. Eram fatores que criavam um
contexto de incerteza sobre sua condição jurídica e social,48 no qual Barnabé
movia-se, buscando se favorecer.
O processo teve sentença desfavorável ao sapateiro, apesar da grande
mobilização empreendida. Ao menos um ganho compensava o esforço: o
padre havia desistido da venda de Barnabé para as regiões cafeeiras. Significava que o suplicante poderia seguir a vida autônoma “livremente”, tal
como nos anos precedentes, inclusive se matriculando novamente em uma

46 Ação de Liberdade, Barnabé Ferreira Bello, 1880, op. cit.
47 Sidney Chalhoub trabalha com alguns casos similares ocorridos na Corte, onde as ameaças de venda de
escravos para as regiões cafeeiras também causavam revolta. Ver a respeito: CHALHOUB, Sidney. Visões
da Liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão da corte. São Paulo: Companhia das Letras,
1990. Em especial, ver o capítulo 1.
48 Sobre o assunto, Cf. MENDONÇA, Joseli. “Escravidão e liberdade no século XIX”, op. cit.
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escola pública noturna.49
Essa nova escola havia sido fundada num contexto distinto daquela um
dia regida pelo capitão Bittencourt na década de 1870. Dessa vez, o governo
local havia iniciado uma campanha pela escolarização de adultos, dizendo-se
impulsionado pela nova lei eleitoral de 1881 e seus ditames em relação à
alfabetização. O resultado das campanhas foi uma ampliação considerável nas
alternativas de instrução popular, especialmente após a gestão do presidente
Carlos Augusto de Carvalho, em 1882. O governante havia recomendado a
abertura de aulas noturnas propondo parcerias com as câmaras municipais.
A escola frequentada por Barnabé, em 1882, esteve entre as tantas abertas
nessa época e, como as outras, teve curto período de duração, já que, após
o término do mandato de Carlos de Carvalho, as câmaras passaram a fechar
as escolas alegando falta de recursos.
A nova experiência escolar de Barnabé era diferente da anterior em outros aspectos. Possivelmente tinha maior visibilidade pública, por ser uma
iniciativa da Câmara Municipal de Curitiba, funcionando nos salões do Paço
Municipal. As aulas eram ministradas pelo professor Antonio Ferreira Ribas.
Além de Barnabé, outros 28 alunos nela se matricularam. Eram, em sua
maioria, pedreiros e carpinteiros, quadro profissional semelhante ao encontrado na década anterior, com o acréscimo de outro perfil de trabalhadores:
empregados públicos, certamente funcionários da Câmara, como é possível
saber pela presença de Firmino Antonio de Paula, depoente no processo em
favor de Barnabé.
O registro de Barnabé nessa escola evidencia que sua condição ainda
era objeto de dúvida, desta vez do professor Antonio Ribas, que em junho
de 1882 o registrou no documento que listava os alunos como “livre” e,
posteriormente, em agosto do mesmo ano, apagou o registro anterior e o
qualificou com a palavra “cativo”, colocando-a ao lado de seu nome. Essas
indefinições estavam para acabar, pois Barbabé conseguiu a tão almejada
alforria nos anos seguintes, após a morte do padre João Baptista, sem que
saibamos por quais vias. Antes disso, o “pleno gozo da liberdade” já vinha
sendo reconstruído por ele na tramitação dos negócios. Anunciara a venda
de uma casa “no prolongamento da Rua Direita”50 quando ainda estava em
condição de escravidão. Mas nenhum desses documentos financeiros ou burocráticos foi tão importante quanto a carta de alforria. Com a sua conquista,
sequer o nome de escravo merecia ser lembrado. O mais novo liberto da
praça publicou em um jornal local: “Barnabé Ferreira Bello declara que desta

49 APPR. “Mapa dos alunos da escola noturna dirigida por Damaso Correia Bittencourt”; “Relação de pessoas
que frequentam a escola noturna desta capital” – Professor Antonio Ferreira Ribas. Ref. BR APPR 658, p.
168, Ref. BR APPR 663, p. 47-49. Todas as referências à aula municipal de Curitiba (1882) são extraídas
dessa documentação.
50 Jornal Dezenove de Dezembro, 28 de 04 de 1884, p. 4. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>. Acesso em: 03 out. 2019.
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data em diante assinar-se-á Barnabé Francisco Vaz”.51
Até aqui, pudemos ver que o acesso ao ensino trouxe benefícios a Barnabé que vão além do aprimoramento no ofício que executava. A socialização
forjada na escola forneceu testemunhas úteis em sua defesa nos tribunais. Os
saberes adquiridos reforçaram o reconhecimento social de sua liberdade. Além
disso, o letramento e a experiência escolar parecem ter auxiliado no exercício
da cidadania, mesmo quando as políticas do Império e, posteriormente, da
República criaram empecilhos nesse sentido aos libertos e aos negros livres.
A partir de 1889, ele passou a ser citado no alistamento eleitoral de Curitiba.52
A ideia de que a instrução poderia auxiliar o exercício da cidadania – inclusive em relação aos direitos políticos – é fortalecida quando encontramos
o mesmo sujeito vivenciando experiências associativas construídas nas agremiações que se constituíam desde a década de 1870. Nesse período, Barnabé
era sócio da Sociedade Emancipadora de Campo Largo, a qual acionou para
o auxílio com a compra da própria liberdade na época dos embates judiciais
contra o padre.53 Embora as leis do Império negassem a participação de escravos em espaços associativos dessa natureza,54 os estatutos da Sociedade
enviados ao Conselho de Estado afirmavam, em seu artigo 1º, que ela seria
composta por um “número ilimitado de sócios de qualquer sexo, idade e
condição”.55 Ao contrário do ocorrido com algumas associações da Corte que
pretendiam admitir escravos,56 a Emancipadora de Campo Largo não teve
seus estatutos negados.57 Ao que se narra nos periódicos, além de agregar
escravizados, a associação teria sido resultado da iniciativa deles próprios:
Cumpre-nos agora falar da Sociedade Emancipadora, fundada
aqui pelos escravos e cujos fins exprime o seu título. Essa
Sociedade fundou-se há dois anos mais ou menos e, sendo
pelo governo aprovados os seus estatutos, no dia 23 realisou
ela sessão inaugural dando carta de liberdade a três escravos
ainda moços e robustos.58

51 Jornal Dezenove de Dezembro, 31 de agosto de 1884, p. 4; 18 de março de 1885, p. 3. Disponível em:
<http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>. Acesso em: 03 out. 2019.
52 Idem, 27 de agosto de 1889, p. 2; Jornal A República, 30 de julho de 1890, p. 2. Disponível em: <http://
bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>. Acesso em: 03 out. 2019.
53 APPR. “Ofício contendo os estatutos e lista de sócios da Sociedade Emancipadora de Campo Largo”, 1879.
BR APPR 553, p. 139.
54 BRASIL, Lei nº 1083 de 22 de Agosto de 1860. Coleção de Leis do Império do Brazil de 1860 – Tomo XXI,
Parte I, p. 33.
55 APPR. “Ofício contendo os Estatutos da Sociedade Emancipadora de Campo Largo”, op. cit.
56 CHALHOUB, Sidney. “Solidariedade e liberdade”, op. cit., p. 235.
57 Jornal O Paranaense, 3 de junho de 1880, p. 3. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>.
Acesso em: 03 out. 2019.
58 Idem.
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A cultura associativa da qual Barnabé partilhava permitia a convivência
com indivíduos livres de variadas camadas sociais. O corpo diretivo dessa
agremiação era composto por um comerciante, dois membros do exército e
um artesão.59 Esse era também o quadro social de outros grupos dos quais o
sapateiro fazia parte: as irmandades religiosas do Rosário, de São Benedito
e do Bom Jesus dos Perdões, de cujas mesas diretoras ele chegou a fazer
parte, chegando a ser coroado “rei” em algumas ocasiões.60
A ocupação de cargos importantes nas irmandades religiosas era culturalmente simbólica de distinção, configurando hierarquias do mundo escravo e
do pós-emancipação.61 Ao prestígio, somavam-se os benefícios assistencialistas
e caritativos entre os irmãos. Os vínculos associativos de Barnabé Francisco
Vaz no pós-Abolição também abrangeram as sociedades beneficentes laicas.
Ele foi membro do Clube 13 de Maio e da Sociedade Protetora dos Operários,
ambas fundadas por negros libertos em Curitiba, conforme trataremos a seguir.
Faltam indícios que respondam por que a construção de tamanhas redes de
socialização e assistência não foram suficientes para seu pleno amparo nos
momentos finais da vida. Conforme indica uma nota no jornal, o sapateiro
terminou seus dias recorrendo à mendicância na Rua Saldanha Marinho:
“Barnabé Francisco Vaz, impossibilitado de trabalhar, gravemente doente e
na extrema pobreza, pede uma esmola às pessoas caridosas”.62

“João da Fausta”: associativismo,
educação e cidadania
A experiência de liberdade de Barnabé Francisco Vaz em muitos aspectos
guarda semelhanças com João Baptista Gomes de Sá, um colega de turma
que esteve na escola do professor André Ferreira Ribas. Matriculado na aula
noturna municipal de Curitiba, em 1882, e caracterizado nos registros escolares como “livre, empregado público”, João Baptista tinha então 50 anos e
era natural de Curitiba.63 Apesar de não ter vivido o cativeiro, era filho de

59 Jornal O Paranaense, 2 junho de 1880, p. 3. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>.
Acesso em: 03 out. 2019.
60 Jornal Gazeta Paranaense, 08 de janeiro de 1888, p. 2; Jornal Dezenove de Dezembro, 23 de novembro de
1889, p. 2. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>. Acesso em: 03 out. 2019. De acordo
com Antonia Aparecida Quintão, a coroação de “reis” e rainhas” no interior das irmandades religiosas
pode ser lida como um traço da africanização do catolicismo herdado da presença portuguesa na África,
porém, reelaborada no Novo Mundo. Seus significados abrangem desde o culto aos referenciais africanos e a intensificação dos laços entre a comunidade negra no contexto da diáspora. QUINTÃO, Antônia
Aparecida. “As irmandades de pretos e pardos em Pernambuco e no Rio de Janeiro na época de D. José
I: um estudo comparativo”. In: NIZZA, Maria Beatriz da Silva (Org.). Brasil: colonização e escravidão. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p. 166.
61 WISSEMBACH, Maria Cristina C. Op. cit., p. 85.
62 A República, 15 de junho de 1901, p. 1. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>. Acesso
em: 03 out. 2019.
63 APPR. “Professor Antonio Ferreira Ribas”, op. cit.
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uma liberta, Fausta Maria da Conceição,64 daí o apelido “João da Fausta”.65
Era membro de duas irmandades às quais Barnabé foi também filiado: a de
São Benedito e de Bom Jesus dos Perdões, ambas se reuniam na Igreja Nossa
Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em Curitiba.
A organização de irmandades por negros livres ou escravos é um fenômeno significativo da experiência negra na diáspora.66 No Brasil e demais
domínios lusitanos, as irmandades assumiram caráter de veículo de identidade
sociorracial e instrumento de defesa dos negros, ao contrário do que ocorria em irmandades de origem ibérica que tenderam a se pautar no aspecto
profissional para a agremiação dos membros.67 Assim, as experiências de
negros – escravos e livres – nas irmandades de tradição lusitana ultrapassam o aspecto religioso e é possível considerar que tenham sido espaço de
luta pelos interesses dos escravos, libertos e negros livres. Um campo bem
estruturado, com organização de poderes internos por meio do voto, que
demarcavam a ocupação de cargos e o prestígio social de alguns membros.68
Apesar de frequentemente elencadas em separado nos anúncios de periódicos de Curitiba, a irmandade de Nossa Senhora do Rosário e a de São
Benedito, na prática, constituíam uma só. Ambas realizavam os cerimoniais
na Igreja do Rosário, organizavam eventos em comum e nutriam um corpo
de membros similar, marcado pela ampla presença de negros livres, libertos
e até mesmo escravos.69 Os primeiros indícios da irmandade e da capela de
Nossa Senhora do Rosário e São Benedito de Curitiba são datados do século
XVIII. As finalidades da irmandade, tal como de outras tantas existentes em
Portugal e na América Portuguesa, eram as de cuidar das celebrações dos
santos padroeiros e proporcionar aos irmãos a “boa morte”, cuidando dos
ritos fúnebres e providenciando o enterro dos sócios.70 É muito evidente a
representatividade de negros letrados, como João Baptista Gomes de Sá, nos
cargos diretivos dessas instituições, alguns deles, com passagem nas aulas
noturnas de Curitiba. É o caso, além de Barnabé, Firmino Antonio de Paula,

64 FABRIS, Pamela B. Quando Curitiba sobe o morro: associativismo e experiência política de afrodescendentes (1880-1920). In: Anais do 8º Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional. Porto Alegre,
2017, p. 8.
65 A República, 7 de maio 1893, p. 3. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>. Acesso em:
03 out. 2019.
66 REGINALDO, Lucilene. Os Rosários dos Angolas: irmandades de africanos e crioulos na Bahia Setecentista.
São Paulo: Alameda, 2011, p. 12.
67 MACHADO, Maria H. P.T. Op. cit., p. 195.
68 REGINALDO, Lucilene. Op. cit., p. 197.
69 HOSHINO, Thiago; FIGUEIRA, Miriane. Negros, libertos e associados: identidade cultural e território étnico
na trajetória da Sociedade 13 de Maio (1888-2011). Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, 2012, p. 11.
70 Idem, p. 11.
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Benedito Sant’Ana, Francisco Vidal, entre outros.71
Há bons motivos para se estabelecerem relações diretas entre a alfabetização e a ocupação desses cargos. Primeiramente, podemos supor que ambos
os sinais distintivos conferiam a respeitabilidade pública tão almejada por
muitos libertos e negros livres antes e depois da Abolição. Era assim com
João Baptista Gomes de Sá, o “João da Fausta”. Ele exerceu durante anos o
cargo de procurador na irmandade Bom Jesus dos Perdões. Um cargo não
somente dedicado ao auxílio jurídico dos irmãos, como também ligado às
questões administrativas que requeriam saberes de escrituração e contabilidade, por lidar com as rendas da irmandade e com as causas judiciais. Em
Desterro, Santa Catarina, irmãos procuradores chegaram a responsabilizar-se
pela educação dos órfãos filhos dos irmãos pobres.72 Possivelmente o cargo de
procurador da irmandade coube a João Baptista por ser ele oficial de justiça,
função que exercia desde a década de 1870. Há indícios de que ele tenha
acompanhado de perto demandas judiciais envolvendo escravos em busca
de liberdade na Justiça73 e de que tenha contribuído para o encaminhamento
de alforrias dos sócios escravos nas irmandades em que atuou.
O envolvimento com as questões religiosas e judiciais permitia a esse
empregado público o trânsito nos extremos opostos da sociedade curitibana, das elites aos escravizados, a libertos e a outros setores despossuídos. A
inserção nos espaços hierarquicamente superiores ensejou alguns conflitos.
Em 1893, desentendeu-se com o vigário Alberto Gonçalves, por ter tomado
a palavra na “festa do Bom Jesus”, sem consultar o padre.74 Em 1895, quase
perdeu sua casa, situada na Rua da Imperatriz (atual XV de Novembro), porque
uma senhora insistia que a casa era dela e a tentava vender, não admitindo
que João exercesse sobre o imóvel uma posse legítima.75 Em 1882, já havia
sido impedido de se alistar como eleitor pelo juiz Ermelino de Leão, por não
apresentar “provas concretas” de sua residência na paróquia.76 Certamente
afetado pelos obstáculos impostos para ser reconhecido como um “cidadão
respeitável”, carregando o estigma da cor, João Baptista Gomes de Sá, em
71 Isso é evidenciado pelas listas escolares e anúncios de reuniões e festejos das irmandades em questão,
publicados nos periódicos de Curitiba. BR APPR 658, p. 168; 663, p. 48-49. Ver: Jornal Gazeta Paranaense,
8 de janeiro de 1888, p. 2; Jornal Dezenove de Dezembro, 23 de janeiro de 1889, p. 1; Jornal Dezenove de
Dezembro, 9 de agosto de 1892, p. 3. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>. Acesso
em: 03 out. 2019.
72 Cf. MALAVOTA, Claudia Mortari. “A irmandade do Rosário de Desterro e seus irmãos africanos, crioulos e
pardos”. In: MAMIGONIAN, Beatriz; VIDAL, Joseane Z. (Org.). História Diversa: africanos e afrodescendentes na ilha de Santa Catarina. Editora da UFSC, 2013.
73 O Paranaense, 11 de abril de 1880, p. 2. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>. Acesso
em: 03 out. 2019.
74 A República, 7 de maio de 1893, p. 3. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>. Acesso
em: 03 out. 2019.
75 Correio Municipal, 6 de julho de 1895, p. 2. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>.
Acesso em: 03 out. 2019.
76 Dezenove de Dezembro, 1 de novembro de 1882, p. 4. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>. Acesso em: 03 out. 2019.
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conjunto com libertos e outros negros livres, tomou parte na criação e gestão
de duas das mais importantes sociedades beneficentes das quais faziam parte
pessoas negras da cidade de Curitiba: a Sociedade Protetora dos Operários
e Sociedade Treze de Maio.
A primeira, uma das pioneiras agremiações operárias da capital, foi criada
em 1883, pelo pedreiro e ex-escravo Benedito Marques: “um rapaz de cor,
vindo das falanges escravistas, condoído da sorte dos proletários quando
enfermos e impossibilitados de adquirir meios de subsistência para si e
para sua família”.77 Desde o ano de inauguração da sociedade, João Baptista
compôs o corpo diretivo da agremiação. No exercício do cargo, encaminhou
ao governo provincial a solicitação de um professor público para as aulas
noturnas que seriam ministradas aos sócios.78 Nesse documento, Benedito
Marques alegava que os poucos recursos dos associados não eram suficientes
para pagar um professor, e indicava para o cargo o docente Sérvulo da Costa
Lobo. O presidente da sociedade operária explicava no documento que, “por
impossibilidade de frequência dos sócios todas as noites, e por ter o professor
de lecionar em sua casa é que pedimos duas vezes por semana, e esperamos
que V. Exclª seja condescendente à Sociedade Protetora dos Operários”. O
professor indicado tinha experiência com a regência de aulas noturnas, nas
quais também lecionava para escravos,79 decorrendo possivelmente disso a
preferência dos sócios pelo docente.
A impossibilidade de que os sócios estudassem todas as noites certamente
decorria das amplas jornadas laborais por eles enfrentadas. Eram “operários”
que se ocupavam em setores diversos do mundo do trabalho, exercendo
funções de pedreiros, carpinteiros, sapateiros, carroceiros, padeiros, alfaiates, entre outras.80 Marcelo Mac Cord, estudando o associativismo operário
no Recife, ressalta que a importância atribuída às horas de estudo serviu de
argumento para trabalhadores que, ao pleitearem a participação eleitoral,
reivindicavam a diminuição da jornada de trabalho para se dedicarem aos
estudos.81 Esse era um sinal de que as mudanças nas conjunturas de acesso
à cidadania poderiam afetar o interesse pela instrução, reelaborando sentidos
construídos pelos atores sociais em torno da escolarização. Poderiam ainda
repercutir nas pautas dos movimentos trabalhistas do pós-abolição, como
sugere o autor.
77 Jornal Diário da Tarde, 12 de julho de 1907, p. 2. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>.
Acesso em: 03 out. 2019.
78 APPR: “Ofício encaminhado ao presidente Luiz Alves Leite Oliveira Bello, por João Baptista Gomes de Sá,
presidente da Sociedade Protetora dos Operários – 1883”. Ref. BR APPR 709, p. 245.
79 O anúncio de sua escola em 1885, dizia: “ESCOLA NOCTURNA regida pelo professor Costa Lobo, acha-se
funcionando na “escola Carvalho a rua Aquidaban. Está aberta a matricula para todas as pessoas que
quiserem frequentá-la, inclusive os escravos” Jornal Dezenove de Dezembro, 1885, p. 27. Disponível em:
<http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>. Acesso em: 03 out. 2019.
80 Casa da Memória, Curitiba. Atas do Conselho Fiscal da Sociedade Protetora dos Operários, 1897-1910.
81 MAC CORD, Marcelo. Direitos trabalhistas em construção: as lutas pela jornada de oito horas em Pernambuco, 1890-1891. Revista Tempo, v. 22, n. 39, Niterói, 2016.
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A construção de redes associativas de auxílio mútuo por trabalhadores
negros antecede o contexto do pós-Abolição, sendo uma prática recorrente
na segunda metade do século XIX, estando presente na campanha abolicionista, por meio da atuação das sociedades emancipadoras e outras de cunho
beneficente. No contexto escravista, muitas agremiações tinham percursos
conflituosos até a sua concretização, afinal, esse era um cenário propício
para disseminação de temores relativos a consciência política e organização
coletiva dos escravizados e seus descendentes. Esses laços de solidariedade
expressavam não somente a busca pela liberdade, como também o “desafio
de vivê-la de modo digno, em meio a uma sociedade hostil”, como salienta
Sidney Chalhoub, observando a prática associativa entre escravos, libertos e
negros livres na Corte.82
É interessante destacar que boa parte dessas associações realizavam eleições para a composição de suas mesas diretoras, discutiam os assuntos de
interesse dos seus associados em assembleias gerais, constituíam comissões
para cuidar dos recursos financeiros da instituição e lavravam atas dessas
atividades, o que as convertia, portanto, em espaços de aprendizado dos ritos
formais da vida política, propiciando experiências de participação em sufrágios e deliberações coletivas a indivíduos que estavam excluídos do exercício
pleno da cidadania. Além disso, a gradual secularização das questões ligadas
à proteção social em meados do século XIX contribuiu para impulsionar a
emergência das sociedades de auxílio mútuo de trabalhadores, que se responsabilizavam a prestar assistência básica aos sócios. Tais eram as finalidades
da Sociedade Protetora dos Operários, de acordo com os estatutos: “Art.1º
A Sociedade Protetora dos Operários em Curitiba tem por fim socorrer os
sócios em casos de moléstia ou acontecimento funesto”.83
Ao se apresentarem como “operários”, os sócios se distanciavam de uma
identidade de “cor”. Portanto, não colocavam diretamente demandas da população negra, que então vinha ganhando o espaço público na condição de
liberdade. De fato, a agremiação construiu um corpo de sócios marcado pela
pluralidade racial ao longo de seu funcionamento, ainda que a representatividade dos negros fosse significativa nos cargos de direção.84 A construção
de uma identidade fundada na “cor” viria a se concretizar com a fundação
de outra sociedade beneficente: A Sociedade Treze de Maio, criada em 1888,
em Curitiba, por negros livres e libertos, dentre os quais se encontrava João
Baptista Gomes de Sá.
82 CHALHOUB, Sidney. Op. cit., p. 224.
83 APPR. “Estatutos da Sociedade Protetora dos Operários”. 08/04/1888. Ref. BR APPR 883, p. 7.
84 Além de João Baptista Gomes de Sá, Vicente Moreira de Freitas e Ricardo Pereira do Nascimento Jacarandá são alguns nomes das lideranças negras que assumiram a gestão da Sociedade, respectivamente nos
anos de 1883 e 1897; APPR: “Ofício encaminhado ao presidente Luiz Alves Leite Oliveira Bello, por João
Baptista Gomes de Sá, presidente da Sociedade Protetora dos Operários – 1883”, op. cit; Casa da Memória
de Curitiba. Atas do Conselho Fiscal da Sociedade Protetora dos Operários in. Livro de Atas do Conselho
Fiscal da Sociedade Protetora dos Operários, s/n.
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A reunião de fundação ocorreu na própria casa de João Baptista, que se
transformou em sede temporária da sociedade. Diziam os sócios, na ata de
fundação, que a instituição havia sido idealizada e organizada em “regozijo
ao memorável dia 13 de Maio”.85 Com a aprovação do segundo estatuto,
em 1896, a demarcação da identidade racial ficou ainda mais evidente; no
documento, os sócios afirmavam que a agremiação visava “realizar a união
dos descendentes da raça Africana, residentes nessa Capital”.86
A eleição dos gestores no ano de fundação contou com João Baptista na
diretoria geral, dividindo a mesa com Francisco Vidal, Benedito Modesto da
Rosa, Candido Osório, Vicente Moreira de Freitas e Norberto Garcia, respectivamente ocupantes dos cargos de presidente, vice-presidente, secretário,
tesoureiro e procurador. Francisco Vidal, eleito o primeiro presidente da
Sociedade, fora escravo na década de 1870, quando se matriculou na escola
do professor Damaso Bittencourt, já referido neste capítulo. Na ocasião fora
registrado como “cativo, pertencente à D. Anna Francisca, pedreiro e mulato”.87
O interesse da sociedade em promover a instrução dos sócios se manifestou alguns meses após a fundação. A ata de uma reunião realizada em
outubro do ano da Abolição, evidencia o projeto de que fossem ministradas
aulas noturnas, duas vezes por semana, das 19 às 21 horas; o docente seria
escolhido entre os mais aptos que se voluntariassem à empreitada. Eulampio
Rodrigues de Oliveira Vianna, tenente da força policial e então procurador
da Sociedade, fora o escolhido.88 Conforme as atas da agremiação, os sócios
se organizaram para a confecção de um modelo de diploma que fosse entregue aos alunos com os emblemas da sociedade. O governo provincial cedeu
livros didáticos de gramática, aritmética e geometria. Sem outros materiais
escolares, entretanto, os sócios se viram na necessidade de arrecadar doações
para que fossem comprados.89
As batalhas pela manutenção da escola foram constantes nos anos seguintes. Alguns pequenos ganhos eram conseguidos de financiamento público;
outros advinham de contribuições de indivíduos de renome e de destaque
na vida pública, que se inseriam no clube, repercutindo no ganho dessas
solicitações em parlamento. Às vezes as demandas da sociedade eram encaminhadas à Câmara Municipal, evidenciando novamente a importância
das redes de sociabilidade construídas pelos libertos ao pós-Abolição para
85 Ata de instalação da Sociedade 13 de Maio de 1888. In: Livro Actas da fundação e installação do Club 13
Maio e outras actas até 1897. Acervo interno da Sociedade 13 de Maio, s/d.
86 FABRIS, Pamela; HOSHINO, Thiago. Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio: mobilização negra e
contestação política no pós-abolição. In: MENDONÇA, Joseli M. N.; SOUZA, Jhonatan U. Paraná Insurgente:
história e lutas sociais, Séculos XVIII ao XXI. São Leopoldo: Casa Leria, 2018, p. 60.
87 APPR. “Ofício – Damaso Correa de Bittencourt, 1874”, op. cit.
88 Ata da sessão de 14 de Outubro de 1888, op. cit., p. 15. Sobre o assunto, conferir ainda: SANTIAGO,
Fernanda Lucas. Sociedade 13 de Maio: uma estratégia de sobrevivência no pós-abolição (1898-1896).
Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em História). Departamento de História da Universidade
Federal do Paraná, 2015, p. 38-39.
89 Idem.

Entre letras e lutas: educação e associativismo no Paraná da Abolição e do pós-Abolição

a garantia de direitos. Um caso que elucida esse aspecto é a intervenção
do poeta e advogado Leôncio Correia que, em 1896, quando era vereador
na Câmara de Curitiba, foi o responsável pela articulação e aprovação de
um projeto de custeio da escola na qual se ministravam as aulas noturnas
da Sociedade 13 de Maio. Leôncio Correia estava próximo dos que seriam
sócios da Sociedade Treze de Maio quando da campanha abolicionista em
Curitiba. Foi alçado à condição de sócio honorário logo nos primeiros meses
de existência da agremiação.90
Nos anos finais de sua vida, João Baptista Gomes de Sá presenciou os
primeiros passos do Sociedade 13 de Maio, a criação, o funcionamento da
escola e as diversas aparições públicas de seus sócios, afirmando em certa
ocasião ser “seu dever [de diretor] manter ordem, respeito e decência todas
as vezes que a Sociedade tem de reunir-se”.91 Esteve, portanto, presente na
construção dos direitos dos negros de Curitiba no pós-emancipação. Exerceu
sua cidadania política como eleitor e, certamente, contribuiu para que os
colegas associados também alcançassem esse direito. Era um longo caminho,
mas com a educação, sabiam eles, havia formas de encurtá-lo.

Considerações finais
As três histórias brevemente apresentadas aqui tiveram o propósito de
ressaltar o lugar das buscas por educação no processo de construção da liberdade. Elas foram construídas em meio à campanha abolicionista, por vezes
protagonizadas por escravizados e negros livres que quiseram afirmar sua
liberdade, cidadania e dignidade no pós-Abolição. O domínio dos códigos
escritos era importante para a ação política, pois facilitavam o conhecimento
das leis que podiam ser utilizadas para obtenção da alforria e constituíam
recursos importantes no âmbito do associativismo em espaços de auxílio
mútuo, fossem naquelas instituições religiosas – como as irmandades – ou
as laicas, a exemplo das sociedades mutualistas.
A efetivação do acesso à escola também se deveu às alianças formadas
entre os escravizados e os setores intermediários, como professores e políticos
engajados na campanha abolicionista, cujos laços mantidos mesmo depois
da Abolição foram cruciais para vitórias nas lutas por esse direito. Apesar
dos êxitos, as vidas de José Cleto, Barnabé e João Baptista nos mostram
que a construção do direito à instrução não se deu em terreno harmônico.
Foram inumeráveis os percalços enfrentados pelos sujeitos para a garantia
do acesso à educação formal, e o mais forte deles foi, sem dúvida, o peso
da racialização operante em várias esferas, entre sutilezas e dissimulações.92
Foram, também, conquistas que atingiram um grupo restrito de pessoas – de
90 Ata da sessão de 12 de Setembro de 1888, op. cit., p. 12.
91 Ata da sessão de 12 de Maio de 1889, op. cit., p. 36.
92 ALBUQUERQUE, Wlamyra. O jogo da dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil. São Paulo:
Companhia das Letras, 2009.
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perfil masculino, urbano e com ofícios especializados –, se considerarmos a
grande parcela de negros livres e libertos que foram excluídos dessas experiências de escolarização que nossos personagens vivenciaram na esteira do
abolicionismo e da expansão do ensino popular.
A abordagem aqui realizada privilegiou a interconexão das redes associativas e educacionais, afinal, ambas foram espaços de construção da liberdade,
da cidadania, da politização e da sociabilidade. Esse esforço vem crescendo
na historiografia dos últimos anos, em pesquisas dedicadas a investigar o
letramento, a escolarização da população negra e as particularidades de
cada experiência na complexidade nacional.93 Cada vez mais tem sido possível afirmar que o traçado das letras, mais que uma expectativa, compunha
projetos de vida e se constituía enquanto pilar e alicerce de outras lutas no
alvorecer da liberdade.
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93 Para trabalhos mais recentes com essa proposta, consultar: MAC CORD, Marcelo; GOMES, Flávio; ARAÚJO,
Carlos Eduardo Moreira (Org). Rascunhos Cativos: educação, escolas e ensino no Brasil escravista. Rio
de Janeiro: 7 Letras, 2017, ao qual essa pesquisa contribui com o capítulo “Um passo para a liberdade:
experiências de instrução de escravos, libertos e ingênuos no Paraná provincial”, p. 121-138.
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m 2016, no âmbito de uma pesquisa sobre pós-Abolição na região
meridional do Brasil,1 tivemos contato com Nei Luiz de Freitas, descendente de um escravo que viveu e trabalhou em Curitiba, ali se tornou
liberto, construiu sua família e teve uma interessante trajetória relacionada
ao associativismo. Depois dos primeiros encontros, Nei nos apresentou a três
pessoas da família que, como ele, tinham memórias sobre esse antepassado
escravo. Uma delas era sua tia, a professora aposentada Dona Índia de Freitas
Fabre. Dois outros, seus primos – Maurício e André – pertenciam a outro
ramo da família, por ele denominado “os Britos”. Em 2017 e 2018, realizamos entrevistas com todos e, cotejando com documentos oficiais, pudemos
compor e interpretar alguns aspectos das experiências e memórias dessa
família negra de Curitiba.
As pesquisas nos mostraram que Freitas e Brito constituem ramos familiares cujo ancestral mais antigo de que temos notícia é Catarina de Almeida.
Nada sabemos dessa mulher, a não ser que ela foi mãe de Maria Ignez de
Freitas, esta nascida em 1788, segundo a fonte de que dispomos.2 De Maria
Ignez sabemos que era liberta quando morreu em 1878, quando tinha aproximadamente 90 anos de idade; que era natural de Curitiba, tinha a profissão
de doméstica e que tivera duas filhas: Apolinária Maria do Espírito Santo e
Mathildes Maria do Espírito Santo.3

1 Esta pesquisa depois desdobrou-se na que vem sendo financiada pela Capes, no Edital Memórias-Biografias
e Trajetórias, desde 2018: Afrodescendentes na região Sul: biografias, trajetórias associativas e familiares.
A pesquisa de Pâmela Fabris conta com apoio financeiro pela CAPES (bolsa de doutoramento).
2 Registro de óbito de Maria Ignez de Freitas. Óbitos, Livro D, 1878. f.11. Curitiba. Documentação digitalizada
e disponível no site familysearch.org. Acesso em 19 de novembro de 2017.
3 O mesmo registro de óbito mencionado na nota anterior.

227

Joseli Maria Nunes Mendonça e Pamela Beltramin Fabris

228

Apolinária foi escrava de uma senhora que tinha o mesmo nome de sua
mãe: Maria Ignes. Libertou-se em algum momento entre 1848 e 1853.4 Foi
casada com Generoso de Paula Gomes. Teve quatro filhos: Benedito Diniz,
Pedro Álvares Cabral, Maria e Januária. Morreu em 20 de abril de 1889, com
60 anos de idade.5 Temos vários registros de um de seus filhos: Benedito Diniz – que foi um músico importante em Curitiba. Fizemos contato com alguns
de seus descendentes, e em fase posterior da pesquisa, teremos condições
de agregar ao trabalho esse outro ramo da família.
Mathildes, irmã de Apolinária, foi escrava de João José de Freitas. Este
foi casado com Ana, filha de Maria Ignez – que foi senhora de Apolinária.
Portanto, havia uma ligação entre as famílias em cujo domínio as irmãs Mathildes e Apolinária estiveram, quando escravas. Mas Apolinária alforriou-se
antes de Mathildes. Aquela, como vimos, em 1853 já era forra. Esta, em 1869,
ainda era escrava, tendo sido descrita no inventário de João José de Freitas
como preta, com 25 anos, e avaliada em um conto de réis.6
Quando morreu, em 18 de agosto de 1884, Mathildes – que então tinha o
sobrenome “dos Santos” – deixou dois filhos, Celestino e Vicente.7 Celestino
foi batizado em 4 de março de 1860.8 Portanto, quando nasceu, foi incorporado ao patrimônio de João José de Freitas, de quem sua mãe era escrava.
Depois, possivelmente foi legado a uma familiar de João José – Brígida Maria
de Freitas –, pois era escravo dela quando se alforriou, em 1884.9
Vicente, cerca de três anos mais velho que Celestino, é o antepassado mais
antigo ao qual os atuais membros da família Freitas/Brito se reportaram. Ele
foi avô de Dona Índia, bisavô de Nei e Maurício e trisavô de André.
Na memória familiar, a ascendência escrava decorria desse ancestral, cuja
origem era remetida, de maneira mítica, à África. Nei observou que sempre
ouviu falar na família que o bisavô Vicente viera da África.10 A pesquisa
documental evidenciou, entretanto, que a família se formou no Brasil e se
4 O testamento de Maria Ignez, feito em 1848, informa que nesse ano ela era escrava. Deduzimos que
em 1853 ela já seria liberta, pois o registro de um filho seu, feito nesse ano, não o indica como escravo.
Departamento Estadual de Arquivo Público do Paraná. Fundo Judiciário. Testamento de Maria Ignez de
Jesus: 1855. PB045 .PI5556.221. Registo de Batismo de Benedito Diniz. Livro de Batismos 1852-1855. f.121.
v.22. Igreja Nossa Senhora da Luz da Catedral (Curitiba, Paraná). Documentação digitalizada e disponível
no site familysearch.org. Acesso em 10 de novembro de 2017.
5 Registro de óbito de Apolinária Maria do Espírito Santo. Livro de Óbitos 04, ano de 1889. f.97. Curitiba, 1º
Ofício - Documentação digitalizada e disponível no site familysearch.org. Acesso em 19 de abril de 2018.
6 Departamento Estadual de Arquivo Público. Fundo Judiciário. Autos de Inventário de João José de Freitas.
BR PRAPPR PB045 PI69.88.268.
7 Registro de óbito de Mathildes dos Santos. Óbitos, Livro I, 1883 - 1886. f.46. Curitiba. Documentação
digitalizada e disponível online no site familysearch.org. Acesso em 19 de abril de 2018.
8 Registo de Batismo de Celestino. Livro de Batismos 1859-1862. f.47. v.25. Igreja Nossa Senhora da Luz da
Catedral (Curitiba, Paraná). Documentação digitalizada e disponível no site familysearch.org. Acesso em
26 de junho de 2018.
9 Dezenove de Dezembro, Curitiba, ano XXXI , n.228, 1.10.1884. p.2.
10 Entrevista com Nei Freitas em 24 de junho de 2018, realizada por Pamela Fabris e Joseli M. N. Mendonça.
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manteve desde pelo menos três gerações anteriores. Por mais de 100 anos,
antepassados da família Freitas/Brito vivenciaram a escravidão e, nela, constituíram família e a mantiveram.
Quando foi batizado, em 19 de julho de 1857, Vicente era escravo de
João José de Freitas.11 Quando se alforriou pelo Fundo de Emancipação,12
em 1884, com 27 anos, ele estava sob o domínio de José Moreira de Freitas,
certamente um herdeiro do antigo senhor.13
Em 1883, antes mesmo de alforriar-se, Vicente casou-se com Olympia, que
era indígena, segundo nos contou Dona Índia – que pode ter recebido seu
nome em razão dessa característica da mulher que fora sua avó. Segundo ela
nos reportou, Vicente teria “caçado no mato” a mulher com quem se casara14
e com quem constituiu sua descendência, que iniciou com os sete filhos que
tiveram: Antonia, Leonídia, Palmyra, Maria, Vicentina, Vicente Junior e Mário.
Todos receberam o sobrenome adotado por Vicente – “Freitas”, aquele que
vinha sendo o nome de família de seus ascendentes havia já, pelo menos,
100 anos,15 acrescido do “Moreira”, nome de seu último senhor.
Do casamento de Vicentina – uma das filhas de Vicente – com Afonso,
em 1911,16 formou-se um outro ramo da família, referida, pelos Freitas,17
como “os Brito”.18 Buscaremos, neste capítulo, interpretar alguns aspectos das
experiências vivenciadas por membros da família constituída por Vicente e
Olympia, bem como das memórias relatadas por alguns membros da família.
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11 Registro de batismo de Vicente. Livro de Batismo de 1857 - 1859, f.5.v. 24. Igreja Nossa Senhora da Luz da
Catedral (Curitiba, Paraná). Documentação digitalizada e disponível no site familysearch.org. Acesso em
3 de abril de 2017.
12 O Fundo de Emancipação foi criado pela Lei 2040 de 20 de Setembro de 1871. Era composto a partir de
receita de loterias e doações, destinado às municipalidades para comprar a alforria de escravos de acordo com uma classificação cujos critérios eram no regulamento da lei, publicado em 1872. MENDONÇA,
Joseli Maria Nunes. Entre a mão e os anéis: a Lei dos Sexagenários e os caminhos da abolição no Brasil.
Campinas, SP: Editora da Unicamp/Centro de Pesquisa em História Social da Cultura, 1999.
13 Dezenove de Dezembro, Curitiba, ano XXXI, n. 142. 17. 06.1884. p.4.
14 Entrevista realizada com Dona Índia Moreira de Freitas Fabre em 24 de junho de 2017. Todas as citações
de Dona Índia foram feitas a partir dessa entrevista. Apesar de termos programado e combinado com
ela outras conversas, infelizmente Dona Índia faleceu poucos meses depois de a termos encontrado. As
informações documentais que temos de Olympia foram recolhidas do registro de óbito, no qual consta
que ela teria nascido em 1866, no Paraná e que quando faleceu era doméstica e de cor preta. Registro de
óbito de Olympia Moreira de Freitas. Óbitos, Livro 78, ano 1934, f.2711. Curitiba, 1º Ofício - Documentação
digitalizada e disponível no site familysearch.org. Acesso em 19 de maio de 2017.
15 Essa consideração deriva do fato de Catarina, bisavó de Vicente, nascida em 1788, e Maria Ignez, sua
avó, terem sido nomeadas com o sobrenome “Freitas”. É certo que sua mãe assim como uma tia tiveram
sobrenome distinto – Espírito Santo – e que a mãe foi referida também como “dos Santos”, o que até o
momento não sabemos explicar, mas que possivelmente possa resultar de casamento, realizado pela Igreja
ou consensual.
16 1º Registro Civil e 13º Tabelionato de Notas. Certidão de casamento de Adolpho Nascimento Brito e Vicentina de Freitas. Documento gentilmente cedido por Maurício Brito.
17 Entrevista com Nei Freitas em 24 de junho de 2018, realizada por Pamela Fabris e Joseli M. N. Mendonça.
18 O casamento das demais filhas de Vicente constituíram outros ramos familiares – Munhoz, Gomes dos
Santos e Monteiro. Estes, entretanto, não foram ainda alcançados pela pesquisa.
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Da escravidão à liberdade:
família e trabalho para confrontar o estigma
Michel Pollak observou que nos “períodos calmos” a preocupação com a
memória e a identidade arrefece, já que em tais momentos as mesmas “trabalham por si sós”.19 As conjunturas difíceis e turbulentas, ao contrário, são
aquelas em que os conflitos em torno da memória e identidade se intensificam
e, por isso, são os mais favoráveis à observação do historiador. O contexto
posterior a meados dos anos 1880, no qual Vicente passou a organizar sua
vida em liberdade, foi desses períodos de grande turbulência. No final do
século XIX, quando as ideias associadas à liberdade colocaram em ruína a
legitimidade da escravidão e promoveram a Abolição, pessoas negras viviam
de forma intensa circunstâncias de inferiorização. Arquitetadas nos moldes
científicos, as teorias raciais reestruturadas pelo pensamento social brasileiro
inspiraram o que Schwarcz definiu como o “(...) uso cotidiano da linguagem
racial como forma de hierarquizar e definir lugares sociais.”20 Essa inferiorização foi realizada também por meio do estigma associado à escravidão.
19 POLLAK, Michel. Memória e identidade social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v.5, n.10, p.200-212, 1992. p.207
20 MATTOS, Hebe. A vida política. In. SCHWARCZ, Lilia (org.) História do Brasil Nação. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2012.p.108.
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Após a Abolição, quando se queria ofender uma pessoa negra, dizia-se: “és
um treze de maio” – uma espécie de “xingamento”, que associava a pessoa
à data em que foi sancionada a lei que extinguiu a escravidão, objetivando humilhá-la como se fosse dito: “és um liberto, um ex-escravo”.21 Como
observaram Albuquerque e também Mattos, o estigma do cativeiro adquiria
uma clivagem racial, pois era estendido a todos os negros, jogando-os na
“vala comum da raça”.22
Se no Brasil como um todo o contexto em que Vicente ingressou na vida
em liberdade era difícil, na cidade de Curitiba, onde ele vivia e trabalhava,
o cenário podia ser ainda mais complicado. Desde meados do século XIX,
quando o Paraná tornou-se uma unidade administrativa autônoma, constituindo-se como uma província, a introdução de imigrantes de origem europeia
para ocupar o que se considerava que fossem “vazios demográficos” passou a
ser um dos aspectos mais valorizados na definição das políticas públicas. Já a
partir de 1859 o governo provincial passou a apoiar ou financiar diretamente
a criação de colônias, nas quais foram instalados estrangeiros de diversas regiões da Europa.23 Apesar das tentativas de se fixarem os imigrantes em áreas
rurais, tornando-os pequenos proprietários, parte significativa deles migrou
para as cidades – Curitiba em especial –, e o resultado foi um aumento na
concorrência pelo mercado de trabalho.24 Um forte investimento simbólico
associou a imigração estrangeira ao desenvolvimento e à “civilização” da região,
cuja identidade passou a ser definida pela presença europeia, relegando-se,
suprimindo-se, da história e da memória local, a importância da escravidão
e da participação dos negros.25
Assim, para pessoas como Vicente, a vida em liberdade apresentou desafios nada desprezíveis, tanto para prover as necessidades materiais de so21 O Carbonário dia 15 de maio de 1889, citado por Mendonça, Joseli. Memórias da escravidão nos embates
políticos do pós-abolição. In: Abreu, Martha; Dantas, Carolina; Mattos, Hebe (Orgs.). Histórias do pós-abolição no mundo Atlântico, v. 1: Identidades e projetos políticos. Niterói: Ed. da UFF, 2013, p. 39).
22 Albuquerque, Wlamyra. ‘A vala comum da “raça emancipada’: abolição e racialização no Brasil. História
Social, n. 19, p. 91–108, 2010. Mattos, Hebe. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste
escravista—Brasil, século XIX. Campinas: Ed. Unicamp, 2013., p. 361, passim; O estigma da escravidão é
abordado também por: GATO, Matheus. “Ninguém quer ser um treze de maio”. Novos Estudos Cebrap, v.
37, n. 1, jan-abril 2018. http://www.scielo.br/pdf/nec/v37n1/1980-5403-nec-37-01-117.pdf
23 BALHANA, Altiva Pilatti; MACHADO, Brasil Pinheiro. WESTPHALEN, Cecília Maria. História do Paraná.
Curitiba: Grafipar, 1969, p. 164. Os autores registraram que em 1911, mais de 100 colonos haviam sido
instalados no Paraná, comportando uma população de cerca de 100 mil pessoas (p. 183).
24 A convivência, mas também a concorrência, de trabalhadores brasileiros e alemães na construção civil
(campo de trabalho de Vicente Moreira de Freitas) é elucidada por STROBEL, Gustav Hermann. Memórias
de Gustav Hermann Strobel. Relatos de um pioneiro da imigração alemã no Brasil. (organização, tradução
e comentários de NADALIN, Sérgio Odilon). Curitiba: Instituto Memória, 2015, 112-113, passim.
25 MENDONÇA, Joseli M. N. Escravidão, africanos e afrodescendentes na “cidade mais europeia do Brasil”:
identidade, memória e História Pública. Tempos Históricos, v. 20 2016, p. 218-240. A imagem de um Paraná
europeizado foi abordada por BEGA, Maria T. S. Letras e política na Paraná: simbolistas e anticlericais na
República Velha. Curitiba: Editora da UFPR, 2013; OLIVEIRA, Márcio de. Por uma sociologia do Brasil Meridional. In: OLIVEIRA, Márcio e ZWAKO, José E. L. Ensaios de sociologia e história intelectual do Paraná.
Curitiba: Editora da UFPR, 2009 e PEREIRA, Luiz F. L. Paranismo: o Paraná inventado: cultura e imaginário
no Paraná daPrimeira República. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1997.
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brevivência, como para constituir uma identidade positiva de si próprio. Ele,
entretanto, podia contar com alguns recursos, obtidos na vida em cativeiro.
Um dos recursos que Vicente levou da escravidão para a liberdade foi a
família. A formação e manutenção familiar tem sido destacada por estudiosos
do tema como elemento de favorecimento dos escravos,26 tanto no sentido de
melhorar as condições de vida na escravidão, como de obtenção da alforria.
Ainda que pudesse também ser elemento de estabilização da ordem escravista,27
favorável aos senhores, a família constituía apoio para escravos em situações
difíceis e, no Paraná provincial, foi elemento importante na consecução da
alforria de muitos cativos.28 Também após a emancipação, a família foi fundamental para uma inserção social mais favorável. Para as gerações posteriores, as memórias dos antepassados tornaram-se um aspecto importante da
identidade.29 Os relatos de Dona Índia ressaltam as lembranças sobre o avô:
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Meu pai era filho de escravo. Meu vô [conferindo mentalmente
se esse era mesmo o grau de parentesco]... meu vô foi escravo
- Vicente Moreira de Freitas, o pai do meu pai. E ele comprou
a carta de alforria dele com o trabalho, entende? Ele era muito
honesto, assim eu ouvia dizer, eu não participei porque eu
não vivi, mas ele era muito honesto ele trabalhou tanto que
ele conseguiu comprar a carta de alforria dele, entende? [...]
Ele era preto, ele era muito honesto. Quer dizer que era uma
família que... que dá orgulho de ser da minha família, da parte
da minha mãe eu não posso falar porque eu não conheci muito
bem. Meu vô, pai do meu pai, ele tinha uma herança, ele era
tão rico que a Rua Saldanha era metade dele, a metade da Rua
Saldanha Marinho.

A memória dos avós era preservada também por objetos mantidos pela
família. Havia, ela nos contou, na parede de sua casa, um retrato do avô e da
avó. Era “um quadro preto, grande, gravado com ouro em volta”, ela recordou.
Na parede havia ainda, segundo ela nos disse em um relato um tanto
confuso, um tubo, também de ouro, no qual estava guardada o que às vezes
a memória referia como a carta de alforria de Vicente, outras vezes a recor26 Conferir, principalmente: SLENES, Robert Wayne. Na senzala, uma flor – esperanças e recordações na
formação da família escrava: Brasil Sudeste, século XIX. 2ª ed. corrigida. Campinas: Editora da Unicamp,
2011.
27 Essa perspectiva é valorizada por FLORENTINO, Manolo; GÓES, José R. A paz das senzalas: famílias
escravas e tráfico atlântico. Rio de Janeiro: 1790-1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997.
28 A esse respeito, consultar especialmente: LIMA, Adriano Bernardo. Trajetórias de crioulos. Um estudo das
relações comunitárias de escravos e forros no Termo da Vila de Curitiba (c.1760 c.1830). “ Dissertação
(Mestrado em História) − Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2001”.
KRAUSS, Juliana de Sousa. Clotildes Lalau: a trajetória da educadora e militante antirracista na cidade de
Criciúma (1957-1987). Dissertação (Mestrado em História), Udesc, 2012, p. 69
29 Este aspecto foi destacado por MATTOS, Hebe; RIOS, Ana Lugão. Memórias do cativeiro: família, trabalho
e cidadania no pós-abolição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
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dação definia como uma carta de agradecimento dele aos antigos senhores:
Aí diz que ele escreveu num tubo que desapareceu, eu não sei,
um tubo que tá escrito em ouro, em ouro que meu vô disse
assim: “agradeço aos meus senhores [inaudível]” o resto eu
não... o resto eu não sei...
... esse tubo tem uma carta escrita com esse ouro.. não sei
como é que eles escreveram, acho que eles derreteram o ouro
e escreveram, e tá falando da libertação dele [Vicente] né. Até
me emociona... que ele agradece os senhores dele, por causa
desse... de terem educado ele, dado estudo né? Então ele agradece muito. Escreveu com ouro.

Esses objetos, junto com relatos feitos à família, eram elementos com que
Mário, pai de Dona Índia, constituía uma memória para a família e, certamente,
uma identidade para si próprio e para os seus.
A manutenção de um vínculo memorial com os antepassados na família
Freitas e Brito é evidenciada também pela nomeação de seus membros: um
dos filhos de Vicente e dois de seus netos receberam seu nome: Vicente
Moreira de Freitas Junior, Vicente Moreira de Freitas Neto e Vicente Brito;
uma de suas filhas foi nomeada Vicentina; um dos filhos se chamou Olympio (correspondente masculino do nome da mãe) e a própria dona Índia,
pensamos, pode ter recebido esse nome em homenagem à avó – que ela
própria reportou ser uma mulher indígena.
Além da formação familiar, outro recurso que Vicente levou da escravidão
para a liberdade foi a profissão, a de pedreiro. José Moreira de Freitas, seu
senhor até 1884, era um mestre de obras muito reconhecido na cidade, tendo
trabalhado em importantes edificações em Curitiba, entre elas a do Teatro
São Theodoro, do Mercado Municipal30 e do prédio que abrigou o Museu
Paranaense, que ficava situado no Largo Zacarias (hoje Praça Zacarias).31 É
certo que Vicente trabalhasse junto de seu senhor, pois na Lista de Classificação para alforria pelo Fundo de Emancipação de Curitiba, feita em 1875,
ele e outro escravo do mesmo proprietário – este de nome Antônio – foram
registrados com o ofício de pedreiro.32 O fato de tomar para si o mesmo
sobrenome do senhor – inserindo o “Moreira” ao Freitas que já nomeava as
mulheres que antecederam na linha familiar – pode ter sido uma maneira
de estabelecer uma identificação de ofício que o pudesse auxiliar na busca
por trabalho.

30 Dezenove de Dezembro, Curitiba, ano XXII, n.1590, 17.03. 1875. p.4.
31 Dezenove de Dezembro, Curitiba, ano XXII, n.1627, 28.07.1875. p.2.
32 Departamento Estadual do Arquivo Público: Listas de Classificação de Escravos para o Fundo de Emancipação, Curitiba (1875), Castro (1875), Campo Largo (1875), São José dos Pinhais (1875). p.118 e 128.
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Das memórias de Dona Índia – que nasceu 14 anos depois de o avô ter
falecido33 – fazem parte também fatos relacionados à profissão do avô:
O pai do meu pai era mestre de obra, era mestre de obra.
...... Depois que ele foi libertado que ele foi trabalhar como
mestre de obra, [depois] que ele comprou a alforria dele. Daí
ele construiu a Catedral. Meu vô construiu a Catedral aqui de
Curitiba, e lá na Catedral não sei se tem ainda, não sei o que...
o que disseram pro meu avô, e ele trabalhava com a marreta
na mão, fazendo alguma coisa e uma pessoa falou lá, ele pegou a marreta [e] meteu na pedra, acredito que tá lá ainda...
ele quebrou a pedra no meio, uma pedra do tamanho de sofá
aqui, deve tá lá não sei...
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O ofício de Vicente foi cuidadosamente mantido na memória nas gerações
posteriores da família, também associado à construção da Matriz de Curitiba,
que na verdade tratava-se da reconstrução do edifício, realizada na década de
1880. Nei Moreira de Freitas nos contou que ouviu de familiares que o bisavô
tinha trabalhado nessa obra e que os mesmos fizeram menção ao episódio
referido por Dona Índia, mas com outro enredo: o avô teria quebrado com
uma marreta uma pedra comemorativa na inauguração do prédio, porque
nela não foi inserida uma menção à sua participação na edificação, ficando
todas as honras reservadas a Henning, um construtor alemão.
Além do ofício na época bastante valorizado, Vicente era homem letrado.
Lia, escrevia e lidava bem com os números. Como veremos adiante, em 1889
(5 anos depois de ter se alforriado) ele exercera cargo de presidente de uma
associação de homens negros – assinando as atas daquela instituição. Em
1896 ele participou do Conselho Fiscal de outra associação, da qual seria
também tesoureiro em 1899.
Vicente Moreira de Freitas, portanto, tinha recursos acumulados desde a
vida em escravidão, e os podia mobilizar na experiência da liberdade: exercia
um profissão que, embora manual, era bastante valorizada; tinha instrução
que lhe assegurava acesso a cargos que conferiam status e dignidade em
associações, sobre o que falaremos a seguir.

Estratégias para afirmação
positiva de si próprio:
o associativismo
Um dos aspectos marcantes na experiência do liberto Vicente Moreira de
Freitas foi o associativismo. Bastante disseminadas no Brasil desde o século
33 Vicente faleceu em 7 de abril de 1926. Registro de óbito de Vicente Moreira de Freitas. Óbitos, Livro L,8,
ano 1926, f.8. Curitiba, 1º Ofício - Documentação digitalizada e disponível no site familysearch.org. Acesso
em 19 de maio de 2017.

Freitas e Brito: trajetória de uma família negra na Curitiba do final do século XIX e início do XX

XIX,34 as associações foram utilizadas de forma premente pela população negra
como estratégia de inserção e afirmação social nas experiências posteriores
à alforria ou à abolição da escravidão.35
Vicente fez parte de uma das primeiras associações de trabalhadores
de Curitiba – a Sociedade Protetora dos Operários –, fundada em 1883 por
Benedito Marques, ele próprio um ex-escravo que, como Vicente, exercia o
ofício de pedreiro. De caráter mutualista, visava principalmente amparar os
associados em caso de dificuldades financeiras. O estatuto da agremiação,
aprovado em 1883, determinava, em seu artigo 1º que:
A Sociedade Protetora dos Operários em Curitiba tem por fim
socorrer ao sócio e aos desvalidos que involuntariamente cair
na desventura e precise do auxílio do próximo. Ela baseia-se
nos sentimentos de amor e filantropia, fraternidade e igualdade,
moralidade e perseverança em que empenha sua honra.
O número de seus sócios será indeterminado.36

Tendo sido fundada por um negro e tendo entre os sócios vários negros,
a agremiação tinha, no entanto, uma identidade mais abertamente relacionada ao trabalho e não restringia a participação de estrangeiros. O mesmo
estatuto definia que:
Art. 3º Para ser sócio efetivo é preciso que seja operário de
qualquer ofício, arte ou indústria e tenha
§1º Idade pelo menos de 18 anos
§2º Moralidade reconhecida
§3º Que seja livre37

Não obstante o caráter assistencialista, a agremiação teve um papel muito
importante na mobilização dos trabalhadores. É o que se vê, por exemplo,
em 1905 quando foi aprovada a proposta de incluir o dia 1º de Maio – Dia
do Trabalhador – nas comemorações da Sociedade,38 ou ainda na festa de
26º aniversário da Sociedade, em 1909, quando o orador Carlos Schantmay
ressaltou que cabia àquela organização, garantir “a subsistência ao proletário
34 Ver, entre tantos outros: BASILE, Marcelo. O laboratório da nação: a era regencial (1831-1840). In: Grinberg,
Keila e Salles, Ricardo. O Brasil Imperial, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p. 53-119 e BATALHA,
Claudio; MACCORD, Marcelo (orgs). Organizar e proteger - Trabalhadores, associações e mutualismo no
Brasil (séculos XIX e XX). Campinas: Editora da UNICAMP, 2014.
35 Entre outros: DOMINGUES, Petrônio José. Cidadania por um fio: associativismo negro no Rio de Janeiro
(1888-1930). Revista Brasileira de História, v. 34 , n. 67, p. 251-281, 2014. http://www.scielo.br/pdf/rbh/
v34n67/a12v34n67.pdf (02/08/2018)
36 Departamento Estadual do Arquivo Público: Estatutos a Sociedade Protetora dos Operários. 23 de junho
de 1883. A.P.693. vol.14. p. 82-87.
37 Idem.
38 Casa da Memória de Curitiba: Atas da Sociedade Protetora dos Operários. Livro: 1903-1914. p.3.
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não só quando ele enferma, mas também quando ele é coagido pela mão
preponderante do capitalismo, (...) que os proteja quando em greve, quando
eles feridos nos seus direitos de obreiros.”39 A sociedade teve também um
papel importante em 1917, quando os trabalhadores de Curitiba se juntaram
aos de outras cidades do país em um grande movimento paradista para reivindicar direitos associados à dignidade de vida e de trabalho.40
Trabalhadores durante a Greve de 1917 em frente à Sociedade Protetora dos
Operários, em Curitiba. 22 de julho de 1917, sem autoria

236

Acervo: Casa da Memória.

Não sabemos quando Vicente passou a integrar a sociedade. Mas a
partir de 1896 ele ocupou cargos importantes na agremiação: naquele ano
passou a atuar como membro do Conselho Fiscal;41 foi tesoureiro em 190142,
1907, 1910, 1912; foi eleito para o Conselho Fiscal em 1906 e em 1909; nos
anos de 1903, 1904, 1905, 1913, 1914, 1917, 1918, 1922 e 1925 foi eleito
39 Idem, p.77.
40 Ver: FONSECA, Ricardo Marcelo; GALEB, Mauricio. A greve geral de 17 em Curitiba: resgate da memória
operária. Curitiba: IBERT, 1996. MENDONÇA, Joseli M, N, e FABRIS, Pâmela B. Os trabalhadores têm cor:
militância operária na Curitiba do Pós-Abolição. In: GRUNER, Clóvis; RIBEIRO, Luiz Carlos. (orgs.). Utopias
e experiências operárias: ecos da greve de 1917. São Paulo: Intermeios, 2019, p. 75-92.
41 A República, Curitiba, ano XI, n.290, 27.12.1896, p.2
42 Diário da Tarde, Curitiba, ano III, n.537, 23.01.1901. p.3
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para o cargo de Vice- Presidente.43 Olympia também fez parte da Sociedade
Protetora dos Operários, chegando a conquistar o título de sócia benemérita,
junto com Vicente, em novembro de 1909.44
Para Vicente, como para tantos outros trabalhadores do período –
imigrantes inclusive – a afiliação a essa associação de caráter mutualista podia
amenizar a condição de insegurança em que viviam, pois ela procurava auxiliar
seus sócios com ajuda financeira em casos de afastamento do trabalho por
acidentes ou doença, prover recursos para sepultamentos e promover instrução
aos sócios analfabetos, administrando aulas noturnas de “primeiras letras”.
Além desses aspectos, para homens negros, ex-escravos – como
Benedito Marques e Vicente Moreira de Freitas – pertencer a um grupo cuja
identidade se associava ao trabalho era certamente uma maneira de confrontar
o estigma da escravidão e constituir uma imagem pública dignificada. Os
momentos de aparição pública – e registro delas – era uma dessas situações
associadas à dignificação da própria imagem:
Vicente Moreira de Freitas é o homem que está com a face circulada.
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Acervo: Biblioteca Pública do Paraná, Seção Paranaense.

43 Casa da Memória de Curitiba: Atas da Sociedade Protetora dos Operários. Livro: 1903-1914 e Atas da
Sociedade Protetora dos Operários. Livro: 1917-1921.
44 Casa da Memória de Curitiba: Atas da Sociedade Protetora dos Operários. Livro: 1903-1914. p. 87.
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A imagem, que foi publicada no Jornal do Estado em 29 de janeiro de
1992, sem informação da data em que foi feita, sugere, entretanto, que a inserção de trabalhadores negros nesses espaços associativos não estava isenta
de tensões e que, também ali, as hierarquias constituídas pelo estigma da
escravidão e pela raça podiam estar presentes. Apesar do papel proeminente
que já devia ter na agremiação quando a imagem foi feita, Vicente ocupou
o segundo plano na fotografia. Como ele, outro homem negro (o segundo,
à direita, atrás) esgueirou-se entre dois bancos, para aparecer na foto. Como
Claudio Batalha já observou, momentos como esse, em que o grupo se
reunia para expor publicamente seu estandarte, eram muito valorizados e
cuidadosamente organizados por seus membros, fazendo parte dos ritos e
das mensagens políticas que os mesmos gostariam de transmitir.45 Portanto,
a posição das pessoas para se mostrarem na foto não foi certamente fruto do
acaso; ao contrário, foi intencionalmente preparada e orientada no sentido
de compor a imagem com a qual o grupo aspirava ser visto e lembrado.
Se havia de fato esse tipo de tensão, talvez ela tenha motivado o engajamento de trabalhadores negros em torno de outra agremiação: o Club Treze
de Maio, também denominada Sociedade Treze de Maio, da qual Vicente foi
um dos fundadores.46 Criada em maio de 1888, logo após a data em que foi
outorgada a lei que aboliu a escravidão no país, essa sociedade, assim como
a Protetora dos Operários, tinha um caráter assistencialista. No estatuto, de 16
de julho de 1888, constava entre os objetivos o de “socorrer a qualquer um
de seus sócios que em caso de moléstia, e mesmo [auxiliar] para o funeral de
sócios em caso de pobreza.47 Diferente da Sociedade Protetora, entretanto,
a identidade da “13” estava estritamente associada à população negra e se
ligava de forma direta com questões relacionadas à escravidão. O artigo 1º
do mesmo estatuto de 1888 evidencia esse aspecto de forma inequívoca: “A
sociedade Treze de Maio de 1888 fundada nesta capital tem por fim em as
datas gloriosas como sejam 28 de Setembro e 13 de Maio festejá-las conforme
os fundos que existir em caixa”.48 Além da data da Abolição, a inserção do 28
de Setembro – data da sanção da chamada Lei do Ventre Livre49 – procurava
fazer frente ao estigma que qualificava os negros a “13 de maios”, ressal45 BATALHA, Claudio. A geografia associativa: associações operárias, protesto e espaço urbano no Rio de
Janeiro na Primeira República. In: AZEVEDO, Elciene... [et al]. Trabalhadores na cidade: cotidiano e cultura
no Rio de Janeiro e em São Paulo, séculos XIX e XX. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2009. p.251- 269.
46 A denominação da sociedade é grafada tanto “13” como “Treze” de Maio. Adotamos no texto as duas
formas, procurando preservar a maneira como foi utilizada na documentação consultada para construção
da parte do texto em que a palavra é mencionada.
47 “Estatutos da Sociedade 13 de Maio”. 16.07.1888. Gazeta Paranaense, Curitiba, ano XII, n.204. 14.09.1888.
p.3.
48 Idem.
49 De acordo com Chalhoub, esta lei, promulgada em 1871, embora carregada de ambiguidades, provocou
mudanças importantes no sistema escravista, já que libertou os filhos das mulheres escravas, além de
ter proporcionado “chances mais reais de os escravos atingirem a alforria mesmo contra a vontade dos
senhores. CHALHOUB, Sidney. Visões de Liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na
Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p.197
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tando o fato de que muitos deles – como Vicente – já eram livres quando
a lei pôs fim à escravidão. Junto a isso, a própria valorização da data da lei
que aboliu a escravidão – utilizada na própria denominação da agremiação
– certamente era uma estratégia para confrontar os estigmas que se procuravam impingir à população negra. Os festejos das datas – colocados como
objetivo no estatuto – significavam possibilidade de dignificação, sobretudo
pela exposição pública.
Com efeito, as aparições públicas foram intensamente promovidas pelos
membros da “Treze”. Poucos meses após sua fundação, em comemoração
ao 28 de Setembro, a sociedade já organizava uma passeata noturna que, de
acordo com a imprensa, reuniu seus sócios defronte à sede, de onde saíram
por volta das sete da noite, carregando o estandarte da agremiação pelas
ruas da cidade, “ao som de uma banda de música, ao estrugir de foguetes,
e à luz de um esplêndido marche aux flambeaux.”50 Os associados também
participavam de eventos festivos mais amplos, como o que se organizou
quando da inauguração de uma rua da cidade, a João Gualberto:
População negra em manifestação pública nas comemorações da inauguração
da Rua João Gualberto, em Curitiba. Sem informação de data e de autoria.
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Acervo Casa da Memória.

A imagem não apenas evidencia a importância que os membros atribuíam
à aparição pública, mas também sugere o papel proeminente que as mulheres
tiveram no associativismo negro. O instante capturado pela fotografia mostra
50 Gazeta Paranaense, Curitiba, ano XII, n.218. 30.09. 1888. Curitiba. p.2.
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o contraste da predominância feminina no grupo negro e a exclusividade
masculina entre os outros grupos que compunham o préstito.51
A Treze de Maio também oferecia à população negra oportunidade de
lazer e divertimento. Festas e bailes eram – e são até hoje – organizados
para comemorar a data da Abolição. Os jornais frequentemente publicavam
convites para eventos que ocorreriam na sociedade. A chamada para um “sarau dançante [...] promovido pelo botequim deste Clube”, em 1899, e para a
“churrascada” no quintal da sociedade, em 1917,52 são apenas dois exemplos.
Em 1896, o estatuto da “Treze” foi reformulado, reiterando-se, porém, o
objetivo de se comemorarem as datas significativas para a população negra.
Explicitava o artigo 1º do novo estatuto de 28 de fevereiro de 1896, que era
objetivo da agremiação
realizar a união dos descendentes da raça Africana, residentes
nessa Capital e relacioná-los com os seus companheiros residentes em outras localidades do Estado. Promover festejos
comemorando as leis de 28 de setembro de 1871, que libertou
os filhos da mulher escrava, nascidos depois dessa data, e de
13 de Maio de 1888, que decretou a abolição da escravidão
no Brasil.53
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Além de reiterar a importância da produção da memória da liberdade e
da Abolição por meio das comemorações, o novo estatuto caracterizava, de
forma cabal, a identidade racial que a agremiação assumia, reconhecendo-se,
nos termos colocados no documento, como sendo formada por “descendentes
da raça Africana”. Ainda que houvesse indivíduos não negros na sociedade, a
identidade constituída era agora inequivocamente explicitada. A escolha dos
referidos termos no estatuto indica ainda uma estratégia coletiva dos membros para positivar a raça, confrontando as concepções racistas vigentes. É
provável que tal mudança tenha sido resultado das experiências acumuladas
ao longo dos primeiros anos de vida da associação. Reivindicando, portanto,
uma origem africana comum, os membros da “Treze” talvez visassem obter um
elemento a mais para lutar contra as violências que sofriam cotidianamente.
De fato, há evidência de que a “Treze” teve um importante papel no enfrentamento do racismo, não apenas pela promoção de uma percepção positiva
dos negros, mas também confrontando as arbitrariedades cometidas contra
eles. Em 1889, o diretor da sociedade, João Baptista Gomes de Sá, procurou
esclarecer a comunidade, por meio de uma nota na imprensa, que naquele
51 Sobre a inserção de mulheres negras em associações, ver: BRASIL, Eric. Carnavais atlânticos: cidadania
e cultura negra no pós-abolição. Rio de Janeiro e Port-of-Spain, Trindad (1838-1920). Tese de Doutorado.
Niterói: Universidade Federal Fluminense – Departamento de História, 2016.
52 A República, Curitiba, ano XIV, n.228, 10.10.1899. p. 2 e A República, Curitiba, ano XXXII, n.105, 7.05.1917,
p.3, respectivamente.
53 “Estatutos do Club Beneficente Treze de Maio”. A República, Curitiba, ano XI, n. 194, 28.08.1896. p.2.
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ano a festa em comemoração à libertação dos escravos não ocorreria devido
ao “recrutamento desenvolvido nesta capital, que muito tem horrorizado o
maior número de seus sócios.”54 Sete anos depois, os membros da sociedade
novamente se viram ameaçados pelas ações de alguns agentes do governo, já
que num ofício destinado ao Presidente do Estado, Norberto Garcia, Manoel
Teixeira e Edmundo Vianna, membros da diretoria da “Treze”, afirmavam que:
(...) a Aula Noturna subvencionada pelo Estado não pode funcionar regularmente devido ao recrutamento forçado que se tem
efetuado nestas últimas noites nas Ruas desta capital. A aula
noturna deste clube é frequentada por adultos que aterrorizados
pelos fatos que dão-se pelas ruas, não podem frequentar a aula.55

A vinculação a uma agremiação, portanto, além do papel simbólico – relacionada à atribuição de dignidade –, importante na definição da identidade,
tinha um aspecto muito pragmático, não só na proteção em relação aos revezes da vida – a doença, a morte, o desemprego – como também naqueles
decorrentes da violência contra a população negra.

O associativismo na trajetória familiar
O apreço pelo associativismo parece ter sido importante também na geração seguinte da família Moreira de Freitas. Palmyra e Mário, dois dos filhos
de Vicente e Olympia, tiveram uma participação importante no associativismo
local. É o que indica os parcos vestígios de suas práticas que resistiram ao
tempo. Como sócia do Grêmio Estrela D’Alva, Palmyra circulou por diversos
espaços associativos, nos quais se destacou como oradora. Em 1912, segundo
o jornal A República, ela realizou “uma lindíssima oração” em comemoração à Lei Áurea na Treze de Maio;56 um ano depois, no salão principal do
paço de Antonina, litoral do Paraná, em um grande evento que congregou
várias associações do Estado, em meio a autoridades locais e membros das
sociedades, Palmyra, segundo um relato jornalístico, “com muita elegância e
habilidade, pronunciou belíssimo discurso que encantou o enorme auditório
que acolheu as suas palavras com aplausos prolongados.”57 Mário, a partir da
década de 1920, ocupou cargos diretivos, sobretudo, na “Treze” e na Sociedade
54 Dezenove de Dezembro, Curitiba, ano XXXVII, n.34, 08.05.1889, p. 3, apud Franciele Pereira do Nascimento.
Crime e Castigo da Raça: o papel da cultura jurídico-criminal na construção de um projeto de embranquecimento da nação. (1888-1915). Dissertação (Mestrado em Direito. PPGD – Setor de Ciências Jurídicas
-UFPR. Curitiba, 2016, p.27 Em parceria com Thiago Hoshino Pamela Fabris abordou essa temática em:
FABRIS, Pamela B.; HOSHINO, Thiago A. P. Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio: mobilização negra
e contestação política no Pós-Abolição. In: MENDONÇA, Joseli M. N. e SOUZA, Jhonatan Uewerton. (orgs.)
Paraná Insurgente – História e Movimentos Sociais, século XVIII ao XXI. São Leopoldo: Casa Leiria, 2018.
55 Departamento Estadual do Arquivo Público: Boletim do Arquivo Público do Paraná. Ano 06, n 09, 1981, p. 18.
56 A República, Curitiba, ano XXVII, n. 111, 14.05.1912. p.1.
57 A República, Curitiba, ano XXVIII, n.82, 11.04.1913. p.1.
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Protetora dos Operários. Em 1924 foi eleito, como 2º Orador da “Treze”.58 Em
192959 e 193660 foi 2º Secretário na Sociedade Protetora dos Operários. Um
jornal local de 1937 o caracterizou como um “prestigioso proletário (...), filho
do saudoso ‘leader’ trabalhista Vicente Moreira de Freitas”.61
Os registros da atuação de Mário e Palmyra na Sociedade Protetora dos
Operários evidenciam que os irmãos empenharam-se na produção de memórias associadas tanto à família de que faziam parte como a seu grupo racial.
Em 1911, durante as comemorações do 28º aniversário da agremiação, em
meio a “um grande número de sócios e convidados”,62 Palmyra Moreira de
Freitas fez o uso da palavra, “enaltecendo o nome do iniciador da fundação
daquela sociedade, o operário Benedito Marques...”.63 Ainda que nenhuma
menção nesse sentido tenha sido feita por Palmyra, um quadro do fundador,
exposto solenemente no átrio de entrada do prédio da associação, lembrava
a todos que ele havia sido um homem negro. É significativo também o fato
de ela ter se referido a ele como “operário”, o que reforça a ideia de que a
memória que se produzia estava direcionada à conformação de uma identidade relacionada ao trabalho livre e não à escravidão.
Alguns anos mais tarde, em 1917, também em uma festa em comemoração
ao aniversário da “Protetora”, Mário repetiu o gesto de sua irmã Palmyra, referindo-se ao fundador da agremiação e destacando-o como “vulto de maior
destaque dentre os mesmos consócios”.64 Na mesma ocasião, ele também se
referiu a seu pai, Vicente Moreira de Freitas, lembrando dos “inestimáveis
serviços” por ele prestados à “Sociedade”.65 Importante ressaltar que as únicas
menções a Benedito Marques nos discursos proferidos durante as atividades
festivas da Sociedade Protetora dos Operários foram feitas por Palmyra e
Mário. Ainda que isso possa resultar da operação seletiva do secretário, que
registrava nas atas o teor dos discursos proferidos, não podemos deixar de
aventar a possibilidade de que para os dois irmãos – negros em um espaço
em que eram minoria – fosse muito importante ressaltar que o fundador da
instituição cujo surgimento comemoravam havia sido homem negro, estabelecendo, assim, uma convergência entre sua história familiar e a história
da agremiação. A expressão dessas lembranças do passado, certamente,
relacionavam-se com a identidade que procuravam constituir no presente
em que viviam.
58 O Dia, Curitiba, ano II, n.280, 24.05.1924. p.5.
59 O Dia, Curitiba, ano VII, n.2160, 7.02.1929. p.5.
60 O Estado, Curitiba, ano I, n.47, 25.11. 1936. p.3.
61 O Dia, Curitiba, ano XV, n.4111, 30.01.1937. p. 3.
62 Casa da Memória de Curitiba: Atas da Sociedade Protetora dos Operários. Livro: 1903-1914. p. 107.
63 Idem.
64 Casa da Memória de Curitiba: Atas da Sociedade Protetora dos Operários. Livro: 1917-1921. p.2.
65 idem.
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A lembrança da experiência associativa de membros da família estava
ainda presente nas memórias da filha mais nova de Mário – a dona Índia.
Durante a entrevista, quando contava com 76 anos, falando sobre a Treze
de Maio, ela comentou:
A Sociedade Treze de Maio eu não conheço. Eu não conheço
aquela sociedade lá, mas ele [referindo-se ao pai, Mário] participava lá, e aquela sociedade tem uma história muito grande,
a 13 de Maio né?66

Ainda sobre a mesma agremiação, ela comentou que seu pai, em casa,
a ela fazia referência:
...e ele falava de lá, falava e frequentava mais gente de cor lá,
mais negro, acho que na Sociedade 13 de Maio ia mais negro
naquela época e ele era um dos fundadores dali, e quem ajudou
comprar aquilo dali foi ele, meu pai...67

Dona Índia também recordou que o pai fez parte da Sociedade Protetora
dos Operários: “Ele participava, porque ele era o diretor da Operários, né?”.
Suas memórias em relação à importância da agremiação foram, entretanto,
bastante ambíguas. Recordando-se especialmente das atividades sociais ali
realizadas, ela expressou restrições significativas, observando que o pai não
permitia que a família as frequentasse. Quando perguntamos por que, ela
explicou: “porque era baile público, né? Baile público família não vai né?”.
Comentou também que, “naquela época, [a sociedade] era frequentada por
mulheres da vida fácil, e nós não... meu pai jamais deixaria a gente ir”.
De fato, ao falar do pai, Dona Índia ressaltou a correção e a diligência:
Eu morava numa das ruas principais de lá da Água Verde, que
é a Avenida Getúlio Vargas, né? Aliás aquela época não era
asfaltada, mas com o decorrer do tempo ela foi asfaltada, foi
arrumada, onde meu pai tinha casa própria, e ele comprou essa
casa própria com o trabalho dele, que meu pai era preto, sabe?
Ele é da raça negra, mas a minha mãe não, a minha mãe era
branca. Então aquela luta de vida eles conseguiram comprar
uma casa na Getúlio Vargas e era uma casa muito boa, era uma
classe média, não alta nem baixa, era estável, né?

66 CEDOPE/UFPR: entrevista realizada com Dona Índia Moreira de Freitas Fabre, em 24 de junho de 2017.
67 Idem.
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Dona Índia ressaltou também o rigor com que o pai cuidava da família:
meu pai... aquela época... meu pai dava aquele respeito mútuo
da família... que ele falava, só olhava e a gente já sabia o que ele
queria. Então houve uma… um crescimento dos meus irmãos
muito respeitoso, todo eles, não tenho, não teve assim um que
possa ser assim de todo, todos eles foram ótimos, graças a Deus.

Segundo relatou, Mário Moreira de Freitas, junto com a esposa, controlava
o lazer da família e preferia que os divertimentos fossem praticados em outro
espaço social da cidade: o Clube Água Verde. Quando perguntamos como
ela se divertia na juventude, narrou:
Isso é muito difícil dizer, porque meu pai e minha mãe eram
pessoas que se davam muito respeito, então não podia dizer
que...que eu ia pra lá, pra cá não. Tinha a data certa que minha
mãe ia ao cinema, matinê, e a gente ia, se tivesse um baile no
Clube Água Verde, que existe ainda, meu pai e minha mãe
levava, era esse o divertimento e estudar né.
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Mário Moreira de Freitas não parece ter sido um homem dado à sisudez.
Em 1929, ele fez parte e dirigiu um grupo carnavalesco da cidade, que tinha
a significativa denominação de “Enquanto brincamos não choramos”.68 Certamente ele frequentava os eventos sociais da Treze de Maio e da “Operários”,
de cuja diretoria fez parte em toda a década de 1920 e boa parte da década de
1930. Isso, entretanto, não é incompatível com o que nos narrou Dona Índia.
Hebe Mattos e Ana Lugão observaram que a austeridade e a preocupação
com os costumes eram especialmente enfatizadas nas famílias negras. Para
as autoras, a defesa da reputação dos filhos e da família foi particularmente
importante para a primeira geração que vivencia a liberdade.69 Isso certamente
se manteve nas gerações posteriores.
As considerações feitas por Dona Índia sugerem que a austeridade e o
rigor que ela identificava no comportamento do pai tivessem sido estrategicamente direcionados a evitar o preconceito racial ou, ao menos, a explicitação
dele. Quando lhe perguntamos se o pai havia vivenciado experiências de
preconceito e discriminação racial, Dona Índia observou:
Não, não! Porque... como é que eu vou falar pra você, meu
pai era preto, mas ele se dava muito respeito, ele era aquele
68 O Dia, Curitiba, ano VII, n. 2174, 26.02.1929. p.6.
69 RIOS, Ana Lugão; MATTOS, Hebe. Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania no pós-abolição.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p.174. A importância da reputação foi também observada por
GRAÇAS, Maria das. Clubes e associações de afrodescendentes na Florianópolis das décadas de 1930 e 1940.
In: MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti; VIDAL, Joseane Zimmermann (Orgs.). História Diversa: africanos e
afrodescendentes na Ilha de Santa Catarina. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2013, p. 263-278.
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tipo de preto que... certo, entende? Que não dava assim, muita
oportunidade das pessoas dizerem alguma coisa pra ele, ele se
dava muito respeito tanto em casa como na rua, entende? Não,
nunca sofreu preconceito não.

A preocupação com a conduta era um aspecto ressaltado pelas próprias
agremiações de negros, como observaram vários estudiosos.70 O estatuto da
Treze de Maio, aprovado em 1928, exigia que os sócios tivessem “comportamento exemplar” e não tivessem vícios.71 Na década de 1940, os dirigentes
chegaram a criar e exercer funções de volantes e mestres de sala, para vigiar
e reprimir os “excessos cometidos durante os bailes, estivessem eles a cargo
da própria casa ou de outras entidades.”72 Na Sociedade Protetora dos Operários não deveria ser diferente.
Não obstante o cuidado e o zelo, os problemas ocorriam. A própria necessidade da vigilância evidencia isso. Deviam ser aspectos que Mário levava
em conta para interditar as festas da “Operários”, como lembrava Dona Índia.
O cuidado dos pais negros em relação ao decoro era ainda mais acentuado
em relação às mulheres. A própria Dona Índia observou que os divertimentos não eram os mesmos para os homens e as mulheres da família. Quando
perguntamos a ela se os irmãos e irmãs costumavam sair juntos para passear,
ela explicou: “Não, passear não, porque geralmente eles... é... rapaz... já mais
assim, né. Eram três homens... Não, passear não. Eles tinham a vida deles
assim, e eu tinha minha irmã né…”.73
Havia, entretanto, alguns eventos na “Operários” de que a família toda
participava, e Dona Índia se lembrou deles com bastante emoção: os bailes
promovidos nos dias 28 de Janeiro, data comemorativa da fundação da agremiação. Ao falar dessas festas, a memória em relação à Sociedade Protetora
dos Operários se alterou completamente: “Ah... o baile era uma maravilha,
lá no Operário era uma maravilha. Dia 28 de Janeiro. Só entrava família, não
entrava ninguém que não fosse família”.
Quando perguntamos se ela se lembrava desses bailes, ela relatou:
… Lembro... nossa! você não pode imaginar como é que era o
baile, ah é o seguinte, eles faziam aqueles... aquela festa... era
uma festa. […] Faziam aquelas mesas todas decoradas assim,
sabe? Em volta do salão, era uma maravilha de tudo que você
pode imaginar, tinha o buffet - que a gente fala né? Depois do
70 Esse aspecto é desenvolvido por BRASIL, Eric.Op.cit.
71 HOSHINO, Thiago A. P.; FIGUEIRA, Miriane. Negros, libertos e associados: identidade cultural e território
étnico na trajetória da Sociedade 13 de Maio (1888-2011). Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, 2012. p. 59.
72 Idem, p. 60.
73 A esse respeito, conferir: LONER, Ana Beatriz. Classe, etnia e moralidade. Estudo de clubes negros. XXIII
Simpósio Nacional de História - ANPUH, Londrina, 2005. http://anais.anpuh.org/wp-content/uploads/mp/
pdf/ANPUH.S23.1126.pdf (01/08/2018)
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buffet que vinha o baile, era uma maravilha.
Pamela: – E tinha uma banda, música?
Dona Índia: – Banda! Tinha banda! Mas não era essa banda
que tem agora. Era banda, música assim, música daquela época
assim, era muito bonita!
Pamela: – E enchia de gente, os bailes eram lotados? Muita gente?
Dona Índia: - A família dos sócios, iam toda a família né. Era...
Joseli: – Como as pessoas iam vestidas? Iam com roupas de
baile assim, como é que eram [as roupas]?
Dona Índia: – O traje não era a rigor, mas era um traje que
tinha que ir bem vestido, sabe? Se não fosse bem vestido tu
não entrava. Era bem vestido. Mas não era a rigor não, entende?
Bem clássico sabe, era bonito.
Pamela: – E a senhora lembra de dentro da sociedade como é
que era? Se tinha quadro nas paredes? Tinha...
Dona Índia: – Tinha dentro da sociedade eu lembro era uma
maravilha era muito linda, que pena que não tem fotografia,
muito lindo lá dentro, muito linda a sociedade e agora deve
ser... eu não sei?
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Informamos, então a Dona Índia que a “Operários” já não existia mais;
que havia ocorrido um incêndio, e o prédio havia praticamente desaparecido.
A princípio a reação foi de incredulidade: “Lá?” E quando confirmamos, ela
manifestou muita emoção: “Ai que pena!”
Olhando uma fotografia do interior da sociedade que lhe mostramos, as
recordações passaram a ser comandadas pela saudade:
Cuidada... com as mesas bonitas, aquelas mesas de pé pesado,
nossa era uma maravilha lá dentro. Tinha... vamos imaginar...
tinha entrada que era aqui [apontando o local na foto]. Entrada
bonita... Depois entrava pra cá [sempre mostrando na foto],
depois tinha assim… . Depois tinha uma sala enorme que era
assim - não sei o que eles faziam ali; depois dali já saia o salão
de baile. No fundo, assim, que era a orquestra, lugar pra tocar.
Muito lindo lá dentro! A decoração sempre estava arrumada e
o assoalho era de taco, sempre estava brilhando aquilo de lá,
muito bonito. Que pena, que triste …[referindo-se ao incêndio].

Os bailes do 28 de Janeiro eram certamente momentos em que na Sociedade Protetora dos Operários reuniam-se os associados e suas famílias para
reiterar, no fluxo da história da associação, os ideais que estiveram no seu
surgimento. Associavam trabalho e dignidade, respeito e militância. Eram
eventos que Mário não interditava à família. A discrepância entre esses bailes
e os demais foi fortemente marcada por Dona Índia. Preocupada com o fato
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de ter dito que frequentava as festas na sociedade, ela reiterou que era preciso
registrar que fazia isso apenas nas comemorações do aniversário: “Tem que
por bem claro né... 28 de Janeiro... porque “as pessoas podem pensar “nossa
ela frequentava o Operário! Aí vão pensar o que, né?” [risos]

Memórias e identidades:
configurações atuais e uma conclusão precária
O contato entre os membros dos dois ramos da família de Vicente – os
Freitas e os Brito – foi se esvanecendo ao longo das gerações. Ainda que Índia
(neta de Vicente), tivesse relações de amizade com Rui (bisneto de Vicente),
Nei Moreira de Freitas (bisneto de Vicente) só recentemente conheceu André
Brito e Maurício Brito, ambos trinetos de Vicente, quando todos procuravam
vestígios das suas histórias familiares.
Nei – filho do neto que carregava o mesmo nome do avô –, embora soubesse
várias coisas sobre seu antepassado escravo, foi à procura de vestígios que
lhe permitissem aprofundar as informações. Advogado de ofício e estudante
de História, ele se interessou por aspectos que eram confusos nas memórias
familiares ou que não tinham sido contemplados por elas.
Maurício nos contou74 que desde a infância tinha curiosidade de conhecer
seus antepassados. Filho de um bisneto de Vicente, Maurício disse que na
escola, principalmente nos estudos sobre imigração, os colegas relatavam
histórias de seus ancestrais: de onde tinham vindo, no que trabalhavam, como
tinham vivido. Essa identidade familiar lhes tinha sido passada no interior da
família e constituía um aspecto importante de sua identidade. Ele, entretanto,
como contou, não tivera esses relatos em casa. Não sabia de onde vieram os
que antecederam a seus pais e avós. Saiu, então, quando já era adulto, em
busca dessas informações. Foi a cartórios, juntou certidões. Encontrou Vicente
e se surpreendeu. Visitou a “13 de Maio”, em busca de informações do trisavô
e se orgulhou muito com o fato de ter sido ele um dos fundadores da Treze
de Maio, que existe até hoje em Curitiba, e que tem um papel importante na
história da cidade. Como Dona Índia, tinha lembranças dos bailes da Sociedade Protetora dos Operários, nos datas comemorativas de 28 de Janeiro. A
antiga relação da agremiação com a história da família, entretanto, lhe era
completamente desconhecida quando com ele conversamos.

74 CEDOPE/UFPR: entrevista realizada com Maurício Brito, em 6 de abril de 2018.

247

Joseli Maria Nunes Mendonça e Pamela Beltramin Fabris

Moacyr Brito, pai de Maurício, na festa de aniversário da Sociedade Protetora
dos Operários – Sem data (provavelmente na década de 1960), sem autoria.

Foto do acervo particular de Maurício Brito.
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André foi em busca de informações da família pelos mesmos motivos que
Maurício: queria, como disse, saber de suas “origens”. Fez o mesmo percurso
dos primos. Também se orgulhou com o antigo antepassado, escravo e homem
de importância na agremiação que se mantém na cidade até a atualidade.
A experiência dos três primos, a seu tempo, nos diz sobre aspectos que já
estavam presentes na experiência de Vicente e de seus filhos: a importância
da constituição de uma identidade familiar e da memória como elemento de
definição dessa identidade. Como observou Alistair Thomson, há uma relação dialética entre memória e identidade.75 Assim, nas palavras de Thomson,
“experiências novas ampliam constantemente as imagens antigas e no final
exigem e geram novas formas de compreensão.”76 Os primos, defrontando-se
com uma memória familiar fugidia ou inexistente, saíram em busca de vestígios para recompor seu passado. Ao fazerem isso, entretanto, respondiam
demandas identitárias constituídas no presente em que viviam.

75 THOMSON, Alistair. Recompondo a memória: questões sobre a relação entre história oral e as memórias.
Projeto História (15). São Paulo: EDUC/SP, 1997. p. 51-84. p.57
76 Idem.
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E

m História, toda cronologia é arbitrária. É uma operação direta sobre o
fluxo desorganizado do tempo, selecionando balizas, pontos de partida
e de chegada, marcos. Não há fim derradeiro, assim como não há começo inescapável: todas as histórias que se conta encontram-se entre esses
dois pontos móveis. Nada disso impede a cronologia, o recorte, a tentativa
de domesticar o tempo: apenas definem seus limites. Vale para os longos
processos que se desdobram por gerações e séculos, assim como vale para a
biografia, ainda que os eventos, civilizacionais ou vitais – a guerra, o nascimento, a morte – às vezes pareçam se impor como fatos inescapáveis, definitivos.
Pouca coisa ilustra melhor essa arbitrariedade da operação dos historiadores quanto a história de uma família: podemos abrir uma janela e entrar
em qualquer ponto, qualquer lugar. Entretanto, essa “entrada” é condicionada pelo arbítrio não de uma, mas ao menos de duas operações: a primeira,
voluntária, tem quem escreve como protagonista e escolhe os personagens,
organiza as perguntas que eles ajudarão a responder. A segunda é operada
de fora, pelo acaso que escolhe os documentos sobreviventes, que os torna
disponíveis a quem os procura e às vezes encontra.
A história que segue é resultado desse conjunto de fatos arbitrários, já
que nasce do encontro com um documento escrito há quase duzentos anos:
a alforria de uma jovem chamada Maria do Espírito Santo, filha de uma mulher escravizada nascida no continente africano.2 A partir daí – um ponto de
partida – o tecido da história adquire outros fios, outras texturas e cores, e
se desdobra através do tempo, em direção ao futuro e ao presente. O objetivo deste capítulo é revisitar uma história da família que tem como ponto
1

A redação final deste texto se beneficiou muito das discussões que aconteceram no âmbito do Colóquio
“Negros no Sul do Brasil: trajetórias e associativismo no Pós-Abolição”, realizado em novembro de 2018
em Florianópolis. Agradeço, em especial, os comentários e as sugestões de Ana Flávia Magalhães Pinto:
ainda que não tenha sido possível incorporá-los por inteiro na redação atual deste texto, serão certamente
fundamentais para a continuação do projeto do qual faz parte.

2 O registro da primeira aproximação à história de Maria e de sua família está em um artigo anterior, ao
qual remeto para informações mais detalhadas sobre esta história até o final dos anos 1870. Este capítulo
que se apresenta pode ser considerado a continuação do texto anterior. Ver: LIMA, Henrique Espada, A
família de Maria do Espírito Santo e Luís de Miranda Ribeiro: “agências e artes” de libertos e seus descendentes no Desterro do século XIX, In XAVIER, Regina C. (ed.), Escravidão e Liberdade. Temas, problemas
e perspectivas de análise. São Paulo: Alameda, 2012, p. 383-414. A alforria de Maria do Espírito Santo está
lançada no Livro 4 de Notas do 2º Ofício de Notas do Desterro (1829-1833), folhas 16 e 16v (atualmente
sob guarda do 1º Tabelionato de Notas e 3º de Protesto do Município de Florianópolis, Santa Catarina).
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nodal a vida de Maria e do seu círculo mais próximo de familiares, parentes,
amigos. É uma história que acha seu lugar na cronologia da história da escravidão urbana no Brasil meridional do século XIX, mas também faz parte
da história do país bem depois do fim da legalidade da instituição escravista.
Seus fios chegam, assim, aos dias de hoje. É uma história de indivíduos, de
famílias, de suas vicissitudes e sonhos, mas é também, e talvez sobretudo,
parte da história de um grupo social – ou mesmo de toda uma sociedade –
cuja marca é a herança, próxima ou remota, reivindicada ou esquecida, de
seus vínculos com a experiência da escravidão. São suas aspirações coletivas,
suas estratégias, suas formas de vida, de associação, sua política, e também
suas ambiguidades, que eu gostaria de colocar como eixo em torno do qual
os personagens desta história se encontram.3

Família, associação e representação civil:
laços

250

Maria do Espírito Santo havia nascido escravizada, filha de uma mulher
africana chamada Joana e de um homem provavelmente branco, cujo nome
ou paradeiro não é jamais mencionado. Em 1826, no documento com que
Guiomar da Silva Carvalho lhe reconheceu a alforria, está dito que tinha
dezoito anos; ali era também identificada como “mulata”. Luís de Miranda
Ribeiro, com quem se casou pouco depois, foi responsável por registrar o
documento de liberdade em um cartório da cidade do Desterro em 1829.
Luís devia ter então cerca de vinte e cinco anos. Ambos sabiam ler e escrever,
como demonstram documentos posteriores, onde ambos assinam seus nomes. Miranda Ribeiro, de cuja origem ou filiação nada sabemos, também foi
identificado como “pardo” em várias ocasiões, inclusive por outros homens
de ascendência africana que, como ele, eram membros da Irmandade de
Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. Ribeiro foi,
em distintas ocasiões, escrivão e juiz da Irmandade.
É em torno do Rosário que se encontram os primeiros registros de como
as vidas de Luís e Maria se cruzavam com a vida coletiva dos outros homens
e mulheres de ascendência africana na cidade do Desterro do século XIX.
Luís havia sido Juiz da Irmandade, cargo ao qual renunciou durante uma
disputa interna no seio daquela associação, opondo “pretos” e “pardos” pela
sua liderança. Um dos pontos fulcrais da discussão estava na pretensão dos
“pardos” de mudar o Compromisso da Irmandade de modo a permitir que
3 Esta discussão, como não poderia deixar de ser, é profundamente devedora da rica e crescente historiografia
sobre o pós-Abolição no Brasil. Algumas das referências para este trabalho, mas não diretamente citadas
no texto, são: RIOS, Ana Lugão; MATTOS, Hebe. Memórias do Cativeiro. Família, trabalho e cidadania
no pós-abolição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005; GOMES, Flávio dos Santos; CUNHA, Olívia
Maria Gomes da (orgs.) Quase Cidadão. Histórias e antropologias da pós-emancipação no Brasil. Rio de
Janeiro: Editora da FGV, 2007; FARIAS, Juliana Barreto, GOMES, Flávio; XAVIER, Giovana (orgs.) Mulheres
negras no Brasil escravista e do pós-emancipação. Rio de Janeiro: Pallas/Selo Negro, 2012; GOMES, Flávio;
RODRIGUES, Petronio (orgs.) Políticas da Raça. Experiências e legados da abolição e da pós-emancipação
no Brasil. São Paulo: Selo Negro, 2014.
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eles também pudessem ocupar o cargo de “Juiz”, ou seja, o papel de maior
prestígio e liderança naquela associação. O conflito aberto durou entre 1837
e 1842, e resultou em uma mudança importante na estrutura dessa que era
a principal forma institucional de vida associativa dos escravos, libertos e
seus descendentes na cidade desde meados do século anterior. Um novo
Compromisso foi estabelecido, reconhecendo a proeminência dos “pretos”
na Irmandade, mas impedindo que o cargo de Juiz fosse ocupado por alguém que não tivesse “zelo, caráter e alguma representação civil”, em outras
palavras: homens pretos livres ou libertos, e não escravos.4
O tema da “representação civil” aparecendo no coração das disputas
daquela organização religiosa nos lembra o quanto essas associações, por
todo o Brasil, nunca esgotaram o seu papel apenas com assuntos devocionais. Elas também podiam ser espaços de sociabilidade, de organização, de
ajuda mútua, de associação política, étnica e mesmo laboral. Não por acaso,
Irmandades do Rosário e outras de devoção negra no Brasil deram origem
ou colaboraram na construção de outros tipos de associação civil, como associações mutualistas, caixas de seguridade para cuidar de viúvas e órfãos,
fomentadoras de iniciativas coletivas para libertação de escravos, e muitas
outras coisas.5
Ao longo do século XIX, na mesma medida em que noções de cidadania
e direitos se tornaram a marca distintiva do pertencimento ao corpo político,
e marcaram um território contestado na definição da própria liberdade para
os ex-escravizados, o tema da representação civil – e, portanto, da definição
de quem seriam aqueles aptos a gozar das prerrogativas da cidadania – tornou-se cada vez mais central na experiência de homens e mulheres livres

4 Cf. MORTARI, Claudia. Os homens pretos do Desterro. Um estudo sobre a Irmandade de Nossa Senhora
do Rosário (1841-1860). Dissertação de Mestrado em História: Porto Alegre: PUC-RS, 2000, p. 72. Oswaldo
Rodrigues Cabral também conta parte desta história, lembrando que os “pardos” anteriormente ligados à
Irmandade do Rosário são também os responsáveis pela fundação da Capela de Nossa Senhora do Parto,
em 1837, onde era “proibida a existência de confrarias de homens escravos dentro da mesma”. A Capela
foi erigida na rua do Príncipe (atual rua Conselheiro Mafra, em Florianópolis) e sucedida pela igreja que
ainda existe naquele lugar, sob a mesma devoção. Ver CABRAL, Nossa Senhora do Desterro – Notícia II.
Florianópolis: Gráfica da Imprensa Universitária da UFSC, 1972, p. 164-165.
5 A bibliografia sobre as irmandades negras no Brasil é extensa. Além de outras referências citadas neste
artigo, discussões adicionais sobre a intersecção entre os papeis devocional e político dessas irmandades
podem ser encontrados em MAC CORD, Marcelo. O Rosário de D. Antônio. Irmandades negras, alianças
e conflitos na história social do Recife, 1848-1872. Recife: Ed. Univ. UFPE, 2005. Sobre as irmandades de
escravos e forros no período colonial, ver; SCARANO, Julita. Devoção e Escravidão. 2ª edição, São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1978; BORGES, Célia Maia. Escravos e libertos nas Irmandades do Rosário.
Devoção e Solidariedade em Minas Gerais – séculos XVIII e XIX. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2005; SOARES,
Mariza de Carvalho. Devotos da Cor: identidade étnica, religiosidade e escravidão no Rio de Janeiro do
século XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
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de cor por todo o Atlântico no século XIX.6 Para homens e mulheres libertos
do Desterro não era diferente, e buscaram, com sucesso variado, ocasiões
em que essa representação fosse reconhecida. A referência à “representação
civil” no seu Compromisso tocava, portanto, diretamente à ambição dos
associados de condição livre da Irmandade do Rosário de darem um passo
em direção a ocupar um novo lugar na vida pública, não apenas marcado
pelos laços da identidade religiosa e do pertencimento étnico, mas também
pelo entrelaçamento com as instituições civis.
É provável que a mudança do Compromisso da Irmandade tenha frustrado muitos dos seus membros escravizados, mas parecia atender a uma
demanda de um grupo crescente de homens (e, talvez, também mulheres, que
compunham em bom número a Irmandade), cuja ascendência africana era
inegável, mas cujas aspirações de respeitabilidade e reconhecimento públicos
parecia movê-los para longe da associação direta com a escravidão, reforçando, desse modo, o caráter da Irmandade como associação civil, liderada
por homens livres. A cronologia desse movimento coincide com um período
conturbado da história – a instalação do regime monárquico constitucional
no Brasil recentemente independente. Nesse sentido, o problema da adesão
dos habitantes do país ao novo regime, e a lealdade da população livre de
cor – e, portanto, dos “pardos”, como Luis de Miranda e sua esposa –, era
fonte constante de dúvida e ansiedade política.7
A busca por respeitabilidade e a tomada de distância da escravidão parecem ter marcado a vida da família fundada por Maria do Espírito Santo e seu
marido. Nos documentos encontrados sobre eles – registros civis e cartoriais,
documentos judiciais, menções nos jornais – raramente se faz menção à sua
6 Cf. COOPER, Frederick, HOLT, Thomas; SCOTT, Rebecca J. Além da Escravidão. Investigações sobre
raça, trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005 (o
prefácio de Hebe Mattos a este livro pode ser contado como um capítulo adicional ao livro, focando o
caso brasileiro). O livro de Martha Jones sobre as disputas em torno de direitos entre os afro-americanos
em Baltimore (EUA) é um exemplo recente e muito eloquente dessa discussão, com grande potencial
comparativo: JONES, Martha. Birthright Citizens. A History of Race and Rights in Antebellum America.
Cambridge: Cambridge University Press, 2018. Em uma lista de trabalhos sobre o tema da cidadania dos
descendentes de africanos no Brasil do século XIX, não poderia faltar: GRINBERG, Keila. O fiador dos
brasileiros: cidadania, escravidão e direito civil no tempo de Antônio Pereira Rebouças. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2002; LIMA, Ivana Stolze. Cores, marcas e falas. Sentidos da mestiçagem no Império
do Brasil. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003; RIBEIRO, Gladys Sabina, O desejo de liberdade e a
participação política de homens livres pobres e de cor na Independência do Brasil, Cadernos CEDES, v.
I, n. 58, 2003, p. 21-45.
7 No caso dos descendentes de africanos, a revolta dos escravos na Bahia em 1835 – a Revolta dos Malês –
acrescentava a essas ansiedades o medo do potencial subversivo de uma aliança entre os negros e pardos
livres com os escravos, e sua possível ameaça à ordem política escravista. No sul do Brasil, a Revolução
Farroupilha desenrolava-se nesses mesmos anos, acrescentando mais uma camada de ansiedade e medo
por parte das elites políticas locais. Vale notar que essas ansiedades políticas voltavam-se também contra
os estrangeiros, e a animosidade geral contra eles deu motivo a perseguições e conflitos entre brasileiros
e, sobretudo, portugueses, naqueles mesmos anos. Cf. RIBEIRO, Gladys S. A liberdade em construção:
identidade nacional e conflitos anti-lusitanos no Primeiro Reinado. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002.
Para outra discussão sobre as tensões políticas entre africanos e pardos na liberdade do Rosário, ver MAMIGONIAN, B. Africanos em Santa Catarina: escravidão e identidade étnica (1750-1850). In: FRAGOSO,
João et all. (Org.). Nas rotas do império: eixos mercantis, tráfico e relações sociais no mundo português.
Vitória; Lisboa; Brasília: Ed. UFES; Instituto de Investigações Científicas Tropicais; CNPq, 2006, p. 609-644
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antiga condição. Como “pardos”, Maria e Luis foram identificados mais de
uma vez, sobretudo na disputa com os africanos da Irmandade dos “pretos”
do Rosário.
Depois das disputas do final da década de 1830, ambos continuam aparecendo na lista de irmãos da irmandade do Rosário, mas sem destaque.
Perto de duas décadas depois, em 1859, Luís de Miranda Ribeiro reaparece
em avisos de jornal, assinando como escrivão um anúncio da Irmandade de
Nossa Senhora da Conceição, ligada à igreja matriz da cidade.8 A Irmandade
havia sido fundada em dezembro de 1855 como uma associação de “pardos”
livres, que fizeram chegar da Bahia no ano seguinte uma imagem da santa.9
Luis havia transferido, portanto, suas orações e alianças para uma irmandade
que, como outras da mesma devoção, congregava pessoas que usualmente
identificavam-se então como “pardos”, isto é homens livres, de ascendência
africana mas que investiam em uma identidade própria, separada dos africanos e “pretos”, e potencialmente menos associada à escravidão. A categoria
“pardo” era, assim, um termo ambíguo que, dependendo da ocasião, do lugar
e do sujeito que a utilizava, podia ser tanto um marcador de diferença dotado
de conotações positivas ou negativas, quanto usado como uma categoria de
autoidentificação que sublinhava, na sua distância da “cor preta”, um índice
de distinção social, e de dissociação com um passado escravista.10
Na história dessa família de “pardos”, a cor é mencionada apenas esporadicamente; em muitas ocasiões, a menção a cor, ou a qualquer índice do
passado de cativeiro, desaparece completamente de seus registros. Esse silêncio é como um fio invisível na trama desta história. É importante, contudo,
sublinhar sua ambiguidade, ainda que a análise em profundidade de todas as
implicações desse silêncio não seja possível neste capítulo: ele certamente diz
algo sobre as expectativas dos libertos e dos pardos de se apresentarem, e
serem reconhecidos, como parte de um corpo político que não tomasse sua
cor como um marcador de diferença. Ao mesmo tempo, mostra como cada
passo dado na esfera pública era marcado pela debilidade da sua posição –
sua vulnerabilidade política, e, em parte, também sua precariedade material
e jurídica. Finalmente, indica também o repertório de estratégias utilizadas
de escapar a esse horizonte de vulnerabilidade, e que se desdobrava em
várias frentes.
A presença nas Irmandades, e a posição que lhe garantia, entre outras
coisas, a impressão eventual do seu nome nas folhas dos jornais, mostravam
8 Deo gratias, O Argos da Provincia de Santa Catharina, n. 534, 22 de dezembro de 1859, p. 4.
9 Ver Cabral, Nossa Senhora do Desterro – Notícia II, p. 168.
10 O “pardo”, como o crioulo ou o mulato, era umas dessas “figuras mestiças” que “eram utilizadas ora como
autoimagem positiva, ora como xingamento ou insulto, ora como desqualificação”, cf. LIMA, Ivana S.
Cores, marcas e falas, op. cit., p. 31-32. Sobre os sentidos conflituosos das identidades “pardas” no Brasil,
ver DAFLON, Verônica Toste. Tão longe, tão perto. Identidades, discriminação e estereótipos de pretos e
pardos no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad X, 2017. Sobre as origens das irmandades de “pardos” no Brasil,
ver VIANA, Larissa, O idioma da mestiçagem. Irmandades de pardos na América Portuguesa. Campinas:
Edunicamp, 2007.
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que Luis mantinha seu compromisso com apresentar-se como um membro
respeitável e considerado dessa comunidade. Respeitabilidade, letramento,
participação civil reaparecerão como elementos importantes das vidas de
alguns dessa família nas décadas seguintes.

Laços horizontais e verticais:
conexões familiares, rituais e materiais
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Ao menos parte da mobilidade social e de certo conforto material conseguidos por Luís e Maria nos anos após a alforria e o casamento derivam
dos laços que mantiveram ou cultivaram com pessoas de uma condição bem
diferente da sua. A casa em que moravam até a morte de Maria, em 1873,
na rua da Cadeia, havia sido uma doação de Guiomar, antiga proprietária de
Maria do Espírito Santo, ainda no ano de 1832. Quando morreu, em 1851,
Guiomar não apenas ratificou a doação, como deixou Maria do Espírito Santo
como única herdeira dos seus bens. Nessa ocasião, a viúva morava na casa
da família de Maria e tinha com ela certamente um acerto de muitos anos,
fundado na expectativa – que se mostrou acertada – de que a mulher que
havia sido um dia sua escrava cuidaria dela na velhice como compensação
dos seus favores. Para Maria, esse acerto também significou, por outro lado,
a continuidade da relação com sua antiga proprietária para além do laço
direto de submissão que a escravização havia significado. Os conflitos e as
ambiguidades resultantes dessa relação não deixaram rastros óbvios na documentação. Mas é significativo notar que, ao morrer, a viúva tinha poucos
bens de valor, mas ainda possuía uma última escrava, que deixa forra por
seu testamento: Joana Benguela, muito provavelmente a mãe de Maria do
Espírito Santo.
Depois da morte de Guiomar, Maria e Luís entram a década de 1850 com
posse da casa em que moravam, com 8 braças (cerca de vinte metros) de
frente na rua da Cadeia, ao lado da ponte do Vinagre, que passava sobre o
rio da Fonte Grande, nos limites do núcleo mais próximo ao centro da cidade.
A eles também tinha ficado por herança da viúva uma pequena casa na rua
Augusta, esquina da Rua da Conceição, e outra um pouco maior na Rua da
Lapa: tudo muito modesto, não passando, as duas juntas, do valor avaliado
em duzentos mil réis. Não foram os únicos bens que adquiriram durante a
vida, nem foi Guiomar a única mulher livre com posses com quem mantiveram relações amistosas e, talvez, mutuamente proveitosas, como sugere a
longa relação que a família teve com Máxima Eugenia de Bittencourt, outra
viúva da cidade que foi madrinha de batismo de uma de suas filhas, e com
quem fizeram negócios durante sua vida.11
Essa é uma marca que reaparece, como veremos, na história de outras
famílias compostas por homens e mulheres libertos no Desterro daqueles anos,
11 Ver, por exemplo, a compra de terras feitas por Luís de Miranda Ribeiro a Maxima Eugenia de Bitencourt,
registrada no Livro 4 de Notas do 2º Ofício de Notas do Desterro (1829-1833), a folhas 187v-188v.
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e que constituíram parte da rede de relações sociais desse casal de libertos.
Uma “estratégia” – palavra que merece ser usada com cuidado12 – comum
de busca por alianças com pessoas brancas, ou ao menos de indisputável
condição livre, que ocupassem alguma posição social, e por não terem filhos
ou família próxima, estariam mais dispostas a fazer alianças e estabelecer
arranjos de vida com ex-escravos e seus descendentes, e que pudessem lhes
ser mutuamente benéficos. Relações potencialmente valiosas que poderiam,
do ponto de vista dos libertos, dar algum acesso a redes de relações sociais
que não fossem exclusivamente aquelas dos escravos e seus descendentes.
Redes que lhes pudessem conferir algum reconhecimento social, ou relações
de clientela, e mesmo, como nos casos citados, facilitando o caminho para
a aquisição de alguma propriedade.
Outros elementos dessa política de alianças com pessoas que ocupavam
posições sociais mais prestigiosas se encontram em pelo menos algumas das
escolhas que Maria e Luís fizeram de padrinhos para seus filhos: Luis José,
o mais velho, em 1833, Maria Prudência, nascida no biênio seguinte, Rita
(1837), Anna (1843), Francisca (1845) e Manoel Luís (1848).13 O mais velho
teve como padrinhos João Francisco Cidade Junior, filho do Capitão João
Francisco Cidade, e Nossa Senhora. Rita foi batizada pelo vigário Manoel
Alvares de Toledo e por Máxima Eugenia de Bittencourt, que deixaria, ao
morrer, certa quantia em dinheiro para a afilhada.
Ao menos tão importantes quanto essas alianças verticais são aquelas
feitas, mais horizontalmente, com pessoas que partilhavam trajetórias paralelas: libertos ou seus filhos, outros membros da Irmandade do Rosário e
da Irmandade de Nossa Senhora Conceição. Dois exemplos dessas alianças
entrelaçadas têm importância na nossa história.
A primeira delas foi feita com a família Silveira, ou mais precisamente dois
dos filhos de Francisco da Silveira. Silveira, morto provavelmente em 1853,
teve filhos de seus dois casamentos, com Thereza Maria (falecida em 1832) e
Maria Rosa. Do primeiro casamento, o único filho que deixou descendência
foi Vicente Francisco da Silveira (1825-1886). Com Maria Rosa, com quem
casou em segundas núpcias, Francisco teve cinco filhos: Patrício, Francisco,
12 Gostaria de usar a noção de “estratégia” aqui cautelosamente, tentando evitar considerar os sujeitos sociais
como operadores perfeitamente informados sobre as suas possibilidades e seus interesses, calculando cada
ação de acordo com um princípio de maximização. Acompanho, assim, as observações de Levi sobre a
importância de considerar os sujeitos como dotados de uma racionalidade limitada e seletiva, marcada
pela incerteza, mas que não os impede de planejar e agir. Cf. LEVI, Giovanni, “Sobre a micro-história”. In:
BURKE, Peter, A escrita da história. Novas perspectivas. São Paulo: Unesp, 1992, p. 133-161. Sobre os riscos
que sublinhar a agência dos sujeitos perdendo de vista o poder coercivo das estruturas sociais em que
estão inseridos, ver JOHNSON, Walter. On Agency. Journal of Social History, 37, no. 1, 2003, p. 113–124.
13 O registro de nascimento de Luis José de Miranda é datado de 24 de fevereiro de 1833 (Livro 14 de Batizados da Catedral, 1829-1837, Fls. 123 v); o registro de batismo de Maria Prudência não foi encontrado, mas
sua idade aproximada é suposta de seu registro de casamento com Francisco Silveira, em 1860 (Livro 14
de Casamentos da Catedral, 1859-1861, Fls. 2v); Rita Amália Miranda da Silva foi batizada em 26 de junho
de 1837 (Livro 15 de Batizados da Catedral, 1837-1843, Fls. 12); Francisca de Miranda foi batizada em 15
de agosto de 1845 (Livro 16 de Batizados da Catedral, 1843-1848, Fls. 120v, alias 121v); Manoel Luiz de
Miranda foi batizado em 6 de maio de 1848 (Livro 16 de Batizados da Catedral, 1843-1848, Fls. 278, alias
282).
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Joaquim Francisco, Francisca Rosa e Maria Francisca. Não há nenhuma indicação direta de que Francisco Silveira e suas duas esposas tivessem algum
laço com a escravidão. Não encontrei menção a “cor” nos registros localizados sobre eles, mas é um indicativo importante de que a família tinha vários
laços, como veremos, com a Irmandade de Nossa Senhora da Conceição,
mantida por homens e mulheres “pardos”. Não há dúvida, no entanto, de
que a história dessa família está fortemente entrelaçada com a de libertos e
seus descendentes no Desterro.
A primeira vez que Vicente da Silveira aparece nos documentos relacionados
à família de Maria do Espírito Santo e Luis de Miranda Ribeiro foi em 1851,
como testemunha do testamento de Guiomar de Carvalho. Como Ribeiro,
Silveira também sabia ler e escrever, e ocupou lugares de importância na
Irmandade de Nossa Senhora da Conceição a partir do início da década de
1860. Em 1862, por exemplo, já aparece no jornal O Mercantil, do Desterro,
como secretário da Irmandade, uma posição que ainda mantinha às vésperas
da sua morte, vinte e três anos depois, em 1885.14
A vida associativa em torno da Irmandade da Conceição foi certamente
fundamental para que membros das famílias de Silveira e Ribeiro se encontrassem. Um membro da parentela dos Silveira, Francisco Machado da
Silveira, havia se casado com Maria Prudência Miranda em 1860. Manoel Luis
de Miranda, filho de Ribeiro e Maria do Espírito Santo, casou-se com uma
sobrinha de Vicente, Maria Francisca da Silveira, em julho de 1869. Manoel, no
fim da década de 1880, passou a ocupar o posto de Secretário da Irmandade
de Nossa Senhora da Conceição, sucedendo Vicente.15
Em torno da Irmandade da Conceição outra família de libertos também
estreitou seus laços familiares com a parentela dos Silveira: trata-se de alguns
dos homens e mulheres que haviam sido escravos de Rita de Cássia Poyção.16
Como sugeri antes, a aliança com mulheres brancas, frequentemente viúvas
ou solteiras, pertenceu ao repertório de estratégias possíveis ao menos de
alguns libertos. Essas alianças tornavam-se possíveis porque se conectavam
com a própria vulnerabilidade a que se expunham essas mulheres – de outro
modo, privilegiadas – que tentavam proteger-se de algum modo das incertezas
da velhice solitária buscando, em muitos casos, ativamente restabelecer laços
de codependência com seus ex-escravos. Ao fazerem isso, abriam fraturas
naqueles muros sociais e econômicos que frequentemente mostravam-se
intransponíveis para a maior parte dos descendentes de escravos, permitindo
que alguns(mas) deles(as) se aproveitassem dessas brechas.
Isso é demonstrado também na trajetória de um número importante de
14 O Mercantil Jornal da Provincia de Sancta Catharina, ano. II, n. 191, Desterro, 30 de novembro de 1862,
p. 4. A Regeneração, ano XVII, n 276, Desterro, 24 de dezembro de 1885, p. 3
15 Manoel Luiz de Miranda já aparece como secretário da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição em
anúncio publicado em A Regeneração, Anno XV, n. 145, Desterro, de novembro de 1883, p. 4.
16 Daniela Sbravati acompanha uma parte da história de Rita de Cássia Poyção e seus escravos em sua dissertação de mestrado: SBRAVATI, D. Senhoras de incerta condição: Proprietárias de escravos no Desterro
na segunda metade do século XIX. Mestrado em História. UFSC. Florianópolis, 2008.
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homens e mulheres que haviam sido escravizados no Desterro, e que foram
capazes de experimentar alguma, e frequentemente modesta, mobilidade
social e material após se distanciarem da escravidão. Alguns assumiam também posições de certo destaque nessa comunidade heterogênea e cambiante
nas décadas que tratamos aqui. Poucos casos ilustram melhor isso do que a
história dos ex-escravos de Rita de Cássia Poyção.
Rita de Cássia era uma mulher solteira sem herdeiros, proprietária de
imóveis e escravos no Desterro que durante sua vida elaborou um cuidadoso e complexo arranjo de codependência com os homens e as mulheres
escravizados que havia tido como cativos, e que se estendeu até bem depois
de sua morte, em 1864. Desde os anos 1830, encontramos, nos cartórios do
Desterro, bem como no seu inventário postmortem, inúmeros testemunhos
dessa política que envolveu a concessão de alforrias condicionais a todos os
seus vários escravos, assim como a promessa de uma herança, cumprida com
seu testamento, feito em 1859.17 Quando morreu, deixou a seus ex-escravos –
Ana “parda” e seus três filhos, Justina “crioula”, casada com Francisco José da
Costa, Constança, casada com João Francisco da Silva, e Ignez – o usufruto
dos seus bens, incluindo duas casas de morada. Tudo condicionado a que
co-habitassem e sustentassem com seu trabalho Luiza Clara da Conceição, outra
mulher branca da mesma condição, com quem Rita parecia dividir a sua vida.
Os antigos escravos de Rita Poyção – e sobretudo os filhos deles – também parecem ter encontrado um lugar na vida associativa da Irmandade de
Nossa Senhora da Conceição a partir da década de 1860. Os filhos de Ana
Bernardina da Silva Poyção – a mulher a que Rita de Cássia se refere como
Ana “parda” em seu testamento –, João Evangelista, Virgilino e Maria José,
todos aparecem entre as décadas de 1860 e 1880 com ligações seja com a
Irmandade, seja com a família e parentela de Vicente Francisco da Silveira.
Virgilino da Silva Poyção casou-se com a filha de Vicente Francisco da
Silveira, Maria Josefina, em setembro de 1868. Maria José da Silva Poyção
aparece como zeladora da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição em
1883.18 Por intermédio desse casamento, e da participação da Irmandade, as
vidas desses dois grupos de libertos se entrelaça, apontando para um universo
mais amplo de alianças potenciais.
Quando Vicente morre em 1886, com a idade de 61 anos, a família faz
publicar, no mais importante jornal do Desterro de então, uma nota de
agradecimento aos que compareceram ao enterro. Assinavam a nota Maria
Josephina da Silveira, Maria Prudencia da Silveira, José Hermenegildo da
Silveira, Deolinda Maria da Silva, Francisca da Silva Guedes e seus filhos,
Virgilino da Silva Ponção (sic) e Manoel Luís de Miranda.19 As três parentelas
17 Inventário de Rita de Cássia Luiza da Silva Poyção. Inventariante Joaquim Cândido da Silva Peixoto. Juízo
de Órfãos da Cidade do Desterro, 1864, Fundo de processos judiciais. Museu do Judiciário Catarinense
(Florianópolis, SC).
18 O Despertador, Ano XXI, n. 2156, Desterro, 12 de dezembro de 1883, p. 2
19 A Regeneração, Ano XVIII, n. 199, Desterro, 10 de setembro de 1886, p. 3.
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mostram nessa nota de jornal indícios das suas alianças e laços de família.
Esses fragmentos de histórias familiares podem ser tomados como indicadores das alianças horizontais entre libertos na cidade do Desterro que
compartilhavam com eles uma certa mobilidade social após romperem seus
vínculos mais imediatos com a escravidão. São histórias que se entrelaçavam
também em relações de parentesco com outros homens e mulheres pobres
cuja relação com um passado escravista não pode ser estabelecida. Essas
relações não se resumiam, entretanto, aos laços de parentesco. Envolviam
também, de modo mais amplo, relações de vizinhança e mesmo de proximidade profissional.
Mapa: A Desterro dos Miranda Ribeiro
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Extraído da “Planta Topográphica da Cidade do Desterro”, pelos engenheiros Major Dr. Antonio
Florencio Pereira do Lago e Carlos Othom Schlappal, 1876 (“Levantada por ordem e na presidência
da Província de Santa Catharina do Illmo. e Exmo. Snr. Dor. Alfredo d’Escragnolle Taunay).
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart516191/cart516191.jpg
Legenda
1 - Rua da Fonte Grande (Rua de Pedro Soares)
2 - Rua Brigadeiro Bittencourt (Rua da Tronqueira)
3 - Chácara do Falecido Marechal Guilherme
4 - Igreja do Rosário
5 - Igreja Matriz do Desterro
6 - Rua do Coronel Fernando Machado
7 - Rua da Pedreira

8 - Rua da Constituição (Áurea, Cadeia, Tiradentes)
9 - Beco do Quartel
10 - Cadeia, Paço Municipal e Assembleia Provincial
11 - Rua da Conceição (Saldanha Marinho)
12 - Rua da Lapa (Nunes Machado)
13 - Chácara da família de Luis de Miranda Ribeiro e
Maria do Espírito Santo (provável) e Ponte do Vinagre
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Ofícios e espaços urbanos
Por boa parte de sua vida, Luís de Miranda Ribeiro foi identificado, nos
documentos que encontrei sobre ele, como alguém que vivia de suas “artes
e agências”.20 Em 1880, entretanto, uma nota de jornal deixa mais clara sua
posição no mundo profissional do Desterro. Na lista de votantes publicada
no jornal A Regeneração, em agosto daquele ano, Luís é registrado como
“simples votante” no 15º quarteirão da cidade: “70 anos, viúvo, sapateiro,
filiação ignorada, [morador da] Rua do Coronel Fernando Machado, renda
presumida de 300$”.21 Na mesma lista, encontramos seus dois filhos homens,
também votantes: Luís José de Miranda, “37 anos, casado, agência, sabe ler,
(...) [morador da] Rua de Pedro Soares, renda presumida de 300$”; e Manoel
Luís de Miranda, “33 anos, solteiro, alfaiate, não sabe ler, [...] [morador da]
Rua da Constituição, renda presumida 200$”.22
Em 1880, Luís e seus dois filhos homens cumpriam os requisitos necessários
para o exercício de seus direitos civis, mesmo que limitados. É provável que
Luís tivesse sido qualificado como votante em outras ocasiões, e é importante
notar que quatorze anos antes, em 1866, o nome de seu filho Manoel também apareceu no jornal em uma relação daqueles qualificados a pertencer
à Guarda Nacional na cidade, condição que também dependia da renda
superior a duzentos mil réis de seu pai e que era valorizada como um índice
de reconhecimento de cidadania.23 Manoel deveria ter então dezoito anos.
O exercício do voto e o pertencimento à Guarda Nacional eram elementos
que distinguiam diretamente esses homens pardos da maior parte dos seus
pares, isto é, dos libertos e seus descendentes diretos que, na cidade, dificilmente conseguiam uma renda permanente e reconhecível que os qualificasse
ao acesso a esses índices de participação civil e exercício da cidadania.24
Luís e sua família haviam sido capazes de inserir-se na classe de artesãos
profissionais da cidade com certa consideração, como sugere o fato de que
tem sua renda “presumida” reconhecida, em um processo que certamente
dependia da reputação pública.
O filho mais velho e homônimo de Luís que, como o pai, é reconhecido
como alguém que sabe ler e escrever em 1880, aparece pela primeira vez
20 LIMA, Henrique Espada, “A família de Maria do Espírito Santo e Luís de Miranda Ribeiro (...)”, Op. cit.
21 A Regeneração. Orgam do Partido Liberal, Ano XII, n. 59, 12 de agosto de 1880, p. 2.
22 Idem.
23 O Despertador, Ano IV, n. 362, Desterro, sexta-feira, 6 de julho de 1866, p. 3. A qualificação para a participação na Guarda Nacional limitava aos cidadãos brasileiros entre 18 e 60 anos que tivessem a renda
própria necessária para votar nas eleições primárias, ou cuja renda dos pais for tanta que, dividida, caiba a
quantia de 200 mil réis a cada um. Cf. Lei. N. 602, de 19 de setembro de 1850, Cap. 1, § 1º e 2º [Publicação
Original [Coleção de Leis do Império do Brasil de 31/12/1850 - vol. 001] (p. 314, col. 1)]. Consultado em
http://legis.senado.leg.br/norma/542130
24 Como lembra Ivana Lima, “participar da milícia significava ser reconhecido como cidadão, processo complementar à exclusão de todos aqueles que ficariam sujeitos ao recrutamento forçado para outros corpos
militares.” Cf. LIMA, I. Cores, marcas e falas, cit. p. 55.
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mencionado como um dos trabalhadores responsáveis pela tipografia do
jornal O Conservador no ano de 1854.25 É possível que tenha exercido essa
profissão por toda a vida, ainda que não tenha encontrado nenhuma referência a respeito. O filho homem mais jovem de Luís, Manoel de Miranda, por
outro lado, e a despeito de não ser reconhecido como alfabetizado na lista
de votantes de 1880, aparece nos jornais ocupando a posição de secretário da
Irmandade de N. Sra. da Conceição naquela década, o que sugere ao menos
alguma familiaridade com letras e números. Não há dúvida de que Manoel
era, contudo, familiarizado com o outro universo de linguagem: a música. É
na posição de compositor, maestro e professor de música que Manoel aparece com frequência nas páginas do jornal da cidade de Desterro, e depois
Florianópolis, até o início do século seguinte, aparecendo como maestro
da banda “Amante do Progresso” em 1886, da banda “União Artística”, e em
várias associações musicais depois disso até primeira década do século XX.26
As mulheres da família Miranda merecem mais do que algumas linhas
nesta história, como veremos. Menos presentes na esfera pública e nas páginas dos jornais, Maria do Espírito Santo e as outras mulheres da sua família
raramente deixaram algum traço sobre suas ocupações e trabalhos. Sabemos
pouco sobre elas, ao menos no século XIX. Trabalhando como costureiras, ou
cuidando da infraestrutura da vida doméstica das suas famílias, ou ainda em
outras atividades profissionais não documentadas, as mulheres da família de
Miranda também foram ativas nas estratégias sociais coletivas dos seus pais,
irmãos e maridos. Elas entrelaçaram suas vidas também com outras famílias
cuja história guardava elementos em comum com as suas.
Nesse circuito mais ampliado de relações de nossa família de libertos
encontravam-se, como vimos, João Evangelista de Souza Poyção, que em
1878 era identificado como carpinteiro, e Virgilino da Silva Poyção, que era
pedreiro.27 Desse grupo, talvez o mais bem-sucedido tenha sido Vicente
Francisco da Silveira, que ocupou o cargo de porteiro da Câmara Municipal
entre 1865 e o ano de sua morte, em 1886.28 Como ocupante de um cargo
público, Vicente tinha renda reconhecida de 588 mil réis em 1877, e era
qualificado como elegível.
Mas quais as relações desse grupo de libertos, de seus descendentes e
dos grupos com quem mantinham relações de parentesco com os outros
trabalhadores urbanos e suas nascentes associações, ou com outros grupos
25 O Conservador, ano III, n. 215, Desterro, 25 de abril de 1854.
26 A Regeneração, Ano XVIII, n. 181, Desterro, 18 de agosto de 1886, p. 1
27 Como indicado na lista de votantes de 1878, publicada no jornal A Regeneração, de 26 de dezembro
daquele ano (Desterro, ano XI, n. 1029).
28 Em 1865, foi nomeado como ajudante do porteiro da Câmara Municipal. O Despertador, ano III, n. 215,
3/2/1865, p. 2. “Falleceu hontem, repentinamente e sepultou à tarde no cemitterio da Irmandade da
Conceição, o nosso amigo Vicente Silveira de Souza. O finado occupou por longos anno[s] o cargo de
Porteiro da Camara Municipal da Capital. Aos seus parentes e amigos enviamos nossas expressões de
sentido pezar.” A Regeneração. Folha Diaria, Noticiosa, Commercial, e filiada ás idéas liberais. Ano XVIII,
n. 198, Desterro, 7 de setembro de 1886, p. 2
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de homens e mulheres de ascendência africana na década de 1880? Afinal,
trata-se de um período crucial em que as expectativas de cidadania e de
liberdade manifestavam-se de diversas maneiras, e que se expressavam, em
especial, no nascimento do tardio movimento abolicionista no Desterro.
Como se moveram nessa década marcada pela Abolição da escravidão e a
proclamação da República?
Uma resposta satisfatória a essa pergunta não se encontra diretamente na
documentação, claramente rarefeita sobre as ideias e posições de um grupo
que, por definição, encontrou seu lugar na vida pública da cidade não por
meio do enfrentamento direto, mas da acomodação, das alianças pontuais
com membros da elite local, investindo na participação em irmandades religiosas, no trabalho duro e na educação de seus filhos. As estratégias para
identificar uma participação mais ampla, se ela de fato existe, devem ser
também indiretas.
A mais óbvia forma de associação que os marca é certamente relacionada
à igreja católica, seguindo a estratégia devocional e política que os havia conectado anteriormente à Irmandade do Rosário. Em torno da Irmandade de
Nossa Senhora da Conceição, a estratégia de conexão social, participação ativa
em posições de proeminência e busca de respeitabilidade social continua. No
século XX, outras irmandades religiosas e outras estratégias sociais irão agregar-se a estas. A igreja católica e suas associações desempenhavam, portanto,
o duplo papel de lugar de articulação social e de atribuição e reconhecimento
de respeitabilidade pública. Eventualmente, também a doutrina e o discurso
católico poderiam fornecer os elementos ideológicos que sustentavam, entre
outras coisas, estratégias de solidariedade e de ação pública.
No campo leigo, não sabemos se a Liga Operária, fundada em 1891, teve
entre os seus associados – que incluíam alfaiates, barbeiros, carpinteiros,
marceneiros, costureiras, marítimos e uma miríade de outras atividades urbanas – alguns dos membros da parentela dos Miranda.29 Não encontramos,
ao menos nas páginas dos jornais disponíveis da cidade do Desterro, seus
nomes ligados às outras associações de trabalhadores que nasceram e morreram na cidade. Considerando a importância que o tema poderia ter tido para
essa família marcada pela história da escravização, não sabemos o quanto o
movimento abolicionista – que chega a Desterro nos anos 1880 – pode ter
apelado aos seus princípios. Mas não é impossível que tenham visto com
admiração, por exemplo, a aproximação do jovem João da Cruz e Souza com
a causa abolicionista, seus escritos sobre o assunto, e o reconhecimento de
seus talentos como poeta. Talvez tenham reconhecido como suas as aspirações
desse filho de um casal de ex-escravos que havia se criado na casa da família
do Marechal Guilherme Xavier de Souza e sua mulher, Clara Angélica Xavier
29 Não foi possível consultar os arquivos da Liga Operária para a redação deste capítulo. Usei, contudo, o
trabalho de Rafaela Leuchtemberger sobre a vida associativa dos trabalhadores no Desterro/Florianópolis,
e que usou extensamente estes arquivos: LEUCHTENBERGER, R., “O Lábaro protetor da classe operária”:
As Associações Voluntárias de Socorros-Mútuos dos Trabalhadores em Florianópolis, Santa Catarina (18861932). Dissertação de Mestrado em História. Campinas: Unicamp, 2009.
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Fagundes. O marechal, ferido no Paraguai e morto em 1870, havia deixado
sua mulher viúva e sem filhos. Como outras viúvas sozinhas no Desterro,
Clara Angélica também havia deixado seus bens aos seus antigos escravos
quando falecera, no final daquela década.30
O único indicador das relações da família Miranda com indivíduos, grupos e associações do Desterro nas últimas décadas do século é, na verdade,
bastante posterior, e se concentra na figura de Manoel Luís Miranda. Quando
Manoel morre no Hospital de Caridade da cidade, em 2 de abril de 1906,
aos cinquenta e oito anos, seus filhos, irmãs, cunhadas, sobrinhos e genros
publicaram uma nota de agradecimento no jornal O Dia, mencionando a
ajuda do Provedor da Irmandade do Senhor dos Passos – em cuja capela seu
corpo havia sido velado – o coronel Germano Wendhausen, bem como aos
diretores da Sociedade Beneficente Liga Operária, à Sociedade “Amor à Arte”
e à Irmandade de Nossa Senhora da Conceição.31 Talvez o último gesto de
Wendhausen – que havia sido um dos fundadores da “Sociedade Abolicionista
do Desterro”, bem como da Sociedade Carnavalesca32 – também com simpatias abolicionistas – “Diabo a Quatro”, em 1887 – tivesse alguma afinidade
anterior com Manoel. Um elo de ligação entre os dois era certamente musical:
a polka “Diabo a Quatro”, composta por Manoel Luís Miranda quando era
professor da banda de música e sociedade “Lírica Artística Catharinense” para
o carnaval de 1881,33 se tornou mais tarde a música de adoção da sociedade
de mesmo nome, tocada pela banda sob sua batuta.34
Manoel Miranda e Germano Wendhausen pertenceram à geração que
viveu a Abolição de perto, ainda que ocupando posições muito diferentes.
Germano pertencia à elite comercial local, converteu-se ao abolicionismo
e às simpatias liberais e republicanas na década de 1880, tendo visto suas
aspirações políticas florescerem a partir do fim daquela década, chegando a
ocupar, em duas ocasiões, o cargo de prefeito da cidade. Era cinco anos mais
30 Tanto o inventário do Marechal Guilherme de Souza quanto o de sua esposa nunca foram encontrados
nos arquivos do Museu do Judiciário Catarinense. Entretanto, informações encontradas em um processo de
tutoria de uma sobrinha de Cruz e Sousa dão indicações dessa história. Ver MORSCHHEITER, Fernando.
Os limites da mobilidade social na crise da escravidão: o processo de tutoria de João Augusto Fagundes
de Mello em Desterro, 1878. Trabalho de Conclusão do Curso de História. Florianópolis: UFSC, 2016.
Sobre a trajetória de Cruz e Sousa, ver ainda: ESPÍNDOLA, Elizabete Maria, Cruz e Sousa. Modernidade e
mobilidade social nas duas últimas décadas do século XIX. Mestrado em História. São Paulo: PUC, 2006;
SOUZA, Luiz Alberto de. “Os desclassificados do destino”: Cruz e Souza e os primeiros simbolistas (Rio
de Janeiro, 1888-1898). Doutorado em História. Florianópolis: UFSC, 2017.
31 O Dia. Órgão do Partido Republicano Catharinense. Ano VI, n. 1553, Florianópolis, 6 de abril de 1906, p. 2.
32 Sobre Wendhausen e o movimento abolicionista do Desterro, ver BARTHOLOMAY FILHO, Fernando.
A Memória da Abolição em Santa Catarina: imprensa, cultura histórica e comemorações (1889-1930).
Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014 .
33 “DIABO A QUATRO. – É este o título de uma polka que o Sr. Manoel Luís de Miranda, professor da banda de música e sociedade – Lírica Artística Catharinense -, compôs e ensaia para o carnaval. Dizem os
entendedores que é apreciável.” O Despertador, ano XIX, n. 1873, Desterro, 26 de fevereiro de 1881, p. 4.
34 Em 1888, no último carnaval antes da Abolição da escravidão, o desfile da sociedade “Diabo a quatro” é
acompanhado pela banda musical “União Artística”, que toca a polka “Diabo à quatro”. Ver A Regeneração,
ano XX, n. 38, Desterro, 21 de fevereiro de 1888, p. 1.
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jovem (nasceu em 1853), e morreu vinte e quatro anos depois de Manoel,
em 1930, celebrado como patrono histórico do abolicionismo local. Manoel,
por outro lado, manteve-se figura respeitável como músico, transitando entre
os grupos abolicionistas que se confundiam com as associações musicais e
carnavalescas, e como membro proeminente da comunidade de pessoas de
inegável ascendência africana cuja trajetória e presença na cidade exemplificava a respeitabilidade almejada pela maior parte dos seus pares.
Uma coisa notável nas primeiras quatro décadas da vida da família de Luís
de Miranda e Maria do Espírito Santo é que a maior parte das suas alianças e
sua vida pessoal e profissional parece acontecer em um território de pouco
mais de meio quilômetro de raio, tendo a “chácara” dos Miranda no seu centro. A propriedade era situada em um dos extremos da antiga Rua da Cadeia,
que terminava sobre a chamada Ponte do Vinagre a qual atravessava o rio
da Bulha. Depois de ter sido chamada Rua da Constituição, desde o início
da República carrega o nome de Rua Tiradentes. Luís e os filhos moraram
nas ruas da Tronqueira, de Pedro Soares (às vezes chamada Rua da Fonte
Grande), do Coronel Fernando Machado, da Lapa, no Beco do Quartel, e
tiveram por algum tempo uma casa na rua das Olarias.35 Os seus limites espaciais confundem-se com o que, no século XIX, se costumava chamar do
Bairro da Tronqueira – em referência a uma de suas ruas mais importantes,
mais tarde chamada rua do General Bittencourt –, e o chamado Bairro da
Pedreira, em referência à pedreira que existia antes da abertura do que hoje
se chama Rua Victor Meirelles (antiga Rua da Pedreira). A história da família
Miranda é inseparável dessa espacialidade urbana.
Medindo pouco mais de 250 metros de extensão, a Rua Tiradentes inicia
no largo principal da cidade, batizado após a República como Praça XV de
Novembro, e terminava na ponte do Vinagre. Em um extremo, a Câmara
Municipal, e no outro, a propriedade da qual a família Miranda nunca se
desfez. A sequência de nomes cívicos que a denominou ao longo dos séculos
(Cadeia, Constituição, Tiradentes) ilustra algo da centralidade política dessa
rua na cidade. A Rua Tiradentes foi, sobretudo após a República, lugar onde
se instalaram algumas associações importantes na cidade: a Liga Operária é
uma delas, fundada poucos anos antes, e se instala ali em 1893, no prédio

35 Em 1833, Luís de Miranda Ribeiro compra de Maxima Eugenia de Bitencourt um terreno perto do Rio
Cubatão, cerca de 35 quilômetros de distância do Desterro. Não há notícia de que tenha mantido ou
vendido essas terras, que – de acordo com a nota de venda – deveria ficar para o usufruto de Maxima
Eugenia até o seu falecimento. Maxima Eugenia morreu com testamento, deixando bens a uma das filhas
do casal Miranda, mas não encontramos o seu inventário nem nenhum documento que pudesse lançar
luz sobre essa transação. Cf. Livro 4 do 2º Ofício de Notas do Desterro, 1829-1833, fs. 187v-188. A casa
no Beco do Quartel, de frente a rua e fundos ao rio, foi comprada em dezembro de 1852 pela quantia
de quatrocentos mil réis. Nessa casa, onde morou Manoel Luís de Miranda, tinham como vizinhos José
de Barcellos e Miguel José da Costa. Ver Escritura de venda que faz João Francisco dos Santos, de huma
morada de casas, a Luís de Miranda Ribeiro, Livro 14 do 2º Ofício de Notas do Desterro, 1852-1852, fs.
13-13v. A casa da Rua das Olarias foi vendida em setembro de 1879: “Escritura de venda fixa que fáz Luís
de Miranda Ribeiro à Antonio João Cardoso como abaixo se declara”, Livro 47 do 2º Ofício de Notas do
Desterro, 1879-1880, fs. 21v-22 .
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de número 16.36 Em 1897, a Sociedade Musical Amor à Arte também encontra ali o seu lugar. Em 1916, o Centro Literário e Recreativo Castro Alves
foi instalado em uma casa nessa mesma rua, contando entre seus membros
Trajano Margarida e outros intelectuais negros de Florianópolis.37 Nos anos
1920, após a “correção” do Rio da Bulha que se tornou a Avenida Hercílio
Luz (denominada provisoriamente “Avenida do Saneamento”, antes da sua
inauguração), ali perto configurou-se um dos espaços de sociabilidade negra
mais importantes na primeira metade do século: o Largo 13 de Maio.38
A rua Tiradentes e as ruas próximas – a paralela Rua João Pinto, bem como
as perpendiculares ruas da Lapa e da Conceição (atuais Saldanha Marinho
e Nunes Machado) –, e bem assim as ruas adjacentes ao chamado Rio da
Fonte Grande, são lugares de moradia, e provavelmente trabalho, da maior
parte dos personagens que aparecem neste capítulo.
Após a morte de Luís de Miranda Ribeiro, em 1885,39 ao menos alguns de
seus filhos continuaram a ter suas vidas ligadas à rua em que nasceram. Manoel Luís Miranda morava no número 51 da Rua Tiradentes quando morreu,
em 1906.40 Manoel, o maestro e compositor musical que havia sido casado
com Maria Francisca da Silveira, deixou quatro filhas: Maria Francisca (nascida
em 1870), Maria Luisa (1872), Cecília (1873) e Alice (1876), que continuam
como herdeiras da casa nos anos seguintes. Em 1904, encontramos como
proprietário da casa de número 47 da mesma rua Tiradentes outro nome
importante na nossa história: Marcos Gonçalves da Luz. Luz era marido de
Maria Prudência, neta de Luís de Miranda Ribeiro.

Protagonismo feminino, respeitabilidade e
participação civil no pós-Abolição
Ao contarmos a história de Maria do Espírito Santo e sua família, é fácil
colocarmos os homens da família como seus protagonistas principais. Mas
é preciso tentar contrabalançar o desequilíbrio que mantém as mulheres
em uma sombra documental quase permanente, reforçada pela combinação
entre o seu papel frequentemente subordinado na produção de papéis públicos, e a miopia da própria historiografia. É verdade que o protagonismo
mais evidente de mulheres solteiras ou viúvas cuja condição social permitia
36 A Liga Operária passa a funcionar no n. 16 da Rua Tiradentes, Cf. A República, ano IV, n. 924, Desterro,
19 de maio de 1893, p. 2.
37 Cf. RASCKE, Karla L. Imprensa negra e combate ao racismo (Florianópolis, 1914-1925), Tempo & Argumento,
v. 10, n. 25, Florianópolis, jul./set. 2018, p. 47.
38 Para um levantamento sistemático das transformações urbanas de Florianópolis entre os séculos XIX e
XX, ver VEIGA, Eliane Veras da. Florianópolis. Memória Urbana. Florianópolis: Editora da UFSC, 1993.
39 De acordo com o obituário publicado em A Regeneração, que indica ter morrido no dia 28 de julho, aos
81 anos, de paralisia (Cf. A Regeneração, ano XVII, n. 166, 2 de agosto de 1885, p. 3).
40 Como aparece na lista publicada pela Superintendência Municipal de Florianópolis dos pagantes da “Décima Urbana” na cidade em 1904: O Dia. Órgão do Partido Republicano Catharinense, ano 4, n. 955, 23
de Março de 1904, p. 3.
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uma maior desenvoltura na esfera pública as torna também mais visíveis
em nossa história: é o caso de mulheres como Guiomar de Carvalho, ou
Rita de Cássia Poyção. Mas também aqui opera a seletividade documental
que reflete a desigualdade social dos sujeitos desta história: eram mulheres
brancas e proprietárias que conseguiam que suas vontades se expressassem
em atos públicos que ganharam registro documental. Vontades e ações de
protagonistas menos documentados precisam ser extraídos dos documentos
contra a vontade de quem os produziu.
Feitas essas observações, acredito ser possível demonstrar – em uma leitura atenta dos papéis que nos chegaram – que o protagonismo de Maria na
história de sua família é inegável, a despeito do silêncio documental sobre
suas opiniões e ideias. Se nos concentrarmos apenas na relação que esse
grupo de libertos e seus descendentes tiveram com Guiomar de Carvalho, não
há dúvida de que é Maria o pilar de sustentação do arranjo com sua antiga
senhora, que sistematicamente escolhe a ela como sua interlocutora direta
nos documentos que deixa, como demonstra o fato de que é Maria, e não
seu marido, que ela escolhe como primeira testamenteira e herdeira universal
em sua última vontade. Guiomar certamente contava com o seu trabalho de
cuidado para afastar o medo da solidão e da dependência de estranhos na
velhice, e é com ela diretamente com quem acerta e mantém o arranjo com
que compensa Maria e sua família por seus serviços.
A vida das mulheres da família Miranda Ribeiro lança luz a outros aspectos
desta história. Rita Maria (ou Rita Amália), a filha mais velha do casal, havia
casado com Manoel Antonio da Silva. Silva era alferes do exército brasileiro
quando morreu na Batalha do Curupaity, na Guerra do Paraguai, em 22 de
setembro de 1866. Viúva, Rita Maria aparece vivendo com seu pai nem 1877,
quando do inventário feito após a morte de Maria do Espírito Santo.41 Tudo
indica que Rita é a mais longeva da família, e em 1912 ainda é moradora,
junto de outras pessoas não identificadas, na Rua Tiradentes, número 41.42
Também viúva e morando com seu pai em 1877 estava Francisca Miranda da
Luz, então com trinta e dois anos. Anna havia provavelmente morrido anos
antes, sem deixar filhos. Maria Prudência também já não existia, tendo perdido também três dos quatro filhos que havia tido com seu marido, Francisco
Machado da Silveira. Sua filha sobrevivente, que carregava o mesmo nome
da mãe, morava com o avô na Rua da Tronqueira. Contava então quinze anos
e era declarada costureira.43
41 Como mostra a nota publicada no jornal O Mercantil, do Desterro, em 18 de outubro de 1866: “D. Rita
Amália de Miranda e Silva, Luís de Miranda Ribeiro, Maria do Espírito Santo, mulher, sogros e cunhados
do falecido alferes Manoel Antônio da Silva, morto no ataque do Curupaity, no dia 22 de setembro, convidam...”. Transcrito também em CABRAL, O. R., Nossa Senhora do Desterro, Memória II, Florianópolis:
Gráfica da Imprensa Universitária da UFSC, 1972, p. 226.
42 O Dia, ano XI, n. 4829, 24 de maio de 1911, p. 1.
43 De acordo com o extrato de tutela que está anexo ao inventário: Inventário de Maria do Espírito Santo.
Inventariante Luís de Miranda Ribeiro. Juizo de Órfãos da Cidade do Desterro, 1877, Fundo de processos
judiciais. Museu do Judiciário Catarinense (Florianópolis, SC), fs. 32.
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Dois anos após a morte do avô, em outubro de 1888, aos vinte e quatro
anos, Maria Prudência da Silveira (ou Miranda, como às vezes aparece) casou-se com Marcos Gonçalves da Luz. De acordo com o registro de casamento,
que aconteceu na Catedral da cidade às seis horas da manhã, Marcos era um
homem solteiro de trinta e sete anos, natural da vila de São Miguel da Terra
Firme e filho natural de Luiza, ex-escrava de João José Vieira Nunes.44 Marcos
havia nascido em outubro de 1851, e seu nascimento está registrado no livro
de batismo de escravos daquela freguesia.45 Ele e sua mãe eram identificados
como “pardos” e tinham como proprietários João Vieira e Rosa Nunes, e os
padrinhos de Marcos haviam sido Nossa Senhora e Francisco Gonçalves da
Luz. Não sabemos quando foi alforriado, nem sabemos quem foi seu pai, nem
os motivos para a adoção do sobrenome do padrinho como seu.
Maria Prudência, cuja avó havia sido escrava, casou-se com um homem
que também haveria de ser liberto, ainda que essa classificação tivesse perdido
o seu sentido após a Abolição da escravidão, que havia acontecido poucos
meses antes do enlace. No registro do casamento, o casal também reconheceu como legítimo o filho que tiveram juntos no ano anterior, de nome João,
nascido a 29 de junho de 1887. Em maio de 1891, nasce o segundo filho do
casal, Luiz Gonçalves da Luz. Tudo indica que a nova família se muda em
seguida para uma das casinhas que haviam sido propriedade do avô de Maria
Prudência, na Rua da Constituição. Em 1904, em um registro de pagamentos
da décima municipal, Marcos aparece como morador da Rua Tiradentes, n. 47.
Continuava no mesmo endereço em 1912.46
Há aspectos da vida da antiga parentela dos Miranda/Silveira que nos
escapam completamente: perdemos o rastro de vários dos seus membros, ou
temos deles apenas notícias esparsas. É possível que o Luís José de Miranda
que foi recolhido ao xadrez policial em julho de 1889 tenha sido o filho mais
velho de Maria do Espírito Santo; mas não sabemos nada sobre os motivos
da prisão.47 Sabemos que alguns deles ocuparam três imóveis próximos da
rua Tiradentes entre as décadas de 1890 e 1910: Rita Amália provavelmente
vivia com outros parentes no número 41, Prudência, seu marido e filhos no
número 47, e Manoel (e depois seus descendentes) no número 51.
O que encontramos sobre a vida da nova família “Gonçalves da Luz”
nas primeiras décadas da República também é muito pouco. Não sabemos
exatamente quais os trabalhos que Marcos Gonçalves da Luz teve durante a
vida. Apenas quando morre, em novembro de 1924, ele é identificado como
44 Livro 21. Livro de registro de Casamentos da Catedral, 1887-1890, fs. 15 e 15v.
45 No Livro de Batizados de Escravos da Paróquia de São Miguel, 1824-1856, a fs. 43v.
46 O Dia, ano XII, n. 5094, 12 de abril de 1912, p. 2.
47 Secretaria de Policia. (...) n. 242 – Cidade do Desterro, 13 de Julho de 1889. (...). Por ordem do Delegado,
forão recolhidos ao xadrez policial, Luís José de Miranda e José Antonio da Silva, sendo posto em liberdade Manoel Francisco da Costa: - Deos guarde a V. Exm. Illm. E Exm., Sr. Dr. Abdon Baptista, Dignissimo
Vice-Presidente da Provincia. O chefe de polícia interino, Pedro dos Reis Gordilho.” A Regeneração, Ano
XXI, n. 147, Desterro, 14 de Julho de 1889, p. 1-2.
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“empregado ao Comércio”, mas não sabemos a que tipo de comércio se
dedicava.48 Dos filhos de Marcos e Maria Prudência, encontramos Luiz em
1911 fazendo um exame para a matrícula como aprendiz de maquinista junto
à Capitania dos Portos.49 Luiz tinha 20 anos. Nove anos depois, quando se
casa com Lauricy Vara Brasil, em 1920, ele é identificado como maquinista
da marinha mercante.50 Lauricy, com vinte e dois anos, era “de profissão
doméstica”; seu pai, Antonio Vara Brasil, era identificado ora como um negociante da praça de Florianópolis, ora como empregado no Lyceu de Artes
e Ofícios.51 Antonio Brasil e sua mulher, Theodora Chacon, parecem ter sido
filhos de imigrantes espanhóis. Moravam no número 44 da Rua Tiradentes,
onde aconteceu o casamento de sua filha.
A única filha de Lauricy e Luiz nasceu na Rua Tiradentes número 47,
às oito horas da manhã do dia dezesseis de fevereiro de 1924. Chamava-se
Olga. Trabalhando na marinha mercante, talvez Luiz nem estivesse presente
quando nasceu sua filha. Quando foi registrada pelo oficial do registro civil
Nagib Nahas, foi Otavio Vara Brasil que fez o registro da criança.
Com o marido trabalhando na marinha mercante, é certo que Lauricy Vara
era a presença mais constante na vida de Olga, e talvez ela contasse com
a ajuda da família estendida na tarefa de criá-la. A menina Olga não teve
tempo de conhecer seu avô paterno – morto poucos meses depois do seu
nascimento – e não sabemos nada sobre as relações que teve ao longo da
vida com outros membros da sua parentela estendida, e sobretudo com os
demais descendentes da família Miranda. Lauricy parece ter tido, por outro
lado, boas condições financeiras para educar sua única filha, pois a vemos
matriculada e se saindo muito bem aos dez anos no 4º ano do Colégio “Coração de Jesus”, uma escola particular feminina voltada para a elite católica
da cidade.52
Na história de Olga convergem alguns dos pontos principais que gostaria
de discutir neste capítulo. Ela era filha de um homem “pardo”, neta de um
homem que nasceu escravo e descendente de outros homens e mulheres que
haviam sido escravizados. Filha de uma mulher branca, Olga é identificada
também como “branca” em seu registro civil. Ela certamente sabia que em
sua parentela havia gente cuja ascendência africana não podia ser diluída
nessa categoria sócio-histórica cujo significado fluido e contestado continua

48 “Falecimentos. No Hospital de Caridade, onde se achava em tratamento, faleceu ontem, às 6,30 horas, o
sr. Marcos Gonçalves da Luz, empregado ao Commercio”. A República, 12 de novembro de 1924, p. 3.
49 O Dia, ano XI, n. 4829, 24 de maio de 1911, p. 1.
50 “Acto de Casamento n. 59. Luiz Gonçalves da Luz”. Cf. Registro Civil: Livro B-9 do Registro de Casamento
da Cidade de Florianópolis, fs. 181v-182.
51 A República, 18 de outubro de 1921, p. 2.
52 “Colegio ‘Coração de Jesus’, Resultados dos exames. (...) 4º ano, Aprovadas com distinção grau 10: (...) Olga
Gonçalvez da Luz”. Cf. República, Orgão do Partido Liberal Catarinense, ano I, n. 222, 14 de dezembro
de 1934, p. 4.
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a ser um tema de discussão no Brasil contemporâneo.53 Entretanto, podemos
nos perguntar: o quanto ela mesma conseguia perceber a si mesma como
parte da história dos descendentes de escravos em Florianópolis? Não há,
mais uma vez, uma resposta satisfatória para essa pergunta.
A trajetória de Olga Brasil ecoa elementos que conversam de muitos modos
com a história de respeitabilidade e protagonismo que estou tentando contar
aqui. Seu percurso é marcado desde cedo pelo investimento familiar, e depois
pessoal, na educação formal, combinado com um engajamento na atividade
pastoral leiga ligada à igreja católica. Aos vinte e seis anos, é mencionada
como oradora e colaboradora assídua do “Apostolado da Oração” católico,
e particularmente comprometida com a devoção mariana.54 A militância católica aliava-se à militância educacional e política. Olga concluiu o curso de
magistério em 1945 e atuou como professora e diretora de escolas públicas
na década seguinte.55 Em 1958, aos trinta e quatro anos, a militância de Olga
desdobrava-se ao menos em três frentes: naquele ano foi uma das fundadoras
de uma Associação de Professores Católicos Catarinenses,56 concorreu pelo
Partido Social Democrático (PSD) à Câmara Municipal de Florianópolis, tendo
sido eleita 4ª suplente, com 538 votos.57 Finalmente, também fundou, em
1958, a escola particular que intitulou “Alferes Tiradentes”, na rua de mesmo
nome, e na casa onde provavelmente havia nascido e que membros de sua
família haviam ocupado por cento e vinte anos.
A escola era uma das poucas particulares não devocionais que existiam
na cidade, e servia tanto a setores da classe média quanto a estudantes mais
modestos a quem Olga Brasil Luz concedia bolsas de estudo. Um dos estudantes bolsistas do “Alferes Tiradentes” entre o final dos anos 1960 e 70,
Márcio de Souza, aponta a inspiração de Olga nas carreiras paralelas que
adotou.58 Márcio tornou-se professor de Química, atuando em uma escola
pública de ensino médio em Florianópolis, o Instituto Estadual de Educação,
tendo mais tarde ingressado na política sindical e partidária. Foi o primeiro vereador autoidentificado como negro a atuar na Câmara Municipal de
53 SCHUCMAN, Lia Vainer. Entre o encardido, o branco e o branquíssimo. Branquitude, hierarquia e poder
na cidade de São Paulo. São Paulo: Annablume, 2014.
54 Como indicam as referências encontradas entre 1950 e 1958 no órgão oficial do Apostolado da Oração
em Santa Catarina, o jornal O Apostolo, fundado em 1929.
55 De acordo com Claudia Xavier, em texto da internet em homenagem à Olga Brasil, produzido na ocasião
da atribuição do seu nome à sala do Plenário da Câmara Municipal de Florianópolis, http://www.cmf.
sc.gov.br/noticias/e897671c-c023-48dd-80cf-7ba7e86ee907 (consultado em 1/11/2018).
56 Cf. LOEBMANN, Antonio (Padre), Professôres católicos, O Estado, Florianópolis, 10 de julho de 1958, p. 1.
57 Cf. os resultados da eleição de 3 de outubro, publicados em O Estado, Florianópolis, 25 de outubro de
1958, p. 1. Olga tomou posse na câmara municipal em 1960, tendo sido também eleita como 3º suplente
em 1962, pelo PSD, cf. , http://www.cmf.sc.gov.br/noticias/e897671c-c023-48dd-80cf-7ba7e86ee907 (consultado em 1/11/2018).
58 As observações a seguir são fruto de anotações feitas sobre uma entrevista que fiz com Márcio José Pereira
de Souza em 3 de dezembro de 2018, em Florianópolis. Agradeço a Márcio de Souza por ter me autorizado
a fazer referência ao seu depoimento neste texto.
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Florianópolis, para a qual foi eleito pela primeira vez em 1992, pelo Partido
dos Trabalhadores. A memória vívida que tem de sua antiga professora é
marcada pela sua admiração por seus métodos de ensino, pela cultura cívica
que fomentava em seus estudantes e pelo seu apoio àqueles que, como ele,
não tinham condição de pagar as mensalidades da escola. Duas de suas observações sobre Olga, entretanto, chamam a atenção. Quando lhe perguntei
se ele via nela uma pessoa de ascendência africana reconhecível, e se era
vista como tal por seus alunos e contemporâneos, ele foi categórico em responder que não, e que apenas a posteriori podia reconhecer que, pelos seus
traços físicos, ela certamente poderia ser vista como tal. Em seguida, observa
que, em sua trajetória, Olga inspirara-se explicitamente na história de outra
professora, intelectual, política e mulher negra, que havia sido fundamental
à cidade na geração anterior: Antonieta de Barros.
As observações do ex-aluno sobre Olga Brasil podem nos ajudar a pensar
duas questões importantes. Por um lado, sublinham de modo contundente
uma ambiguidade central de nossa história e ao mesmo tempo o quebra-cabeça que este texto tenta enfrentar: o quanto Olga foi capaz de compreender
sua própria experiência, suas aspirações, sua ética pessoal, como parte da
trajetória mais longa e mais profunda de sua família, e como parte da história
dos descendentes dos africanos escravizados no Brasil? Por outro lado, as
observações de Márcio de Souza apontam para um nexo real, mas difícil de
ser capturado, entre a consciência individual de Olga Brasil e essa história,
mediada pela figura de Antonieta de Barros.
É impossível ter uma resposta satisfatória à primeira pergunta, na falta do
testemunho inacessível da própria Olga. Mas é um fato que não há registro de
que ela tenha reivindicado para si, ao menos publicamente, sua participação
na história e no legado das pessoas de ascendência africana. É também possível que, no meio social em que vivia, essa ascendência não tenha chegado
a tornar-se um marcador incontornável. Talvez Olga não tenha enfrentado
diretamente o racismo e a discriminação que se impôs como obstáculo frequentemente definitivo para outras pessoas cuja cor da pele e compleição as
identificavam mais diretamente com suas raízes africanas. Tendo sido identificada como “branca” em seu registro civil, parecia estar autorizada a transitar
em uma zona de ambiguidade sobre a cor e sobre sua “identidade” que era
inacessível a muitas pessoas que compartilhavam ascendência semelhante.
O quanto tinha consciência sobre essa zona de ambiguidade, e se foi capaz
de conscientemente lidar com ela, não foi possível, até agora, descobrir.
No entanto, ainda que uma indagação mais profunda e consequente sobre
a psicologia de Olga não esteja ao nosso alcance, a sua identificação subjetiva
com Antonieta, tomada como um modelo de trajetória pessoal a seguir, nos
impacta imediatamente por sua profunda coerência, consciente ou não, com
a história familiar que é o centro deste texto.
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Antonieta de Barros havia nascido em Florianópolis, em 1901.59 De acordo
com quem se dedicou a estudar sua biografia, sua mãe havia nascido escravizada na cidade de Lages, deslocando-se para Florianópolis no final do século
XIX, tendo trabalhado como lavadeira para a família Ramos, proeminente clã
político do planalto catarinense de origem liberal e que se tornaria a espinha
dorsal do apoio do Governo de Getúlio Vargas no estado. Antonieta se matricula no curso normal, de formação de professoras, e, muito cedo, torna-se
ativista da “Liga do Magistério”, em 1922. No mesmo ano, funda com sua irmã,
Leonor de Barros, o “Curso Primário Antonieta de Barros”.60 Antonieta foi
também, ainda jovem, colaboradora ativa do grupo de intelectuais e literatos
negros que floresceu em Florianópolis nas primeiras décadas do século XX:
homens como Ildefonso Juvenal (1894-1965) e Trajano Margarida (1889-1946),
fundadores da “Associação dos Homens de Cor” (1915), do “Centro Cívico
José Boiteux” (1920) e do “Centro Catharinense de Letras” (1925), do qual
Antonieta foi associada e cofundadora.61
Atuante na sua ligação com o ativismo negro em Florianópolis nas primeiras décadas do século, Antonieta compartilhava de algumas das suas
características marcantes: o investimento no reconhecimento e na respeitabilidade públicos, o compromisso com a educação manifestado na fundação
de escolas e no engajamento com a alfabetização de adultos, e, finalmente, a
busca ativa pelo patrocínio de, e aliança com, homens brancos de prestígio
político e intelectual.62
Tendo atuado como jornalista e diretora de jornal, professora e diretora
de escola, Antonieta também entra na política pelas mãos de Nereu Ramos,
um dos mais importantes políticos catarinenses do pós-30, seu “padrinho”
político. Pelo “Partido Liberal Catarinense” de Ramos, Antonieta foi eleita
deputada à Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 1934, com o impressionante número de 35.484 votos. O mandato de Antonieta dura até
1937, com a dissolução da Assembleia Legislativa durante o “Estado Novo”.
Primeira mulher e primeira pessoa negra a vencer um pleito legislativo em
59 Sobre a trajetória de Antonieta, ver: DAHSE, Karla Leonora. Antonieta de Barros: uma história. Dissertação
de Mestrado em História. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2001; FONTÃO, Luciene.
Nos passos de Antonieta. Escrever uma vida. Tese de Doutorado em Literatura. Florianópolis: UFSC, 2010;
ESPÍNDOLA, Elizabete Maria. Antonieta de Barros, educação, cidadania, gênero e mobilidade social em
Florianópolis na primeira metade do século XX. Tese de Doutorado em História. Belo Horizonte: UFMG,
2015. Sobre o ativismo negro e suas associações em Florianópolis no início do século XX, ver: DOMINGUES, Petrônio, “‘Um desejo infinito de vencer’: o protagonismo negro no pós-abolição”, Topoi, v. 12,
n. 23, jul-dez.2011, p. 118-139; RASCKE, Karla Leandro. Entre a caneta e o pandeiro: letras e enredos de
agremiações afrodescendentes em Florianópolis, SC (1920-1950). Tese de Doutorado em História. São
Paulo: PUC, 2018.
60 Cf. FONTÃO, Nos passos de Antonieta. Op. cit., p. 114.
61 As indicações sobre a vida de Antonieta de Barros são retiradas da dissertação já mencionada de Karla
Dahse e da tese de Luciene Fontão.
62 Como se pode verificar pela leitura dos trabalhos que se dedicaram a estudar os grupos intelectuais negros
em Florianópolis, especialmente DOMINGUES, Op. cit.; GARCIA, Fabio. Negras pretensões. A presença
de intelectuais, músicos e poetas negros nos jornais de Florianópolis e Tijucas no início do século XX.
Florianópolis: Umbutu, 2007.
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Santa Catarina, Antonieta volta à legislatura em 1947, como suplente convocada pelo Partido Social Democrático.63 Sem nunca ter tido filhos, Antonieta
morreu em março de 1952.
Essa brevíssima síntese da vida de Antonieta de Barros deve ter o efeito
imediato de impactar o leitor pelos inúmeros paralelos com a história de
Olga Brasil. No espelho da trajetória de Antonieta, a história de Olga reflete
tons que talvez não fossem evidentes nem para ela mesma, mas que são eloquentemente coerentes com a longa história que é o eixo em torno do qual
se articula este capítulo. Não há dúvida de que Olga segue conscientemente
os passos de Antonieta, com quem conviveu diretamente, ainda jovem, e
de quem foi amiga pessoal, além de sua aluna.64 Antonieta era protagonista
de uma história pessoal que talvez evocasse histórias que Olga poderia ter
ouvido em sua própria família. Nos passos de Antonieta, Olga inventa a si
mesma, como professora, ativista, intelectual e mulher independente. Como
Antonieta, Olga dedica toda a sua vida à militância educacional, permanecendo solteira e sem filhos, e inteiramente comprometida com seu projeto
educacional. Sua escola, fundada em 1958, funcionou até fevereiro de 2004,
quando encerra suas atividades, golpeada pela doença incapacitante de sua
fundadora. Olga morre em 2007. Seu corpo foi sepultado no cemitério da
Irmandade do Senhor dos Passos, à qual pertencia, e cujos túmulos guardam
a cidade desde o alto da ladeira do Menino Deus.

Sob o longo arco da emancipação e
de suas contradições
O lugar onde funcionou a escola de Olga Brasil e onde viveram cinco
gerações da família de Maria do Espírito Santo não parece guardar nenhuma
memória da história que contei aqui. Ao passarmos na rua Tiradentes, na
Florianópolis de hoje, já não sabemos reconhecer nem mesmo suas marcas
materiais: mesmo os números das casas, mudados tantas vezes pelas autoridades municipais, escondem mais do que revelam esses traços. Nesse
apagamento mais ou menos involuntário da memória se esconde um dos
traços da história do pós-Abolição no Brasil: a dificuldade em estabelecer
seus limites, seus marcos ou mesmo de reconhecer suas marcas, por mais
fortes que sejam, no presente.
Quem lê este texto pode legitimamente se perguntar se a história de Olga
Brasil pertence à história da liberdade dos descendentes de escravos, à história do pós-Abolição brasileiro. O quanto de arbitrário – ou mesmo legítimo
– em situar a vida de Olga Brasil nesta história, se nem estamos certos que
ela mesma concordaria com o gesto? Não seria a “branquitude” institucional
de Olga a prova de que o gesto arbitrário não encontra respaldo em outro
63 Cf. FONTÃO. Op. cit. p. 343.
64 De acordo com Karla Leonora Dahse Nunes, que entrevistou Olga Brasil para sua dissertação de mestrado
sobre Antonieta. Cf. DAHSE, Antonieta de Barros: uma história, Op. cit. p. 77.
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lugar que não na imaginação histórica do autor?
De fato, colocando a história de Olga Brasil como ponto culminante da
história intergeracional que é o eixo deste texto, talvez tenhamos nos arriscado
a produzir a enésima confirmação da narrativa brasileira sobre a mestiçagem
como diluidora da diferença e apagadora do racismo. Essa seria, assim, a
longa história de uma família de libertos “pardos” que, no decorrer do tempo,
à medida em que ascendiam socialmente, foram capazes de se desfazer da
sombra incômoda e longínqua da escravização ao mesmo tempo em que
viam sua cor diluir-se, seu “branqueamento” permanecendo como prova, e
como condição, de seu “sucesso”?
A resposta a essas indagações é talvez parcial e provisória. Ainda que
esteja convencido de que a trajetória retraçada neste capítulo tenha se dado
sob o longo arco da história da emancipação,65 dos caminhos entre a escravização e a liberdade formal, e de tudo o que essa história legou ao Brasil do
pós-Abolição, o quadro que pintei não é tão completo e articulado quanto
minha narrativa parece sugerir. A longa trajetória familiar que conecta Joana
Benguela e sua filha a Olga Brasil Luz revela indiretamente suas múltiplas
contradições. Se retornasse ao ponto de partida, mas escolhendo outros fios
intergeracionais, outros percursos genealógicos, talvez chegasse a conclusões
diferentes, e teríamos de refletir sobre outros significados desta história de
família que os documentos que encontrei não puderam revelar. O arbitrário que anunciava no início deste artigo, que seleciona as histórias que o
historiador é capaz de contar, talvez não seja tão arbitrário assim: as outras
histórias dessa família, dos outros e outras descendentes de Maria do Espírito
Santo e Luis de Miranda Ribeiro que não permaneceram na rua Tiradentes,
que não ascenderam socialmente, que não “embranqueceram”, são histórias
muito mais difíceis de encontrar. O silêncio dos documentos sobre elas, ainda
que possa ser apenas temporário no curso desta pesquisa, é eloquente dos
modos pelos quais a seletividade histórica opera, fazendo com que algumas
histórias falem alto, enquanto outras sussurram. Essa seleção é resultado de
uma miríade de pequenos gestos, nem sempre conscientes, protagonizados
pelos vários sujeitos de um processo de esquecimento que apaga, simulta65 O título deste capítulo, bem como a própria ideia do “arco da emancipação” deriva da obra de Robert
Slenes, e em diálogo com a de Hebe Mattos, ambos fontes inesgotáveis de inspiração para a historiografia
sobre a escravidão e a liberdade no Brasil. O uso que Slenes faz da metáfora do “grande arco” é apropriado por mim aqui com um sentido um pouco diferente, ainda que ambos pensemos nas possibilidades
abertas e fechadas para a mobilidade social dos descendentes de escravos ao longo do século XIX. Ver:
SLENES, R.W. “A ‘Great Arch’ Descending: Manumission Rates, Subaltern Social Mobility and Slave and
Free(d) Black Identities in Southeastern Brazil, 1791–1888.” In John Gledhill and Patience Schell (eds),
New Approaches to Resistance in Brazil and Mexico. Durham: Duke University Press, 2012, p. 100-118.
Ao “grande arco” do título de Slenes poderíamos acrescentar um outro, que também inspira este trabalho,
tirado diretamente do famoso discurso de Martin Luther King, “Where do we go from here”, feito diante
da congregação da Southern Leadership Conference, em Atlanta (Georgia), em 16 de augosto de 1967.
Em uma passagem deste discurso, King dizia: “The arch of the moral universe is long, but bends toward
justice”. É preciso lembrar que a imagem do “arco”, apesar de poderosa, deve ser matizada pela consciência
de que a “emancipação”, com os vários sentidos que a palavra implica (incluindo aqueles implicados na
metáfora de King), é um processo que não responde a uma imagem linear de progresso. Todos vivemos
ainda à sombra desse longo arco incompleto.
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neamente, os rastros da sua operação.66 Mas até mesmo esse silenciamento
faz parte da história que contei aqui.
Se o arco da história da emancipação permanece inconcluso, a história
que podemos contar sobre ela também está. O importante é lembrarmos que
a história do pós-Abolição brasileiro não pode ser confinada à memória e
à genealogia reivindicadas e reconhecidas dos descendentes dos africanos
escravizados hoje, nem à sua identidade contemporânea. Essa é uma história
que, por sua complexidade e contradições, desafia-nos a expandir seus limites,
articulando-a de modo indissociável com a história profunda do país, ontem
e hoje, revelada com intensidade também – e, talvez, sobretudo – quando
olhamos de perto uma história familiar.
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