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RESUMO 
 

No presente trabalho, pretende-se fazer a análise das narrativas do escritor Silveira de 

Souza com o objetivo de verificar a presença do negro, sujeito social e histórico inserido 

na narrativa desse autor. Para atingir esse intento, foi empreendida uma pesquisa em 

toda a obra literária do autor catarinense. Destacadas as ocorrências, elas foram 

catalogadas em um corpus e confrontadas com estudos históricos, sociológicos e relatos 

de navegadores e cientistas sobre a população negra de Florianópolis. Os livros que 

contêm essa presença são: O vigia e a cidade (1960), Uma voz na praça (1962), Quatro 

alamedas (1976), O Cavalo em chamas (1981), Um ônibus e quatro destinos (1994), 

Relatos escolhidos (1998), Contas de vidro (2002). A geografia, a profissão, o léxico 

empregado para se referir aos negros, sua posição social dentro da narrativa, são 

situações analisadas e evidenciadas nesse breve estudo. Dessa forma, chegou-se à 

conclusão que parte dessas narrativas curtas e excertos analisados representam situações 

sociais reais e de contato, experimentadas pela comunidade negra florianopolitana.  

 

Palavras-chave: Silveira de Souza. Negros. Literatura Catarinense. 
  



 
 

ABSTRACT 

In this work, we intend to make the analysis of the narratives of the writer Silveira de 

Souza with the objective of verifying the presence of black people, social and historical 

subjects inserted to the narrative of this author. To achieve this purpose, a search was 

made throughout the literary work of the author from Santa Catarina. Each occurrence 

was highlighted, cataloged in a corpus and compared with historical and sociological 

studies and accounts of navigators and scientists over the black population of 

Florianópolis. Books that contain this presence are: O vigia e a cidade (1960), Uma voz na 

praça (1962), Quatro alamedas (1976), O Cavalo em chamas (1981), Um ônibus e quatro 

destinos (1994), Relatos escolhidos (1998), Contas de vidro (2002). The geography, the 

occupation, the lexicon used to refer to black people, their social position within the 

narrative are situations that are analyzed and highlighted in this brief study. Thus, it was 

concluded that some of these short stories and excerpts analyzed represent real social 

situations and situations from contact experienced by the black community from 

Florianópolis. 

Keywords: Silveira de Souza. Black people. Literature from Santa Catarina. 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 9 

1. SILVEIRA DE SOUZA E SUA OBRA ..................................................................... 11 

1.2. Aspectos literários da narrativa de Silveira de Souza ............................................. 12 

2. GEOGRAFIA E HISTÓRIA DA ILHA DE SANTA CATARINA .......................... 17 

2.1. Da escravidão e dos negros da Ilha de Santa Catarina ............................................ 22 

3. INFLUÊNCIAS POLÍTICAS NAS PRIMEIRAS MANIFESTAÇÕES 

EDUCACIONAIS E LITERÁRIAS EM SANTA CATARINA ................................... 27 

3.1. Breve panorama sobre o modernismo catarinense .................................................. 32 

4. CORPUS LITERÁRIO DA PRESENÇA NEGRA NA NARRATIVA DE 

SILVEIRA DE SOUZA ................................................................................................. 37 

4.1. O vigia e a cidade (1960) ...................................................................................... 37 

4.1.1. Conto: O Velho ............................................................................................ 37 

4.1.2. Conto: Nuvens ............................................................................................. 37 

4.1.3. Conto: O Amante ......................................................................................... 38 

4.2. Uma voz na praça (1962) ..................................................................................... 38 

4.2.1. Conto: O Negócio ........................................................................................ 38 

4.3. Quatro alamedas (1976) ....................................................................................... 38 

4.3.1. Conto: Canário de Assobio ........................................................................... 38 

4.3.2. Conto: Uma Procissão .................................................................................. 39 

4.4. O cavalo em chamas (1981) ................................................................................. 40 

4.4.1. Conto: O Cavalo em Chamas ....................................................................... 40 

4.4.2. Conto: IRPVII .............................................................................................. 40 

4.4.3. Conto: Exercícios Burgueses ........................................................................ 40 

4.5. Um ônibus e quatro destinos (1994) ..................................................................... 41 

4.5.1. Intervalo I (Silveira de Souza) ...................................................................... 41 

4.5.2. (Silveira de Souza) ....................................................................................... 41 

4.6. Relatos escolhidos (1998) ..................................................................................... 42 

4.6.1. Conto: O Olho de Deus ................................................................................ 42 

4.6.2. Conto: O Álbum de Ceninhas ....................................................................... 45 

4.7. Contas de vidro (2002) ......................................................................................... 45 

4.7.1. Conto: O Cerco ............................................................................................ 45 

5. ANÁLISE DO CORPUS LITERÁRIO ..................................................................... 47 

5.1. Da posição geográfica do negro na narrativa ......................................................... 47 

5.2. Da situação profissional do negro na narrativa ...................................................... 49 



 
 

5.3. Da situação cromática do negro na narrativa ......................................................... 50 

5.4. O negro no universo social da narrativa................................................................. 55 

5.5. Preservar o autor e o seu legado literário ............................................................... 57 

6. CONCLUSÃO ........................................................................................................... 59 

7. REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 62 

7.1. Obras de Silveira de Souza consultadas ................................................................. 63 

8. ANEXO ...................................................................................................................... 64 

8.1. O vigia e a cidade (1960) ...................................................................................... 64 

8.1.1. Conto: O Velho ............................................................................................ 65 

8.1.2. Conto: Nuvens ............................................................................................. 67 

8.1.3. Conto: O Amante ......................................................................................... 69 

8.2. Uma voz na praça (1962) ..................................................................................... 71 

8.2.1. Conto: O Negócio ........................................................................................ 72 

8.3. Quatro alamedas (1976) ....................................................................................... 74 

8.3.1. Conto: Canário de Assobio ........................................................................... 75 

8.3.2. Uma Procissão ............................................................................................. 76 

8.4. O cavalo em chamas (1981) ................................................................................. 79 

8.4.1. O Cavalo em Chamas ................................................................................... 80 

8.4.2. Conto: IRPVII .............................................................................................. 82 

8.4.3. Conto: Exercícios Burgueses ........................................................................ 84 

8.5. Um ônibus e quatro destinos (1994) ..................................................................... 85 

8.5.1. Intervalo I (Silveira de Souza) ...................................................................... 86 

8.5.2. (Silveira de Souza) ....................................................................................... 87 

8.6. Relatos escolhidos (1998) ..................................................................................... 88 

8.6.1. Conto: O Olho de Deus ................................................................................ 89 

8.6.2. Conto: O Álbum de Ceninhas ....................................................................... 92 

8.7. Contas de vidro (2002) ......................................................................................... 94 

8.7.1. Conto: O Cerco ............................................................................................ 95 

 



9 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por finalidade identificar a presença do negro na literatura de 

Silveira de Souza (1933). Para isso, foram pesquisados todos os livros de autoria, e 

escritos em parceria, do escritor catarinense. Das trinta e duas obras pesquisadas, apenas 

sete continham a presença do negro: O vigia e a cidade (1960), Uma voz na praça 

(1962), Quatro alamedas (1976), O cavalo em chamas (1981), Um ônibus e quatro 

destinos (1994), Relatos escolhidos (1998) e Contas de vidro (2002). Terminada a 

pesquisa, verificou-se que, mesmo sendo esparsas, essas menções aos negros continham 

considerável consistência histórica e social. As passagens recortadas apresentam o 

sujeito negro em inúmeras situações sociais, de trabalho, de relações sociais, e contato 

social. Outra questão notada durante a pesquisa foram os matizes de cor que o sujeito 

negro possui: o mulato, o crioulo, o negro, a mulher negra, o homem negro. Também 

observou-se o negro relacionado a situações de negatividade, contido na narrativa 

literária, e que serão analisadas nesse estudo. Essas situações recortadas das narrativas 

foram comparadas com determinadas situações anotadas por estudos que tinham por 

objeto a população negra da Ilha de Santa Catarina. Também foi empreendida uma 

revisão histórica, social, e literária, estritamente catarinense, tendo como objetivo 

destacar a participação de cidadãos negros nas áreas social e intelectual catarinense. A 

primeira parte do trabalho é dedicada à apresentação de Silveira de Souza e sua obra 

literária, adiante é feita breve revisão histórica da Ilha de Santa Catarina, aspectos 

geográficos, aspectos populacionais, as populações nativas, os indígenas, os açoriano-

portugueses e negros africanos. O processo de escravidão em terras catarinenses 

também é apresentado nesse trabalho (sendo o foco do trabalho, o negro na narrativa de 

Silveira de Souza, é imprescindível a revisão desse processo, mas de um ponto de vista 

catarinense). Foi produzida uma curta revisão literária e política, de fatos e de 

movimentos da literatura e da política, desde o período da antiga Província de Santa 

Catarina, até o tardio movimento modernista catarinense. Após essa revisão ampla e 

mais geral é apresentado o corpus recortado da narrativa de Silveira de Souza, e 

posteriormente é feita a análise crítica desse corpus, baseada e fundamentada em 

trabalhos, quase que em sua maioria, feitos em Santa Catarina e, principalmente, em 

Florianópolis, tendo como objeto de estudo a população negra e a sua cultura.  

Apesar de o trabalho priorizar uma determinada temática, não se escusou de 

resenhar a obra de João Paulo Silveira de Souza. Há, ainda, poucos trabalhos a respeito 
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de sua obra. A dissertação de Glauco Rodrigues Corrêa de 1976,
1
 
 
e a de Marilda de 

Souza Coutinho, de 1986,
2
 são dois únicos trabalhos que, exclusivamente, resenham o 

autor catarinense.  

Dar visibilidade e promover a literatura catarinense, não só está particularmente 

ligado ao ato de leitura de um livro. A resenha, a crítica e a apresentação de um 

trabalho, são outras atividades importantes que auxiliam na promoção do legado 

literário catarinense. É preciso manusear esse legado, realizar uma anatomia literária 

minuciosa, ampla, ou individual, como os críticos fazem com escritores de vulto, 

dignitários como Machado de Assis, ou um Euclides da Cunha, que possuem em órbita 

de suas figuras inúmeros trabalhos realizados. Apresentar um trabalho como esse, sobre 

uma particularidade presente na narrativa de Silveira de Souza, é evidenciar e prestigiar 

o escritor catarinense e a literatura barriga verde.   

                                                             

1  CORRÊA, Glauco, Rodrigues. A narrativa de Silveira de Souza. Dissertação submetida à 

Universidade Federal de Santa Catarina para a obtenção do grau de mestre em Letras – Literatura 

Brasileira. Abril de 1976.  
2 COUTINHO, Marilda de Souza. O conto na década de 70. Dissertação submetida à Universidade 

Federal de Santa Catarina para a obtenção do grau de mestre em Letras – Literatura Brasileira. Julho de 

1986. 
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1. SILVEIRA DE SOUZA E SUA OBRA 

 

Nascido em 1933, João Paulo Silveira de Souza, ou simplesmente Silveira de 

Souza, é florianopolitano de nascimento. Foi Professor de matemática no Instituto 

Estadual de Educação e na Escola Técnica Federal. Anos depois, desempenhou funções 

na Divisão de Informação e Divulgação do Departamento de Extensão Cultural da 

Universidade Federal de Santa Catarina, entre 1971 e 1976. Em 1979, assumiu 

atividades na Fundação Catarinense de Cultura. Além de ter exercido esses cargos, o 

escritor é membro da Academia Catarinense de Letras.  

Considerado um dos mais expressivos contistas da atualidade, seus livros já 

foram literatura obrigatória para o vestibular de duas importantes universidades de 

Santa Catarina, UDESC e UFSC. A obra literária de Silveira de Souza é considerável, 

cerca de onze títulos publicados, entre contos, crônicas e romances. Outra parte de sua 

obra está distribuída entre inúmeras participações em coletâneas e antologias literárias 

de outros autores. Seu primeiro trabalho literário foi produzido no final da década de 

1940. Em conjunto com Carlos da Costa Pereira Filho, publicava o mensário Farrapos. 

Anos depois, na década de 1950, ingressava no Círculo de Arte Moderna (CAM), futuro 

Grupo Sul. Em 1958, selecionou e publicou uma coletânea de poemas do escritor 

catarinense Cruz e Sousa – Sonetos da noite. Em 1960, publicaria um livro de contos, O 

vigia e a cidade. Em 1962, outro livro de contos, Uma voz na praça; Quatro alamedas, 

em 1976, outro livro de contos; Os pequenos desencontros, livro de crônicas, publicado 

em 1977. Na década de 1980, mais um livro de contos, O cavalo em chamas; Canário 

de assobio, também um livro de crônicas, publicado em 1985; já Um ônibus e quatro 

destinos, é um romance escrito a seis mãos, parceria com Francisco José Pereira e 

Holdemar Menezes; Rumor de folhas, livro de poemas, publicado em 1996; Relatos 

escolhidos, seleção de contos e poemas de outras obras, e alguns trabalhos inéditos, 

publicado em 1998; Trololó para flauta e cavaquinho, em parceria com Flávio José 

Cardoso, produzido em 1999. Ecos no porão Volume 1, seleção de trabalhos escolhidos 

pelo autor, publicado em 2008. Contas de vidro, livro de crônicas, publicado em 2006; 

Janela de varrer, livro de contos, republicação de trabalhos antigos e apresentação de 

alguns inéditos, publicado em 2006. Vias paralelas, reunião de poemas, resenhas 
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literárias traduzidas do inglês e do alemão, publicado em 2008. Ecos no porão Volume 

2, seleção de trabalhos escolhidos pelo autor, publicado em 2012. 

Participou de várias antologias: Contistas novos de Santa Catarina, em 1952; 

Antologia de autores catarinenses, em 1970; Panorama do conto catarinense, em 1974; 

Assim escrevem os catarinenses, em 1976; 21 Dedos de prosa, em 1980; Cambada de 

mentiroso, em 1987; Numa Ilha, 1993; Os dez mandamentos, em 1996; Contos da Ilha, 

em 1996. 13 Cascaes foi publicado em 2001. E, Nem sempre foi assim: contos dos anos 

de chumbo, publicado em 2007. 

 

1.2. Aspectos literários da narrativa de Silveira de Souza 

Silveira de Souza é um contista de expressão na literatura brasileira, sua 

percepção para as questões urbanas e para o movimento das massas é um aspecto 

constante e recorrente na sua narrativa. Corrêa (1976), afirma que a narrativa de Silveira 

de Souza trabalha com dois grandes eixos: o da solidão e o da desesperança. O vigia e a 

cidade (1960) é um livro que aborda o urbano numa cidade provinciana. O escritor 

extrapola os limites do espaço e do tempo, transforma essa “Urbs” provinciana 

(Florianópolis na década de 1960 era um lugarejo, estradas não pavimentadas e falta de 

infraestrutura faziam parte do cotidiano dos moradores da capital) em uma megalópole 

frenética de transeuntes e de choques sociais.  

Os temas da solidão, da desesperança, da religiosidade e da metafísica podem 

ser encontrados em alguns livros de Silveira de Souza. Os contos do livro O vigia e a 

cidade retratam a solidão dos indivíduos perante a “fortaleza de concreto” chamada 

cidade. O próprio título do livro remete ao sentimento de solidão; o vigia, que trabalha 

observando a cidade solitária. Toda a narrativa desse livro é permeada por indivíduos 

introspectivos que anseiam por se libertar da solidão, personagens que se fecham, 

insulam-se em si mesmos. A desesperança é o outro pilar da literatura do autor, no livro 

Uma voz na praça (1962), pode-se observar que o próprio título do livro remete, mais 

uma vez, à solidão, só que dessa vez a desesperança está inserida na imagem de um 

clamor inútil de uma voz a ecoar numa praça, para algo, ou alguém. Outra possibilidade 

especulativa sobre a narrativa está na questão metafísica que alguns contos do escritor 

apresentam. O cavalo em chamas (1981), livro permeado por narrativas metafísicas, 

apresenta contos como, “Psicocinésia”, e “Bugres”, escritos que tratam de questões 
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paranormais e extrafísicas. Já a religiosidade é abordada no livro Um ônibus e quatro 

destinos (1994), alguns capítulos, e trechos consideráveis da narrativa, são ambientados 

no universo religioso africano. A descrição das cerimônias e as nomenclaturas próprias 

desse universo são descritas recorrentemente.  

Outro aspecto evidenciado por Corrêa (1976, p.73) em seu trabalho sobre a 

narrativa de Silveira de Souza, é a questão do determinismo, do pessimismo, e da 

fatalidade presente na narrativa e nas personagens de dois livros: O vigia e a cidade e 

Uma voz na praça. Mas a narrativa literária de Silveira de Souza não se circunscreveu 

só a esses dois livros. E os aspectos, pessimista e determinista, continuam em outros 

livros e contos, escritos pelo o autor. Corrêa afirma que existe uma “cosmovisão” 

literária, um modo de ver o mundo. Nesse modo de ver o mundo, no universo de 

Silveira de Souza, estão imbricadas várias nuances sociais, espaciais, temporais, 

psicológicas, humanas, e de estereótipos. Os personagens estão fadados a sofrer, em um 

modo de ser e estar. 

Além dos aspectos literários revelados por Corrêa (1976) e Coutinho (1986), 

outros aparecem, e só podem ser detectados se for feita minuciosa pesquisa. Inseridos 

de forma diluída e esparsa na narrativa de Silveira de Souza, os negros são apresentados 

em inúmeras situações, em breves e curtas passagens, algumas como protagonistas, 

noutras como personagens periféricos. Apesar de serem esparsas, as personagens negras 

carregam considerável peso histórico e social. Seguindo a ordem cronológica, as 

primeiras ocorrências em que aparece o sujeito negro na narrativa de Silveira de Souza 

podem ser observadas em: O vigia e a cidade (1960); seguida de Uma voz na praça 

(1962); Quatro alamedas (1976); O cavalo em chamas (1981); Um ônibus e quatro 

destinos (1994); Relatos escolhidos (1998); e, Contas de vidro (2002).  

No conto, “O Velho”, de O vigia e a cidade (1960) aparecem às primeiras 

ocorrências sobre a presença negra na narrativa de Silveira de Souza. O velho, 

personagem central, é um andarilho a vagar pela cidade, que percorre os bares, as ruas e 

ruelas de uma capital ficcional. Aqui o negro é apresentado do ângulo de um sujeito à 

margem da sociedade, um andarilho. Os negros apresentados são felizes, e causam uma 

alegria e êxtase nesse andarilho/personagem da narrativa. Em “Nuvens”, outro conto do 

livro, apresenta as reminiscências de um sujeito, que relembra fatos de uma longínqua 

infância. As lembranças gravitam em torno das andanças dos amigos de infância, e 

principalmente da figura do negro Pudino; (O negro Pudino também aparece em outro 



14 

 

conto, “O Álbum de Ceninhas”, no livro, Relatos escolhidos (1998)). O negro Pudino é 

um dos integrantes do grupo de crianças, que eram sempre três, três calças curtas, 

como diz o escritor. As memórias trazem o cotidiano dominical de uma cidade 

provinciana, que pode ser Florianópolis, ou não. Mas as atividades de pesca e 

referências a peixes levam a crer nessa suposição. Pudino é o amigo que pesca, que 

mata baiacus, que distribui cigarros, é um dos pilares da narrativa desse conto. Em “O 

Amante”, conto que narra as aventuras de um homem em vias de consumar um 

adultério, o negro é ambientado e retratado como um morador de um morro/comunidade 

da capital. Em três linhas escritas o autor situa o negro em determinada região.  

Em Uma voz na praça (1962), dos oito contos originais da obra, um possui uma 

breve menção aos negros. Com o título de “O Negócio”, o conto apresenta a história 

entre Peixoto, humilde e probo cidadão, e, dr. Osni, conceituado cidadão e político. A 

narrativa tem por tema a troca de favores, por um lado, Peixoto anseia por um balcão 

em que possa vender revistas e jornais para aumentar a renda familiar, do outro, está o 

dr. Osni, político profissional. A narrativa trata da questão da compra de votos, do 

“coronelismo” e do protecionismo. Enquanto a figura central, Peixoto, divaga sobre as 

condições alienantes da sociedade, sobre política e relações comerciais. O personagem 

percorre as ruas mesquinhas, como escreve Silveira de Souza, e nessa caminhada 

encontra: negros carregando fardos sobre o trapiche. O escritor situa e demarca os 

locais. Os transeuntes e a população, o cotidiano e as relações sociais. 

Um pouco maior, em relação à escrita direcionada ao negro, o conto “Canário de 

Assobio”, do livro Quatro alamedas (1976), situa e escreve a presença de Negra, nome 

da principal personagem da narrativa. Negra, a mulher que cuida do canário, é o centro 

da narrativa junto com o canário. Aos mandos do marido, ela é solicitada sempre para 

cuidar do animal. A limpeza da gaiola, a retirada para dentro de casa, a alimentação, 

está sob a responsabilidade de Negra. A personagem é designada por esse léxico em 

toda a narrativa do conto. Características corporais, fenótipos atinentes aos negros, 

como a tessitura do cabelo como descrito nas primeiras linhas do conto, Negra abriu a 

porta dos fundos da casa, para o quintal, avançou a cabeça de carapinha rente ao 

crânio contra o vento [...].
3
 O conto também apresenta a cultura de criação de aves de 

canto, que foi, e é ainda muito apreciada na cidade de Florianópolis. O outro conto, 

                                                             

3 Carapinha, termo que designa o cabelo de forma achatada e de baixo volume. 
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“Uma Procissão”, é ambientado nas festividades religiosas de Florianópolis. A 

Procissão de Nosso Senhor dos Passos, pode ser mencionada como o evento descrito no 

conto. A banda militar, os transeuntes, a comunidade religiosa, predominantemente 

católica, fazem parte dessa demonstração de fé religiosa. Nesse conto, o negro é escrito 

em meio à sociedade, e como parte dela. A passagem se dá ao fim da procissão, e pode 

ser lida nesse trecho reduzido e retirado do conto: Frouxas e baixas as cordas, a 

invasão da rua: negros, brancos, velhos e crianças, soldados, funcionários e 

comerciantes [...]. Esparsos, aqui e acolá, estão os negros e os mulatos, e as várias 

designações que o sujeito negro possui, na narrativa de Silveira de Souza. 

O cavalo em chamas (1981), com 14 contos, é um dos livros de Silveira de 

Souza que possui um viés espiritualista, parapsicológico. O conto “O Cavalo em 

Chamas”, descreve a situação de um comerciante endividado e que não consegue saldar 

os compromissos e os pagamentos. No fim da narrativa o pobre sujeito abandona o 

próprio comércio e sai pelo mundo, sem rumo. O negro, novamente, é citado de forma 

periférica, sem mais comentários ou prosseguimento na narrativa. Jorge Morais fica 

sabendo da morte de Gumercindo, sujeito que tinha dívidas com o seu comércio. 

Sorrindo ao saber da morte, diz: Ih! Ih! Ih! Aquele negro era fogo! Morreu pendurado 

em todos os botecos da paróquia! Outro conto, “IRPVII”, mostra a presença da mulata, 

do sujeito mulato. O conto tem por base as imbricadas e difíceis relações do 

funcionalismo público, em uma repartição do antigo departamento de seguridade social. 

Na narrativa, a mulata é retratada como uma indolente e despreocupada funcionária 

pública. Em “Exercícios Burgueses”, temos a história de um comerciante que prova 

uma decepção amorosa da amante, que foge com um carro que comprara para 

presenteá-la. Nesse conto, o negro tem uma participação maior, inclusive tecendo 

diálogos e dando prosseguimento à narrativa. O sujeito negro em sua maioria, na 

narrativa, não tem nome próprio. 

Já em Um ônibus e quatro destinos (1994), que é um romance tecido a seis 

mãos. Silveira de Souza, Holdemar Menezes e Francisco José Pereira, escrevem a 

história de quatro pessoas que vêm morar na Florianópolis do fim dos anos da década de 

1950. Recheado de inúmeros detalhes de aspectos sociais e urbanos, o livro é um 

excelente roteiro para se conhecer essa Florianópolis mais antiga. O negro mais uma vez 

é presente, e de forma significativa. O universo religioso africano e o sincretismo 

religioso são escritos e representados de forma recorrente nesse romance.  
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Em penúltimo, Relatos escolhidos (1998). “O olho de Deus”, conto que faz parte 

do livro, descreve a vida errante e desregrada de um funcionário público chamado Paulo 

e de Nádia. Nádia é uma linda mulata que trabalha em uma boate. As relações sociais 

que são descritas no conto, entre o funcionário público, e a profissional do sexo, 

descrevem uma relação de promiscuidade, de cliente-produto. “O álbum de ceninhas” 

retrata antigas reminiscências de um grupo de crianças. Aqui, novamente, o negro 

Pudino é citado como no outro conto, “Nuvens”, do livro, Uma voz na praça (1960). É 

uma narrativa que se desenrola nas ruas, praças e praias da antiga Florianópolis da 

década de 1960. Em torno de um simples álbum de recortes de quadros de um filme, o 

narrador discorre sobre toda a vida social desse grupo de crianças, como a persistência 

de um garoto do grupo, que quer roubar o álbum para si. 

Contas de vidro (2002) é o último livro em que aparece a presença do sujeito 

negro anotado por esta pesquisa. A narrativa com forte descrição de injustiça social, 

narra as agruras de um negro que foge de uma perseguição policial. O conto apresenta 

em detalhes a subida de um destacamento policial até uma residência de um suspeito, 

fato esse, que aponta para um possível viés de protesto do escritor Silveira de Souza. 

São inúmeros aspectos, ângulos, nuances e perspectivas que se pode deduzir dessas 

breves narrações e menções aos negros. 

Mesmo apresentando esse breve resumo, de poucos parágrafos, sobre os negros, 

vê-se que se adentra em um terreno de especulações e superficialidades. As 

especificações e detalhes de Corrêa (1979) e Coutinho (1986) sobre a narrativa de 

Silveira de Souza, por exemplo, são fundamentadas e trabalhadas a partir de um 

embasamento teórico literário. Mas, e o negro na narrativa desse escritor catarinense? 

Como poderia se sair do plano especulativo para um plano mais consistente? Qual o 

método ou caminho que pode ser percorrido? Pode-se afirmar que o texto literário 

distingue-se, nomeadamente, pelo fato de transformar a realidade, servindo-se dela 

como modelo para arquitetar mundos fantásticos, que só existem textualmente e que se 

estabelecem através da metáfora, da caricatura, da alegoria e pela verossimilhança. Se o 

texto ficcional transforma a realidade, servindo-se dela como modelo, também é 

imprescindível fazer o mesmo (o processo inverso) com a questão do negro na narrativa 

de Silveira de Souza. No trabalho em questão, é preciso pesquisar a ficção literária para 

daí apresentar o negro. Comparar situações reais registradas, confrontando-as com as 

narrativas ficcionais. Apresentando um outro lado desse sujeito ficcional, que na 

maioria das vezes não têm um nome, origem, historicidade.  
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2. GEOGRAFIA E HISTÓRIA DA ILHA DE SANTA CATARINA 

 

Localizada a 27º 32‟57‟‟ de longitude Oeste (coordenadas referentes ao centro 

da Cidade de Florianópolis) a Ilha de Santa Catarina possui pouco mais de 413km², 

dispostos em forma alongada no sentido norte-sul. Sua extensão é de 54 km de 

comprimento contra 18 km de largura. Seu litoral é recortado por inúmeras baías, 

enseadas, praias, ilhotas adjacentes, mangues, e montanhas que abruptamente 

encontram o oceano. Possui inúmeras espécies de plantas e animais. A variedade de 

animais terrestres e marinhos é considerável. A Ilha também recebe temporariamente 

inúmeras espécies migratórias. As aves, as baleias e outros animais marinhos, em 

deslocamento pelo oceano, fazem parada obrigatória na Ilha de Santa Catarina. A fauna, 

exuberante, ainda pode ser apreciada em alguns parques e reservas naturais protegidos 

por leis ambientais. O mangue e seu ecossistema complexo, que abriga diversificada 

vida animal, é um ambiente presente em algumas regiões da Ilha.  

A principal atividade econômica é o turismo e outra atividade importante é o 

cultivo de moluscos. Florianópolis é um dos principais produtores de moluscos do 

Brasil, possuindo inúmeras empresas e cooperativas dedicadas a esse setor. Outro 

serviço que vem ganhando espaço são as empresas dedicadas à informática e serviços 

na área. As empresas náuticas, pequenos estaleiros, são atividades econômicas que vêm 

crescendo consideravelmente.  

Sobre o registro dos primeiros habitantes da ilha, os estudos arqueológicos ainda 

são insipientes para datar períodos, movimentações, migrações e transmigrações das 

antigas populações pré-históricas que habitavam essa porção insular. Anteriores aos 

indígenas, não se sabe muito a respeito dessas antiquíssimas populações. Já foram 

achados inúmeros artefatos com mais de 5.000 mil anos de idade; ferramentas líticas, 

armas, pontas de seta de quartzo, machadinhas de pedra polida, entre outros. Estudiosos 

do assunto ainda auscultam as entranhas da terra para verificar quem eram esses 

antiquíssimos moradores. (FUNDAÇÃO FRANKLIN CASCAES (FFC), 1993, p. 10). 

Segundo registros arqueológicos, habitaram essa região, povos indígenas Tupis-

Guaranis. Os registros achados dessas sociedades indígenas compõem-se de cerâmicas, 

ricamente adornadas com expressões artísticas, urnas funerárias, panelas e sambaquis. 

Desses artefatos, os que mais chamam a atenção são os Sambaquis. Sambaquis eram 
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locais em que se depositavam cascas de concha, restos de animais, e não raramente, 

sepultamento de pessoas. Esses sítios arqueológicos podem ser encontrados em todo 

litoral brasileiro e em Florianópolis são encontrados no Bairro Rio Tavares, Sambaqui, 

Itacorubi, Jurerê e outros. Como a Ilha era o local comum desses agrupamentos 

humanos, seus restos mortais, como seus utensílios podem ser achados em quase toda a 

superfície da Ilha. 

Dos povos indígenas que foram registrados pelos exploradores e navegadores 

que aportaram e desembarcaram na Ilha, estão os índios da tribo Carijó. Essa população 

indígena habitava o litoral catarinense. Tinham uma sociedade organizada, possuíam 

uma tecnologia, que era adequada para essas terras americanas. Já conheciam, 

dominavam e cultivavam a mandioca e o milho, e outras culturas vegetais. Trabalhavam 

a madeira, inclusive construindo imensas embarcações a partir da árvore de tronco 

alongado chamada Guarapuvu. (FFC, 1993, p. 15). Denominavam a Ilha de 

Meiembipe.
4 

Registros da passagem dos Carijó podem ser visualizados em algumas 

porções da Ilha, nos costões de pedra da orla marítima, locais em que geralmente 

utilizavam para produzir, moldar e afiar suas ferramentas. Outro legado Carijó pode ser 

observado na confecção dos balaios de taquara, na pesca, e nos topônimos locais, que 

são muitos. O universo mítico de suas lendas e ritos influenciaram de modo 

significativo a cultura açoriana; a manipulação de ervas, os chás, infusões e toda a 

medicina carijoara foram absorvidas também pela população colonial. Os carijoara 

foram desaparecendo do espaço ilhéu na medida em que eram caçados e escravizados 

pelos europeus colonizadores.
5
 A ruína do povo carijoara se deu, também, pelos 

inúmeros problemas de contato com o colonizador. As disseminações de doenças, que 

essa população desconhecia, junto com o aprisionamento, como peças para a 

escravidão, contribuíram para o total desaparecimento durante o século XVII. Nem as 

atenções dispensadas pelos missionários jesuítas, portugueses e espanhóis, conseguiram 

deter o extermínio dessa população. Sua contribuição cultural é inestimável, 

principalmente durante o século XVI, suas inúmeras roças proviam de provisões os 

colonizadores vindos do ultramar. Os açorianos e madeirenses que viriam mais tarde 

                                                             

4 Porção de terra após o grande rio. 
5 Antes de fixar residência na Ilha de Santa Catarina, Dias Velho regularmente desembarcava na Ilha para 

caçar carijós, depois de aprisionados, as peças eram enviadas e vendidas nas principais capitanias do 

Brasil. 
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colonizar a Ilha de Santa Catarina, se beneficiaram em muito com o conhecimento 

carijoara, da terra e da fauna em geral. (SANTOS, 2004, p. 25).  

A Ilha de Santa Catarina já era conhecida de inúmeros navegadores que 

navegavam pelos mares do sul. Navegadores no século XV como Cristovão Jacques, 

Diego Garcia e Gonzalo da Costa, Gonzalo de Mendoza, Rui Moschero, Alonso 

Cabrera, Juan de Salazar e Espinoza, aportaram nessas águas. (FFC, 1993, p. 16). Nos 

séculos XVIII e XIX, Frézier, Shelvocke, Beltagh, La Pérousse, Langsdorff, Chamisso, 

Kotzebue entre outros. (HARO, 1996). A Ilha foi importante ponto de reunião de frotas 

de navios, que ancoravam para se reabastecerem de alimentos e fazerem reparos nas 

embarcações avariadas. Mas até esse momento, além dos indígenas, a Ilha não tinha 

sido povoada, a não ser por algumas ocupações instáveis de degredados e criminosos 

europeus que aqui eram deixados. O primeiro povoamento efetivo da Ilha se deu pela 

chegada de Francisco Dias Velho no século XVII.  

Vindo da Capitania de São Vicente, Dias Velho, chegou em 1675, com sua 

família e uma comitiva de 400 pessoas, entre bandeirantes, e escravos, à Ilha de Santa 

Catarina. (AUED, 1999, p. 44, 45). A Ilha já era sua conhecida, ele e seu pai 

capturavam os Carijó da Ilha dos Patos 
6
 para comercializá-los e escravizá-los. Após a 

sua chegada, Dias Velho requer ao governo da capitania paulista duas léguas em quadro 

na Ilha. Instala nesse local uma igreja em homenagem a Nossa Senhora do Desterro,
7
 

benfeitorias e culturas de vegetais para o consumo da pequena população de 400 almas. 

Doze anos depois, em 1687, Dias Velho é morto por corsários que se vingaram do 

bandeirante vicentista que os tinha aprisionado, meses antes, na enseada de 

Canasvieiras, norte da Ilha de Santa Catarina. Anos depois do ataque dos corsários a 

população da Ilha recebeu fortificações militares e um número cada vez maior de 

colonos açorianos e madeirenses vindos para colonizar e ocupar a Ilha de Nossa 

Senhora do Desterro. (FFC, 1993, p. 18, 19) 

Foi o Brigadeiro José da Silva Paes, em 1739, a mando do Rei de Portugal, que 

iniciou a construção de uma série de fortificações militares que assegurassem as 

possessões ultramarinas portuguesas no Sul do Brasil, principalmente na Ilha de Nossa 

Senhora do Desterro. Ao todo foram construídas, entre os anos de 1739 e 1793, nove 

                                                             

6 Foi o navegador Sebastião Caboto que em 1526 deu o nome de Ilha dos Patos, por existir ali, grande 

quantidade de uma espécie de pato selvagem. 
7 O povoado de Nossa Senhora do Desterro foi elevado à categoria de vila em 1726, resultado do 

desmembramento da Vila de Santo Antônio dos Anjos de Laguna. 
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fortificações, sendo que algumas não existem mais, que tinham por função defender a 

Ilha de invasões. (FFC, 1993, p. 21). O Brigadeiro Silva Paes prevê que só as fortalezas 

não sanariam os problemas de defesa e proteção da Ilha. Segue, então, o pedido do 

Brigadeiro para que o governo português tome medidas urgentes para a ocupação da 

Ilha, providenciando o envio de colonos. Em 06 de janeiro de 1748, chegam os 

primeiros açorianos dos 6.000 que viriam ocupar a Ilha e o continente. A colonização 

açoriana/madeirense sanou dois problemas que o governo real lusitano vinha tendo. Um 

era resolver o problema da imensa massa de miseráveis de duas possessões 

ultramarinas, a Ilha da Madeira e a dos Açores. O outro problema a ser resolvido era o 

de colonizar o Sul do Brasil a fim de proteger suas terras dos interesses e da cobiça 

espanhola.  

A adaptação dos imigrantes madeirenses e açoritas foi difícil no início. Na 

agricultura encontraram dificuldades, pois o solo da Ilha não era adequado para o 

plantio do trigo. A mandioca substituiu o trigo, assim o imigrante aprimorou o legado 

que os Carijó tinham deixado. Outro problema enfrentado é que o governo português 

não cumpriu a promessa de entregar vacas e animais de tração, prometidos antes da 

vinda dos imigrantes dos dois arquipélagos. Mesmo com todas as dificuldades 

integraram-se bem ao clima e à fauna. (FFC, 1993, p. 24). Desenvolveram outras 

atividades a que não estavam acostumados, como a pesca e a caça, e contribuíram muito 

para o desenvolvimento econômico da Ilha. Com esse grande contingente, os açorianos 

e madeirenses participaram de modo decisivo na cultura ilhoa, com suas crendices, 

festas, rituais, religião, e manifestações artísticas. 

Junto com os primeiros bandeirantes vicentistas vieram os primeiros escravos 

negros. Dias Velho é quem trouxera os primeiros negros para a Ilha de Santa Catarina. 

Logo com a chegada dos imigrantes madeirenses e açoritas é que o negro virou, como 

nas demais partes da colônia, mera peça de trabalho. Relatos de navegadores como o de 

Krusenstern,
8
 e do naturalista Langsdorff,

9
 descrevem o tratamento dispensado aos 

filhos da África. Apesar de a escravidão ser empregada em menor escala na Ilha, o 

processo não estava isento das agruras e dificuldades que outros negros testemunhavam 

                                                             

8 Adam Johann Von Krusenstern, 1770-1846. Comandante do “Nadesha”, e da expedição russa a 

mando do Czar Alexandre I da Rússia. A expedição tinha por finalidade criar acordos comerciais. Junto 

de Krusenstern, participaram da expedição o comandante do “Neva” Urey Lisiansky e o naturalista 

Langsdorff. 
9 George Heinrich Von Langsdorff, 1774-1852. Naturalista alemão que fez parte da expedição russa 

entre os anos de 1803 e 1806. 
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em outras partes da colônia portuguesa. O negro escravo desempenhava funções na 

lavoura, nos ofícios urbanos, na pesca de peixes, e principalmente de baleias. (HARO, 

1996). A presença do negro na antiga Desterro era considerável,
10

 o navegador Urey 

Lisiansky,
11

 que esteve no povoado em 1803, calculou uns 4.000 indivíduos negros, 

entre escravos e livres.  

O negro escravo que trabalhou na Ilha de Santa Catarina contribuiu de forma 

significativa na economia local. O comércio de escravos foi uma constante na cidade, 

apesar de não receber escravos diretamente da África, o comércio local comprava de 

atravessadores que vinham de outras províncias, como a do Rio de Janeiro. A 

escravidão na antiga Desterro é de todo, peculiar. George Heinrich Von Langsdorff 

relata sobre o estatus social de um indivíduo em ser proprietário de escravos. 

Geralmente as famílias portuguesas/açoritas da Ilha de Santa Catarina possuíam 

escravos só pelo prestígio social, não tinham grandes extensões de terras como os 

grandes latifundiários, mas tinham escravos para satisfazer a vaidade social. 

A cultura do negro também é representada no folclore da Ilha. O cacumbi, a 

Dança de São Gonçalo e o Moçambique são expressões artísticas que representam o 

cotidiano africano. (SOARES, 2006, p. 187, 189). A religiosidade dos ritos africanos 

misturados ao mundo religioso católico causou um sincretismo, uma mistura de cultos 

africanos e a religião católico-romana, que pode ser observada nas festividades da 

irmandade de Nossa Senhora do Rosário. O escravo sofreu, chorou, mas a sua presença, 

mesmo que forçada, em terras da antiga Ilha de Santa Catarina, deixou marcas sociais e 

culturais, que teimam em não desaparecer do espaço ilhéu. 

A Ilha de Santa Catarina teve diferentes designações ao longo dos séculos. 

Meiembipe, dos índios Carijó; Ilha dos Patos, por Sebastião Caboto; já para os 

navegadores, Ilha de Santa Catarina; Nossa Senhora do Desterro para os bandeirantes 

vincentistas; e, Florianópolis, da Revolução Federalista. A Ilha de Santa Catarina teve 

papel fundamental na rota das navegações, principalmente por causa da Bacia do Prata e 

da travessia do Cabo Horn no extremo Sul da América. Sua posição geográfica 

facilitava a ancoragem de embarcações de grande calado, a manutenção, o 

                                                             

10 Urey Lisiansky registrou o número de escravos em Desterro, que era um dos inúmeros distritos da 

Ilha, e não na Ilha de Santa Catarina. Outros distritos da Ilha também tinham escravos, como a Armação 

da Lagoinha e Ribeirão da Ilha, por exemplo. Muitos desses distritos eram polos de pesca da baleia, e 

agrícola, e contavam com um número expressivo de negros livres e escravos. 
11 Urey Lisiansky, 1773 – 1837. Foi Comandante do “Neva”, navio que integrava a expedição russa, sob 

o comando de Krusenstern. 
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reabastecimento de mantimentos e gêneros alimentícios, por ser um porto natural. 

Cobiçada pela Coroa da Espanha, foi invadida em 1777. Era de um valor estratégico 

excepcional, inúmeras potências marítimas da época a desejavam, pois estava na rota 

das grandes possessões espanholas e do grande Oceano Pacífico.  

 

2.1. Da escravidão e dos negros da Ilha de Santa Catarina  

 

Existe um problema léxico quanto à designação: negro. Esse léxico teve 

distintos sentidos em determinadas épocas em terras de Santa Catarina. Um dos maiores 

xingamentos, segundo navegadores e cientistas que estiveram em Desterro no século 

XIX, era chamar alguém de negro. A palavra tinha também outros significados, negro 

era sinônimo de trabalho, de roubo, de promiscuidade. Outra questão é que a palavra 

negro designa uma cor, e não uma etnia ou grupo social, criando artificialmente uma 

generalização dos diferentes povos africanos que vieram para o Brasil. Os italianos, 

alemães e poloneses, por exemplo, em seus arquivos, sabem de qual região procederam, 

existe uma identidade documentada. Um italiano, por exemplo, ligado às tradições de 

seu povo, sabe que seus antepassados são procedentes da região da Toscana, Milão, 

Verona etc. Já os africanos, não possuem um registro, se possuem, são insuficientes e 

pouco confiáveis. Os povos africanos, trazidos para o Brasil, tiveram a sua procedência 

confundida com a localização dos portos que expediam escravos para as Américas. 

Temos vários povos africanos no Brasil, os gêge ou daomeianos, haussá, nagô e bantus. 

Erroneamente, alguns livros e documentos históricos afirmavam que todos os negros 

vindos para o Brasil eram bantus. Por motivos de negligência das autoridades da época, 

muitos arquivos referentes à escravidão foram perdidos ou destruídos. Um fato 

envolvendo a destruição de arquivos coloniais brasileiros é o caso de Rui Barbosa 

(1849-1923). Por motivos econômicos, sabe-se hoje, que a ilustríssima personalidade 

política e intelectual do início do Brasil República mandou apagar a “borra que 

manchava a sociedade brasileira”, é de conhecimento geral que a célebre figura ordenou 

a destruição dos arquivos que continham a quantidade e as procedências dos escravos 

vindos para o Brasil, o motivo não era moral, e sim econômico, os antigos fazendeiros 

escravocratas intencionavam ganhar indenizações da república, pois seus investimentos 

foram perdidos por causa do decreto e da assinatura da lei de 1888. São fatos como esse, 

e outros, que ajudaram no apagamento da identidade cultural de muitos povos africanos 
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que foram trazidos ao Brasil. Em parte, o sujeito negro, ainda na cultura brasileira, não 

descende de um clã, nação, ou tribo, ele é uma cor. 

Mesmo com toda a problemática referente à designação do nome, este trabalho 

utilizará as nomenclaturas com as quais os negros são denominados, tanto na narrativa 

do escritor Silveira de Souza, quanto nos estudos sociológicos e históricos: negro, 

africano, mulato, crioulo etc. para que, desse modo, se possa situar e delimitar a 

presença do negro, neste trabalho, mas não de uma forma pejorativa ou discriminatória, 

e sim como sujeito integrante de uma sociedade. 

O primeiro registro da presença de negros na Ilha de Santa Catarina se deu em 

1675, data em que Francisco Dias Velho trouxe os primeiros escravos negros para a 

Desterro de então. Com o passar do tempo, o número de negros escravos, e também 

livres, aumentava. Os inúmeros registros dos navegadores e cientistas que passaram 

pela Ilha atestam esse fato. O cotidiano, o trabalho, a vida social, e as relações entre 

senhores e escravos, de brancos e negros, era um dos inúmeros fatos anotados pelos 

tripulantes das missões navais científicas e comerciais que aqui aportavam.  

Um dos aspectos anotados por esses europeus é que a escravidão ilhoa convivia 

lado a lado com o trabalho assalariado. A escravidão em terras da Ilha de Santa Catarina 

diferenciava-se, em parte, da escravidão nas demais partes do Brasil. Otto Von 

Kotzebue, tripulante da expedição russa sob o comando de Krusenstern, relatou que 

soldados assalariados a serviço da coroa portuguesa possuíam escravos, muitos em até 

grande número. Os escravos desses soldados eram quase que membros da família, como 

relata Kotzebue; trabalhavam junto com seus senhores nas plantações de arroz e açúcar. 

(HARO, 1996, p. 228). Os escravos participaram de modo efetivo em quase todas as 

frentes de trabalho na Ilha. Além da agricultura, da pesca, e dos serviços domésticos, 

também participaram da construção dos fortes militares, inclusive guarnecendo-os. Na 

invasão da Ilha de Santa Catarina pela esquadra espanhola em 1777, uma bateria de 

canhões, baseada em Santo Antônio, guarnecida por escravos-artilheiros, respondeu 

com quatro tiros de canhões às forças invasoras, sendo a única resposta defensiva contra 

a invasão, segundo os registros históricos. 

Os negros escravos da antiga Ilha de Santa Catarina trabalhavam nos serviços 

domésticos, na pesca, na agricultura e na estiva. No Distrito de Nossa Senhora do 

Desterro, requisitavam-se muitos escravos para os serviços domésticos e de limpeza. 

Nos portos era imprescindível o serviço dos estivadores para a descarga e carga das 

embarcações. Já no interior da Ilha, e praias, precisavam de escravos para o serviço da 
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agricultura e da pesca. Exceto o serviço braçal, os escravos exerciam ofícios de 

sapateiros, pedreiros, marceneiros e ferreiros. (CARDOSO, 2000, p. 162). Fora o 

trabalho rude, escravo, havia épocas no ano, como na Páscoa, no Natal e em dias 

santificados, em que o tratamento era diferenciado. Segundo Urey Lisiansky, nas festas 

de final de ano eram concedidos dias livres para os escravos se divertirem e 

confraternizarem. (HARO, 1996, p. 154). Já Langsdorff relata a crueldade do comércio 

de escravos e a exposição dos indivíduos como meros objetos, durante sua visita em 

1803: 

 

A quantidade de escravos negros de ambos os sexos que se veem aqui 

é estranha aos olhos desacostumados de um europeu qualquer. 

Despertou-me revolta especial quando vim pela primeira vez a Nossa 
Senhora do Desterro e vi um grande número destas criaturas 

abandonadas, nuas, deitadas frente às portas de ruas laterais e 

oferecidas à venda. Apenas as regiões púbias estavam cobertas com 
um velho pano rasgado que após alguns dias eram substituídos por um 

grosseiro tecido azulado. (HARO, 1996, p. 165). 

 

Os navegadores e cientistas estrangeiros registraram muitas passagens sobre o 

cotidiano dos negros da Ilha de Santa Catarina. Desses registros, alguns são de 

momentos felizes, outros, em maioria, são de fatos tristes que revelam a brutalidade de 

uma sociedade. Uma notícia do jornal “O Argos”, de 1860, dá um panorama da situação 

social da população negra da Ilha de Santa Catarina: 

 

Um facto deo-se a 15 dias nesta freguesia digno de ser registrado nas 
colunas de sua conceituada folha, que vem a ser: Um cão de Manoel 

Rodrigues mordeo o crioulo Julião de Luciano Martins, e porque o 

mordido clamasse contra o mau costume de ter-se cães soltos nas 
estradas, o dono do cão formalizou-se e quis bater no escravo que o 

desrespeitara, e não satisfeito de decompol-o e ameaçal-o foi queixar-

se ao sub-delegado. Incontinenti mandou ordem ao senhor para 
entregar o escravo ao portador desta ordem, e chegando a sua 

presença, elle mesmo tirou um laço de coiro, dobrou-o e cahiu-o no 

preto sem dó nem compaixão. (PEDRO, 1988, p. 41). 

 

Apesar de o negro da África vir na condição de escravo ao Brasil-Colônia e 

Imperial e sofrer toda a sorte de violência, ele não estava isento de ser perseguido 

mesmo na condição de homem livre. O estigma de escravo acompanharia os negros até 

o fim de seus dias, fossem livres ou alforriados. Pouca coisa mudou com a aprovação da 

Lei Áurea em relação aos cativos da Ilha de Santa Catarina. Existe, ou existia, um 

estereótipo histórico/ficcional de que os negros tiveram uma ascensão pacífica 
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relacionada à sua situação social após a libertação, de que num rompante se libertaram 

do estigma de escravo e de todas as suas atribuições negativas e depreciativas. Cardoso 

(2000, p. 186) escreve que mesmo após a sanção da Lei de libertação dos escravos em 

Desterro, as relações socioeconômicas se mantiveram idênticas a da escravidão. O 

escravo artesão continuou artesão, o escravo doméstico manteve-se como trabalhador 

doméstico. Não houve qualquer modificação no tratamento dispensado ao ex-escravo 

por parte da população branca. Todo o valor de negatividade da condição do escravo 

repassou para o negro livre. Foi nesse clima pós-libertação que os descendentes dos ex-

escravos do período do Brasil-Império começaram, paulatinamente, a usufruir da 

liberdade, não só de ir e vir, mas de participar de modo mais efetivo na construção da 

nova sociedade.  

Os escravos foram os responsáveis pela maioria da riqueza do Brasil-Colônia e 

Brasil-Império, mas pouco usufruíram desses bens. Quando começou a vinda dos 

imigrantes europeus para a Santa Catarina do século XIX, todo o imaginário de 

progresso, industrialização e civilização se fizeram. Não era raro encontrar notícias e 

discursos de jornais da antiga Desterro criticando o sistema escravocrata; a notícia do 

jornal, “A Regeneração”, de 29 de julho de 1880, revela o clima efervescente das 

notícias a respeito da escravatura: “O Brazil não precisa tanto de braços como de uma 

lei que obrigue os ociosos que aí estão a trabalharem.” (PEDRO, 1988, p. 48). E os 

abolicionistas desterrenses diziam que era preciso entrar na era industrial. Era preciso 

apagar a nódoa da escravidão. Mas esse apagamento não era no sentido de esquecer o 

lamentável uso de seres humanos em trabalhos forçados, mas sim o de apagar qualquer 

resquício de usurpação dos bens produzidos a partir de mãos escravas, método 

econômico incompatível com a industrialização e as novas diretrizes comerciais que as 

nações europeias seguiam na época. Qualquer atraso de ordem socioeconômica era 

atribuído aos negros e indivíduos de pele escura. O Discurso progressista catarinense 

afirmava que o uso do escravo e da escravidão era um atraso ao Brasil; o jornal “A 

Regeneração”, de 24 de agosto de 1873, publica a seguinte notícia: “É tempo de 

franquear as portas do Brasil à emigração estrangeira proveitosa. O que resta de 

escravidão vai desaparecer mais cedo do que calculão os que iludirão a questão com o 

simples nascimento livre.” 
12

 (PEDRO, 1988, p. 47).  

                                                             

12 A Lei do Ventre Livre foi uma lei abolicionista, promulgada em 28 de setembro de 1871. Esta lei 

considerava livres todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir da data da lei. 
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O uso do imigrante era fator de progresso, o do escravo de atraso. Mesmo o 

Brasil em sua história tendo sobrevivido, a maior parte, como Colônia e Império, 

usufruindo das benesses das mãos escravas, todo esse processo escravocrata deveria ser 

esquecido, inclusive daqueles que participaram da engrenagem desse sistema 

econômico.  
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3. INFLUÊNCIAS POLÍTICAS NAS PRIMEIRAS MANIFESTAÇÕES EDUCACIONAIS 

E LITERÁRIAS EM SANTA CATARINA 

 

A Santa Catarina do fim do século XIX e início do XX não era um polo 

econômico e cultural de referência. Nem suas fronteiras estavam definidas. Sua área 

territorial era bem menor do que a atual. O estado catarinense estava em litígio com os 

estados do Rio Grande do Sul e do Paraná. O Oeste catarinense era uma terra 

desconhecida pelos próprios governantes catarinenses. Durante esse período, entre o fim 

do século XIX e XX, aconteceram inúmeras disputas territoriais no planalto catarinense. 

A partir desses antecedentes, eclodiria em 22 de outubro de 1912, a Guerra do 

Contestado.
13

 Depois do sangrento conflito; que terminou em 1916, medidas mais 

efetivas para representação do poder público só se deram entre as décadas 1930 e 1940. 

Culturalmente, Santa Catarina não era o celeiro e nem um baluarte artístico. Alguns 

lampejos na metade do século XIX, aqui e acolá, clarearam anos de morosidade 

cultural. Esses lampejos nasceram no Vale do Itajaí, principalmente nos agrupamentos 

de origem germânica, e também no entorno da capital dos catarinenses. A capital foi 

sempre o ponto de irradiação cultural e política. A política e a cultura sempre 

caminharam juntas, muitas das iniciativas culturais e educacionais foram idealizadas por 

pessoas ligadas à política. 

Uma das primeiras iniciativas cultural e educacional, de que se tem registro 

histórico, partiu de Jerônimo Francisco Coelho.
14

 A instalação da primeira biblioteca 

pública – ou gabinete de leitura, em Desterro, em 1832, foi algo inovador e único, 

principalmente por se tratar de uma capital de uma Província. Uma época em que a Vila 

de Nossa Senhora de Desterro possuía pouco mais de 600 indivíduos alfabetizados, 

contando os 10.000 habitantes da cidade, tanto escravos, como brancos e negros, era um 

                                                             

13 Guerra do Contestado, 1912-1916. A área contestada possuía aproximadamente 48.000km², ia do 

Estado do Rio Grande do Sul ao Estado do Paraná. As causas do conflito, questão territorial, 
desapropriação de terras de moradores e de pequenas empresas, ausência do poder público, crise social, 

doação de terras a empresas madeireiras, e de linhas férreas, estrangeiras, o que ocasionava uma crise 

econômica, pois os nativos não podiam trabalhar a terra, criar gado, extrair madeira. Foi nesse período 

que surgiram nomes como o do monge João Maria, e outros. Estimasse que o saldo de mortos e feridos, 

de ambos os lados, insurretos e forças públicas, foi de 20.000 pessoas. Alguns historiadores afirmam que 

a Guerra do Contestado foi uma das maiores e sangrentas revoltas camponesas de que se tem notícia. 

14 Jerônimo Francisco Coelho, 1806-1860. Político e jornalista da antiga Província de Santa Catarina; 

foi fundador do primeiro jornal catarinense – “O Catharinense”. Também foi o idealizador da Sociedade 

Patriótica Catarinense – instituição que pretendia promover a Liberdade e a Independência do Brasil. 
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fato digno de ser registrado para a posteridade. (CORRÊA, 1997, p. 20). Para se ter uma 

perspectiva da importância dessa biblioteca/gabinete/sala de leitura, a segunda 

biblioteca da Província só seria inaugurada em 1855, pelo presidente da Província, João 

José Coutinho. Outra iniciativa pioneira de Jerônimo Coelho foi a fundação do primeiro 

jornal da Província de Santa Catarina – “O Catharinense”. Além de idealizar e fundar a 

biblioteca e o jornal, também fundou a Sociedade Patriótica Catarinense. Essa sociedade 

tinha por finalidade defender a independência, a liberdade, e os valores nacionais da 

embrionária nação brasileira. A Sociedade foi organizada e era ligada ao então, atual, 

Presidente da Província de Santa Catarina, Francisco Luiz do Livramento.  

O primeiro jornal de Santa Catarina “O Catharinense” – estava engajado na luta 

antiescravagista. Além das lutas sociais, o jornal impunha a bandeira política contra 

toda forma de governo antiga - política colonialista lusitana. Já quase no final do século 

XIX e início do século XX, haveria um maior engajamento político nas questões 

culturais e educacionais. 

Em 1883, Francisco Luiz da Gama Rosa, entrou para os registros históricos por 

trabalhar a questão cultural paralelamente com a política. Gama Rosa foi nomeado 

Presidente da Província de Santa Catarina pelo Imperador Dom Pedro II. Deixou 

enorme e profunda marca intelectual na capital da Província. Sua chegada à 

administração do governo propiciou o desenvolvimento de um movimento intelectual 

chamado Ideia Nova. Um movimento que envolveu os principais intelectuais 

catarinenses. A Ideia Nova era a vanguarda intelectual e também uma crítica ao antigo, 

o romantismo na literatura, por exemplo. Participavam desse grupo, Virgílio Várzea, 

Manoel dos Santos Lostada, Cruz e Sousa,
15

 Horácio de Carvalho, Juvêncio de Araujo 

Figueredo e outros intelectuais catarinenses. Esse movimento trazia em seu seio as 

novas tendências europeias. A sociologia, o positivismo, o parnasianismo e o 

naturalismo. Apesar de os intelectuais catarinenses receberem novos conhecimentos, os 

debates teóricos que Gama Rosa proferia eram difusos e atrapalhados. Muitas vezes, 

durante os encontros do grupo, defendiam um conceito, noutra noite o criticavam, além 

de trocar nomenclaturas e misturarem doutrinas antagônicas em um só patamar de 

estudo. A Ideia Nova foi o fermento que proporcionou debates acirrados nos jornais, e 

                                                             

15 Cruz e Sousa, 1861-1898. Foi professor, poeta, repórter e jornalista. É considerado um dos maiores 

poetas simbolistas do mundo, ao lado de Arthur Rimbaud, Mallarmé e Verlaine. Sua vida foi permeada de 

dificuldades. Devido ao racismo vigente, fortemente, na sociedade da época, foi impedido de assumir, 

cargo comissionado, e também, de trabalhar em prestigiados jornais, da antiga Desterro, e da cidade do 

Rio de Janeiro. 
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discussões acaloradas. Mesmo assim contribui de modo significativo para a cultura 

local. (CORRÊA, 1997, p. 57).  

O governo de Gama Rosa sofreu ataques não só sobre os novos pensamentos 

científicos e artísticos, também teve duras críticas por parte de adversários mordazes, 

que não viam com bons olhos as suas “excentricidades” políticas. Uma das causas das 

várias críticas que seu governo teve, foram as nomeações de jovens escritores e 

professores para departamentos do poder público. 

Virgílio Várzea, Manoel dos Santos Lostada, Cruz e Sousa, Horácio de Carvalho 

e Juvêncio de Araujo Figueredo, entre muitos outros, receberam cargos administrativos 

concedidos por Gama Rosa. Já Cruz e Sousa, ao receber seu cargo, sofreu críticas, mas 

foram menores do que as dos outros companheiros de grupo; talvez por sua condição de 

negro, não era sequer lembrado. O recebimento do cargo de promotor público de 

Laguna/SC, sequer foi efetivado, forças contrárias se opuseram à nomeação. (CORRÊA, 

1997, p. 51). 

Esse foi um dos inúmeros embates que Gama Rosa e a Ideia Nova confrontaram. 

Outras ideias se enveredaram pelos terrenos da política, transmutando-se em pequenas 

querelas. É digna de registro a contribuição de Gama Rosa para a Província. Vale 

ressaltar a figura de Cruz e Sousa, no grupo, poeta maior do Simbolismo mundial. Foi 

na época em que Gama Rosa terminou o seu mandato como presidente da Província que 

o grupo Ideia Nova se dissolveu. Cruz e Sousa viajou para o Rio de Janeiro, para ser 

reconhecido mundialmente, mas isso só se daria em um futuro próximo; os demais 

ficaram em Desterro, para darem a conhecer ao Brasil, a literatura catarinense. 

Foi na década de 90 do século XIX que Nossa Senhora do Desterro passaria a se 

chamar Florianópolis. A Revolução Federalista, que visava desmembrar o Sul do Brasil 

da União Federativa, causou uma revolução sangrenta na pacata Desterro. Locais 

paradisíacos se tornaram palcos de fatos horrendos, fuzilamentos e assassinatos. E foi 

nesse período turbulento da política que seria materializado o Instituto Histórico e 

Geográfico de Santa Catarina, fruto do movimento republicano que defendia as ciências 

humanas.  

Na primeira metade do século XX, o Governo do Estado priorizou o ensino e 

dedicou-se à questão das fronteiras com os estados vizinhos. Na educação, destinou 

parte dos recursos para a reformulação do ensino público. Para as fronteiras com os 

estados vizinhos e a anexação do Oeste catarinense, que na época não era reconhecido 

como jurisdição catarinense, sentou-se para discutir com os governantes dos outros dois 
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estados, Rio Grande do Sul e Paraná. Já a questão educacional ganhou força para ser 

debatida e resolvida somente mais tarde, no governo de Vidal Ramos. Também nesse 

tempo, outras questões estavam em curso no ambiente literário e intelectual catarinense. 

Na década de 20, Othon Gama D‟Eça fundou a Academia Catarinense de Letras. Nesse 

mesmo período, nascia o Centro Catarinense de Letras, ou o Grupo de Poetas Menores. 

Divergentes da Academia Catarinense de Letras, resolveram formar outro grupo.
16

 

Intelectuais e idealistas como Antonieta de Barros,
17

 Idelfonso Juvenal
18

 eram a 

vanguarda intelectual do grupo.  

Antonieta de Barros fez do magistério o altar de sua vida. Educada em rígidos 

princípios religiosos, atuou de maneira significativa no ensino. Órfã de pai, desde 

pequena, foi excelente estudante tendo aproveitamento exemplar nas séries que cursou. 

Dessa época em que frequentava os bancos escolares é que surgiu a decisão de ser 

educadora. Começou os seus estudos na Escola Professora Meira Lima, onde teve breve 

passagem, logo depois foi matriculada no Grupo Escolar Lauro Müller, no qual se 

formou no primário, (equivalente ao Ensino Fundamental). Continuando os seus estudos 

conclui com êxito em oito de dezembro de 1921 o Ensino Médio, então já na Escola 

Normal Catarinense, unidade escolar estabelecida em Florianópolis e onde seria mais 

tarde, em substituição ao professor Barreiros Filho, professora na cadeira de Língua 

Portuguesa. Em 1922, já formada como normalista e habilitada como professora, 

fundou o Curso Antonieta de Barros, instituição de ensino particular. Também lecionou 

em prestigiados e tradicionais colégios dentre eles, Colégio Coração de Jesus, Colégio 

Dias Velho, e o Instituto Estadual de Educação. (MACHADO, 2001, p. 29, 30). Aos 34 

anos, a professora Antonieta de Barros foi convidada por Nereu Ramos para integrar a 

chapa do Partido Liberal Catarinense como candidata a Deputada Estadual. Foi eleita 

                                                             

16 O grupo era formado por João Silveira de Matos, Antonieta de Barros, Sebastião Vieira, Nelson 

D‟Almeida, Pedro Garcia, Antônio Sbissia, Jovita Lisboa, Pedro Paulo Taborda, Araújo Geraldino 

Azevedo, Juvenal Melquíades, Irineu Livramento, Dário de Bittencourt, Isaura Veiga de Faria, Garcia 

Rosa, Juvêncio Braga, Beatriz de Souza Brito, Arthur Galleti, I. R. Barbosa, Oscar Ramos, José de Diniz 

e João Rosa Júnior. 
17 Antonieta de Barros, 1901-1952. Professora e a primeira mulher catarinense a se eleger, em 1934 

para a Assembleia Legislativa. Contribuiu de forma significativa escrevendo para inúmeros jornais. 
Defendendo a sua ideologia de melhores condições para as mulheres, entrou em conflito com a 

aristocracia catarinense, que não via com bons olhos uma mulher defender seus direitos, e mais, também 

por ser negra. 
18 Idelfonso Juvenal, 1894 – 1965. Farmacêutico e major militar reformado da Força Pública do Estado 

de Santa Catarina. Foi poeta e contribuiu de forma significativa para o Centro Catarinense de Letras. Sua 

produção literária chegou a sete livros: Contos singelos, 1914; Páginas simples, (contos), 1916; Painéis, 

(prosa, versos, teatro), 1918; Relevos, (contos), 1919; Páginas Singelas, (prosa, versos, discursos), 1929; 

Contos de Natal, 1939; e Teatro, 1942. Sofreu críticas por ser negro, e acusado de ficar na sombra de 

Cruz e Sousa. 
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com considerável número de votos em 1934. Antes das eleições, sofreu duras críticas e 

forte oposição dos alemães do Vale do Itajaí, principalmente de Blumenau; a razão das 

críticas se evidenciava pela condição de ser mulher e de ser mulher negra. (GIROLLA, 

2001, p. 16). Como escritora, causou furor na sociedade estratificada catarinense com os 

seus escritos, que sempre marcados de críticas construtivas, idealizavam dias melhores 

para a educação, e principalmente pela inserção da mulher no mercado de trabalho e 

acesso ao ensino superior. Como mulher idealista sofreu achincalhes de renomados 

catarinenses, que até hoje são reverenciados pela comunidade política e acadêmica 

catarinense. Osvaldo Rodrigues Cabral, historiador catarinense e Deputado Estadual 

pela UDN em 1951, em um episódio lamentável, respondeu de forma pouco condizente 

com a sua posição a uma crônica que Antonieta tinha escrito no jornal “O Estado”. A 

crítica de Antonieta era referente às políticas de educação que o Governador Estadual 

Irineu Bornhausen aplicava no estado catarinense. A resposta de Cabral veio em um 

final de discurso na Assembleia Legislativa: “intriga barata de senzala”. (GIROLLA, 

2001, p. 17). Apesar das críticas, terminou seus dias ainda trabalhando, não se 

importando com elas. Morreu de coma diabético em 1952. 

Idelfonso Juvenal, integrante do Centro Catarinense de Letras, foi poeta, 

farmacêutico e militar. Em conjunto com uma plêiade de literatos, dignitários como 

Juvêncio de Araújo Figueredo e do professor Francisco Barreiros Filho, participou de 

um movimento que divergia da Academia Catarinense de Letras. Chamados de Poetas 

Menores, o Centro Catarinense de Letras possuía em seu quadro, negros e mulheres. A 

Idelfonso juntava-se, por exemplo, Antonieta de Barros, professora normalista e 

política. Era um grupo que abria as portas para as minorias e interessados em literatura. 

Críticas a Idelfonso Juvenal. Em um artigo publicado na revista A Semana, 

Altino Flores tomou as dores de Othon Gama D‟Eça, seu amigo. Idelfonso, que era 

redator da Revista A Semana, tinha sugerido que Gama D‟Eça incluísse mais nomes de 

poetas e escritores catarinenses em uma lista, que saíra em uma edição da Revista Terra. 

A crítica de Gama D‟Eça é que eram poucos os literatos que poderiam ser citados, tal a 

mediocridade catarinense nas letras. Ao saber do artigo de Juvenal, Altino Flores fez 

duras críticas em relação à negritude do poeta em um artigo, publicado na Revista Terra, 

chamado, “À sombra de Cruz e Sousa”. Parte do artigo pode ser lido abaixo:  

 

Cruz e Sousa foi um bem e um mal para as letras catarinenses: foi um 

bem porque, dando-nos versos admiráveis, tornou o nome de nosso 
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Estado conhecidíssimo entre os demais; foi um mal porque, por ser 

negro, despertou em todos os negros de Santa Catarina, que 

acompanhavam a evolução literária do Brasil pelo texto dos 
almanaques, a veleidade de poetas. 

Idelfonso, por exemplo, é um desses... 

Idelfonso é bronco, iletrado, vaidoso, embora se cubra do verniz da 
modéstia, não tem o mínimo sentimento do que seja o ritmo poético e 

ignora todas as condições de prosa artística. Desconhecendo a técnica 

do verso e as leis sintáticas que condicionam a integridade estrutural 

do período na prosa portuguesa, não pode, por isso, até hoje, fazer 
coisa que prestasse. E não o poderá nunca... (Revista Terra. Ano 1, n. 

17, 24 de out. 1920. p. 7). 

 

A crítica não só se referia a aspectos literários e normas para a escrita. Ela 

ultrapassava o campo das letras para entrar no da intolerância racial. Ao se criticar era 

necessário evidenciar a condição de negro. É o que Cardoso (2000. p. 186) escreve 

acerca da condição do escravo liberto após a sanção da Lei Áurea. Que todo o estigma 

negativo do escravo passou para o negro liberto. Que as condições, seja social ou 

econômica, continuaram quase que as mesmas.  

Desde 1675, época em que chegaram os primeiros negros, o processo de 

integralização racial na Ilha de Santa Catarina vem progredindo, mas lentamente. Da 

escravidão, para os bailes segregados na década de 1960; dos casamentos inter-raciais, 

para a inserção no mercado de trabalho e educação. Havia bailes segregados para 

brancos e negros em várias freguesias da Ilha. São fatos que muitos dos descendentes de 

escravos testemunharam em Florianópolis. Mas as situações de contato inter-racial eram 

de todo problemáticas, pois havia incentivos poderosos para que as polarizações 

negativas referentes ao grupo negro continuassem; um contínuo incessante, para que os 

extremos da sociedade ficassem em seu devido lugar, e assim reproduzindo, em parte, 

as relações entre escravos e senhores, e de negros e brancos. 

 

3.1. Breve panorama sobre o modernismo catarinense 
 

A Ilha de Santa Catarina esteve sempre na periferia dos grandes centros. Os 

movimentos literários trazidos para a Ilha, sempre tardiamente, encontraram forte 

resistência. Vide os confrontos e críticas contra os seguidores de Luiz da Gama Rosa e 

os embates entre a Academia Catarinense de Letras e o Centro Catarinense de Letras. 

Entrincheirados, cada lado defendia a sua posição ferozmente. O novo e o antigo tinham 

por campo de batalha a Ilha de Santa Catarina. Essa luta continuaria e se desenrolaria 
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anos mais tarde no final da década de 1940, quando apareceram as primeiras iniciativas 

concretas modernistas em terras catarinenses. 

Foi na Semana de Arte de 1922, importante evento, que se assentaria a pedra 

fundamental do movimento modernista no Brasil. Ocorrida no Teatro Municipal de São 

Paulo, participaram dela grande constelação de artistas de várias áreas das artes e do 

conhecimento. 
19

Uma semana que revolucionou o modo de ver e fazer a arte. Os artistas 

causaram grande consternação no público presente. Arraigados aos clássicos, poetas e 

escritores do século XIX, o público não perdoou e vaiou inúmeras apresentações dos 

modernos. 

Em Florianópolis, o Modernismo aportou e se desenvolveu proficuamente entre 

o final da década de 1940 e o início da década de 1950. Houve intenções modernistas 

entre 1920 até 1940, mas essas intenções eram rechaçadas pelos intelectuais 

catarinenses, muitos deles impregnados de sentimento realista e parnasiano. (BLASS e 

GUERRA, 2009, p. 21 apud SABINO, 1979; Castelli, 1982; Corrêa, 1999). Um dos 

mais ferrenhos opositores dos modernistas catarinenses era Altino Corsino da Silva 

Flores, editor da Revista Terra. As críticas dirigidas aos modernistas eram veiculadas 

nessa revista. As primeiras manifestações modernistas não foram muito bem recebidas. 

Como na Semana de Arte Moderna de 1922, o modernismo catarinense também 

encontrou dificuldades de aceitação. 

Os pioneiros do modernismo catarinense saíram do Círculo de Arte Moderna, 

CAM. Eram jovens florianopolitanos recém-saídos dos bancos escolares. Resolveram 

dedicar parte de seu tempo para dar vazão ao seu espírito artístico sobre a égide do 

modernismo. Reuniam-se embaixo da figueira da Praça XV de novembro para discutir 

arte e literatura. As primeiras manifestações do CAM foram publicadas no periódico 

Folha da Juventude. O veículo jornalístico era aberto a todas as correntes literárias, mas 

cada vez mais publicava matérias sobre o CAM e modernismo em geral. 

Quase todos os integrantes do CAM eram egressos do Colégio Catarinense. O 

CAM apresentava o modernismo em todas as frentes artísticas, desde a literatura ao 

                                                             

19 Participaram do histórico evento: Na música, Heitor Villa-Lobos, Guiomar Novais, Frutuoso Viana, 

Ernâni Braga. Na literatura, Mario de Andrade, Oswald de Andrade, Sérgio Milliet, Plínio Salgado, 

Menotti Del Picchia, Ronald de Carvalho, Álvaro Moreira, Renato de Almeida, Guilherme de Almeida, 

Ribeiro Couto. Nas Artes Plásticas, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Vicente do Rego Monteiro, Inácio da 

Costa Ferreira, John Graz, Alberto Martins Ribeiro, Oswaldo Goeldi, Victor Brecheret, Hidelgardo Leão 

Velloso, Wilhelm Haarberg. Na arquitetura, Antônio Garcia Moya, Georg Przyrembel. No teatro, Eugênia 

Álvaro Moreyra. 

http://www.suapesquisa.com/biografias/mariodeandrade/
http://www.suapesquisa.com/biografias/oswalddeandrade
http://www.suapesquisa.com/biografias/anita_malfatti.htm
http://www.suapesquisa.com/biografias/di_cavalcanti.htm
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teatro. Os integrantes do grupo eram: Aníbal Nunes Pires, Armando Carreirão, 

Archibaldo Cabral Neves, Adolfo Boss Jr., Aldo Sagaz, Antônio Paladino, Cláudio 

Bousfield Vieira, Eglê Malheiros, Elio Ballstaedt, Guido Wilmar Sassi, Hyedy de Assis 

Corrêa, Jason Cesar, João Paulo Silveira de Souza, Ody Fraga e Silva, Oswaldo Ferreira 

de Melo, Salim Miguel, Walmor Cardoso da Silva. Esses foram os integrantes do CAM. 

Alguns deles não ficaram por muito tempo, outros contribuíam a distância, como Guido 

Wilmar Sassi, que morava em Lages/SC, e mais tarde Rio de Janeiro/RJ. A maioria 

contribuiu de forma significativa para a literatura catarinense. 

O CAM mais tarde passou a ser designado Grupo Sul por causa da Revista Sul 

que o grupo fundara e dirigia. Com o fim da Folha da Juventude, os integrantes 

precisavam de um veículo de divulgação, daí surgiu a Revista Sul. Desse ponto em 

diante o Grupo Sul atuou não só na literatura, mas no teatro e no cinema. A Revista Sul 

só foi possível porque o grupo realizou um espetáculo teatral em duas noites, sendo que 

conseguiram materializar a revista. O espetáculo era dividido em três peças teatrais: 

Como ele mentiu ao marido dela, de Bernard Shaw, As estátuas volantes, de Jean Paul 

Sartre e, O homem da flor branca, de Luigi Pirandello, todas estreadas em 1947.  

Assim como aconteceu na Semana de Arte de 1922, o embrionário movimento 

moderno catarinense atuou em todas as frentes artísticas. Na literatura, teatro, mais tarde 

no cinema. Ambos os movimentos, sofreram críticas de antigos intelectuais. Na semana 

de 1922, dignitários como Monteiro Lobato (1882-1948) não pouparam críticas sobre o 

nascente movimento. Lobato qualificou os quadros de Anita Malfatti como “coisa de 

louco”, criticou as obras de arte da artista como uma arte de manicômio, em que os 

artistas modernos eram acometidos por enfermidades e estranhas psicoses mentais. 

(BLASS e GUERRA, 2009, p. 20).  

O legado do modernismo em terras catarinenses deixou marcas que ainda são 

desconhecidas do grande público. O Museu de Arte Contemporânea (MASC) fundado 

em 1949 e instalado, atualmente, no prédio do Centro Integrado de Cultura, é resultado 

desse movimento modernista catarinense. Para se ter uma ideia, a criação do Museu de 

Arte de São Paulo, (MASP), deu-se um ano antes da fundação do museu catarinense, e 

mostra que o movimento catarinense estava em consonância com os de outros grandes 

centros. Eglê Malheiros figurou como a musa dos modernistas catarinenses, como fora 

Anita Malfatti para os modernos da Semana de 1922. Os críticos podem ser 

apresentados na pessoa de Altino Flores para os catarinenses, e Monteiro Lobato para os 
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da Semana de 1922. A diferença mais expressiva entre ambos os grupos é que os de 

Santa Catarina eram jovens recém-saídos dos bancos escolares, já os de São Paulo eram 

já consagrados escritores e artistas, como Oswald de Andrade, Villa Lobos e toda uma 

constelação de estrelas de primeira ordem. 

Salim Miguel e Eglê Malheiros, casados, realizaram o longa metragem, O Preço 

da Ilusão, em 1957. Com influências do neorrealismo italiano, o longa tinha por 

ambiente a Cidade de Florianópolis. Do filme original só restam os oito minutos finais. 

Pela imperícia de técnicos e leigos, o filme foi montado e manuseado erroneamente, o 

que causou o seu deterioramento.  

O Grupo Sul também “atravessou” o Atlântico e manteve intensa 

correspondência com escritores africanos. O grupo foi o pioneiro a divulgar a produção 

de escritores daquele continente. Ou seja, foi o primeiro veículo a abrir as portas aos 

novos escritores. José da Graça, angolano conhecido internacionalmente como 

Luandino de Oliveira, teve um conto publicado na Revista Sul. Perseguido pela censura 

do governo lusitano de Salazar, exemplares do livro, A cidade e a infância, de 1957, 

foram destruídos, só restando, na época, três exemplares. Com esses acontecimentos do 

outro lado do Atlântico, a única coisa era estender as mãos, e foi isso que o Grupo Sul 

fez. 

O CAM, depois Grupo Sul, ou os rapazes da Sul, influenciaram as gerações 

vindouras da literatura, teatro, cinema, para as relações internacionais. O grupo manteve 

intensa correspondência com escritores das colônias portuguesas em África. Manuel 

Pinto, português, e, Augusto dos Santos Abranches, moçambicano, figuraram entre os 

inúmeros escritores a abrir em conjunto com o Grupo Sul os canais de comunicação 

com o continente africano.  

O Grupo Sul encerrou as suas atividades no ano de 1957. Mas o Grupo Sul ainda 

existe. Muitos desses integrantes ainda estão na ativa. Uns já com quase um século de 

existência física. Guido Wilmar Sassi (1922-2003) era um dos integrantes do Grupo 

Sul, não era morador de Florianópolis, mas contribuía de forma significativa com o 

grupo. Mesmo com o término das atividades não deixou de escrever, fato que podemos 

observar nos inúmeros livros que escreveu nas décadas de 1950, 1960 e 1970, obras 

primas da literatura brasileira. Contos como, Amigo Velho, publicado pela Edições Sul 

em 1957, editora comandada por Salim Miguel, figuram entre sua principal produção. 

Seguem importantes obras como Geração do deserto, de 1964. Em 1951, Salim Miguel 
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publica Velhice e outros contos, seu primeiro livro de muitos. E Eglê Malheiros publica 

seu primeiro livro de poemas Manhã, pela Edições Sul, em1952. Muitos outros 

escritores do grupo continuaram a escrever, seria preciso realizar um trabalho 

especialmente para classificar em ordem cronológica os trabalhos desses artistas, um 

durante, e um pós Grupo Sul. Mas é fato que alguns “jovens” da Sul ainda continuam a 

escrever e revolucionar a arte em Santa Catarina. 

À época, a literatura catarinense e ilhoa confundiam-se. Grande parte dos 

escritores residia na Ilha de Santa Catarina, outros, se não residiam mantinham contato 

permanente com os grupos e veículos de informação, editoração e literatura da capital 

dos catarinenses. Não existe uma linha divisória, é um todo. 

Foi no século XIX que apareceram as primeiras produções literárias. Com a 

fundação do jornal “O Catharinense”, este veículo de comunicação tornou-se suporte 

dos primeiros ensaios de literatura. A prosa romanesca no século XIX não evoluiu de 

modo constante como no século vindouro. A dificuldade em editar livros era um 

obstáculo a ser vencido. Foi em 1859 que Ana Luiza de Azevedo Castro publicou seu 

romance, D. Narcisa de Villar, primeiro do gênero em Santa Catarina. O Realismo tem 

o seu expoente máximo em terras catarinense na figura de Virgílio Várzea, que em 1880 

publica inúmeras novelas e o romance: George Marcial. A Geração Simbolista com o 

poeta Cruz e Sousa, publicando Tropos e fantasias, em 1885, (em parceria com Virgílio 

Várzea), Santos Lostada, Juvêncio Araujo Figueredo e Oscar Rosas e outros não menos 

importantes também fizeram parte desse período. Surge, também, a Geração da 

Academia, com José Boiteux, Altino Flores, Othon D‟Eça e outros. Nesse período, a 

Revista Terra, e as instituições de Letras, como a Sociedade Catarinense de Letras e a 

Academia Catarinense de Letras, foram fundadas; os Modernos do Grupo Sul, já 

supracitados neste trabalho, revolucionam. Os Independentes, como Almiro Caldeira e 

Lausimar Laus também são dignos de menção por sua expressividade literária. O 

primeiro trabalho de Lausimar publicado foi histórias do mundo azul, em 1948. O mais 

conhecido é o Guarda roupa alemão, publicado em 1975. Diversos são os escritores 

novos, Flavio José Cardoso publica Singradura, em 1970; Urda Alice Klueger publica, 

Verde vale, em 1979. Esses são alguns exemplos de literatura catarinense e ilhoa. É uma 

literatura só, mas um ponto irradiador único, a Ilha de Santa Catarina. (SOARES, 1974). 
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4. CORPUS LITERÁRIO DA PRESENÇA NEGRA NA NARRATIVA DE SILVEIRA DE 

SOUZA 

 

Os recortes sobre os negros, da narrativa de Silveira de Souza, foram retirados e 

catalogados respeitando a ordem cronológica da publicação. Alguns excertos são 

pequenos, outros são maiores, quando o protagonista é o negro. As críticas, como a 

análise do corpus, serão feitas posteriormente. Os livros pesquisados nesse trabalho, em 

sua maioria, são da década de 1960, 1970, 1980 e 1990, época em que vigorava outras 

regras ortográficas, desse modo, não corrigi para a ortografia oficial, e em vigor, certas 

palavras que estão contidas nos contos de Silveira de Souza. Deixando intacta a 

narrativa do escritor de acordo com a época de sua produção. 

 

4.1. O vigia e a cidade (1960) (p.21, 31,43) 

4.1.1. Conto: O Velho 

 

Era o velho. Num tempo longínquo a mulher o abandonara, ele não se 

incomodou. A vida. Penetrava os botequins sórdidos, ficava num canto. Divertia-se 

olhando os negros, achava os negros engraçados. “Deus do céu, como são engraçados os 

negros!” Traziam-lhe batida de limão, êle bebia. Muitas vezes saía para a noite com os 

olhos vermelhos e inchados, a cabeça a rodar. 

 

4.1.2. Conto: Nuvens 

 

Não íamos à missa. Domingo de sol, manhãzinha, éramos sempre três, calças 

curtas, pés no chão. Íamos de caniço em punho pescar baiacus. Às vezes, sentávamos 

antes no pastinho e o negro Pudino tirava do bolso cigarros amassados, que distribuía 

[...].  

Os baiacus faziam estrias na água logo desmanchadas. Negro Pudino pescava-os 

com habilidade e sádico enchia-lhes o ventre de cócegas, estourava-os com o pé, rindo-

se maldosamente. Seus cadáveres ali ficavam, tripas de fora, expostos ao sol, vidravam-



38 

 

se os olhos de sapo sem compreenderem que os humanos têm a mesma crueldade dos 

peixes grandes. [...]. 

4.1.3. Conto: O Amante 

 

Adiante, alongava-se a rua sem calçamento, marcada de sulcos cheios dágua. 

Um negro fumava no lado oposto, olhando tranquilamente a noite [...]. 

 

4.2. Uma voz na praça (1962) (p. 55) 

4.2.1. Conto: O Negócio 

 

Entrou pela rua da praia, olhando as barcaças e as baleeiras, deitadas na areia, 

próximas ao Mercado. Negros carregavam fardos sobre os trapiches. 

 

4.3. Quatro alamedas (1976) (p. 20,21, 22, 38) 

4.3.1. Conto: Canário de Assobio 

 

Negra abriu a porta dos fundos da casa, para o quintal, avançou a cabeça de 

carapinha rente ao crânio contra o vento, abriu os olhos vivos, riu, gritou: 

-Ainda está na rua! Ainda está ali, na parede! 

Espiei sobre o ombro de Negra, chicotada de vento nos olhos, respiração 

afogada no vento. 

Negra foi, cria-criada. As pernas compridas, coxas finas, correram no vento, 

voltaram, ágeis; as mãos traziam a gaiola de bambu, dentro dela a pequena mancha 

verde, bolinho de penas mansas, arrepiadas de frio. 

Passarinho de banana; canário de assobio. Um chão de gaiola forrado de papel, 

com a variedade de minúsculas dunas amarelas de cocô. 

- Limpa a gaiola Negra! 

Levantavam-se as varetas; mão desastrada de Negra puxando a semi-banana 

bicada, roída, pontilhada de sementinhas pretas; virava o canequinho de água, o canário 

verde-azul em rodopio [...] 

Negra e eu anotávamos dentro de nós mesmos esses e outros pequenos 

movimentos e atitudes, quando horas inteiras, do quintal, pregávamos os olhos na 
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gaiola, meio que enternecidos, conquistados pelo diminuto ser, que assumia 

inadvertidamente a condição de polarizador daquele complexo de sentimentos mágicos, 

intensos e misteriosos da infância.  

[...] O pensamento constante acordava-se por vezes no meio da noite com a 

exclamação cheia de angústia: “Ele ficou na rua!” No escuro do quarto, eu maldizia 

Negra pelo esquecimento estúpido e imperdoável. Levantava descalço, precipitava-me 

até a cozinha, acendia a luz. A gaiola estava lá, no prego da parede; o canário tinha a 

cabeça sob uma asa, transformado num novelinho verde de lã e o sossego voltava ao 

meu coração.  

[...] – Limpa a gaiola Negra! 

Era a sentença de quase todos os dias, obedecida com displicência, quase sempre 

com estouvamento. As mãos desastradas de Negra levantavam as varetas de bambu da 

gaiola, buscavam desajeitadas o canequinho d’água, trocavam os papéis que vinham 

pintados de cocô. 

- Olha só como ele é arisco! Ria-se ela, jogando para trás a cabeça, mostrando 

todos os dentes. 

As mãos de Negra estalavam os dedos, batiam, espalmadas, sobre os lados da 

gaiola; o canário se debatia frenético [...] 

Inevitável que um dia as risadas de Negra cessassem. Súbito os olhos, os olhos 

de Negra se arredondaram, arregalados e sérios, o rosto ficou mais comprido e pálido, 

de boca aberta, transformando numa máscara de perplexidade e susto [...] 

Durante esses dias teimávamos em acreditar que o pássaro regressaria. Negra 

safada, gritou numa ocasião do quintal: 

- Olha, ele está de volta, na pitangueira!  

Corri em sobressalto para o quintal. Negra se dobrou de rir. 

- É mentira! É mentira!  

4.3.2. Conto: Uma Procissão 

 

Pronto! Sumira-se a procissão. Esfumara-se o mistério. Repentinamente a 

invasão da rua. Frouxas e baixas as cordas, a invasão da rua: negros, brancos, velhos e 

crianças, soldados, funcionários e comerciantes, gente e gente, aos atropelos: risos, 

gritos empurrões, bruaá fervilhante, inesperado, selvagem, inconseqüente... . 
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4.4. O cavalo em chamas (1981) (p. 22, 35, 37, 45) 

4.4.1. Conto: O Cavalo em Chamas 

 

Jorge Morais, o proprietário, contava e dispunha numa ordem de valor um 

punhado de notas amarrotadas da gaveta do balcão. Desviou os olhinhos vivos para o 

soldado, encarando-o alguns instantes em silêncio, como a esforçar-se para entender o 

que havia sido dito. Depois tornou a contar o dinheiro, sem responder.  

“Ainda não sabe da última?”, o polícia intensificou o tom da voz, mal contendo 

para saborear o inédito e divertido da notícia. “O Gumercindo morreu!” 

“Já era tempo”, resmungou Jorge Morais, numa careta, sem levantar os olhos.  

“Ih! Ih! Ih! Estourou de tanto beber! 

“Ficou me devendo cem pratas.” 

“Ih! Ih! Ih! Aquele negro era fogo! Morreu pendurado em todos os botecos da 

paróquia!”. 

 

4.4.2. Conto: IRPVII 

 

Pude ver lá para trás da parede divisória a mulata gorda, de seios fartos e caídos 

sob a blusa vermelha, sentada diante da garrafa térmica sobre uma pequena mesa 

envernizada e cor de pinho. Cabeça inclinada para um lado, a mulata concentrava os 

olhos no copo de café com leite à sua mão esquerda, enquanto a mão direita empunhava 

um sanduíche, que ela ia mastigando com as bochechas infladas. 

 

4.4.3. Conto: Exercícios Burgueses 

 

Quando entrei ali, por volta das três da tarde, um operário de macacão contava 

piadas ao crioulo do outro lado do balcão, e ambos riam. O crioulo era esguio, usava um 

avental branco encardido, tinha uma imensa cabeleira crespa armada a custa de laquê, 

calças justas às pernas e gestos efeminados. Servia um copo de café preto e um 

sanduíche de queijo ao operário.  

“Se é dinheiro que o senhor procura, veio na hora errada”, o crioulo soltou uma 

risada e piscou para o operário, “todo mundo sabe por aqui que o velho tá na pior”. 
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O operário também riu: “O trouxa financiou um fusca pra Vaninha e ela se 

mandou pra Porto Alegre.” E o crioulo ajuntou: “a maré de carteado tá baixa e o 

ordenado dele não dá nem pra saída.  

“Pois eu quero falar com ele assim mesmo, pombas, não dá?” 

O crioulo me olhou firme, encolhendo os ombros com expressão ofendida e 

depois estendeu o braço indolente e majestático para um biombo, atrás do qual se 

achava a escada para o andar superior. 

4.5. Um ônibus e quatro destinos (1994) (p. 21, 22, 25, 81)  

4.5.1. Intervalo I (Silveira de Souza) 

 

Vai buscar o quê, onde, porras? Caiu em si. Estava mais uma vez a divagar, 

como era de seu costume. Quando ligou o seu fusca 78, uma pergunta se atravessava na 

mente: por que usara na novela, o ano de 1956? Mas não havia tempo agora para 

respostas. Precisava encontrar-se com o dr. Mário e resolver definitivamente aquela 

questão, que se estava tornando cansativa, do Centro de Umbanda “Caboclo Serra 

Negra”. Mais uma maluquice que seu espírito inquieto e desastrado o levara a envolver-

se. Além disso, ainda ontem prometera ao Alcino que conversaria com o dr. Mário. Pôs 

o fusca em movimento e tomou o caminho da Ponte, na direção do Estreito. 

“Olha, o Lua botou as cartas na mesa. Agora está agindo às claras, sacou? Você 

não foi à sessão de ontem, pois é; ele falou alto e pra quem quisesse ouvir que ali não se 

cumpria o ritual, como deve ser cumprido. Que ele ia levar dois atabaques e apresentar 

um ogã 
20

 de verdade, tá entendendo? Fiquei chateado, poxa, todo mundo sabe que eu 

não sou ogã, faço o que posso para ajudar. O pior é que ele tá ganhando ibope, já 

conquistou praticamente a maioria do pessoal da corrente.” 

O Alcino se calara, ia olhando para a frente, aquele rosto afilado de mulato 

muito vivo. 

4.5.2. (Silveira de Souza)  

 

Alguns médiuns da corrente murmuraram “assim seja”. Novamente o dr. Mário 

cerrou os olhos, inclinando a cabeça para a frente. Neste momento sons cheios, 

elásticos, de um atabaque, invadiram a sala. Foi quando ele notou o novo ogã, um negro 

                                                             

20 Espécie de protetor do terreiro. 
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jovem, alto, muito magro, de cabeça alongada e enormes olhos melancólicos, sentado 

numa cadeira a um canto da sala, tendo o atabaque sobre um estrado, seguro entre as 

pernas. De fato, eram sons expressivos e fortes, tirados por mãos seguras e bem 

ritmadas, num timbre diverso daquele a que o Alcino nos habituara. Um timbre mais 

penetrante, mais... transcendente. 

Com uma voz áspera, um tanto rouca, o novo ogã iniciou então os cânticos de 

abertura, “pontos” que saudavam a Oxalá, o orixá supremo, que jamais se dignara de 

sua majestade para visitar os homens da terra; e também a Exu, o feitor das 

encruzilhadas, dos cemitérios, o compadre libertino e interesseiro, mediador entre os 

vivos e os mortos, do qual deveríamos conquistar a proteção sob pena de terríveis 

sofrimentos... 

Depois dos cânticos de abertura, algumas lâmpadas da sala foram desligadas, 

ficando todos concentrados em silêncio. Nas semi-obscuridades, a voz do crioulo soou 

como um chamamento: 

Quem vem, quem vem 

lá de tão longe? 

São os nossos Guias 

que vem trabalhar... 

 

4.6. Relatos escolhidos (1998) (p. 129, 132, 134)  

4.6.1. Conto: O Olho de Deus 

 

Pois, caríssimos efebos, foi a Nádia negra, a Naja de ébano, vestida num colante 

sedoso estampado quem surgiu coleante, pisando desenvolta o chão com as sandálias 

prateadas, voltando a cabecinha sorridente e ágil para um lado e outro como se 

desfilasse numa passarela, a exibir a peruca brilhante de cabelos lisos e negros, beijando 

álacre a velhota gordalhufa por cima do balcão, “ como vais, querida?”, atirando um alô 

íntimo para Tarzan dos Macacos, vindo na minha direção com a jovialidade confiante 

das musas conquistadoras da noite. Uma dádiva, sem dúvida. A boate era toda nossa. 

Sentou-se ao meu lado na poltrona revestida de couro com a displicência de 

quem é única e sem concorrentes, disse “eu sou a Nádia” e perguntou o meu nome, eu 

disse “eu sou o Paulo” e ela apanhou um cigarro do maço sobre a mesinha, levou-o aos 

lábios, esperou que eu o acendesse e disse “é um nome bonito” e eu disse que Nádia 
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também era um nome bonito e acendi com o meu isqueiro o seu cigarro e começamos a 

desfiar uma série de frases introdutórias e banais, enquanto Tarzan dos Macacos trazia 

sempre mais bebida e enquanto nos aproximávamos gradativamente numa intimidade 

de toques de ombros, de braços, de mãos, de coxa contra coxa [...] enquanto eu ficava 

cada vez mais de porre e Nádia negra começava a ficar mais alegrinha e aconchegante e 

ríamos conversando mil bobagens e nos beijávamos na boca e eu a puxava pelo pescoço 

e ela inclinava o corpo sobre meu peito e deitava a cabeça sobre os meus ombros e eu 

enfiava a mão pelo decote e empalmava os seus seios e ela abaixava o decote e eu 

ficava a olhar as duas jóias negras empinadinhas e lisas que saltavam do decote e 

passava a língua nos botõezinhos cor de chocolate e ela ria sentindo cócegas, a gente ria 

e Tarzan dos Macacos se aproximava fleumático e perguntava “está servido?” como se 

nada estivesse acontecendo e eu repetia na cara dele fazendo uma vênia para a Naja 

negra: “está servida?”, trazendo a mão dela para cima de um volume que latejava sob 

minha calça (o vingador das crises existenciais, o motor de arranque do inconsciente) e 

ela o acariciava com os dedos por cima da fazenda já manchada num círculo amarelado 

e a gente ria e Tarzan dos Macacos se afastava impassível e trazia mais bebida. 

E vos digo ainda mais: eu me levantava para ir mijar num banheiro acanhado, 

úmido, infecto; na volta deparei com Naja negra só de calcinha e de pé, diante de um 

espelho, a fazer trejeitos, rebolando os quadris, admirando extasiada os movimentos do 

próprio corpo nos espelhos múltiplos da boate. “Pra que a calcinha?” eu disse também 

extasiado e ela, ágil, tirou a calcinha. Uma pantera de pele brilhante, de dentes brancos 

brilhantes, que não estava nesse momento interessada em mim, mas nela própria, no 

patrimônio que ela possuía e usava, na radiante energia interior com que ela enfrentava 

o duro cotidiano e que era a sua força de trabalho, ela mesma envolvida na trama de 

entrega constante a homens aleatórios e ela mesma aprendendo técnicas de vitalidade e 

sedução que a induziam cada vez mais a amar a si mesma como produto das boates, 

mercadoria desejada, ainda consciente do seu talento no livre jogo de mercado. E eu era 

apenas mais um cidadão-demanda, depravado e irresponsável como todos os outros, que 

apoiava eufórico e borracho as mãos espalmadas sobre aquela bunda lisa linda nua toda 

requebrante ao som da música, a imitar o frenético balanceio das passistas de escola-de-

samba. E ela fremia o corpo trepidando os seios e girava a cabeça para trás com os olhos 

semicerrados e a boca entreaberta num sorriso adormecido, a bundinha espichada a se 

requebrar oferecida: 

Brasil, meu Brasil brasileiro, 
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meu mulato inzoneiro 

vou cantar-te nos meus versos... 

Os braços levantados suspensos no ar mostrando as axilas depiladas. A velhota 

dormia sentada em seu canto, a cabeça entre os braços debruçados sobre o balcão do 

bar. Naja negra não era mais Naja negra, era uma negra sonolenta que me abraçava os 

ombros e falava com a língua meio enrolada e suplicante “me leva pra casa, né 

benzinho?” 

Tudo bem, tudo certo; são os acidentes previsíveis da noite. Depois disso o carro 

arrancou e seguiu como barata tonta pela ruela de lajotas úmidas da madrugada e 

atravessamos a Ponte e ganhamos o asfalto da BR 101. Casas e edifícios em sequência 

de ambos os lados da BR estavam fechados e silenciosos, mas algumas sombras, 

provavelmente operários, balconistas ou garçonetes, no caminho de espera e algum 

ônibus, movimentavam-se pelos acostamentos. 

E assim, caríssimos efebos, Nádia negra e eu, duas tresnoitadas criaturas, 

corríamos em direção ao fim de uma promissora, mas frustrada história de amor na 

cidade de Floriano. Deixei-a dez quilômetros do centro da cidade, depois de retalhar 

palmo a palmo o labirinto anguloso de ruelas de um Conjunto Habitacional com a sua 

neurose desnorteante de infindáveis casinholas padronizadas, até chegarmos ao sopé de 

um barranco sobre o qual, numa extensa platibanda, espalhavam-se em desordem 

barracões quadrangulares de tábuas velhas e escuras. Um deles seria certamente o 

palácio da deusa. 

Nádia me beijou o rosto em despedida, perguntou se eu podia descolar uma 

grana, “se não puder, benzinho, tudo bem”; eu descolei de puro cansaço e ela me beijou 

mais uma vez o rosto e disse que tinha sido uma noite muito legal e que agora podia 

comprar o material do garoto e eu perguntei que garoto era aquele e ela disse que era o 

filho de três anos que começava a frequentar a Escola Maternal e eu disse “ah, sim!” e 

ela disse que eu já sabia onde ela morava e podia aparecer quando quisesse “sempre à 

tarde que o garoto está na Maternal” e eu disse bocejando que estava certo, eu ia 

aparecer um dia desses, sabendo que uma volta àquele local estava fora de qualquer 

cogitação e ela disse “mas apareça mesmo, pra gente fazer um amorzinho legal”. Daí 

me beijou a terceira vez como uma artista de telenovela e saltou do carro e ficou ali 

parada ao pé do barranco no seu colante estampado de princesa, dando adeusinho com a 

mão direita no ar, enquanto eu arrancava apressado e sumia pelas vielas do labirinto.  
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4.6.2. Conto: O Álbum de Ceninhas 

 

Íamos enturmados para as sessões dominicais vespertinas do Imperial: você, eu, 

Tatá, Marreco, Gervásio, o negro Pudino, Elizete, Alzirinha. Aquelas sessões 

barulhentas, onde se gritava, ria, batia-se com os pés no assoalho, assobiava-se e, por 

muitas horas, assistia-se a um noticioso chamado de Complemento Nacional, a um 

desenho de animação, dois longas e um capítulo de seriado... . 

 

4.7. Contas de vidro (2002) (p. 97, 98, 99)  

4.7.1. Conto: O Cerco 

 

Pode ter sido uma simples visão, dessas que nascem no claro-escuro entre o sono 

e a vigília. Os indivíduos eram sólidos de grossos punhos e pisavam a vereda íngreme 

com sapatos ordinários, vereda recoberta de vegetação seca e escassa, cheia de 

pedregulhos. Mais do que as enormes 45 pendentes dos cinturões de couro, 

impressionavam a concentração fanática dos olhos, a determinação – que era estigma de 

loucura – nos rostos impassíveis e suados. Lá para cima, além da vereda íngreme que os 

homens escalavam, a vegetação se fazia mais cerrada, mais alta, árvores que se 

adensavam em torno de uma faixa de sombra. 

 - Ele está lá! – o alcagüeta, para a mancha de sombra lá em cima. 

- Não existe outra saída, ele esta lá! 

Tudo agora parecia seguir para a consumação. 

Próximo à faixa de sombras, no fim da vereda, os homens se espalharam em 

pequenos grupos, passaram a avançar em semicírculo, cujo centro era uma cabana de 

madeira entre as árvores. Perscrutaram o silêncio pesado que envolvia a cabana às 

escuras. 

- Saia daí, você está cercado! – gritou alguém. 

- Você está no fim, negro safado! – gritou outra voz. 

As vozes não tiveram resposta. Seguiu-se apenas um momento de silêncio, de 

expectativa, de ansiedade. Os homens continuaram nas suas posições, estáticos. 

- Saia antes que comece a atirar! – gritou mais uma voz. 

- Você não tem chance! 

- Você está no fim, negro ladrão! 
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O silêncio continuou sendo a resposta. A cabana, um retângulo de madeira 

áspera, sem pintura, tinha a única porta e as duas janelas cerradas. Erguia-se ali, na 

clareira entre as árvores, como um velho e ruinoso túmulo. Passaram-se longos minutos 

de espera. Era tardinha, o sol abrandava, um vento leve perpassava as folhas das 

árvores. A grande mancha umbrosa ao redor da cabana parecia tornar-se mais fria a 

cada instante passado. De repente, a ordem: 

- Agora, atirar! 

- Atirar! – repetiu um grito, no lado oposto. 

Os disparos estrondaram na direção da cabana. Partiram-se os vidros das janelas, 

lascas de madeira voaram das paredes e da porta, que ficaram crivadas de furos. Logo 

depois tudo se acalmou abruptamente. A mancha umbrosa permanecia densa e 

silenciosa. 

- Não vai sair? – alguém gritou. 

- Tá com medo, cara? – alguém mais gritou. 

Talvez ninguém soubesse dizer o momento exato em que ele apareceu. Talvez 

porque ninguém tivesse a certeza de que iria aparecer. Foi como um gato acuado pelo 

terror, que se projetasse desesperado num labirinto. Uma sombra ágil, mas sem destino, 

que se encaminhasse para o abismo, não por um ato de opção, mas arrastada 

freneticamente por um impulso cego, irracional. Súbito a porta da cabana abriu e ele, o 

negro, saiu a correr numa direção para a esquerda, revólver em punho, mas sem disparar 

nenhum tiro. Parou, sobressaltado, e voltou a correr na direção contrária. Em seguida, 

não se sabe porque, tornou a parar e voltar para a esquerda. Ficou assim, a correr para lá 

e para cá diante da cabana, com o olhar desvairado de quem buscava sôfrego um 

lampejo inteligente e revelador, mas continuava a agir de modo atarantado, 

incompreensível.  

Sonho? Visão? A saraivada de tiros prostrou-o de uma só vez. Os homens 

sólidos deixaram-no onde estava. Seus rostos refletiam um vago e torturado orgulho 

interior, como se sentissem haver “vingado” alguma coisa ampla, justa, de dimensão 

social. Depois, os sapatos ordinários voltaram a pisar as pedras da vereda íngreme, em 

marcha de retorno.  
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5. ANÁLISE DO CORPUS LITERÁRIO 

 

De forma esparsa e diluída, na literatura de Silveira de Souza, o negro é 

apresentado em diferentes situações sociais, geográficas, e de trabalho, nessa cidade 

fictícia e literária. O negro da narrativa de Silveira de Souza sofre a ação determinista 

do autor – essas personagens habitam as elevações, morros, encostas, e entornos 

suburbanos. Esse sujeito é apresentado em situações de trabalho; pode ser notado, 

também, em importantes eventos sociais da cidade de Florianópolis.  

5.1. Da posição geográfica do negro na narrativa 

 

O primeiro registro, da localização geográfica do negro, pode ser encontrado na 

narrativa do conto “O Amante”, do livro O vigia e a cidade, de 1960. O conto apresenta 

o plano de um homem que sobe um morro para encontrar a sua amante. No decorrer da 

narrativa, o escritor descreve as particularidades desse local, como os detalhes das ruas 

entre outros. O negro é apresentado perifericamente na narrativa, mais como um 

detalhe, o trecho adiante confirma essa ideia: “Adiante, alongava-se a rua sem 

calçamento, marcada de sulcos cheios d‟água. Um negro fumava no lado oposto, 

olhando tranquilamente a noite” [...] [p.43]. Em outros dois registros, que localiza 

geograficamente o negro, o romance, Um ônibus e quatro destinos, livro de 1994 e o 

conto, “O Olho de Deus”, do livro, Relatos escolhidos, publicado em 1998, contêm 

particularidades da população negra moradora do continente da Ilha de Santa Catarina. 

O romance, Um ônibus e quatro destinos, contêm a descrição da localização do bairro 

do Estreito, no continente da Ilha de Santa Catarina. O trecho selecionado apresenta a 

narração em que um personagem do livro menciona o nome do mulato Alcino, um dos 

diretores do centro de umbanda, que fica localizado no Estreito: “Além disso, ainda 

ontem prometera ao Alcino que conversaria com o dr. Mário. Pôs o fusca em 

movimento e tomou o caminho da ponte, na direção do Estreito”. [p. 25]. Já no conto o 

“Olho de Deus”, a mulata Nádia, mora no continente, a descrição do autor não poderia 

ser mais sugestiva, a qual pode ser lida a seguir:  

 

Depois disso o carro arrancou e seguiu como barata tonta pela ruela de 
lajotas úmidas da madrugada e atravessamos a Ponte e ganhamos o 

asfalto da BR 101[...]. Deixei-a dez quilômetros do centro da cidade, 

depois de retalhar palmo a palmo o labirinto anguloso de ruelas de um 

Conjunto Habitacional com a sua neurose desnorteante de infindáveis 
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casinholas padronizadas, até chegarmos ao sopé de um barranco sobre 

o qual, numa extensa platibanda, espalhavam-se em desordem 

barracões quadrangulares de tábuas velhas e escuras. Um deles seria 
certamente o palácio da deusa. [...]. [p. 132]. 

 

Já o conto, “O cerco”, do livro, Contas de vidro, de 2002, a narrativa descreve 

um destacamento policial que sobe um morro à procura de um fugitivo negro. A 

descrição apresenta as particularidades do terreno e as edificações que circundam a casa 

do foragido. O excerto retirado do conto mostra mais uma localização geográfica do 

negro no universo literário de Silveira de Souza:  

 

Lá para cima, além da vereda íngreme que os homens escalavam, a 
vegetação se fazia mais cerrada, mais alta, árvores que se adensavam 

em torno de uma faixa de sombra. [...] Próximo à faixa de sombras, no 

fim da vereda, os homens se espalharam em pequenos grupos, 

passaram a avançar em semicírculo, cujo centro era uma cabana de 
madeira entre as árvores. Perscrutaram o silêncio pesado que envolvia 

a cabana às escuras.[...] Você está no fim, negro safado! – gritou outra 

voz. [p. 97, 98, 99].  

 

O autor situa o negro na narrativa, casualmente descreve o espaço geográfico a 

que o sujeito negro se encontra. Estudos realizados em terras da Ilha de Santa Catarina, 

que tiveram por objeto e foco, o negro, situam esse sujeito em determinadas regiões 

geográficas. Esses estudos convergem para um ponto único, se forem comparados, em 

parte, com a literatura de Silveira de Souza. Cardoso (2000)
 
foca em seus estudos a 

localização geográfica dos negros, descendentes diretos dos escravos. Segundo o 

sociólogo, essa população se fixou nas encostas e morros da capital, no entorno da 

cidade, e também na área continental e suburbana do Estreito. (CARDOSO, 2000, 

p.191, 192). Os estudos de Cardoso dirigem-se a um ponto em comum, se comparados 

com a narrativa do escritor catarinense. Dos excertos retirados das obras de Silveira de 

Souza, e aqui apresentados, que descrevem locais, todos apontam localizações 

geográficas comuns à população negra que o pesquisador situa. E Cardoso (2000) 

continua que a classe mais abastada se fixou nos vales da cidade de Florianópolis, e as 

classes menos favorecidas foram obrigadas a se fixar nas ladeiras e morros que 

circundam a cidade. Dos trechos selecionados da narrativa de Silveira de Souza, os 

negros moram em morros e na área continental. Fica evidente a representação do real na 

literatura do autor. Reduto da população negra, essas regiões foram paulatinamente 

povoadas por ex-escravos e libertos, também foi pouso para indivíduos vindos do 

interior em busca de melhores condições de vida. 
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5.2. Da situação profissional do negro na narrativa 

 

Outra questão importante na narrativa de Silveira de Souza é a situação 

profissional dos personagens negros que estão contidos em sua literatura. Parte dos 

indivíduos negros desempenha funções no funcionalismo público, também como 

trabalhadores braçais, e outra parte em profissões pouco qualificadas. Os negros 

exercem atividades que condizem com aquilo que os estudos sociológicos e históricos 

apresentam. Essa presença negra, exercendo atividades de trabalho, pode ser lida no 

conto “O Negócio”, do livro, Uma voz na praça, de 1962. O excerto curto mostra a 

localização de negros trabalhando em uma zona portuária: “Entrou pela rua da praia, 

olhando as barcaças e as baleeiras, deitadas na areia, próximas ao Mercado. Negros 

carregavam fardos sobre os trapiches”. [p. 55]. Cardoso (2000) escreve que nas 

entrevistas com populares do grupo negro, durante o seu estudo, soube que o número de 

trabalhadores negros na zona portuária era expressivo, e equivalente ao número de 

trabalhadores brancos. Por outro lado, a pesquisa de Cardoso também contempla a 

questão social de negros e mulatos nas camadas intermediárias da população de 

Florianópolis. Segundo o pesquisador, o número é reduzido, e continua: “que o número 

de profissionais liberais, como normalistas e contadores, ou que possuem grau médio, 

são tão poucos que podem ser até nomeados”. (CARDOSO, 2000, p. 161). O 

pesquisador delimita e trabalha com três grupos de negros que exercem determinadas 

funções e ofícios. O primeiro grupo são aqueles que ascenderam socialmente e que 

ocupam postos de trabalho de nível médio, indivíduos portadores de diplomas de grau 

médio e superior, professores, educadores, comerciantes, funcionários públicos civis e 

militares. No segundo grupo, incluem-se os trabalhadores artesanais da cidade, é a elite 

da população trabalhadora negra, frisa o pesquisador, esses são os descendentes dos 

antigos escravos que exerciam funções mais qualificadas nas “profissões mecânicas”
21

. 

O terceiro e último grupo forma a massa de trabalhadores braçais, que pressupõem a 

utilização da força física, são os que ocupam as posições de trabalho pior remuneradas, 

mais árduas e desconfortáveis, esses trabalham na estiva, no serviço doméstico, vivem 

de “expedientes”, numa situação de subemprego e dependência crônicos. (CARDOSO, 

2000, p. 190, 191). Nota-se que parte desses trechos da narrativa de Silveira de Souza 

                                                             

21  Os trabalhadores desse grupo concentravam-se nas indústrias de transformação e extrativa. Nas 

profissões liberais, incluíam-se, os ferreiros, mecânicos, eletricistas, sapateiros, profissionais de 

comunicações e transportes. 
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apresentados logo acima e, os que vêm a seguir, representam situações sociais reais. 

Partindo desse ponto, o livro Um ônibus e quatro destinos apresenta a figura do mulato 

Alcino, que é um funcionário público responsável pela direção de um centro de 

umbanda. Em outra passagem, do conto, “IRPVII”, do livro Cavalo em chamas, de 

1981, encontra-se a figura de uma funcionária pública, uma mulata indolente e alheia ao 

sofrimento dos segurados:  

 

Pude ver lá para trás da parede divisória a mulata gorda, de seios 

fartos e caídos sob a blusa vermelha, sentada diante da garrafa térmica 
sobre uma pequena mesa envernizada e cor de pinho. Cabeça 

inclinada para um lado, a mulata concentrava os olhos no copo de café 

com leite à sua mão esquerda, enquanto a mão direita empunhava um 
sanduíche, que ela ia mastigando com as bochechas infladas. [p. 35, 

37].  

 

No conto “Exercício burgueses”, do livro Cavalo em chamas, aparece a figura 

de um crioulo balconista. Em Um ônibus e quatro destinos, temos a figura de um outro 

mulato que trabalha em uma rodoviária:  

 

Logo que o ônibus estacionou, o homem, que de cócoras cochilava, 

levantou-se. Era um mulato gordo de cara redonda, baixa estatura, 

atarracado, uma enorme e flácida barriga lhe caia, parecendo 
seccionada de suas curtas pernas por uma grossa cinta de couro, 

fortemente presa à altura do baixo ventre. [p. 15].  

 

Silveira de Souza descreve a realidade do que acontecia nessa “urbs” ficcional 

nos idos de 1960. Essa situação profissional dos negros na narrativa de Silveira de 

Souza também pode ser comparada com os gráficos que Cardoso (2000, p.162, 163) 

apresenta com as relações dos cargos e postos de serviços exercidos por negros. O 

quadro não difere muito da situação na narrativa de Silveira de Souza. Vale ressaltar 

que Cardoso (2000) afirma que a situação dos negros libertos, após 1888, continuou a 

mesma. O negro-escravo continuou a exercer as mesmas funções de trabalho após a 

libertação, ou seja, as relações de trabalho, entre negros e brancos, como a situação de 

contato continuaram as mesmas. 

5.3. Da situação cromática do negro na narrativa 

 

A cor do negro na narrativa de Silveira de Souza tem três matizes: crioulo, 

mulato e negro. Carregado de forte significado, tanto histórico, como social, essas 

nomenclatura tem sentidos e significados diferentes em determinados contextos. O 
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relato do viajante Otto Von Kotzebue, integrante da expedição russa que aportou no 

século XIX na Ilha de Santa Catarina, por exemplo, diz que o maior insulto em 

português é ser chamado de “negro”. Alguns termos ganham sentidos diferentes com o 

passar dos anos e do tempo. A palavra “negro”, que era carregada de forte negatividade 

no século XIX, contém carga semântica diferente em algumas obras do autor 

catarinense. No conto “O Velho”, do livro, O vigia e a cidade, de 1960, há uma 

passagem em que os negros estão se confraternizando em uma venda (estabelecimento 

comercial), e, essa perspectiva é visualizada por um cidadão à margem da sociedade:  

 

Era o velho. Num tempo longínquo a mulher o abandonara, ele não se 

incomodou. A vida. Penetrava os botequins sórdidos, ficava num 

canto. Divertia-se olhando os negros, achava os negros engraçados. 

“Deus do céu, como são engraçados os negros!” Traziam-lhe batida de 
limão, êle bebia. Muitas vezes saia pra noite com os olhos vermelhos e 

inchados, a cabeça a rodar. [p. 21].  

 

Em outra passagem, do conto “O cavalo em Chamas”, do livro Cavalo em 

chamas, de 1981, aparece mais uma vez a figura do negro, desta vez é da perspectiva de 

um comerciante arruinado: 

 

“Ainda não sabe da última?”, o polícia intensificou o tom da voz, mal 

contendo para saborear o inédito e divertido da notícia. “O 
Gumercindo morreu!” “Já era tempo”, resmungou Jorge Morais, numa 

careta, sem levantar os olhos. “Ih! Ih! Ih! Estourou de tanto beber ! 

“Ficou me devendo cem pratas.” “Ih! Ih! Ih!” Aquele negro era fogo!” 

Morreu pendurado em todos os botecos da paróquia!” [p. 22]. 

 

Outra passagem é a do balconista crioulo do conto “Exercícios Burgueses”, do 

livro, Cavalo em chamas. A situação de contato entre o mulato e o branco também pode 

ser analisada na literatura de Silveira de Souza. Nádia, a mulata sensual, profissional do 

sexo, monumento sexual, do conto, “O Olho de Deus”, é designada por alguns nomes 

que lembram a sua origem. Naja de ébano, Nádia negra são referências na narrativa. A 

cor escura do ébano e o aspecto selvagem das curvas de um réptil designam a 

sensualidade de uma mulata promíscua. Langsdorff, naturalista que visitou a cidade em 

1803, integrante de uma expedição russa, escreveu que o vírus da doença venérea é bem 

difundido, e que a promiscuidade era grande, devido às relações sexuais entre jovens 

brancos, com suas escravas. (HARO, 1996, p. 180). Já Cardoso (2000, p.176) diz: que a 

concupiscência sexual do branco fomentava o desregramento a que o escravo era 

obrigado em sua vida sexual. Todo o aspecto de promiscuidade está na figura de Nádia, 
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e não no seu cliente, Paulo, pois a mulata é o réptil astuto que encanta a vítima incauta. 

A ação dessa passagem repete o comportamento social dantes, na situação de contato 

entre negros e brancos e revela-se um contínuo, criando na narrativa uma ponte de 

ligação entre o real e o ficcional. Outra situação de contato pode ser verificada no conto 

“Canário de Assobio”, do livro Quatro alamedas, de 1976. Nesse conto, ocorre a 

descrição da convivência de um casal. A mulher, que tem o nome de Negra, é 

constantemente ordenada a limpar a gaiola do pássaro. Mas ao ver de outro ângulo, de 

uma perspectiva diferente, pode-se notar a relação de proprietário-coisa entre os dois, 

praticamente o marido trata a sua esposa como mais uma coisa do que um ser humano. 

Na narrativa, o nome Negra sempre está associado ao serviço. Os trechos selecionados, 

do conto, embasam esse pensamento:  

 

Negra abriu a porta dos fundos da casa, para o quintal, avançou a 

cabeça de carapinha rente ao crânio contra o vento, abriu os olhos 

vivos [...] Negra foi, cria-criada. As pernas compridas, coxas finas, 
correram no vento, voltaram, ágeis; as mãos traziam a gaiola de 

bambu, dentro dela a pequena mancha verde, bolinho de penas 

mansas, arrepiadas de frio. [...]- Limpa a gaiola Negra! Levantavam-se 
as varetas; mão desastrada de Negra puxando a semi-banana bicada, 

roída, pontilhada de sementinhas pretas; virava o canequinho de água, 

o canário verde-azul em rodopio [...]. [p. 20]. 

 

Essas duas situações descritas, de Nádia e Negra, também fazem lembrar um 

antigo adágio dos tempos de escravidão: “Branca para casar, mulata para f..., negra para 

trabalhar.” (FREYRE, 2004, p. 72). Outra situação observada na narrativa de Silveira de 

Souza, é que temos três nomes para designar o negro, conforme destacamos acima. 

Negro, mulato e crioulo. Existem certos problemas quando designamos essas cores em 

uma possível escala cromática. Pois essas cores podem ter sentidos diferentes em 

determinados contextos. Ou, um mesmo termo pode ter significação oposta em 

determinadas situações. O trabalho de Leite (1988) aborda essa questão e é um dos 

pontos que pode ser mencionado neste trabalho, a classificação das cores no 

questionário aplicado, e como criticar a confusão entre etnia e cor, do processo de 

recenseamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. O que Leite 

afirma nos idos da década de 1980, ainda permanece. Segundo a autora do trabalho, um 

dos equívocos do IBGE, é o de reproduzir a discriminação racial por cor e reproduzir 

em seus questionários, não a procedência étnica. Se analisarmos os questionários e 

tabelas entre os censos da década de 1980 e de 2010, verifica-se que houve pouca 
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alteração, quando se trata da pesquisa sobre cor, raça e etnia. Uma das poucas alterações 

foi a de suprimir os nomes que designavam os descendentes dos cruzamentos entre 

brancos, negros e índios. Mameluco, cafuzo, caboclo, cabra, pardo e mulato são nomes 

que não mais aparecem no atual questionário do IBGE. O questionário do IBGE do 

censo de 2010
22

 conta apenas com as cores preta e parda. Outro questionamento do 

estudo está em criticar que o branco é a única cor que não tem graduação, e mais, a cor 

está em primeiro na lista, situando-a como sinal de pureza. O branco é o puro, o negro é 

carregado de miscigenações. Literariamente ocorre que, nos trechos de contos e 

romances aqui apresentados, os negros possuem matizes de cores diferentes, essa 

situação cromática em uma escala de cores está diretamente ligada às funções 

desempenhadas profissionalmente, e como em situações de contato vividas pelos 

personagens negros da narrativa de Silveira de Souza.  

O negro desempenha a função de estivador, no conto “O Negócio”, do livro 

Uma voz na praça: “Negros carregavam fardos sobre os trapiches”. [p. 55]. Em outro 

conto, “Canário de Assobio”, do livro, Quatro alamedas, a personagem Negra é 

ordenada a limpar seguidamente a gaiola de um pássaro, passagem que pode ser lida 

nesse excerto: “Passarinho de banana; canário de assobio. Um chão de gaiola forrado de 

papel, com a variedade de minúsculas dunas amarelas de cocô. - Limpa a gaiola Negra!” 

[p. 21]. O negro em outro matiz de cor, o crioulo balconista, do conto “Exercícios 

Burgueses”, do livro O cavalo em chamas:  

 

Quando entrei ali, por volta das três da tarde, um operário de macacão 

contava piadas ao crioulo do outro lado do balcão, e ambos riam. O 

crioulo era esguio, usava um avental branco encardido, tinha uma 
imensa cabeleira crespa armada a custa de laquê, calças justas às 

pernas e gestos efeminados. Servia um copo de café preto e um 

sanduíche de queijo ao operário. “Se é dinheiro que o senhor procura, 

veio na hora errada”, o crioulo soltou uma risada e piscou para o 
operário, “todo mundo sabe por aqui que o velho tá na pior”. [p. 45]. 

 

Vale lembrar que o termo crioulo designa o negro nascido no Brasil, e que seria 

mais apto ao trabalho braçal do que o negro recém-chegado da África, pois tinha mais 

aptidão para determinadas tarefas. O uso desse termo, e sua significação, podem ser 

lidos nas narrações de Carl Friedrich Gustav Seidler, quando da sua passagem pela Ilha 

de Santa Catarina, militar suíço-alemão contratado pelo governo imperial brasileiro para 

                                                             

22 Disponível:http://www.ibge.gov.br/censo2010/download/questionarios/questionario_amostra_cd2010.p

df  Acessado no dia 19 de mar. 2013. 

http://www.ibge.gov.br/censo2010/download/questionarios/questionario_amostra_cd2010.pdf
http://www.ibge.gov.br/censo2010/download/questionarios/questionario_amostra_cd2010.pdf
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integrar as novas forças militares, em 1825. O trecho em que designa a diferença entre 

negro e crioulo pode ser lido nessa passagem: “Má sorte é a dos negros que vão para as 

fazendas do interior. Embora de constituição mais forte, mais robusta, o „negro novo‟ 

tem menos vontade de trabalhar do que o crioulo” [...]. (HARO, 1996, p. 290). Já o 

mulato pode ser lido nos seguintes trechos dos livros Um ônibus e quatro destinos, O 

cavalo em chamas, no conto, “IRPVII”, trechos já supracitados. Esses mulatos 

desempenham funções mais qualificadas, menos braçais, e um pouco mais 

privilegiadas. Cardoso (2000, p. 170) assevera em seu trabalho que os mulatos, 

relatados pelos cronistas e viajantes dos séculos XVIII e XIX, como pelos seus estudos, 

situavam-se em posição um pouco superior aos negros-escravos, e negros libertos. Parte 

dessa literatura de Silveira de Souza, que tematiza o negro, reproduz em parte essa 

mesma estratificação de valores da sociedade florianopolitana. A estreita relação, negro 

e crime, negro e negatividade, também pode ser lida no conto “Cavalo em Chamas”, do 

livro Cavalo em chamas, e no conto, “O Cerco”, do livro, Contas de vidro. No conto “O 

Cavalo em Chamas”, tem-se a descrição de um negro devedor, de um comerciante. Já 

em “O Cerco”, temos a longa descrição narrativa de um desfecho funesto contra um 

foragido negro. Nessas duas situações, pode-se observar uma negatividade. A palavra 

“negro” em parte da narrativa sempre vem associada a algo negativo, contrário às boas 

relações sociais, morais e comerciais. A passagem do conto “O Cavalo em Chamas”, 

demonstra isso: “Ih! Ih! Ih! Aquele negro era fogo! Morreu pendurado em todos os 

botecos da paróquia!” [p. 22]. Em “O Cerco”, o tom da narrativa é mais severo: 

 

Você está no fim, negro safado! – gritou outra voz. As vozes não 
tiveram resposta. Seguiu-se apenas um momento de silêncio, de 

expectativa, de ansiedade. Os homens continuaram nas suas posições, 

estáticos. - Saia antes que comece a atirar! – gritou mais uma voz. - 
Você não tem chance!- Você está no fim, negro ladrão! [p. 98, 99]. 

 

Alguns relatos de navegadores e pesquisadores estrangeiros que descreveram os 

negros da Ilha de Santa Catarina, como, Carl Friedrich Gustav Seidler, e, Auguste de 

Saint-Hilaire sempre eram de forma crítica, geralmente negativa. Com certa censura, os 

seus relatos eram recheados de estereótipos degradantes, que colocavam o negro em 

uma escala natural, parentes mais próximos de animais selvagens do que seres dotados 

de raciocínio. Não contentes, associavam o roubo, a preguiça, a indolência e a 

depravação sexual, ao negro. Arquétipos criados a partir de um sistema escravocrata 

implacável, o negro reunia tudo de negativo e degradante. Essa condição negativa e 
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estereotipada desse arquétipo africano teve origem nas relações entre senhor e escravo 

no período do Brasil-Colônia, e aperfeiçoadas no Brasil-Império. Leite (1988, p. 26) 

escreve que o sistema escravocrata não tinha uma definição clara a respeito do negro, se 

o negro era escravo ou livre, ser negro era sinônimo de trabalho, como palavra, sugeria 

trabalho, o seu inverso era preguiça. Essas denominações classificavam e continham em 

seus devidos lugares, negros, crioulos e mulatos, na sociedade. Cada qual com seu valor 

e funções na economia escravocrata, e pós-escravocrata.  

5.4. O negro no universo social da narrativa 

 

O negro no universo literário de Silveira de Souza também aparece em eventos 

importantes da sociedade florianopolitana e em reminiscências da infância do 

narrador/autor. Três contos do autor catarinense descrevem brevemente a presença do 

sujeito negro. Os contos “Nuvens”, do livro O vigia e a cidade, “Uma Procissão”, do 

livro Quatro alamedas, “O Álbum de Ceninhas”, do livro Relatos escolhidos, 

apresentam diversas situações de reminiscências do narrador/autor em que o negro 

aparece de forma integrada com os brancos, como também evidencia a importância dos 

negros, como agentes imprescindíveis da formação do alicerce multiétnico 

florianopolitano. No conto “Nuvens”, aparece uma reminiscência do narrador que 

descreve um quadro de sua infância:  

 

Não íamos à missa. Domingo de sol, manhãzinha, éramos sempre três, 
calças curtas, pés no chão. Íamos de caniço em punho pescar baiacus. 

Às vezes, sentávamos antes no pastinho e o negro Pudino tirava do 

bolso cigarros amassados, que distribuía [...]. Os baiacus faziam 
estrias na água logo desmanchadas. Negro Pudino pescava-os com 

habilidade e sádico enchia-lhes o ventre de cócegas, estourava-os com 

o pé, rindo-se maldosamente. Seus cadáveres ali ficavam, tripas de 

fora, expostos ao sol, vidravam-se os olhos de sapo sem 
compreenderem que os humanos têm a mesma crueldade dos peixes 

grandes. [...] [p. 31].  

 

Em, Uma Procissão, nota-se a integração de negros e brancos na procissão de 

Nosso Senhor dos Passos, importante e secular evento religioso de Florianópolis:  

 

Pronto! Sumira-se a procissão. Esfumara-se o mistério. 

Repentinamente a invasão da rua. Frouxas e baixas as cordas, a 
invasão da rua: negros, brancos, velhos e crianças, soldados, 

funcionários e comerciantes, gente e gente, aos atropelos: risos, gritos 
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empurrões, bruaá fervilhante, inesperado, selvagem, inconsequente 

[...] [p. 38].  

 

Já em “O Álbum de Ceninhas”, mais uma reminiscência do narrador, como 

também, mais uma aparição do negro Pudino:  

 

Íamos enturmados para as sessões dominicais vespertinas do Imperial: 

você, eu, Tatá, Marreco, Gervásio, o negro Pudino, Elizete, Alzirinha. 
Aquelas sessões barulhentas, onde se gritava, ria, batia-se com os pés 

no assoalho, assobiava-se e, por muitas horas, assistia-se a um 

noticioso chamado de Complemento Nacional, a um desenho de 
animação, dois longas e um capítulo de seriado [...] [p. 134].  

 

Nota-se que, apesar de serem esparsas, as menções aos negros, cada posição em 

que esse sujeito é colocado dentro da narrativa, carrega considerável peso histórico e 

social. Quase que desaparecido do universo cultural florianopolitano, o sujeito negro 

sofre, um lapso de esquecimento social. Patrícia de Freitas (1996) escreve que, além dos 

açorianos, os negros estão também presentes no universo folclórico de Florianópolis. 

Em seu trabalho sobre a presença do elemento negro nas esculturas do professor e 

folclorista Franklin Cascaes, a pesquisadora analisa as esculturas, e chega à conclusão 

de que muitas continham fenótipos atinentes aos africanos. A maioria dessas esculturas 

modeladas em argila e gesso situa o negro em manifestações tradicionais do universo 

religioso católico de Florianópolis. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, (Igreja dos 

Pretos), tradicional irmandade religiosa da capital, é um desses nichos em que a 

presença negra se faz presente e que é modelada em cerâmica por Cascaes. Outra 

manifestação religiosa em que os negros são modelados é a da Procissão da Mudança, 

ou dos Pobres do Nosso Senhor Jesus. A Procissão da Mudança tem por objetivo 

solenizar o traslado dos implementos religiosos utilizados na Procissão de Nosso Senhor 

Jesus dos Passos, que estão guardados na Capela do Menino Deus do Hospital de 

Caridade, para a Catedral Metropolitana. Esse traslado é, geralmente, realizado dias 

antes das solenidades religiosas da Páscoa Cristã por pessoas, de cor, idôneas e 

populares. Um dos primeiros negros a ser admitido na Irmandade de Nosso Senhor dos 

Passos, foi Idelfonso Juvenal, figura já lembrada nesse trabalho, que teve a honra de 

carregar o pálio que abrigava o Arcebispo da capital, honra geralmente reservada a 

grandes autoridades políticas. Outro questionamento de Freitas (1996) é o da 

folclorização da cultura negra de Florianópolis. A Dança dos Negros Velhos do 

Caxangá retratada nas esculturas de Cascaes desloca o sujeito negro. Confrontando os 
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conceitos, cultura e folclore, temos dois conceitos antagônicos. Pois um é uma prática 

social de determinado grupo, o outro é mera representação de algo sem vínculo com o 

real. A palavra cultura relaciona-se com as práticas de organização simbólica, de 

produção social de sentido, de relacionamento com o real. Mesmo com as dificuldades 

da escravidão, o negro desenvolvia formas paralelas de organização social. Já o folclore, 

pode ser designado como um processo de desvinculação com a cultura, e de um grupo 

étnico. Tal processo consiste em transformar as manifestações culturais em algo 

irrelevante para se montarem esquemas de entretenimento para vastas camadas da 

população. Manifestações como A Dança dos Negros Velhos do Caxangá, e a do 

Cacumbi, que dantes eram expressões culturais, hoje são meras representações de algo 

que produzia sentido para certo grupo étnico. No caso das personagens negras da 

narrativa de Silveira de Souza, elas estão situadas em nichos social e geográfico, aí, o 

negro é apresentado literariamente como sujeito social, apesar das dificuldades que 

enfrenta, e não é apresentado como mero autômato do entretenimento.  

5.5. Preservar o autor e o seu legado literário 

 

É preciso dizer que as passagens de trechos selecionados em que o negro aparece 

na narrativa não têm o objetivo de criticar o autor catarinense. O trabalho visou mostrar 

a presença da figura negra, bem como as imbricadas relações sociais contidas na 

tessitura do texto. A inserção de estudos históricos e sociológicos teve por finalidade 

não só respaldar o trabalho, mas também evitar e não repetir o problemático discurso 

reacionário de alguns estudos em relação ao racismo na literatura. Monteiro Lobato foi 

um dos escritores que sofreram a reprimenda de setores educacionais, quanto aos nomes 

e designações aos seus personagens negros. Inclusive alguns de seus livros foram 

retirados e banidos de escolas. Se seguíssemos essa prática, grandes baluartes do 

pensamento filosófico e literário também teriam de ter suas produções suprimidas das 

bibliotecas, e quem sabe queimadas em verdadeiros autos de fé modernos. Aristóteles 

(384-322 a.C.) também teria de ser proibido, as críticas e depreciações do filósofo em 

relação às mulheres e aos escravos podem ser lidas em sua Poética. Outro que pode 

entrar na lista é o escritor Willian Shakespeare, (1564-1616) pois o seu Otelo, é eivado 

de estereótipos racistas contra os judeus. Joseph Conrad, (1857-1924) e Rudyard 

Kipling, (1865-1936), com os seus eurocentrismos; Conrad com a sua narrativa 
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colonialista britânica de Heart of darkness
23

 recheada de depreciações aos negros; 

Kipling e sua obra colonial infantil, Mogli, e também pelo evidente poema racista The 

white man burden.
24

 E existem outros escritores brasileiros e estrangeiros, que se 

fossem lidos e revisados na contemporaneidade seriam também incinerados. Apresentar 

reacionariamente a obra de Silveira de Souza seria desprestigiar o legado desse escritor 

catarinense. Dois trabalhos de seu legado podem poupá-lo futuramente de uma 

“investigação racista”: Sonetos da noite (1958), seleção de poemas de Cruz e Sousa, é 

uma reunião dos principais trabalhos do escritor simbolista; o conto “O Cerco”, do 

livro, Contas de vidro (2002), trata de uma implacável perseguição de policiais a um 

negro fugitivo, a narrativa com forte protesto antirracista, denuncia a força 

desproporcional das instituições quanto à figura negra. Só esses dois pontos já 

poupariam o escritor catarinense de denúncias racistas. Outra situação que não é 

contemplada nos estudos de racismo, principalmente na literatura, é a questão temporal 

em que a obra foi produzida. Se esses estudos fossem analisados na perspectiva da 

Análise de Discurso, ver-se-ia quanto os escritores estão inseridos em universos 

discursivos totalmente distintos da contemporaneidade. Épocas em que era livre e aceito 

o discurso da eugenia (principalmente no meio acadêmico e intelectual),
25

 da 

superioridade dos caucasianos frente aos outros fenótipos humanos, esse era o universo 

de Monteiro Lobato.  

Não há como negar a presença do sujeito histórico negro, pois a cada 

recrudescimento imposto, mais se revela, mais contornos ganha a presença no universo, 

cultural e social moderno. Cada movimento analisado tem como causa uma 

consequência passada. Cada presença registrada é única. O passado escravocrata, que 

em Santa Catarina não teve a mesma força em termos de quantidade de cativos, mas que 

se reproduziu como nas demais partes do Brasil, o mesmo rigor do açoite e do tronco, é 

um legado para a atualidade. Pedro (1988) diz que esse passado de escravidão 

catarinense legou à contemporaneidade ideias e conceitos pejorativos e 

marginalizadores aos negros, descendentes diretos dos escravos. E continua afirmando 

que decodificar, encontrar e desmistificar esses conceitos errôneos, contribui para um 

enfrentamento desse estado de conceitos, que atrapalham e dificultam a marcha para 

patamares mais justos, dos negros, em território brasileiro, e de Santa Catarina.   

                                                             

23 O coração das trevas. 

24 O fardo do homem branco. 

25 Ver a extensa obra sobre eugenia do médico, antropólogo, Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906). 
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6. CONCLUSÃO 

 

Quando se fala em Sul do Brasil, forma-se, no imaginário coletivo, a imagem 

das colônias europeias e suas tradicionais populações alemãs, italianas, polonesas entre 

outras. Mas poucos sabem que houve um processo de escravidão e também ignoram que 

essas terras possuem a mesma cor vermelha dos povos Guarani, Xokleng e Kaingáng. A 

escolha do tema deste trabalho foi influenciada pela lei 10.639/03, que versa sobre o 

ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no Ensino Básico, e que ressalta a 

importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira. A presença do negro 

na narrativa de Silveira de Souza é mais que um título de trabalho, é um despretensioso 

reescrito sobre um povo lutador e sofredor, dessa parte do Brasil meridional, e também 

uma homenagem ao escritor catarinense. Hoje, quando se fala muito em reescrita, no 

resgate das origens, tudo isso é mais do que relevante, é uma dívida que temos com o 

passado.  

O trabalho alcançou o objetivo de mapear e situar o negro na narrativa de 

Silveira de Souza. Essas passagens ficcionais não diferiam muito da realidade 

apresentada, e exemplificada, nos exemplos de registros históricos e sociológicos que 

serviram de embasamento, mais do que teórico, para o trabalho. Oculto na tessitura do 

texto, o negro quase que invisível, foi realçado na narrativa. Mais do que isso, é um 

trabalho inédito, em se tratando da presença do negro, em uma parte da literatura 

catarinense, de um escritor e de sua obra. 

A metodologia do trabalho teve como escopo ler e anotar as passagens em que 

se encontravam o personagem negro na literatura de Silveira de Souza. Foram sete 

livros do autor catarinense em que foi detectada tal presença: O vigia e a cidade (1960), 

Uma voz na praça (1962), Quatro alamedas (1976), O Cavalo em chamas (1981), Um 

ônibus e quatro destinos (1994), Relatos escolhidos (1998) e Contas de vidro (2002). 

As passagens em que o negro aparece são, geralmente periféricas, detalhes apenas da 

narrativa. Em alguns contos, o personagem negro está mais do que evidenciado, ele é o 

protagonista, fato que pode ser verificado nos contos “Canário de Assobio” (1976); “O 

Olho de Deus” (1998); “O Cerco” (2002), e em partes do romance, Um ônibus e quatro 

destinos, (1994). Mesmo quando as passagens eram periféricas, notava-se uma 

particularidade única, histórica, social. Essa narrativa periférica pode ser lida nos 

seguintes contos: “O Velho”, “Nuvens”, “O Amante” (1960); “O Negócio” (1962); 

“Uma Procissão” (1976); “O Cavalo em Chamas”, “IRPVII”, “Exercícios Burgueses” 
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(1981). Eram ínfimas, as passagens, duas ou três linhas, mas para olhos atentos eram a 

realidade transformada em ficção. Algumas dessas passagens descrevem o negro 

sempre em uma posição de pouco prestígio, em outras, o trabalho era braçal ou pouco 

qualificado, noutras aparece exercendo atividades no funcionalismo público, desses 

personagens, parte não tinha nome próprio, ou quando tinha era seguido do termo 

mulato, ou negro: negro Pudino do conto “Nuvens” (1960), mulato Alcino, do romance, 

Um ônibus e quatro destinos (1994); o crioulo balconista, do conto, “Exercícios 

Burgueses” (1976); o negro, do conto “O Cerco” (2002) são os negros nomeados apenas 

por designações de cor. Outro fato apresentado foi a relação negro e roubo, no conto “O 

Cerco” (2002); e da prostituição, no conto “O Olho de Deus” (1998), são fatos que 

evidenciam a reprodução de uma realidade na ficção. Na narrativa de Silveira de Souza, 

o negro não tem uma posição de prestígio, ou quando é evidenciado, sempre está 

relacionado a algo negativo, está fadado a um determinismo literário. 

Sempre que nos debruçamos sobre um objeto de estudo, estamos evidenciando 

um ponto, mas ao mesmo turno estamos ignorando outro. Além do negro, da solidão e 

da desesperança, encontrados na narrativa de Silveira de Souza, também pode se 

encontrar outras perspectivas de trabalho, as recorrentes passagens acerca de imagens 

religiosas, parapsicológicas, metafísicas, que estão evidenciadas em muitos dos livros 

do escritor, são caminhos abertos, opções para uma outra pesquisa. Sobre o negro na 

narrativa de Silveira de Souza, penso que o assunto não está encerrado, existem outros 

caminhos que podem ser trilhados, trabalhar o negro em uma perspectiva mais 

contemporânea, é uma opção, realizar um comparativo do sujeito negro na narrativa do 

escritor catarinense com o sujeito negro contido em obras literárias de escritores 

consagrados, pode ser um outro leque de oportunidades. Como pesquisador vejo que o 

personagem negro deve ser mais abordado na literatura catarinense, esse sujeito aparece 

em muitas narrativas de outros escritores desse estado. É preciso tempo para uma leitura 

minuciosa dessas narrativas, mapear por regiões, trazer outros teóricos, que tratem do 

negro na literatura, são ingredientes imprescindíveis para a empreitada. Empreender 

uma pesquisa mais ampla sobre a situação do negro na literatura catarinense é 

evidenciar sua contribuição na sociedade de Santa Catarina. Escrever sobre o negro, é 

contribuir para a construção de uma sólida base, um sólido alicerce, que possa 

contribuir de forma positiva nas políticas públicas para a promoção dos negros em 

território catarinense, e brasileiro. Em uma época de grandes transformações e de 

retificações de injustiças que estão acontecendo na sociedade brasileira, qualquer 
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trabalho, ou ação que promova a modificação de um estado de coisas, é mais do que 

necessário, é mais um tijolo na construção de um futuro mais justo.  
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8. ANEXO 

8.1. O vigia e a cidade (1960) 
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8.1.1. Conto: O Velho 
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8.1.2. Conto: Nuvens 
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8.1.3. Conto: O Amante 
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8.2. Uma voz na praça (1962) 
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8.2.1. Conto: O Negócio 
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8.3. Quatro alamedas (1976)  
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8.3.1. Conto: Canário de Assobio 
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8.3.2. Uma Procissão 
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8.4. O cavalo em chamas (1981) 
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8.4.1. Conto: O Cavalo em Chamas 
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8.4.2. Conto: IRPVII 
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8.4.3. Conto: Exercícios Burgueses 
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8.5. Um ônibus e quatro destinos (1994)  
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8.5.1. Intervalo I (Silveira de Souza) 
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8.5.2. (Silveira de Souza)  
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8.6. Relatos escolhidos (1998)  
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8.6.1. Conto: O Olho de Deus 
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8.6.2. Conto: O Álbum de Ceninhas 
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8.7. Contas de vidro (2002)  
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8.7.1. Conto: O Cerco 

 

 

 


