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RESUMO: 

Esta pesquisa de conclusão de curso pretende realizar uma reconstituição 
histórica da Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio. A pesquisa está delimitada 
aos 8 primeiros anos a partir de sua fundação, ou seja, o período de 1888 a 1896. 
Apenas alguns dias antes da abolição da escravatura, no dia 3 de Maio de 1888 um 
grupo de recém libertos fundam em Curitiba a “Sociedade 13 de Maio”. Investigando 
o primeiro livro ata dessa Sociedade consegui acessar alguns aspectos da 
organização desses recém libertos: o tipo de benefícios que eles conquistaram com 
a formação da Sociedade; o perfil dos seus associados e a importância das festas 
para a Sociedade. Esses dados possibilitam refletir como foram os primeiros anos 
do pós abolição para os libertos em Curitiba. Entender quais suas estratégias de 
sobrevivência e inserção na sociedade livre que estava se delineando em todo 
território nacional. Esses dados nos distanciam de teorias raciais de que os negros 
escravizados não estavam preparados para a liberdade e permite aprofundar os 
estudos sobre a temática. 

Palavras-chave: Pós-abolição, estratégia, clube social negro e Sociedade 13 de 
Maio
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NTRODUÇÃO: 

Quem conhece Curitiba sabe que há na cidade uma carência por lugares e 

monumentos que fazem referência à cultura e a identidade do negro curitibano. São 

poucos os espaços que posso citar: Igreja do Rosário (dos Pretos), Parque Zumbi 

dos Palmares, Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio. São diminutos em 

comparação aos vários lugares e monumentos dedicados às varias outras etnias 

que ajudaram a compor o povo curitibano, sendo dada a preferência pelas etnias de 

origem européia. A escolha de dar preferência a um grupo étnico em detrimento de 

outro, faz parte de um plano: fazer com que seus moradores e visitantes acreditem 

numa Curitiba branca. Construiu-se um discurso “mítico” em Curitiba de que sua 

população original fora composta exclusivamente por imigrantes europeus, riscando 

assim da memória da cidade as contribuições do povo negro, trazido para servir de 

escravo e o povo autóctone indígena que já habitava a região e teve que abandonar 

as pressas após sucessivas bandeiras, lideradas por orgulhosos descendentes de 

imigrantes europeus, que visavam a fundação do município de Curitiba.  

O passado “negro” de Curitiba é desconhecido pela maioria de seus 

moradores, que permanecem aceitando o discurso da Curitiba branca onde nunca 

houve escravidão. Além de serem poucos os monumentos e espaços dedicados à 

preservação da cultura afro, as que ainda existem parecem estar passando por um 

processo de perda da memória. A mudança do nome da Igreja do Rosário dos 

Pretos de São Benedito1 para Santuário das Almas, apagando da memória a 

Irmandade do Rosário dos Pretos que atuou por décadas nesse mesmo local. De 

acordo com Nora (1993) “Há locais de memória porque não há mais meios de 

memória.” A Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio passou por diversas 

transformações, ao longo do seus 127 anos.  

A maioria dos atuais frequentadores da Sociedade Operaria Beneficente 13 

de Maio acredita que a “13”, como ficou conhecida, é apenas uma casa de festas; 

poucos sabem da sua história. Mesmo com seu estandarte exposto na porta de 

entrada, poucos percebem e se questionam sobre sua origem. Os sócios fundadores 
                                                           
1
 

http://www.jesuitasbrasil.com/jst/conteudo/visualiza_lo12A.php?pag=;portaljesuitas;paginas;visualiza_
lo12&cod=3120&secao=42 11/03/2015 

http://www.jesuitasbrasil.com/jst/conteudo/visualiza_lo12A.php?pag=;portaljesuitas;paginas;visualiza_lo12&cod=3120&secao=42
http://www.jesuitasbrasil.com/jst/conteudo/visualiza_lo12A.php?pag=;portaljesuitas;paginas;visualiza_lo12&cod=3120&secao=42
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e primeiros frequentadores da Sociedade tinham uma realidade bem diferente dos 

atuais, portanto, uma motivação para se relacionar dentro da Sociedade também 

diferenciada, ressaltando o caráter político e a militância.  

Eu como mulher negra, curitibana, historiadora (em formação) me sinto 

intrigada com esses silêncios, me sinto responsável por buscar a valorização de 

espaços de cultura afro tão invizibilizados em Curitiba. Acredito que a História da 

Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio é uma referência para a cultura e 

identidade negra. Antes de começar o meu projeto monográfico, já conhecia a 

Sociedade, mas como tantos outros frequentadores desconhecia a sua História. 

Este trabalho de conclusão de curso, começou quando recebi um convite de amigos 

que estavam desenvolvendo um projeto cultural (na própria Sociedade) com o título: 

Negro, libertos e associados: identidade cultural e território étnico na trajetória da 

Sociedade 13 de Maio (1888-2011), tinha como finalidade criar o Seminário Treze(s) 

de maio:itinerários da memória negra, com o objetivo de dar maior visibilidade ao 

acervo da casa, a pesquisadores comprometidos com a História e Cultura Afro, 

interessados em aprofundar os estudos sobre  Clubes Sociais Negros e outras 

temáticas relacionadas. O estudo da “13” me permitiu abandonar a ideia 

preconcebida de que os escravizados eram alheios a sua condição, como peças 

facilmente manipuladas pelos senhores, seres totalmente desinformados. Dessa 

forma, o contato com a documentação da “13”, foi benéfica para a minha formação 

em ambas as habilitações. Ofereceu-me a oportunidade de realizar essa 

monografia, e certamente quando eu entrar em sala de aula, como professora, 

poderei ofertar a meus alunos também essa “nova” visão, como prevê a Lei 10.639-

03 que versa sobre a obrigatoriedade do ensino da História da cultura afro-brasileira.    

  Grande parte dos atuais frequentadores da 13 não conseguem estabelecer 

relações da Sociedade com a Abolição, a maioria desconhece que elas são 

contemporâneas entre si. Nas últimas três décadas do século XIX a discussão sobre 

como promover a abolição se intensificou entre os senhores de escravos, 

abolicionistas e os próprios escravizados. Era muito forte entre as elites políticas e 

econômicas a ideia de que os escravizados não estavam prontos para retornar a 

condição de homens livres. A liberdade havia sido usurpada há séculos da 

população negra e a escravidão estava naturalizada na sociedade brasileira como 
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um todo. Apesar do discurso racialista ter muitos aderentes na época, existiram 

admiráveis casos em que os escravos se organizaram em grupo ou individualmente, 

e conseguiam ir além de discussões e tomaram iniciativas como fugir, entrar com 

processos de liberdade... (PENNA, 1990). 

 Dessa maneira, os escravizados dentro de sua experiência de cativeiro não 

estavam inertes, foram seres atuantes que tentavam negociar sua condição de vida 

e que, quando não conseguiam alcançar o que almejavam entravam com processo 

jurídico contra seu senhor, se sublevavam ou até mesmo cometiam homicídios 

contra seus senhores. Ocorreram também outras formas mais diplomáticas de se 

posicionarem como fundando ou participando de jornais abolicionistas, integrando 

sociedades abolicionistas e fundando clubes negros.  

No capítulo 1, irei situar o processo de fundação de clubes sociais negros. A 

própria fundação da Sociedade 13 de Maio, como um exemplo da militância negra 

em finais do século XIX e início do XX. Sua primeira reunião foi realizada no dia 3 de 

maio de 18882 na casa do sócio João Batista Gomes de Sá, apenas alguns dias 

antes de ser abolida a escravidão. Isso indica que os 6 sócios fundadores estavam 

minimamente informados, pois já sabiam a data em que seria abolida a escravidão 

no Brasil (tanto que a sociedade adotaria como nome a data da abolição) e sentiram 

a necessidade de se unir politicamente. Aos poucos, a sociedade passou a atrair 

outros negros, transformou-se num espaço de identidade negra, onde libertos e 

descendentes podiam buscar apoio financeiro, esclarecimento sobre seus direitos, 

instrução na escola primaria da Sociedade, entre outros tipos de auxílios, incluindo 

as opções de lazer.  

No capítulo 2, irei abordar aspectos diversos da organização da Sociedade, 

que permite vislumbrar quais as dificuldades e as estratégias de sobrevivência 

adotada, para superá-las. A elaboração do estatuto, as reformas do estatuto, a 

fundação da escola noturna, as ações de beneficência (auxílio financeiro e médico), 

as atividades recreativas. O clima das sessões, o tom dos debates.  

Fazendo uma pesquisa preliminar, supus que tal instituição fosse 

inicialmente restrita a negros recém libertos e descendentes. Porém, observei que 

                                                           
2
Livro Atas de fundação installação do Club 13 de Maio e outras actas até 22 de Março de 1896. 

Disponível na Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio. 
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desde seus primeiros anos ela possuía um caráter interracial e inter classista. Qual o 

perfil dos sócios? 

 

O poder de articulação dos sócios entre eles mesmos, autoridades locais, 

outras Associações e redações de Jornais. Nesse capítulo procuro utilizar as 

abordagens metodológicas de Ana Lugão Rios e Hebe Matos para entender a 

importância dos laços de solidariedade que se estabelecia entre os sócios, recém 

libertos. Rios (1990) entende que as pessoas que partilhavam de uma mesma 

experiência de vida (o cativeiro) tendiam buscar o fortalecimento do grupo, através 

do trabalho e convívio com as pessoas próximas a elas, do que a busca por relações 

clientelistas e paternalistas. Segundo a autora dessa maneira as famílias negras 

agrárias, de Paraíba do Sul, conseguiram maior autonomia para desenvolver suas 

estratégias de sobrevivência.  

“A criação de laços comunitários – ou de uma rede horizontal de 
solidariedade – com outras famílias de pequenos lavradores, que partilham 
a mesma história e condição social, pode ser encarada também como uma 
maneira de dividir responsabilidade pela sobrevivência dos indivíduos entre 
um número maior de pessoas, auxiliando, por sua vez, a continuidade do 
grupo no tempo”. (Rios, 1990, p. 227 e 228). 
 

 A Sociedade passou por diversas transformações no período em que 

pesquiso, por exemplo, atraiu uma categoria diferenciada de sócios muitos deles 

membros da elite econômica e intelectual curitibana como Leôncio Corrêa e o Barão 

do Serro Azul. O que pretendiam esses homens ilustres num clube social negro?  

No capítulo 3, analiso a importância das festas, momento capaz de atrair 

novos sócios e gerar renda. As principais festas eram em homenagem a Lei Áurea e 

a Lei do Ventre Livre que para os recém libertos tinham uma grande importância, 

mas que com o passar do tempo, a Lei do Ventre Livre deixa de ser festejada, e 

apenas a Lei Áurea continua a ser comemorada, durante os seus 127 anos. Por que 

os sócios da Sociedade 13 de Maio prestavam homenagens a princesa Isabel e ao 

Visconde do Rio Branco? Porque não homenageavam homens negros? Entre os 

libertos não havia o reconhecimento do seu papel de seus pares no processo da 

abolição? Eram eles Monarquistas ao estilo da Guarda Negra?   

A historiografia trata desse assunto de maneiras diversas. Gomes (2006) 

abordou as ações da Guarda Negra em defesa da Monarquia, como fruto da 

mobilização política dos libertos, e não como uma milícia montada e manipulada 
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pela elite Monarquista. Domingues (2011), aborda as comemoração do 13 de Maio, 

as homenagens prestada a princesa Isabel, e a manipulação dos governantes que 

apresentavam a abolição como uma dádiva do governo imperial, portanto um feito 

da nação.  Guimarães (2010) aborda o tema a partir do conceito de “isabelismo” o 

fato de libertos prestarem homenagens a princesa Isabel e almejarem ter uma 

participação política.  

Para realizar a pesquisa sobre a Sociedade esbarrei em alguns problemas 

como a falta de informações sobre a Sociedade, tanto de trabalhos acadêmicos 

como de fontes primárias. Esse é o problema comum entre os pesquisadores de 

Clubes Sociais Negros, visto que, somente há pouco tempo, foi iniciado um 

levantamento nacional sobre os clubes, por deliberação do 1º Encontro Nacional de 

Clubes e Sociedades Negras, realizado em 2006 em Santa Maria RS. Infelizmente, 

não é possível encontrar na 13 uma documentação extensa como os seus 127 anos 

de História sugerem, pois durantes esses anos não houve o cuidado necessário a 

preservação da documentação que a casa possuía. Diversos motivos como: 

problemas financeiros, de ordem pessoal e estrutural, impediram que a 

documentação fosse armazenada de maneira mais apropriada. Esse é um fato 

lamentável visto que a “13” é a segunda Sociedade negra do Brasil (em atividade), 

sendo a primeira a Sociedade Floresta Aurora fundada em 1872 em Porto Alegre. A 

história da Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio de Curitiba se constitui numa 

lacuna que não afeta apenas minha pesquisa, mas todos pesquisadores que 

pretendem estudar a História dos libertos em Curitiba. 

Apesar de quase não haverem trabalhos acadêmicos que se referem a 

Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio de Curitiba, existe uma variedade de 

trabalhos que discorrem sobre a condição e as estratégias de sobrevivência dos 

recém libertos no pós-abolição e algumas referências a outros Clubes Sociais 

Negros do Brasil, onde é possível acessar a experiência dos recém libertos seja na 

cidade ou na zona rural.  

Utilizarei como fonte o primeiro livro ata da Sociedade Operária Beneficente 

13 de Maio, no qual consta o termo de fundação, a inscrição dos primeiros sócios e 

os registros das reuniões realizadas. Por meio desta fonte é possível perceber 

algumas transformações pelas quais a Sociedade passou como: a associação das 
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primeiras mulheres, de homens ilustres, as festas mais importantes, o apoio aos 

sócios, a fundação do botequim, da escola e os problemas financeiros enfrentados. 

O primeiro livro ata compreende o período de 1888 a 1896. Também utilizarei como 

fontes algumas notícias de jornais paranaenses da época como A Republica, Sete 

de Março e A Tribuna em que homens importantes para o abolicionismo, como 

Joaquim Nabuco e Leôncio Correia, publicaram artigos de felicitações pelas 

festividades do 13 de Maio de 1888 (Lei Áurea) e o 28 de Setembro de 1871 (Lei do 

Ventre Livre). E uma edição do jornal 1º Diário da Tarde em comemoração aos 50 

anos da abolição. Esses jornais podem ser encontrados na Biblioteca Publica do 

Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

CAPÍTULO 1: PÓS-ABOLIÇÃO CONTEXTO NACIONAL 

Na virada do século XIX para o XX a formação de clubes passa a ser um 

dos grandes entretenimentos da cidade de Curitiba, havia os clubes da elite e dos 

populares. Voltados para alguma etnia de imigrantes e ainda organizado por negros 

libertos. A formação de Clubes torna-se comum por serem considerados lugares de 

respeito, onde as famílias poderiam frequentar e gozar de um ambiente de lazer e 

discussão política, diferente dos “antros de perdição”, como as “casas de vício” e as 

“casas de tolerância”, que apesar de muito freqüentadas nunca foram bem vistas. 

Essas casas de “perdição” passam a ser perseguidas, numa tentativa de 

higienização da cidade. 

“Outro local privilegiado para as exibições e diversões foram os clubes que 
proliferaram nas grandes e pequenas cidades. Fundadas para beneficência, 
cultura e lazer dos associados, dessas agremiações davam preferência aos 
bailes e reuniões festivas, sem descurarem, porém, das conferências e 
palestras dirigidas às senhoras e aos cavalheiros do nobre quadro 
associativo.” (TRINDADE;ANDREAZZA, 2001, p. 76). 

Pouco consegui arrolar sobre quem eram os membros da Sociedade 13 de 

Maio. Nas atas de reunião os sócios não escreviam sobre o seu passado anterior a 

abolição, nem sua cor, em alguns casos referiam-se as profissões ou cargo que 

desempenhavam para conseguir o próprio sustento. A origem social de alguns 

frequentadores, a participação deles na luta pela abolição, ou a profissão que 

seguiram no pós-abolição, são informações que consegui levantar parcialmente. 

Através de uma notícia do Jornal 1º Diário da Tarde, numa edição comemorativa aos 

50 anos da abolição, foi possível conhecer um pouco da experiência de vida de um 

dos sócios fundadores: Leocadio Julio de Assumpção (anexo: imagem 1).  

Leocadio nasceu em 1860, trabalhou escravizado numa casa colonial onde é 

atualmente a praça Zacarias, foi escravo doméstico, além de cuidar das terras, 

criações e quintal do senhor Bento Florêncio Munhoz. Quando passou á posse de 

Caetano José Munhoz teve como companheiro de tarefas outro escravo, chamado 

João Venâncio com quem construiu amizade no tempo do cativeiro. Durante o 

tempo em que esteve cativo, Leocadio serviu mais de um senhor. Foi propriedade 

de Bento Florencio Munhoz, foi herdado por Caetano José Munhoz, e depois 

passado a sua viúva e serviu para pagar a divida. “Com a morte de José Caetano, 



13 

 

 

passei a pertencer á viúva do mesmo, sogra do Sr. Jordão Mader, mas já com a 

vantagem do contrato, pelo qual, depois de 7 anos, eu e meu companheiro seriamos 

libertos.” (1º Diário da Tarde, 13/05/1939). 

Segundo Gomes (2005, p. 20) “Em Paraíba do Sul, um boato de que o 

governo imperial decretaria uma lei obrigando os libertos a trabalharem mais sete 

anos para seus senhores trouxe muita inquietação.” 

Leocadio estava quase terminando de pagar por sua liberdade quando, o 

negócio da viúva faliu. “A firma Silva Irmãos e Cia... de Montevidéu era a maior 

credora. Por isso, o seu gerente, Sr. Fido Fontana, arrecadou quase todos os bens, 

inclusive eu e o meu companheiro Venâncio”. (1º Diário da Tarde, 13/05/1939) 

Leocadio só conseguiu a liberdade, em 13 de Maio de 1888, juntamente com outros 

tantos milhares de libertos.  

“Para nós, aqui na Provincia, foi quase uma surpreza, a noticia da nossa 
libertação. Foi um sonho que se realizou, de repente...Nova vida começou 
para nós. Tratei logo de me empregar. E consegui trabalho nos ervais do 
Barrão do Cerro Azul. Depois passei a carpinteiro do Barão. A vida já era 
bem melhor.” (1º Diário da Tarde, 13/05/1939). 

Em 1902 tornou-se servente na Delegacia Fiscal, algum tempo depois foi 

nomeado contínuo e, mais tarde fiscal. Em 1934 aposentou-se, como funcionário 

publico federal. Nessa entrevista Leocádio Julio de Assunção não fala diretamente 

sobre a fundação da Sociedade 13 de Maio, ou seu papel na organização. Leocádio 

foi um dos 18 sócios fundadores, ocupou cargos na diretoria, em uma das gestões 

foi o secretário e responsável por registrar as reuniões no livro ata. Encerrou a 

entrevista fazendo uma declaração sobre a abolição: “a liberdade é uma grande 

coisa. A gente que foi escravo, sabe amá-la mais que ninguém. O 13 de maio é a 

data maior de nossa História, seu moço!”  

De acordo com Gomes (2005, p 11) “As primeiras décadas pós-abolição 

foram decisivas para os sentidos de liberdade, cidadania e autonomia.”  

“Expectativas diferentes marcaram o cronograma dos primeiros dias , 
meses e anos pós-emancipação. Imagens sobre controle, dádivas, 
ameaças, desordem, manipulação, caos e gratidão surgiram e se 
multiplicaram. Nem tudo era festa – como dão a entender certas reflexões 
ou como foi cristalizado pela memória de determinados grupos 
abolicionistas.” (GOMES, 2005 p. 10 e 11).  
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1.1SURGIMENTO DE CLUBES SOCIAIS NEGROS. 

O movimento de fundar Clubes Sociais Negros teve início nas últimas 

décadas da escravidão e nas primeiras décadas do pós abolição mas, a 

historiografia a cerca deles é muito recente. O idealizador do movimento clubista, o 

historiador e militante negro, Oliveira Silveira juntamente com outros integrantes da 

Comissão Nacional de Clubes Sociais Negros de diversos Estados (como RS, SC, 

SP, RJ e MG) elaboraram em 2008, o conceito de Clube Social Negro, definindo 

que: 

“Os Clubes Sociais Negros são espaços associativos do grupo étnico afro 
brasileiro, originário da necessidade de convívio social do grupo, 
voluntariamente constituído e com caráter beneficente, recreativo e cultural, 
desenvolvendo atividades num espaço físico próprio.” (ESCOBAR, 2011, 
p.61.) 

Em dissertação sobre a Sociedade Cultural Ferroviária Treze de Maio 

fundada no ano de 1903, a historiadora Giane Vargas Escobar descreveu 

características marcantes do Clube referentes ao período de (1903-1914): 

“Neste período inicial, a maior parte dos assuntos tratados nas reuniões 
dizia respeito à criação do estandarte da sociedade, trocas de diretorias, 
assuntos de natureza administrativa, pagamentos de mensalidades e 
exclusão de alguns sócios quando não se comportavam “de acordo” e não 
cumpriam os pagamentos, bem como a construção da primeira sede do 
“Treze”. (ESCOBAR, 2011, p. 104.) 

Esses assuntos, também foram muito freqüentes nas reuniões do período de 

fundação, de outros clubes negros como a Sociedade 13 de Maio de Curitiba, o 

Clube Recreativo 28 de Setembro de Pouso Alegre MG, Clube 13 de Maio de Santa 

Rita do Sapucaí MG.  

A comemoração da abolição nos 13 de Maio e da Lei do Ventre Livre nos 28 

de Setembro, estavam presentes na programação desses clubes, nessas datas 

importantes, era comum entre os sócios, discursos de homenagens e 

agradecimentos á princesa Isabel e ao Visconde do Rio Branco. A pesquisadora 

Geane Escobar, aborda um período de quase 100 anos, onde pode traçar um 

histórico daquela Sociedade desde os primeiros anos de fundação (1903) até a 

transformação da Sociedade em Museu Comunitário de Cultura afro-brasileira em 

2001. Nesse longo período analisado ela consegue observar as transformações e os 

principais objetivos dos sócios ao longo de sua existência: 



15 

 

 

 “comemorar o Treze de Maio, além de promover o congraçamento entre 
seus membros arrecadar fundos para funerais de seu quadro de sócios, 
promovendo festas, bailes de carnaval, bailes de debutantes, organizando 
grupos de teatro negro, mantendo uma rica biblioteca, um time de futebol e, 
nos anos de 1980, uma sede campestre, que não existe mais”. (ESCOBAR, 
2011, p. 20). 

De modo geral os clubes negros foram fundados com o objetivo de auxílio 

mútuo e propunham atividades recreativa, educativas e de beneficência. Irei abordar 

a seguir alguns clubes e seus objetivos e atividades principais. De acordo com 

Jonatas Roque Ribeiro (2015) o Clube Recreativo 28 de Setembro fundado em 1904 

tinha como objetivo desenvolver atividades recreativas, escolar e montar uma 

biblioteca. Nos primeiros anos este clube funcionava na casa dos sócios fundadores, 

só em 1929 conseguiram construir uma sede própria, até 1933 aceitavam apenas 

sócios/sócias negros/negras. Esse clube montou o bloco carnavalesco 28 de 

Setembro, o concurso de beleza negra Rainha 28 de Setembro, banda musical e o 

Jornal 28 de Setembro. Além de comemorar as datas da abolição, lei do ventre livre, 

esse clube também comemorava a data da lei dos sexagenários como maneira de 

firmar a identidade negra, comemorando e valorizando datas que trouxeram 

mudanças para a população negra egressa da escravidão. Os sócios do Clube 

Recreativo 28 de Setembro mantinham contato com outros clubes da região Sul de 

Minas Gerais.  

O mesmo autor, pesquisou o Clube 13 de Maio de Santa Rita do Sapucaí 

fundado em 1929, esse clube tinha por objetivo promover bailes, aulas de 

artesanato, viagens turísticas para cidades que tinham relação com a história dos 

negros. 

Outros clubes negros surgiram a partir da articulação da imprensa negra. 

Lúcia H. O. Silva (2015) escreveu sobre os objetivos dos redatores do jornal O 

Progresso órgão dos homens de cor paulistas, que lançaram a primeira edição em 

24/08/1889 esses queriam promover a união dos homens de cor trazendo 

informações que julgavam de extrema importância para seus pares como a 

instrução, a educação moral e o amor ao trabalho. Nesse sentido Melina K. 

Perussatto (2015) também falou sobre o poder de mobilização do jornal O exemplo 

órgão de reivindicação dos negros de Porto Alegre teve sua primeira edição em 

11/12/1892 também tinha por objetivo levar informações de interesse a população 
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negra, debatendo temas sobre a importância da alfabetização, cidadania, saúde, 

lazer e trabalho e fazendo denuncia de casos de racismo. Esse jornal teve de fechar 

as portas diversas vezes por motivos financeiros e pela barreira que o analfabetismo 

criava entre o jornal e o publico alvo. Na segunda fase do jornal (1902), os redatores 

retornam com a proposta de fundar uma escola noturna o Ateneu Popular, em 1904 

o Jornal O Exemplo lançou a idéia de formar a Liga das associações dos Homens de 

cor do Rio Grande do sul para promover atividades beneficentes, recreativas e dar 

continuidade ao projeto de instrução dos negros, através da liga conseguiram 

montar o Asilo 13 de Maio e um grupo de teatro.  

Geane Escobar conseguiu encontrar 53 Clubes Sociais Negros (nos Estados 

RS, SC, SP, RJ e MG), teve a oportunidade de acessar uma vasta documentação 

presente nos arquivos deles. Encontrou Clubes anteriores a abolição ainda em 

funcionamento, como é o caso da Sociedade Floresta Aurora fundada em 1872 em 

Porto Alegre, com o objetivo primordial:  

“angariar fundos para o pagamento da liberdade dos trabalhadores negros 
escravizados, auxiliar nas despesas com funeral, defesa de direitos e na 
educação de seus associados, atuando de forma incisiva na luta contra a 
escravidão e a discriminação racial.” (ESCOBAR, 2011, p. 58.). 

Encontrou informações sobre o Clube dos Escravos do Brasil fundado em 

São Paulo no ano de 1881, através da imprensa negra contemporânea, cujo, 

infelizmente não está mais em funcionamento. Durante seu curto período de atuação 

os sócios criaram uma escola primária e auxiliaram nas fugas dos irmãos de 

cativeiro. O Clube vivia de doações de simpatizantes da causa abolicionista, e 

enfrentava represálias de seus opositores. Segundo Vargas (2010, p. 59) 

“Escravocratas, autoridades e a sociedade da época não aprovaram a idéia do 

clube, que numa noite foi atacado pela polícia e após cinco anos de sua fundação foi 

fechado e suas atividades encerradas”. Essas experiências mostram que os Clubes 

Sociais Negros eram originalmente grupos de ajuda mutua que objetivavam em 

primeiro lugar a libertação dos seus membros. No pós-abolição tornaram-se espaços 

de sociabilidade e defesa dos direitos da população negra, que almejava uma maior 

autonomia e melhores condições de vida, ou seja, ter os direitos respeitados na 

prática. 
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Escobar conseguiu acessar o estatuto mais antigo da Sociedade 13 de Maio 

de Curitiba, referente ao ano de 1929, e situou os objetivos desse clube com outros 

já mencionados, ressaltando o caráter militante:  

“não visava somente à festa, mas principalmente dar conta de apoiar as 
famílias negras „em caso de enfermidade ou morte‟ (Art. 7, § 5- Direitos dos 
Sócios). Os associados viam naquele espaço um lugar de segurança e de 
defesa de direitos e nele buscavam “socorro” quando mais precisavam.” 
(ESCOBAR, 2010, p. 60).  

O Clube é o segundo mais antigo do país em atividade.  

“Na sua origem, os Clubes Sociais Negros faziam aquilo que o Estado 
brasileiro deixava de fazer. Sendo assim, cumpriam o papel que hoje, por 
exemplo, cabe à Previdência Social, que é de levar renda quando os 
trabalhadores estiverem incapazes para o trabalho pela velhice, pela 
doença e, em caso de morte, assistir os dependentes. Ao mesmo tempo 
esta “elite negra”, em sua maioria representa a primeira geração familiar a 
experimentar esse grau de mobilidade social, circulando entre pessoas de 
nível social mais elevado, convivendo em uma escala de vivências, nem 
sempre confortáveis, decorrentes do racismo e da precariedade de laços no 
interior dos novos ambientes, sofrendo “resistências” nem sempre sutis, 
defendidas solitariamente, sob diversas estratégias.” (ESCOBAR, 2010, p. 
59). 

Segundo Gomes (2005, p. 10) “A desigualdade não foi necessariamente 

inaugurada com a abolição. Ganhou contornos, marcas e argumentos econômicos e 

científicos.” 

As teorias racialistas e o mito da vadiagem, serviram de justificativa 

ideológica para o aparato policial perseguir a população egressa da escravidão. No 

pós-abolição nenhum trabalhador queria se submeter as formas de trabalho do 

regime escravista. 

 “Assim, pode-se afirmar que estar empregado, ser um profissional 
assalariado, significava mobilidade social para a população negra, até então 
alijada dos mecanismos de acesso ao trabalho remunerado e pelo processo 
político de branqueamento imposto pela sociedade brasileira, corroborada 
pelas teorias racistas dos séculos XVIII e XIX. O trabalho livre e a 
organização destes profissionais negros viabilizaram a formação de uma 
verdadeira “elite Negra” empoderada.” (ESCOBAR, 2010, p. 71). 

O pesquisador Augusto Oliveira Mattos fala que o processo de 

marginalização da população negra nos últimos anos do século XIX, durante a 

escravidão e no pós abolição, fez com que essa população desenvolvesse 

manifestações culturais próprias como: irmandades, festas, danças, lutas, maltas de 

capoeira, associações de caráter político, Guarda Negra... Como é sabido:  
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“a abolição da escravidão não contemplou o negro com o acesso a um 
leque de oportunidades que o permitisse fazer parte dignamente da 
sociedade brasileira. De uma forma geral, passará a ser visto como mão de 
obra desqualificada e barata pronta a satisfazer as necessidades da 
economia em expansão.” (GOMES, 2006, p.72). 

 

A Sociedade/Clube 13 de Maio 

A Sociedade 13 de Maio foi fundada por negros recém libertos, desde seu 

primeiro ano admitiu a entrada de brancos. Passou por diversas transformações que 

alterou o seu nome: Clube 13 de Maio, Sociedade Beneficente 13 de Maio e 

atualmente chama-se Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio.   

A Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio, adotou inicialmente o nome 

Club 13 de Maio, “13 de Maio de 1888” assim consta na ata de fundação/instalação 

oficial em 06/06/1888. Depois em 1892 incorporou a denominação de Beneficente, e 

só na década de 1930 incluiu a palavra Operária em seu nome, o qual ainda 

mantem. Essas mudanças terminológicas nos indicam que com o passar do tempo a 

Sociedade/Clube estava construindo a sua identidade, solidificando para eles 

mesmos qual eram seus objetivos. Ainda referindo-se aos nomes adotados pelos 

Clubes Sociais Negros: 

“Nota-se que a maior parte deles legitimou a Princesa Isabel e prestou 
homenagens a ela e à data da abolição da Escravatura, oficializada em 13 
de maio de 1888, bem como à data da Lei do Ventre Livre, que deu 
liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir desta data, promulgada 
em 28 de setembro de 1871, seguida do nome do seu proponente, o 
Visconde do Rio Branco.” (ESCOBAR, 2010, p. 64). 

A historiografia trata desse assunto de maneiras diversas. Gomes (2006), 

abordou as ações da Guarda Negra em defesa da Monarquia, como fruto da 

mobilização política dos libertos, e não como uma milícia montada e manipulada 

pela elite Monarquista. Domingues (2011), aborda as comemoração do 13 de Maio, 

as homenagens prestada a princesa Isabel, e a manipulação dos governantes em 

atribuir a abolição como uma dádiva do governo imperial, portanto um feito da 

nação.  Guimarães (2010) aborda o tema a partir do conceito de isabelismo o fato de 

libertos prestarem homenagens a princesa Isabel e almejarem ter uma participação 

política.  
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“Esses espaços simbólicos e de resistência do povo negro destacavam e 
reconheciam em sua maioria personagens da elite branca, aqueles que os 
republicanos gostariam de ter apagado da memória, mas que os 
trabalhadores negros continuaram a “lembrar para nunca mais esquecer”, 
por meio da materialização destes nomes em suas edificações, e aí temos 
uma infinidade de Clubes Sociais Negros batizados com o nome “Princesa 
Isabel” e “Treze de Maio”, assim como temos aqueles que lembram a queda 
da Monarquia, como o “15 de Novembro”. (ESCOBAR, 2010, p.64). 
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CAPÍTULO 2: SOCIEDADE 13 DE MAIO UMA ESTRATÉGIA DE MILITÂNCIA 

Durante o período analisado pela pesquisa (1888-1896) a Sociedade teve 

uma grande rotatividade de sócios. Ao realizar a leitura do livro ata de reunião pude 

listar em torno de 230 propostas para a entrada de novos cidadãos ao Clube. Entre 

esses 230 sócios constam as inscrições de 8 mulheres, sendo duas delas esposas 

dos sócios. Já sobre as outras não é possível afirmar se possuíam alguma relação 

de parentesco com algum sócio. Ao realizar a leitura do livro ata, pude perceber que 

a Sociedade mantinha separados o livro de matricula dos novos associados, e o livro 

de presença das reuniões, do livro ata, livros aos quais não tive acesso por terem 

sido extraviados. Portanto, não posso precisar com exatidão o número e o nome de 

todos os integrantes mas, posso dar um número aproximado com base nas 

referências a entrada e saída de sócios contidas no livro ata. 

O Estatuto 

Entre as primeiras providências que os sócios fundadores tiveram que tomar 

para abrir o clube foi atribuir um nome, traçar os objetivos e criar seu próprio 

regulamento.  Em 19 de Agosto de 1888 no Livro actas (1888, fl. 9) “reunindo 

numero de Socios legaes foi aberta a sessão” foi nomeada uma comissão para 

aprovar o primeiro estatuto da Sociedade, composta pelos sócios: “João Batista 

Gomes de Sá, Manoel dos Santos, Miguel de Paula, Izidoro Mendes, Vicente 

Moreira, Norberto Garcia com o fim de apresentar ao excelentissimo presidente da 

provincia” o estatuto da Sociedade. O presidente da província na época era Balbino 

Cândido da Cunha, a quem o estatuto foi endereçado e autorizado.  

A fundação de sociedades beneficentes e de auxílio mútuo foi um 

movimento comum nas décadas de 1860 e 70. Mas nem sempre os estatutos eram 

aceitos pelas autoridades locais. De acordo com Gomes (2005, p. 7) “Era comum 

acusarem-se erros, equívocos ou omissões de natureza administrativa e legal na 

organização de tais entidades e na formulação de seus estatutos.” O autor cita o 

caso de indeferimento do estatuto da Associação Beneficente Socorro Mútuo dos 

Homens de Cor localizada em Paula Matos, o Conselho de Estado do Império 

recusou o pedido em 16 de janeiro de 1875 alegando não haver necessidade de tal 

instituição: 
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“Os homens de cor, livre, são no Império cidadãos que não formam classe 
separada, e quando escravos não tem direito a associar-se. A Sociedade 
especial é pois dispensável e pode trazer os inconvenientes de criação do 
antagonismo social e político dispensável, porque os homens de cor devem 
ter e de fato têm admissão nas associações Nacionais, como é seu direito e 
muito convém à harmonia e boas relações entre os brasileiros.” (GOMES, 
2005, p. 8 e 9). 

 O primeiro estatuto da Sociedade 13 de Maio está perdido, não tive acesso 

ao conteúdo integral do estatuto referente ao período da pesquisa, o único estatuto 

encontrado é referente ao ano de 1932, muito posterior a fundação da Sociedade. A 

perda desse documento me impossibilitou desvendar alguns aspectos de seu 

conteúdo como: Qual a quantidade mínima de sócios para abrir a sessão? Quais os 

critérios para aceitar um novo sócio? Como eram organizadas as eleições? Entre 

outras questões.  

Não é possível saber, se no texto enviado a Balbino Candido da Cunha, os 

sócios declararam a militância negra, assim como no caso da Associação 

Beneficente Socorro Mútuo dos Homens de Cor. O certo é que em raras vezes os 

sócios se descrevem como negros, ou ex-escravos. O pesquisador Thiago J. Sayão 

(2015), levantou algumas hipóteses sobre a “identidade racial velada” dos sócios da 

Sociedade Recreativa União Operária de Laguna – SC:   

“A afirmação de uma identidade racial para a Operária poderia gerar um 
choque entre grupos sociais e étnico-raciais distintos inviabilizando, assim a 
própria existência da agremiação. O que muitos interpretariam como 
branqueamento é entendido aqui como estratégia de resistência.” (SAYÃO, 
2015, p. 4). 

Sayão, da continuidade a essa ideia citando Hebe Mattos: “especialmente 

durante as primeiras décadas após o fim do cativeiro, referências à condição de ex-

escravos ou menção a cor de uma pessoa continuavam a causar suspeição ou 

desqualificar um indivíduo.” (SAYÃO, 2015, p. 5 APUD: MATTOS, Prefácio de Além 

da escravidão, 2005, p. 33). 

“a positivação do grupo afrodescendente não se deu em função da 
afirmação da raça e sim por valores atribuídos à cultura compartilhada e 
aceita pela comunidade local, como civilidade, religiosidade, educação e 
trabalho, o que explica de certa maneira, o silêncio a respeito de uma 
identidade racial.” (SAYÃO, 2015, p. 8). 

Mesmo não sabendo o conteúdo de cada artigo e parágrafo do estatuto, 

percebo que os sócios recorriam a ele com muita frequência, por motivos diversos, e 
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a partir dele conseguiam resoluções para os conflitos do cotidiano. A maneira e as 

situações em que os sócios acionavam o estatuto dão idéia da importância e da 

característica organizativa da Sociedade. 

Nessa mesma reunião, que se destinou a tratar da formulação do primeiro 

estatuto, foram entregues dois livros ata ao tesoureiro, um para anotar 

despesas/receitas da Sociedade, e outro para anotar a matrícula dos novos sócios e 

suas mensalidades. Essa separação dos livros, foi realizada por motivos maiores do 

que simplesmente manter organizado os registros. Em 31 de Março de 1889, Livro 

actas (1889, fl. 33), um dos sócios reclamou que o secretário nunca escrevia o seu 

nome na ata. Os participantes queriam fazer parte, queriam ter seu nome registrado, 

para serem lembrados como os responsáveis pelas ações e projetos do Clube.  

No dia 25 de agosto de 1888, os sócios começaram a discutir a possibilidade 

de realizarem uma festa em comemoração a Lei do Ventre Livre em 28 de Setembro 

do corrente ano. O presidente Benedicto Modesto Roza se viu forçado a adiar a 

reunião, devido à falta de alguns sócios, sobretudo membros da diretoria, 

responsáveis por funções especificas, sem as quais, não conseguiriam deliberar 

sobre assunto tão importante. Por esse motivo, o 2º procurador pediu a aplicação do 

artigo 33, Livro actas (1888, fl. 10), para os sócios ausentes. Mesmo sem acesso ao 

estatuto podemos perceber que havia algum tipo de penalidade para os sócios que 

tinham o hábito de faltar as reuniões, ainda mais para os membros da diretoria, que 

faltavam com a sua responsabilidade deixando os assuntos da Sociedade 

pendentes, adiados ou inviabilizados.  

Já no dia 7 de Outubro de 1888, o estatuto foi acionado por motivo diferente 

e muito delicado. No final da reunião 5 cidadãos se apresentaram a Sociedade, para 

a diretoria avaliar os perfis. Um dos preponentes não foi aceito. Manoel Silveira 

Junior teve que aguardar um pouco mais, numa primeira analise seu perfil não 

parecia corresponder ao art. 3º § 1º do estatuto. Na sessão seguinte o sócio Isidoro 

Mendes insistiu para que a Sociedade reavaliasse. A interpretação desse artigo 

pelos sócios, adiou a entrada de um novo cidadão, o que indica, que o estatuto 

estabelecia critérios rigorosos para a inclusão de novos membros. Após longo 

discurso de Isidoro Mendes, Manoel Silveira Junior foi aceito com unanimidade. Qual 
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seria o critério para a inclusão de novos sócios? O que dizia o art. 3º § 1º do 

estatuto?  

Grande parte da renda da Sociedade era conseguida através da matrícula e 

da mensalidade dos sócios mas, esse pelo visto, não foi o critério mais importante 

considerado para a inclusão de novos sócios. Logo que teve sua proposta aceita, 

Silveira Junior escreveu um requerimento pedindo a anulação da ata do dia 7 de 

outubro em relação a sua pessoa. Os sócios decidiram não anular a ata, pois assim, 

estariam abrindo um precedente contra o estatuto. Nesse caso o estatuto foi 

defendido, acima do orgulho ferido do novo sócio.  

A Sociedade 13 de Maio tinha sido fundada há poucos meses e a cada 

reunião recebia a proposta de novos pretendentes a sócios, era importante deixar 

claro aos novos e antigos membros que a Sociedade tinha um estatuto, e que ele 

deveria ser seguido e acionado sempre que julgassem necessário. Era um momento 

do Clube firmar sua solidez de princípios, e construir uma imagem de instituição 

respeitável perante os cidadãos de Curitiba.  

Fato parecido ocorreu com Mozeis Nunes em 14 de Novembro de 1892. 

Quando a Sociedade recebeu a proposta de mais 13 pretensos sócios, Moizes 

Nunes teve que esperar uma longa discussão, onde a maioria dos sócios estava à 

seu favor. Na sessão seguinte o Sr. presidente Benedicto Modesto da Rosa tentou 

adiar novamente a decisão sobre a proposta do candidato a sócio, o que o orador 

Barduino José Nunes se opôs, dizendo que tal assunto não podia ser adiado 

novamente, a maioria dos sócios concordou com Barduino. Nesse sentido Edmundo 

Vianna fez discurso falando que a opinião do presidente não podia prevalecer sobre 

a maioria, e que a maioria já havia admitido o novo sócio. Em diversas reuniões, fica 

evidente que apesar dos sócios terem direito a expressar suas opiniões e sugerir 

propostas, havia uma hierarquia que separava os “sócios comuns” dos membros da 

diretoria, os que estavam no nível hierárquico mais alto queriam impor sua opinião 

sobre os demais. Ao mesmo tempo em que alguns sócios passaram a denunciar os 

abusos da diretoria, outros passaram a cobiçar esses cargos.    

Em reunião datada de primeiro de Fevereiro de 1891, durante uma 

discussão acalorada, sobre a reforma do estatuto, o sócio Hilário Munhoz 
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questionou a afirmação do vice presidente, Livro actas (1891, fl. 52) “que um socio é 

socio não tinha direito na salla da sociedade”. O vice presidente se defendeu, 

dizendo receber e cumprir as ordens do presidente Candido Ozório de Moraes, por 

sua vez, o presidente com o intuito de ganhar tempo deixou para a próxima reunião 

um esclarecimento sobre a questão. Não há registro dessa sessão. A relação que se 

estabeleceu entre os sócios e os membros da diretoria, gerou a polemica questão 

sobre a hierarquia entre os sócios. O “socio é socio” apenas, não é membro da 

diretoria, não tem poder de decisão, essa era uma forma dos membros da diretoria 

marcarem sua distinção em relação aos outros sócios. Nota-se que nesses primeiros 

anos, a cada eleição os membros da diretoria se revezavam entre os mesmo, havia 

um grupinho de sócios em sua maioria compostas pelos sócios fundadores. Eleição 

após eleição eles conseguiam permanecer nos cargos de diretoria. Havia um certo 

respeito a autoridade dos sócios fundadores. Mas, mesmo assim, os sócios não 

admitiam serem subordinados aos mandos e desmandos, queriam eles também ter 

voz ativa, fazendo parte ou não da diretoria.   

Ana Lugão Rios descreve o processo de formalização das relações entre 

indivíduos que partilhavam de uma história comum. Entre os sócios fundadores 

havia uma solidariedade entre iguais, a preocupação por promover um estreitamento 

dos laços comunitários. A entrada de novos sócios que nem sempre compartilhavam 

desse mesmo passado (a experiência do cativeiro) fez com que esses sócios 

optassem manter o mesmo grupo na diretoria. Durante o período analisado, muitos 

membros da elite (econômica, política ou intelectual) curitibana tornaram-se sócios 

mas, somente Leôncio Correia conseguiu adentrar no grupo da diretoria como 

orador. Nesse sentido: 

 “(...) após a abolição, para a maioria das famílias negras do registro, o 
compadrio teve um conteúdo mais próximo de expressar o desejo de 
solidariedade entre iguais, de estreitamento de laços comunitários, do que 
de reforço a relações clientelistas ou paternalistas.” (Rios, 1990, p. 223).  

As diversas dificuldades enfrentadas pela Sociedade e as querelas que 

havia entre os sócios as vezes podiam levar a condições extremas: onde uma 

simples discussão poderia se prolongar-se, tornando-se acalorada e raramente 

chegar a um conflito físico que obrigava a Sociedade expulsar o sócio com conduta 
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violenta. Na sessão do dia 06 de Julho de 1890 o diretor geral João B. G. de Sá 

queixou-se aos sócios:  

“que uma das noites de sessões veio ao resinto desta sendo trazido pelo 
sócio Francisco Joze de Oliveira, Gabriel do Nascimento, o qual já foi 
excluído da sociedade, e oficiado pelo 1º secretario a sua eliminação pondo 
o snr prezidente em debate deuçe abeas corpos.” (LIVRO ACTAS, 1890, 
fl.40). 

Menos de 3 meses após o incidente, os sócios demonstraram não querer 

mais ter a casa de João Batista Gomes de Sá como sede. O relato dá uma vaga 

idéia de que ocorreu uma briga entre os sócios, não fica claro o motivo mas, foi 

considerado situação grave que ocasionou a exclusão de Gabriel Nascimento e 

tornou-se caso de polícia como a referência a habeas corpos sugere. Sidney 

Chalhoub escreveu sobre situações um tanto, ou quanto similares, sobre os conflitos 

entre trabalhadores imigrantes e nacionais no pós-abolição no Rio de Janeiro, e 

ainda casos mais esporádicos entre trabalhadores de mesma nacionalidade. Os 

diversos casos apresentados pelo autor ajudam a refletir sobre os conflitos entre 

colegas de trabalho e suas motivações: brigas pessoais, rivalidades raciais e as 

tensões provocadas pela dificuldade em manter-se nos empregos. De acordo com 

Chalhoub (2001, p. 62) “Para complicar ainda mais o quadro, essa abundante oferta 

de força de trabalho, aumentando a competição entre os trabalhadores, dificultava a 

organização das lutas reivindicatórias.”  

Apesar de não sabermos a etnia dos envolvidos, ou se eram colegas de 

trabalho, sabemos que eram sócios de um mesmo clube, onde havia 

constantemente discussões acaloradas acerca de posicionamentos divergentes, 

quanto aos encaminhamentos das demandas e disputas por cargos na diretoria. Um 

dos envolvidos no caso é o sócio fundador, diretor geral que também sedia sua casa 

para as reuniões do clube. Comparando aos casos apresentados por Chalhoub onde 

os conflitos entre colegas de trabalho as vezes acarretavam a demissão ou morte de 

um dos envolvidos, nesse caso, o sócio foi excluído do clube, (preso e conseguiu o 

habeas corpus) perdeu a oportunidade de continuar militando pelas causas da 

Sociedade, assim como perdeu os benefícios que possuía como sócio.  

O interessante é pensar que em ambos os casos, tanto dos trabalhadores do 

Rio de Janeiro, quanto dos sócios da Sociedade 13 de Maio, os envolvidos se 
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sentiram desafiados, entendiam o outro, como um oponente, alguém que estava 

disputando com ele melhores oportunidades e inserção social. Os debates, as 

argumentações, as sugestões e até mesmo a formação de “panelinhas” são parte de 

um importante processo de formação da Sociedade, na função política e social que 

essa desempenhava na vida dos sócios, na busca por melhorias que atendessem as 

demandas, ao menos as mais urgentes.   

Novamente o estatuto foi acionado com a finalidade de penalizar os sócios 

ausentes, dessa vez de maneira mais rigorosa. O sócio José Pinto da Rocha sugeriu 

que aplicassem multas aos sócios da diretoria que faltassem as reuniões sem 

justificativa, o que foi aprovado sem debate. Aproveitando a onda de severidade, o 

tesoureiro sugeriu que os sócios que não tinham pago a mensalidade, ou pago 

qualquer quantia inferior, fossem excluídos do Clube. O orador ponderou para que 

não se precipitasse e que desse um prazo de 30 dias para fazerem o pagamento, o 

que foi aprovado. O orador seguiu pedindo para: 

“que a Sociedade sempre deve ter em vista todos aquelles sócios que tem 
prestado serviço e reconhecimento que o sócio Norberto Garcia e um dos 
que não se tem popado o progresso social, um vocto de louvor, aquelle 
sócio fezs serviços que tem prestado.” (LIVRO ACTAS, 1888, fl. 18). 

O que foi aprovado com unanimidade. Desse modo o orador salientou a 

importância não só da contribuição financeira mas, do comprometimento dos sócios 

em ajudarem o Clube com aquilo que possuíam, nem que fosse, para retribuir com 

serviços. Na sessão do dia 19 de Fevereiro de 1893, o sócio Mauricio Alves Chagas 

foi eleito para zelador ficando isento de pagar as mensalidades e ganhando uma 

gratificação pelo serviço.  

Sob a ameaça de multa os sócios passam a justificar suas ausências 

embora, muitos continuassem faltando e fugindo as suas responsabilidades, sem 

qualquer satisfação, acarretando consequências como: serem depostos do cargo ou 

fazendo pedido de exoneração, por não suportar a cobrança dos demais sócios. Na 

reunião de 28 de Outubro de 1888, o presidente pediu para que o vice-presidente 

avisasse que estaria ausente devido estar envolvido com serviços particulares. Em 

03 de Maio de 1893 um sócio endereçou uma carta a diretoria, apresentando como 
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justificativa da sua ausência a distância entre o Clube e a sua residência, o trajeto 

difícil da Colônia Hauer até a sede. 

 Essa situação, de ausências constantes e injustificadas fez com que os 

sócios cobrassem da diretoria uma atitude. Passados três meses da última eleição 

(da gestão de 1891) um dos sócios reclamou a ausência do secretário Manoel 

Pereira dos Santos e a falta de atitude da diretoria: 

“Geronimo Manoel de Oliveira pedio a palavra e disse que não conhecia o 
Secretario ultimo eleito. O snr. Presidente percoreu o livro das Actas e leu a 
acta do dia 26 de Abril de 1891 e leu para convenser o sócio e faz anulação 
da derotoria  foi aprovada.” (LIVRO ACTAS, 1891, fl. 58). 

As faltas dos sócios eram tão constantes, que era necessário que algum 

outro assumisse as funções do ausente. Isso sobrecarregava os sócios que se 

candidatavam a ajudar, interferindo no desempenho de suas funções. Essa 

sobrecarga, causada pela falta de comprometimento fez com que alguns sócios 

desanimassem de seus cargos ou da instituição e desabafassem: Livro actas (1893, 

fl. 94) “O sócio benemérito Norberto Garcia tezoureiro que há anos prestava serviço 

a Sociedade declarou não estar com saudade do cargo”. Se em condições “normais” 

acontecia casos de membros da diretoria faltarem seguidamente as reuniões ou 

pediam exoneração, em casos que envolviam escândalos orçamentários, as vezes a 

melhor opção era deixar o cargo e também a Sociedade. No dia 15 de Março de 

1896 o presidente Vicente Moreira de Freitas endereçou uma carta para a 

Sociedade, que foi lida na presença de 16 sócios, o seu pedido de exoneração, no 

texto também informava que não iria mais participar da Sociedade nem como sócio. 

Embora o seu nome não tenha sido envolvido diretamente no escândalo 

orçamentário o presidente toma essa decisão radical:  

“Pediram a palavra diversos socio a este respeito. O Snr presidente disse 
que não era bem mas que visto o officio nada tinha a fazer todos os socios 
disceram muito bem. O Snr Bardoino disse q visem o que disse o officio que 
elle quer todos auxiliassem a diretoria, o snr José Rodrigues disse que não 
tinhão mas nada que ver pois se elle não quer nem ser socio; todos muito 
bem. O Snr José Rodrigues pedio a palavra falou e disse que por cousa de 
falta de ordem na sesção pedio demissão do cargo de 1º procurador.” 
(LIVRO ACTAS, 189 , fl. 130). 

Durante o ano de 1892 o Clube teve que convocar 3 eleições, pois 

ocorreram diversas desistências dos cargos de diretoria. Em vista disso, o sócio 
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Bardoino José Nunes percebeu não constar em nenhum artigo do estatuto o 

procedimento para realizar a substituição de sócios ausentes. Visando corrigir essa 

falha, Bardoino sugeriu aos sócios que elaborassem propostas, para reformar o 

estatuto. A proposta de reforma vencedora definiu que a substituição dos membros 

da diretoria seria feita através de nomeação. 

A Sociedade era um espaço onde os sócios podiam escolher os membros 

da diretoria, em regime de voto secreto, poderiam sugerir propostas de reforma do 

estatuto e ações de beneficência. Se em finais do século XIX e inicio do XX a maior 

parte da população negra estava excluída do sistema eleitoral (terem direito a votar 

e serem eleitos), a Sociedade significava para eles uma forma própria de fazer 

política. Juntamente com a diretoria conseguiam encaminhar ofícios pedindo auxilio 

as autoridades locais e a iniciativa privada. 

O procedimento padrão do processo eleitoral da Sociedade era: indicação 

de candidatos, escolha dos membros através de votação secreta, fechamento das 

contas do caixa da gestão anterior, discurso de fechamento de gestão, juramento da 

nova diretoria e discurso de posse. Era comum nas sessões, especialmente nas de 

encerramento ou posse da diretoria, que os membros fizessem discursos de 

agradecimento, ou de reclamação, ou ainda, tentassem justificar seu mal 

desempenho. Na posse da gestão de 1891 diversos sócios discursaram, Livro actas 

(1891, fl. 55), “o sócio fundador Benedicto Modesto da Roza o qual fez um discurço 

dizendo que servia como Presidente com muito gosto, pedio a palavra o Sr.º 

Presidente o qual fes um discurço pedindo desculpa sobre algumas faltas que 

cometera e que servia como Thezoureiro com muito gosto”. 

Na sessão do dia 09 de Dezembro de 1888 foi feita a primeira proposta de 

matrícula para incluir uma mulher na Sociedade:  

“o sócio presidente consulta a sociedade presente se divia ser considerado 
sócio Diretor Geral e D‟Joaquina. Pelo relevante serviço prestado os quaes 
forão unanimamente acceitos. Pedindo a palavra o sócio Diretor, depois de 
fazer exórdio agradecimento a maneira delicada pelos quaes não só elle 
como D‟Joaquina forão aceitos agradecia continua disendo que as flores 
diviam serem repartidas com o orador da sociedade o Srº Eulampio 
Rodrigues de Oliveira Vianna”(LIVRO ACTAS, 1888, fl. 21 e 22).  
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Dona Joaquina era a esposa do sócio diretor geral João Batista Gomes de 

Sá. Nessa época as reuniões ocorriam na casa de João Batista Gomes de Sá e 

Dona Joaquina, esse deve ter sido um fator importante para a aceitação de uma 

mulher no Clube. “As flores diviam ser repartida com o orador” Eulimpio Rodrigues 

de Oliveira Vianna, tanto quanto a dedicação, como ao direito de incluir sua esposa 

na Sociedade. Para Ana Lugão Rios a tentativa de manter os laços familiares entre 

os libertos era de extrema importância para a sobrevivência, visto que a experiência 

da escravidão era muito recente, e durante a terrível experiência muitos foram 

separados de seus familiares por venda ou na partilha da herança dos antigos 

proprietários. Assim como os libertos se esforçavam para manter a família unida, 

percebiam que por meio do trabalho familiar, também conseguiam manter a 

continuidade da família e o fortalecimento da mesma. Rios (1990, p. 237) “não é de 

se estranhar que a família fosse um bem especialmente precioso para os que 

atravessaram momentos de angustia, pela sempre presente possibilidade de serem 

separados dos seus por venda ou partilha em herança.” 

A entrada de Dona Joaquina abriu portas para que outras mulheres, 

apresentassem propostas de participar da 13, nessas outras propostas não fica claro 

se havia algum grau de parentesco delas com outros sócios.  Durante o período 

analisado a sociedade aceitou as propostas das sócias: Balbina dos Santos, Izabel 

dos Santos Prazeres, Mariana Ferreira do Espírito Santo, Mariana Pinto, Marieta 

Munhoz, Roza Moreira da Conceição e Seraphina. No dia 29 de Maio de 1892 foi 

aprovada a entrada da Excelentíssima Maria José Correa a Baronesa do Serro Azul 

e de Mariana da Silva Pinto ex-escrava3.  

Embora essas mulheres tenham conseguido entrar na Sociedade, não há 

registro de alguma sugestão ou atividade desenvolvida por elas, nem tão pouco, 

seus nomes aparecem como membro de algum cargo da diretoria. Exceto no caso 

de Dona Maria José Correa, a Baronesa do Serro Azul, que certa vez, fez uma 

doação para a casa. As mulheres que não eram sócias e fossem esposas de sócios, 

poderiam receber o auxilio saúde e a pensão destinada as viúvas. Tornar-se sócia 

dava a elas todos os direitos dos demais sócios: participar das reuniões, votar, fazer 

                                                           
3
 http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/maria-a-santinha-de-curitiba-

1jtgp7cme8nkk6p4vqjdq6fri 04/06/2015. 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/maria-a-santinha-de-curitiba-1jtgp7cme8nkk6p4vqjdq6fri
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/maria-a-santinha-de-curitiba-1jtgp7cme8nkk6p4vqjdq6fri
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aulas na escola noturna, receber o auxílio em caso de enfermidade ou falecimento. 

Me parece que essas mulheres também queriam participar das reuniões, saber o 

que estava sendo debatido, por mais que o espaço destinado as mulheres naquela 

época fosse quase restrito ao ambiente doméstico.  

Nos primeiros anos a Sociedade se intitulou de varias formas: Clube 13 de 

Maio de 1888, Sociedade 13 de Maio, ou apenas 13 de Maio. Na sessão do dia 28 

de Março de 1892, foi a primeira vez que a Sociedade se intitulou: “Club 

Benefisiente 13 de Maio” Livro actas (1892, fl. 75). Isso significa que só nessa data a 

Sociedade passou a se ver como uma instituição de ações beneficentes e resolveu 

incorporar tal função em seu nome. E só na década de 1930 a Sociedade adota o 

título de Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio, (SOB) como é conhecida até 

hoje. 

A falta de respeito e compromisso vinha até mesmo de quem deveria dar 

exemplo aos outros sócios. O Sr.º José Rodrigues chamou a atenção para o fato do 

Sr.º presidente Arlindo Martins responder a chamada e depois se ausentar da 

reunião.  

“O Snr José Rodrigues obtendo a palavra diz que estranhou o facto do Snr 
presidente Arlindo Martins de Oliveira lançado no livro de presencia e na 
acta de ausente depoes de ter assignado, pede ao snr Presidente que 
nomeie uma commissão para se intender com o mesmo Snr Presidente e 
pede também que se suspenda a sessão por 5 minutos. O Snr presidente 
nomeia uma commissão que é relactor o Snr Candido Ozorio e suspende a 
sessão por 5 minutos depões de ter consultado a casa, Reaberta a sessão 
o Snr Candido Ozorio falla mostrando a conviniencia da boâ união e do 
progresso da sociedade, diz que o Snr Presidente Arlindo aguardava para a 
primeira reunião que se realizará a 8 do corrente, O Snr Edmundo Vianna 
falla estoriando  bondoso pro que tem procedido o snr Presidente e os 
serviços que a sociedade lhe deve.” (LIVRO ACTAS, 1895, fl. 118). 

Nesse caso o presidente Arlindo Martins Oliveira conseguiu contornar a 

situação, com os belos discursos a seu favor, proferido pelos Sr.s Candido Ozório e 

Edmundo Vianna. Em outra situação, ao invés do presidente ser o “mau exemplo”, 

ele demonstrou ter pulso firme, ao declarar que não poderiam realizar a festa em 

comemoração ao primeiro aniversário da abolição, devido a falta de dinheiro em 

caixa. O presidente Benedicto Modesto da Roza pressionou os sócios a efetuarem o 

pagamento das mensalidades atrasadas, a tempo de organizarem os preparativos 

para a festa do 13 de maio de 1889, embora a tática não tenha surtido efeito, o 
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presidente manteve sua palavra e para a Sociedade não passar em branco fez 

apenas uma sessão solene. Dessa vez a atitude do presidente não levantou 

suspeitas mas, também não foi tão bem recebida, os sócios queriam mesmo 

comemorar o 13 de maio com uma grande festa e, ao mesmo tempo ninguém se 

opôs visto que a atitude do presidente foi a mais sensata para não comprometer as 

outras despesas e atividades da casa.  

2.1 ENFRENTANDO AS CRISES 

Lazer 

Devido as festas comemorativas serem realizadas em momentos muito 

pontuais 13 de Maio e 28 de Setembro, o sócio Ezequiel Guimarães membro do 

Conselho Fiscal, lançou no dia 20 de Julho de 1893 uma proposta de lazer 

permanente, abrir um botequim e criar um baile mensal, o presidente Benedicto 

Modesto da Roza pôs em votação e foi aprovado unanimemente. De imediato os 

sócios começaram a propor idéias para a criação do botequim: 

 “o seguinte Senho Prisidente e senhores socios envista do Club hir criar 
botiquim achase na rua da Gracioza um bilha a venda que podia ser 
comprado para o Club o Prisidente pois endiscução, pede a palavra o 
primeiro Secretario Senho Prisidente uma veis que a sociedade acha-sem 
condição de fazer esta despeza uma veis que o dono do botequim queira 
estabeleser bilha que compre a sua custa o Prisidente pois endiscução foi 
unamimente aprovada.” (LIVRO ACTAS, 1893, fl. 99). 

Além de ser um espaço de confraternização, o botequim e o baile mensal, 

seriam outras formas do Clube conseguir arrecadar dinheiro, para pagar suas 

despesas e criar um fundo para investir em outras atividades. Embora a proposta 

tivesse um caráter de lazer coletivo, ficou decidido que o “dono do botequim” era o 

único responsável pela compra da mesa de bilhar.   

Após duas crises sucessivas a Sociedade decidiu aumentar o rigor nas 

cobranças das mensalidades e nos critérios para continuar sendo sócio. Para isso, 

as propostas de reformas do estatuto, tornam-se tema central nas sessões. Como 

medidas para atenuar os efeitos da crise o presidente Benedicto Modesto Roza fez 

discurso sobre a importância de angariar novos sócios e reformar o estatuto. 

Nomeou uma comissão para propor um novo estatuto, composta dos sócios: relator 
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João Batista Gomes de Sá, Leocádio Julio de Assumpção, Edmundo Vianna, 

Benedicto M. da Roza.  

Outra proposta de sair da crise financeira partiu do sócio João B. G. de Sá, 

que sugeriu a todos os sócios, Livro actas (1890, fl. 43), “no sentido de melhorar 

este Club, por meio de loterias foi por elle dicto que devíamos entre nós sem auxilio 

da caixa, todos os Sabbados comprar-se um bilhete de loteria comum acordo com 

os sócios foi aceito”. A situação financeira da Sociedade era tão instável que os 

sócios apelaram para a “fezinha” na esperança de serem premiados pela loteria. O 

sócio Benedicto Modesto Roza pediu a prestação de contas afim de saber o saldo 

em caixa da Sociedade para fazer entrada na, Livro actas (1890, fl. 48), “caicha 

economica, e continua o recolhimento com forme a renda.” Nesse trecho é possível 

perceber o interesse em proteger o dinheiro da Sociedade, depositando em conta 

bancária e uma preocupação social de cobrar as mensalidades conforme a renda 

dos sócios, dando assim maior possibilidades a todos manterem suas mensalidades 

em dia e continuar participando da sociedade, sem o risco de ser excluído por 

exceder o período máximo de tolerância.  

Doações 

Devido estarem iniciando os preparativos para  a comemoração do 28 de 

setembro de 1892 o presidente Benedito Modesto da Rosa e o diretor geral João B. 

G. de Sá  fizeram discurso observando as diversas dificuldades que precisavam ser 

superadas, sobretudo a pobreza da Sociedade. O diretor geral sugeriu que 

pedissem, Livro actas (1892, fl. 85), “ao Snr Paulo Sereno muito digno diretor da 

Compania Equestro hum beneficio para este Club o qual foi atendido.” Os sócios 

organizaram comissões para vender bilhetes da Companhia, entre os dias 10 e 26 

de Agosto a Sociedade conseguiu arrecadar a quantia de: trezentos e trinta e quatro 

mil réis (334:000), do qual 310:000 foram depositados na caixa econômica e os 

24:000 restantes destinados a pagar diversas despesas. 

É possível observar que em algumas sessões posteriores, alguns sócios 

continuaram vendendo bilhetes de benefício da Companhia do Sr.º Paulo Sereno 

para ajudar a arrecadar fundos para a Sociedade, Livro actas (1892,  fl.  87) 

“Candido Ozório 5:000, Runaldo 3:5000 o Snr Ozorio entrego ao snr Thezoreiro a 
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quantia de 1:000”. Os senhores que mais contribuíram com a compra ou venda dos 

bilhetes da Companhia foram: os Excelentíssimos Dr. Vicente Machado, Dr. Manoel 

Alencar Guimarães e o Reverendíssimo Padre Alberto Guimarães, os quais 

receberam um voto de louvor do presidente Benedito Modesto da Rosa. 

Durante uma sessão que se destinava a dar início a organização dos 

festejos do 13 de Maio de 1895 os sócios fizeram agradecimentos e endereçaram 

oficio a Baronesa do Serro Azul e ao Sr.º Francisco Soares pelos donativos: dois 

quadros e 4 pares de cortinas, para servir de decoração a sala das sessões da 

Sociedade. Um presente bastante singelo em vista da riqueza que possuíam. Outro 

fato que me causou estranhamento, foi o caso ocorrido durante uma reunião que se 

destinava a eleição da segunda gestão do ano de 1892, consta a proposta de 

diversos cidadão membros da elite de Curitiba:  

“foi aprezentado huma proposta com os senhores a caxe autos para sos-sio 
desta Barão do Serro Azul, Dr Vesente Machado, Dr Joaquim Faria 
Sobrinho, Dr Candido Ferreira de Abreu, Dr Bento Lamenha Lins, Joaq
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e
 C.

el
 Eduardo 

Augusto de Vasconsellhos Chaves Magno Joaq
m
 Belarmino de Bettencurt, 

Joze Fernandes de Loureiro, Padre Alberto Joze Gonçalves, T.
e
 C.

el
 

Constantino Pereira da Cunha, dr Antonio de Leão, dr Manoel Fran.
co

 Ferr.
ra

 
Correia, Alferes Francisco Cordeiro de Sá, dr Luiz Pires de Carvalho e 
Albuquerque, Alberto Pereira, Jorgi Candido, João da Luz, Benedito 
Candido estes senhores asima propostos foram aprovados na sessão de 
3de Junho e não de 5 de Junho como estava esta acta as átrazadas des-se 
este engano.” (LIVRO ACTAS, 1892,  fl.79). 

A maioria desses senhores só apareciam em dias de festas para prestarem 

discursos, nenhum deles aparece frequentemente depois dessa suposta entrada, 

não aparecem como membros da diretoria, não aparecem propondo ações, 

tampouco doações ou alguma contribuição para melhoria. Parece que esses 

senhores apenas queriam ser vistos, ouvidos, e assistir as sessões solenes quando 

lhes parecesse conveniente, não apresentaram participação efetiva. O que eles 

pretendiam? O Barão do Serro Azul logo após a abolição empregou em um de seus 

ervais o sócio fundador Leocádio Julio de Assumpção como esse afirmou durante a 

entrevista ao jornal 1º Diário da Tarde (1939). Será que procuravam apenas 

funcionários? Ou pretendiam estabelecer algum outro tipo de vinculo com os 

libertos? 



34 

 

 

“Com efeito, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil 
do século XIX colocou as classes dominantes da época diante da 
necessidade premente de realizar reajustes no seu universo mental, de 
adequar a sua visão de mundo às transformações socioeconômicas que 
estavam em andamento.” (CHALHOUB, 2001, p.65). 

Mudanças de sede 

Dois meses após a briga entre o diretor geral e o sócio Gabriel Nascimento, 

o 2º secretário Francisco José de Oliveira diz não poder continuar participando da, 

Livro actas (1890, fl. 44 e 45)  “Sociedade em quanto a sociedade não mudar-se da 

casa do sócio Benemérito João Batista Gomes de Sá.” Na sessão seguinte, no dia  

23 de Novembro de 1890 o presidente Candido Ozório avisou que a reunião tinha 

uma pauta especifica, cujo assunto era delicado e fundamental, Livro actas (1890, fl. 

46), “mudança do Club da casa onde funciona por motivo de muitos sócios não 

quererem frequentar a casa do sócio João B. G. de Sá”. Desde a fundação até essa 

data, a sede do clube se localizava na Rua Matto Grosso (atual Comendador 

Araújo). O sócio João B. G. de Sá inconformado, com tal decisão, questionou qual a 

razão disso? O sócio Edemundo Vianna esclareceu a razão, a qual infelizmente não 

consta em ata e que foi aprovada. O Sr. Presidente pediu ao sócio João B.G. de Sá.   

“emtrega diverços livros, jornaes, lanterna de vidro, estandarte, 2 quadros 
contendo a medalha do falecido sócio fundador João Bernardo com o 
retrato do ex escravo e o feitor. O cidadão presidente ao, levantar a 
presente sessão Levanta-se e agradece ao cidadão João Batista Gomes de 
Sá pelo tempo em que a sociedade funcionou em sua casa, não avendo 
mas quem tomase a palavra emcerra-se a presente Sessão o Presidente, o 
1º Secretario Leocadio Julio de Assumpção.” (LIVRO ACTAS, 1890, fl. 45 e 
46). 

Mesmo sem ter definido o novo lugar para a sede, a diretoria teve que 

comunicar a mudança da casa do sócio fundador, na época vice diretor João B. G. 

de Sá, pois muitos sócios não queriam continuar frequentando a sua casa. Brigas 

pessoais, provavelmente provocadas pela idéia de hierarquia. Os sócios fundadores, 

sócios beneméritos, assim como membros da diretoria assumiam um papel de 

destaque, e algumas vezes acabavam impondo a sua vontade aos demais. Não se 

dando por vencido, o sócio João B. G. de Sá inconformado com a transferência da 

Sociedade, pediu a revisão da ata da sessão anterior, lançando a desconfiança 

sobre o desempenho do secretário Leocádio Julio de Assumpção, declarando aos 

sócios presentes:  
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“que desta data em diante, fizesse com que fosse fiscalizado os 
apontamentos, porque o secretario tomava, para não acontecer como tem 
acontecido, porque tem aparecido actas totalmente farcificadas, como 
frazes que nunca se praticou em nossas reunions, e para melhor provar 
basta se lembrar, que o digno vice presidente  não disse o que esta escrito 
na acta, e bem como também se deu na acta posterior, o que dis sobre 
Francisco Sesinando que tal palavra não convicção que elle pedisse e nem 
também que fosse provada para entrar em acta, assim finalizo dizendo que 
a Sociedade 13 de Maio, eu desejo progresso, agora de mais está num pé 
firmado, de prosperar e por isso pedia ao seu presidente, e mais sócios que 
dêem, providencia sobre as actas que parecem viciada e fisesse, com que o 
secretario trocesse os apanhados, para ser conferida com as actas; seu 
presidente mandou aprovar”. (LIVRO ACTAS, 1890, fl.47). 

Na tentativa de fazer os sócios esquecerem os motivos da transferência da 

sede, João B. G. de Sá desloca o foco para o 1º secretário, alegando uma suposta 

falta de competência ou caráter do mesmo. Ao contrário de outros sócios, que após 

algum escândalo preferiam pedir exoneração do cargo ou até deixar de participar da 

Sociedade, o vice diretor tenta reconstruir a sua imagem de sócio benemérito, 

mostrando estar atento as questões de importância para a coletividade. Por conta 

dessa acusação o sócio João de Lima foi indicado para substituir o 1º secretário 

interinamente.  

Dois anos depois, na sessão de 25 de Dezembro de 1892 (natal) a diretoria 

nomeou duas comissões, uma para realizar a compra de um terreno, composta 

pelos sócios: Livro actas (1892, fl. 90) “Manoel Fedensio da Costa, Arlindo Martins, 

Arthur Euclides e a comissão para concertar a casa de Candido Ozório onde estava 

situado o Clube”. Por mais que tenha sido escolhida uma comissão responsável pela 

compra de um terreno para a construção de uma sede própria, não há registro sobre 

sua localização e nem sobre a construção da sede. Por algum tempo Candido 

Ozório cedeu sua casa, situada na Rua Colombo, dessa forma conseguiu auxílio da 

Sociedade para reformá-la. Nessa época Candido Ozório tinha acabado de ser eleito 

como presidente do Conselho Fiscal, e era um dos sócios fundadores. 

Em 20 de Julho de 1893 a Sociedade foi obrigada a mudar-se novamente, 

Ezequiel Guimarães um dos membros do conselho fiscal propôs a mudança da 

Sociedade para uma casa com aluguel mais baixo, visando evitar o contínuo 

desperdício de recursos da Sociedade. Na sessão seguinte, o presidente nomeou 

uma comissão encarregada de pesquisar um novo local que fosse mais adequado a 

Sociedade. Para facilitar o pagamento das despesas, a Sociedade continuou a 
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utilizar a casa de Candido Ozório como sede e também mandou alguns ofícios para 

as autoridades requerendo subsídios.  

“O Snr Presidente nomeou o Snr Benedicto Modesto para consultar com o 
Snr Candido Ozorio sobre os alugues da casa, Pede a palavra pela ordem o 
Snr João Baptista Gomes de Sá declarou ao Snr Presidente que mandase 
officiar para a Intendencia Municipal para ver se o Snr Candido Ozorio era 
despençado dos impostos prediais.” (LIVRO ACTAS, 1895, fl. 105). 

 

“Movimento Revolucionário” 

Não há registro algum no ano de 1894. Em três de fevereiro de 1895, após 

um ano sem registro de reunião, abre-se a sessão sem ter como dar continuidade ao 

costume, de ler a ata da sessão anterior.  

“Pedio a palavra o Candido Ozorio declarando que vista dos transtornos e 
os movimentos que tinha ouccorido-se nestes dous annos últimos em todo 
Estado era de opinião que a Diretoria effetuar a cobrança das mensalidades 
de 1º de Janeiro em diante ficando assim despensado as mensalidades 
atrasadas.” (LIVRO ACTAS, 1895, fl. 104). 

A proposta foi aprovada, devido à sua pertinência. Mas, de quais 

movimentos e transtornos estava se referindo Candido Ozório? Novamente, na 

sessão de 05 de Janeiro de 1896 falaram sobre as dificuldades encontradas durante 

um período de 2 anos:  

“Pede a palavra o snr Paulo Marques declarou não obstante ter a diretoria 
atual sido eleita por 18 votos porque tinha-se acabado naquelles dias o 
movimento revulucionario e todos os socios se achavão despensados e a 
directoria que funcionava estava cançada porque fazia 2 annos que 
exercião os cargos e teria mais agora visto estarmos em completa calma 
deviamos ezecutar os novos estatutos se era de sociedade que se estava 
tratando e os regulamentos marcavam ter 30 socios pelo menos.” (LIVRO 
ACTAS, 1896, fl. 123). 

Segundo o relato do ex-escravo Leocadio Julio de Assunção, sócio fundador 

da Sociedade 13 de Maio de Curitiba, ao jornal 1º Diário da Tarde, fica evidente que 

se trata da chegada das tropas federalistas no Paraná: 

 “Quando, em 93 os „pica-paus‟ tomaram conta da cidade, os „maragatos‟ 
fugiram, escondendo-se pelo mato. O Barão Rodrigues de Matos Guedes e 
outras personalidades foram presos. O Barão estava detido numa casa da 
praça Carlos Gomes. Depois de muitas peripécias e dificuldades consegui 
falar com ele. É que tinha concluído um plano de fuga. Mas o Barão recusou 
com estas palavras: Não, Leocadio, não fiz nada de mal, para fugir. Tenho 
em mente apenas o bem do país, por isso nada tenho a temer. Fui ver 
Brasilio no presídio da praça Tiradentes. Fiz-lhe idêntico convite, e ele 
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também recusou. No dia seguinte eles foram levados naquele trem para a 
morte.”

 
(1º DIÁRIO DA TARDE, 1939).  

Em Janeiro de 1894 as tropas dos federalistas dominaram Tijucas, 

Paranaguá, Antonina, Morretes e avançavam sobre Lapa, onde encontraram grande 

resistência e organizaram um violento cerco para dominar o município. No livro A 

última viagem do Barão do Serro Azul, Túlio Vargas entende a resistência realizada 

em Lapa como uma tentativa de manter o conflito fora da capital, evitando que a 

marcha dos maragatos e a contra marcha dos pica-paus devastasse a capital 

paranaense, assim como já havia destruído e espalhado o terror por diversas 

cidades desde o Rio Grande do Sul.     

Nesse sentido Vargas (2010, p. 73 e 74) “E Curitiba? A quem se poderia 

confiar o encargo de preservá-la do ataque, do saque e do morticínio naquela 

inevitável emergência? O povo recorreu, aflito, ao Barão. Nenhum outro líder poderia 

inspirar maior confiança naquelas horas cruciais.”  

Essa situação de instabilidade política e iminência de conflito bélico punham 

duvidas quanto à veracidade do avanço da Revolução nas cidades e vilarejos, assim 

como, a posição tomada pelos líderes políticos nem sempre eram nítidas, a 

ambiguidade custou a vida de varias lideranças. Com a deserção das tropas 

legalistas de Curitiba e o medo do ataque dos federalistas, organizaram uma Junta 

Governativa sob a presidência do Barão que toma como providencia imediata a 

formação de uma guarda cívica para o policiamento da cidade e a negociação com 

os maragatos que cobraram da Junta alta quantia em dinheiro, como “empréstimo 

de guerra” para não terem que saquear a cidade. Em 24 de janeiro de 1894, Vicente 

Machado escreveu uma carta ao Marechal Floriano Peixoto acusando o Barão do 

Serro Azul de ter aderido a causa federalistas e ter tomado o governo do Estado 

para si. Ildefonso e outros acusados de envolvimento com os revoltosos foram 

presos e executados sem julgamento.  

O movimento revolucionário a que os sócios se referem era a Revolução 

Federalista e os transtornos foram a violência em excessos que ambos os lados do 

conflito cometeram devastando diversas cidades, ferindo e  matando muitas 
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pessoas, que mesmo após o conflito ser controlado pelos legalistas, mataram o 

sócio benemérito Ildefonso Pereira Correia e outros Barões acusados de sedição. 

 

2.2 “AS AULAS NOCTURNAS” 

Já nos primeiros meses de fundação da Sociedade 13 de Maio, surgiu uma 

proposta de criar uma: Livro actas (1888, fl.15) “aula noturna afim de repartir-se 

alguns princípios das, letras aos sócios que quizerem gozarem d‟ella”. Um dos 

objetivos da “13” era criar uma escola primária, para alfabetizar os sócios. A escola 

funcionou no período noturno, para que os alunos que trabalhavam durante o dia 

tivessem a oportunidade de participar. O pré-requisito para participar da escola era 

tornar-se sócio do Clube e manter as mensalidades pagas. Na sessão do dia 14 de 

Outubro de 1888 o orador chamou a atenção dos sócios para a urgência de 

conseguirem o material básico para darem inicio as aulas. Os sócios mobilizaram-se 

para conseguir: livros didáticos, professor e diplomas para entregar aos alunos que 

conseguissem concluir o primário.  

Apenas no início do ano seguinte que o orador Eulempio Rodrigues de 

Oliveira Vianna, na ausência de outro candidato, demonstrou de espontânea 

vontade querer lecionar na escola noturna da Sociedade. As aulas teriam início no 

dia primeiro de Fevereiro de 1889 e teria a frequencia de duas vezes por semana, 

sendo nas segundas e quartas-feiras. O 1º procurador pediu para que os sócios 

decidissem logo se aceitavam o orador como professor, ou se queriam indicar outro 

sócio ao cargo, para que os alunos/sócios não continuassem perdendo aula. Na falta 

de outro candidato, alfabetizado capaz de lecionar, o orador tornou-se o primeiro 

professor das aulas noturnas da Sociedade 13 de Maio, recebendo da Instrução 

Pública 40 exemplares de livros didáticos, em 3 volumes, com os conteúdos de 

gramática, aritmética e geometria (no dia 25 de Janeiro de 1889), antes do primeiro 

dia letivo da escola. Não bastava apenas ter um projeto de escola primária, a 

Sociedade teve que buscar os aparatos mínimos para fazê-la funcionar. O próprio 

orador da Sociedade se candidatou para professor, mesmo tendo que acumular 

funções, preferiu assumir mais essa responsabilidade e viabilizar o sonho de muitos 

sócios, de serem alfabetizados. Além da ajuda mutua dos sócios, a Sociedade teve 
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que recorrer as autoridades da província do Paraná para conseguirem uma 

quantidade de livros compatíveis com o conteúdo adequado à alfabetização de 

adultos. 

Noemi Santos da Silva (2010) afirma que a instrução publica passa a ser 

vista pela elite imperial na década da abolição como um mecanismo de controle 

social, capaz de disciplinar a população pobre, sobretudo a egressa da escravidão. 

A autora percebe que a instrução publica fazia parte do projeto de emancipação 

gradativa dos escravos e de civilidade do Império. Existia uma crença de que a 

educação poderia atenuar os vícios próprios da “raça negra”. Disciplinar os negros 

no pós a abolição era ensinar as primeiras letras, a rotina de trabalho, encaminhá-

los rumo à civilidade. Este projeto se destinava especialmente a manter o controle 

da crescente população de libertos nos últimos anos da escravidão. Teorias racistas 

descreviam o negro como impróprio para civilizar e promover o progresso da nação. 

A instrução era vista pelas autoridades imperiais, como um meio para atenuar os 

problemas das “raças degeneradas”, e disciplinar os homens para o trabalho e o 

convívio harmônico em sociedade.  

Noemi S. da Silva ainda diferencia o discurso sobre o progresso e a 

expectativa com a instrução publica, da aplicabilidade e incentivo efetivo à 

educação. No artigo “Festa da instrução e da liberdade” (2015), a mesma autora 

entende que os abolicionistas defendiam uma abolição gradual, e uma educação 

diferenciada para a população egressa da escravidão. Deveria manter-se uma 

hierarquização dos saberes para que libertos não acessassem os mesmos 

conhecimentos dos livres. Somente após as leis do ventre livre, dos sexagenários e 

da Reforma de 1881 sobre o sistema eleitoral, que tornava a alfabetização um dos 

critérios para ser eleitor, é que passa haver maior interesse por parte das 

autoridades públicas em incentivar a educação. Entre 1882 e 1883 o Presidente da 

Província do Paraná, o liberal Carlos Augusto de Carvalho escreveu um projeto 

visando impulsionar o surgimento de escolas noturnas para trabalhadores adultos, 

foram criadas mais de 20 escolas noturnas em todo Paraná. O Diretor Geral da 

Instrução Publica também compartilhava dessa idéia: 

“Jesuíno Marcondes de Oliveira e Sá em 1882 frisava a importância da 
criação de escolas noturnas para os adultos, que não tiveram a 
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oportunidade de estudar quando crianças. Jesuíno Marcondes acreditava 
que através do letramento, conseguiriam: votar, fazer o alistamento militar e 
influenciaria positivamente no combate da criminalidade. Em seu relatório 
de governo o presidente declarou que de 361 alunos matriculados 71 eram 
escravos, ou seja, 20% do total, número significativo.” (DA SILVA, 2010, p. 
34). 

Nota-se que ocorreu uma mudança de projetos destinados à população 

escrava e liberta. Se antes as autoridades proibiam, passaram a aceitar esses 

alunos, de maneira limitada e com objetivos específicos: 

“Logo, se o trabalho surgia como agente disciplinador e moralizador dos 
libertos, a instrução era vista como aliada nesse processo, justamente por 
ter como objetivo a inserção do indivíduo no mundo do trabalho livre, uma 
preparação para a liberdade e, por conseguinte ser uma ferramenta do 
controle social. Todos esses projetos ocorriam num momento em que a 
educação era interpretada como necessária na expansão da civilização, 
principalmente quando direcionada aos setores marginalizados da 
sociedade.” (DA SILVA, 2010, p.45). 

No pós abolição ainda de maneira limitada, o Estado passa a oferecer 

auxílio às instituições que estivessem dispostas a montar escolas, principalmente 

escolas noturnas para a educação de trabalhadores adultos. A Sociedade 13 de 

Maio escreveu diversos ofícios a Intendência Municipal de Curitiba e ao governo do 

Estado, requerendo subsídios para a manutenção da escola noturna, a qual foi 

atendida algumas vezes.  

Para verificar essa situação de expectativas com relação à instrução versus 

a pratica efetiva de incentivo à educação, analisei o relatório do Secretário dos 

Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública Caetano Alberto Munhoz ao 

governador Francisco Xavier da Silva datado de 29/09/1894. O secretário inicia se 

desculpando das possíveis falhas que poderia ter cometido no exercício de sua 

função devido à interrupção que o movimento federalista causou em todo Estado: 

“Pouco tempo depois, em conseqüência da revolta que tantos males causou 
ao Paiz, esta Repartição se occupou quase que exclusivamente desse 
acontecimento com serviços urgentes e indispensáveis, pois que ficou este 
Estado desde logo ameaçado de invasão, a qual não foi possível evitar-se, 
apezar de tantos esforços e patriotismo do Vice-Governador, então em 
exercício, o Exm. Sr. Dr. Vicente Machado. Tivemos, por isso, de abandonar 
os lugares em 18 de Janeiro do corrente anno, até o dia 5 de Maio, data em 
que, com o mais sincero enthusiasmo, forão recebidas as forças legaes que 
vieram libertar o Estado da oppressão que estava soffrendo.” (RELATÓRIO, 
1894, p. 3).

 4
 

                                                           
4
 http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=59 19/06/2015. 

http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=59
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Além de se desculpar, o secretário seguiu utilizando como artifício retórico o 

patriotismo e elogio aos serviços prestados pelo vice-governador Vicente Machado. 

Esta foi a atitude mais sensata que um funcionário publico poderia tomar, logo após 

o termino do “movimento revolucionário” em vista, do seu desfecho, que não poupou 

nem mesmo os homens mais abastados da capital, do qual seguiu-se perseguição 

aos desertores e aos supostos sediciosos.     

Sobre a Instrução Publica o secretário informou que havia 127 escolas de 

ensino primário no Estado, este segue informando o seu parecer sobre a Instrução 

Publica:  

“É este um ramo de serviço que há muitos annos preoccupa a 
administração, porém não obstante tantos esforços e despesas, não attingiu 
ainda à perfeição que se deseja. (...) A classificação dos professores, 
entendo que deve ser determinada tendo-se em attenção a importância da 
localidade em que funcciona a escola, isto é, as da capital devem ser 
collocadas em primeira classe; as de outras cidades em segunda; as de 
villas em terceira, e as de bairros em quarta. (...) Para melhorar este serviço, 
de modo a obter-se o resultado que se almeja, penso que deve estar elle à 
cargo das Camaras Municipaes. (...) Quem, portanto, melhor do que ellas 
pode e deve conhecer das necessidades de cada município, afim de ser 
distribuída a instrucção elementar convenientemente e bem fiscalisada? Por 
certo que ninguém poderá tomar mais interesse pelo desenvolvimento 
intellectual de cada município, do que aquelles que, escolhidos pelo voto 
dos respectivos habitantes para represental-os, tem o dever de cuidar de 
todos os seus melhoramentos, quer moraes quer materiaes. Assim, pois 
entendo que esse serviço, depois de regulado devidamente, deve passar a 
ser administrado e costeado pelas Camaras Municipaes.” (RELATÓRIO, 
1894. p.15).  

O secretário julgou ser de responsabilidade dos municípios a manutenção 

das escolas e não do Estado, fala ironicamente da importância de bem votar. E 

deixou clara a sua estratégia de valorização das escolas da capital em detrimento 

das outras localidades. Já quanto às escolas subvencionadas o secretário conclui 

que as alterações e ajustes pelos quais estavam passando a Instrução Publica do 

Paraná tornou-se mais restrito o acesso a subvenção: 

“Conforme o relatório do Dr. Superintendente, a que acima me referi, as 
escolas subvencionadas eram 108, as quaes ficaram reduzidas a 27, em 
conseqüência dos actos de 14 de Maio e de 26 de Junho últimos, que 
rescindiram 81 contractos, por não terem sido preenchidas as formalidades 
exigidas pelo art. 11 § 1º letra B do Regulamento a que se refere o Decreto 
n. 2 de 24 de Agosto de 1892.” (RELATÓRIO, 1894, p.15). 

Dessa maneira, ao mesmo tempo, que havia a possibilidade de escolas e 

professores conseguirem a subvenção, havia pré-requisitos a serem preenchidos. O 
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que dizia o art.11 § 1º letra B do Regulamento do Decreto n.2 de 24 de Agosto de 

1892? Será que pretendiam beneficiar uma classe ou “raça” de alunos em 

detrimento de outra? O que fica evidente, é que logo após a abolição há uma 

abertura para o incentivo a instrução mas, devido grande demanda o Estado volta, 

atrás na sua decisão, e tenta readequar, colocando barreiras para limitar o acesso a 

subvenção. Pretendia-se incentivar a instrução publica com objetivos pragmáticos, 

não para promover uma grande transformação social.  

Nesse mesmo relatório, ainda, o secretário Caetano Alberto Munhoz, 

entende que no geral as escolas estavam mal providas de moveis e livros. Fala 

sobre a construção da escola Tiradentes, que contou em grande parte com auxílio 

financeiro da Sociedade <<Propagadora de Herva Matte>> antiga propriedade do 

falecido Barão do Serro Azul (assassinado no movimento revolucionário) também 

havia sido “sócio” da Sociedade 13 de Maio. No mesmo documento está anexado o 

relatório do chefe de policia do Estado do Paraná Benedicto Pereira da Silva Carrão. 

Este relaciona desemprego, ou trabalho não assalariado com criminalidade, é 

interessante observar que o relato que se segue está presente na seção 

“Vagabundos”:   

 “Como n‟esta capital, em todo Estado se encontra indivíduos que, tendo 
pronunciada negação para o trabalho productivo, occupão-se na exploração 
de meios criminosos, que lhes garantam o necessário para sua 
subsistência. A policia tem applicado os meios para chamal-os ao trabalho 
regular, encaminhando-os convenientemente, de modo que tornem-se úteis 
à si e à sociedade.” (RELATÓRIO, 1894, p. 42). 

Sidney Chalhoub (2001 p.70) ao escrever sobre as relações patrão 

empregado no Rio de Janeiro da belle epoque afirma que: “Outro ponto fundamental 

é a relação que se estabelece entre trabalho e moralidade: quanto mais dedicação e 

abnegação o indivíduo tiver em seu trabalho, maiores serão os seus atributos 

morais.” O autor segue descrevendo a repressão à ociosidade e das penas previstas 

em leis. Os ociosos seriam conduzidos as colônias de trabalho de preferência em 

atividades agrícolas, de 1 a 3 anos. Durante o tempo que estivessem pagando à 

pena receberiam uma quantia que seria paga, quando cumprissem a pena. Dessa 

maneira pretendia-se educar o indivíduo, ensinando a ser econômico e querer 

possuir algo através de atividade digna. A transformação do liberto em cidadão não 
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poderia se dar somente através da repressão mas, sim da educação, incutir no 

liberto a necessidade do trabalho, pelo aspecto religioso, moral e econômico. 

No relatório do delegado de policia também é possível perceber, que era 

preocupante para as autoridades o fato de existirem indivíduos que não 

desenvolviam atividades produtivas, isso é, indivíduos que não estavam vendendo 

sua força de trabalho, por não conseguirem, ou por não quererem. Esses indivíduos 

causavam medo, pois, estavam mais propensos a cometer pequenos furtos, como 

também, por não estarem de acordo com o padrão de cidadão civilizado, com 

valores burgueses, que se pretendia formar.  

Realizei, uma breve analise do relatório do Superintendente Geral do Ensino 

Dr. Victor Ferreira do Amaral e Silva ao Secretário do Interior, Justiça e Instrução 

Pública Caetano Alberto Munhoz, referente ao período de 01/11/1893 a 29/09/1894, 

pude observar que as duas autoridades apresentam um ponto de vista muito 

semelhante, com relação ao acesso excludente a educação. O superintendente 

inicia falando da influencia do “movimento revolucionário” no Estado, na interrupção 

do serviço público:  

“nas actuaes emergências seria uma incumbência bem dificil, quiçá 
impossível, devido ao estado de desorganização em que se acha este 
serviço, concomitantemente com outros da administração publica, em 
conseqüência do eclipse constitucional que se deu neste Estado.” (...) 
Tendo abandonado o meu cargo, durante o domínio federalista, assisti ao 
esphacelamento do serviço, que, pela força imperiosa das circunstancias, 
deixára escapar de minhas mãos. Professores abandonaram sua escola 
para fugir à sanha dos invasores; outros para alliarem-se a elles, a fim de 
partilharem de suas glorias. Estes actualmente ainda fogem para evitar as 
penas da lei. Alumnos desertarão da escola por causa da falta geral de 
garantias. As autoridades subalternas, incumbidas da fiscalisação das 
escolas, por seu turno tambem forão arredadas. Apóz a restauração da 
legalidade e o cancellamento de todos os actos do governo intruso, seguiu-
se como corollario natural a demissão dos professores que fizeram causa 
commum com os revoltosos. Algumas cadeiras ficarão vagas, não tendo 
sido possível até hoje preencher todas, por falta de pessoal idôneo.” (...) A 
instrucção popular apresenta ainda uma prespectiva pouco animadora: é 
ainda muito rudimentar e pouco difusa. Temos ainda muito que andar n‟este 
terreno, porque d‟aquillo mesmo que possuímos, pouco há de solido, 
substancial e aproveitável.” (RELATÓRIO, 1894, p. 46). 

O superintendente segue fazendo sugestões e dirigindo criticas à situação 

da educação no Estado, dizendo que tão, ou mais importante que criar escolas 

novas, seria melhorar o ensino ofertado pelas já existentes, oferecendo melhores 
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condições de higiene ao espaço escolar, melhorando o pagamento dos professores, 

assim como, exigir de todos que apresentassem o diploma de formação da Escola 

Normal. O superintendente geral do ensino comparou o Estado do Paraná com 

Minas Gerais e São Paulo, Estados onde, havia Escolas Normais nas capitais, e 

diversas Escolas Normais espalhadas pelo interior dos mesmos. Pediu urgência na 

reforma da lei n. 42 de 21 de Julho de 1892 sobre o ensino primário público. Essa lei 

atribuía aos municípios a responsabilidade pelas escolas:  

“A lei n. 42 de 12 de Julho de 1892 creou em cada município uma caixa 
escolar a cargo das respectivas municipalidades, destinada ao fornecimento 
de mobília, livro para as escolas, etc. Esta disposição da lei não me consta 
que tivesse sido executada pelas Camaras Municipaes que, autônomas, 
tem liberdade de ação, sem que o Governo do estado possa lhes fazer 
imposição.” (RELATÓRIO, 1894, p. 53). 

Quanto a escolas subvencionadas se demonstrou mais taxativo quanto ao 

acesso:  

“Sou contrario à manutenção de escolas de bairro subvencionadas ou 
estipendidas pelo Estado, conforme já tive occazião de me manifestar no 
Congresso Constituinte, de que tive a honra de fazer parte. Julgo que a 
distribuição da instrucção elementar deve ser feita simultaneamente pelo 
Estado e pelo município, cada um na esphera de sua acção. No meu fraco 
entender, o Estado só deve custear escolas nas sedes dos municípios, 
onde pode exercer melhor fiscalisação.” (RELATÓRIO, 1894, p. 59). 

Evidencia-se a preferência por auxiliar as escolas de regiões centrais das 

cidades, especialmente as da capital, as outras deveriam ficar a cargo das 

autoridades municipais. Quanto a freqüência escolar, fez defesa do ensino 

obrigatório: 

“Urge, pois, que seja regulamentado e posto em execução o ensino 
obrigatório para que os sacrifícios que faz o estado em sustentar escolas 
seja bem correspondido e produza abundante messe. Pelos mappas 
trimensaes enviado pelos professores à esta Superintendencia e por outras 
informações, pude organizar o seguinte quadro da matricula e freqüência 
das 118 escolas publicas definitivas e 108 escolas subvencionadas 
mediante contracto no corrente anno.  

Matricula geral .................................... 8. 535 alumnos 

Frequencia ordinaria ........................... 6. 857 >> 

Porcentagem da freqüência 80%. Esta porcentagem da freqüência de 80 
sobre 100 matriculados, julgo fecticia. Oxalá fosse ella real, sem a 
fiscalisação que infelizmente não tem podido haver em nossas escolas, não 
obstante a boa vontade de algumas autoridades do Ensino.” 
(RELATÓRIO,1894, p. 60). 
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Nesse trecho o intendente demonstrou preocupação com a obrigatoriedade 

do ensino e a frequência dos alunos, pois sabia que as estatísticas maquiavam a 

realidade, entendia ele que se o governo decide investir, quer ver o resultado. Se 

havia por parte dele alguma expectativa com a função da educação na promoção do 

progresso e da civilidade da população, o Estado deveria fiscalizar, cobrar e verificar 

os resultados. Assim, havia lugares em que o retorno positivo, era praticamente 

certo (regiões centrais), como havia lugares em que o investimento era gasto de 

dinheiro publico (periferia). Quanto ao ensino particular o superintendente diz: 

“Aqui na capital funcciona com bastante animação e freqüência o collegio 
Loyola, dirigido pelo Snr. Arthur Loyola; o collegio S. José dirigido pelo Snr. 
José Cupertino; o collegio Saldanha, dirigido pela Exm.

a 
Sra. D. Luiza 

Candida Saldanha; a escola dos Bons Meninos, pelo Snr José Cleto da 
Silva; (...) uma escola italiana estabelecida sob os auspícios da Sociedade 
beneficente << José Garibaldi>>. Merece especial menção a escola da 
Communa Alemã, que funcciona em edifício próprio, na praça << 19 de 
Dezembro>> e tem pessoal docente composto de 4 professores e 2 
professoras. Esta escola, freqüentada por meninos allemães em maioria, 
recebe do Estado a módica sub-venção annual de 1:200$000 rs. (...) A 
Sociedade beneficente <<Treze de Maio>>, mantem qui uma escola 
nocturna, subvencionada pelo Estado.” (RELATÓRIO, 1894, p. 60).   

É importante ressaltar que o funcionamento tanto das escolas publicas como 

das escolas particulares, surgiram de demandas da sociedade civil, se organizaram 

e pediram através de requerimento a subvenção do Estado. Nessa época havia 

poucas escolas publicas que funcionavam em prédio público. Das varias escolas 

que o superintendente cita, ele destaca apenas uma em especial, a escola da 

“Communa Alemã” a qual se destinava anualmente a “módica” quantia de 1:200$000 

rs. Victor Ferreira do Amaral nem menciona a quantia destinada as outras escolas. 

Sabe-se que a comunidade alemã já estava bem estabelecida na cidade, à maioria 

das propriedades do comercio eram de membros da comunidade alemã. Fica 

evidente para o superintendente onde o Estado deveria investir para conseguir 

retorno imediato. 

Apenas menciona a Sociedade Beneficente 13 de Maio como a única escola 

noturna, que estava recebendo a subvenção.  A Sociedade 13 de Maio enfrentou 

diversos problemas para conseguir manter a escola em funcionamento. A falta de 

sede própria, fez com que algumas vezes os sócios ficassem sem espaço físico 

adequado para assistirem aulas. Mas, mesmo assim, os recém libertos, sócios da 
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Sociedade 13 de Maio, não deixaram de tentar criar possibilidades, de melhorar sua 

sobrevivência, dentro das limitações que o status de libertos lhes permitia.   

“Os escravos, e agora libertos, não deixaram nunca de criar, recriar e 
inventar seus espaços de liberdade. Esta, porém tinha diversos significados. 
Como mostrou Foner para o sul dos EUA, os negros recém-libertados 
procuravam inúmeras formas para se livrar das “marcas da escravidão” e 
destruir os vários aspectos da autoridade “real e simbólica” que os ex-
senhores pudessem exercer sobre suas vidas.” (GOMES, 2006. p. 89). 

A falta de dinheiro, para realizar o pagamento do salário dos professores, 

que se sucederam, também foi um fator que interferiu na continuidade das aulas. A 

ata do dia 26 de Março de 1893 sintetiza essa dupla questão:  

“ter se requerido ao governador do estado a sobemveção a que segura 
correto este Club por lhe ter sido agrasiado por huma lei do Congresio e 
aprovado pello governador e como a ter esta data não teve despaxo o 
requerimento a diretoria emtendo carta as despezas por não poder 
sustentar que se offecio ao profesor que fica despensado do cargo de 
profesor sobra se quizer espera o seu ordenado quando o governo 
emtender outro sem procura se a de huma casa para nos mudar de 20: a 
25: sos-sio Benemerito Tenente Coronel Antonio Joze Leite Mendes.” 
(LIVRO ACTAS, 1893, p. 95). 

Esse requerimento é de um ano anterior ao “movimento revolucionário”, e 

contemporâneo aos relatórios do secretário Caetano Alberto Munhoz e do 

superintendente Victor Ferreira do Amaral, a demora e a falta de retorno do governo 

do Estado, se deve certamente, ao entendimento das autoridades da Instrução 

Publica, que a escola noturna da Sociedade Beneficente 13 de Maio, não constituía-

se como uma prioridade de investimento. Mesmo assim o professor continuou 

lecionando:  

“O Prisidente declarou que durante a festa do dia 13 de Maio que era 
nesesario aver sessão nas quartas feiras das 7 as 9 da noite e aos 
domingos das 10 horas do dia as 3 da tarde ate que se realize-se a festa do 
13 de Maio de 1893 o sócio Arthur Eucrides D. professor do Clube pedio ao 
Sr.º Presidente que durante as quartas-feiras não tivesse aula na escola.” 
(LIVROS ACTAS, 1893, p. 96). 

O professor pediu para não realizar aulas nas quartas feiras, para que os 

sócios não deixassem de contribuir com os preparativos do dia 13 de Maio, mas, 

provavelmente o professor continuou lecionando nas segundas-feiras, mesmo após 

a diretoria ter avisado que não teria como pagar o seu salário. As aulas da escola 

noturna ocorriam no mesmo local das reuniões, que na época era na casa do sócio 

Candido Ozório, a Sociedade ainda não dispunha de sede própria ela contava com a 
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solidariedade dos sócios que emprestavam suas casas para as reuniões e para as 

aulas da escola. Durante o período estudado os sócios João Batista Gomes de Sá e 

Candido Ozório cederam suas casas, ambos eram sócios fundadores que se 

comprometiam com os projetos da Sociedade.  

No dia 20 de Julho de 1893 uma das pautas da reunião foi a necessidade de 

mudar o local da sede, o secretário Benedicto Candido lembrou que deviam avisar o 

professor o novo endereço da Sociedade que mudar-se-ia, para um lugar com um 

aluguel mais baixo. Isso indica, que a escola da Sociedade não ficou inativa, o 

professor continuou lecionando, mesmo sem ter a garantia de pagamento. Os 

professores, de modo geral, demonstravam-se bastante comprometidos com a 

função que desempenhavam. Tinham consciência de que outros dependiam da 

continuidade do seu trabalho, para conseguir concluir o primário com louvor. Assim 

como, a sede do clube teve que mudar de lugar varias vezes, a Sociedade não 

conseguiu manter um mesmo professor, as aulas noturnas foram lecionadas por 

pelo menos 3 professores diferentes respectivamente: Eulempio Rodrigues de 

Oliveira Vianna, Ulisses de Alves Pinheiro, Arthur Eucrides D.  

Aprender a ler capacitava os sócios a se manterem informados a respeito 

das notícias de jornal. Aprender a escrever permitia aos sócios registrarem as 

reuniões indicarem novas propostas com o intuito de realizarem melhorias no Clube, 

assim como escrever convites, trocar correspondências com amigos, familiares, 

redações de jornais e outros clubes ou ainda mandar ofícios para as autoridades 

locais. Através dos requerimentos a Sociedade conseguiu contornar algumas 

dificuldades fundamentais para a manutenção da escola: como pagar o salário do 

professor, livros didáticos e espaço físico. Mas, nem sempre os requerimentos eram 

atendidos de pronto. No Livro actas (1895, p. 103) os sócios endereçaram 

novamente um ofício ao “Snr Dr. Governador do Estado sobre a subvenção do que 

tem direito nosso Club para manuntenção da Escola nocturna que deve começar no 

dia 4 amanhã a qual peços comparecimento de todos os sócios.” Quase um mês 

depois o presidente Arlindo Martins avisa aos sócios que o requerimento não teve 

retorno positivo:  

“O snr Presidente declará que a nossa subvenção tinha ficado de nenhum 
efeito que todos fosse presizo requerer outra no Congresso. O Snr 
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Benedicto Modesto. Pede a palavra ao Snr Presidente a nossa Escola esta 
dia a dia indo avante se fosse posivel obtermos a subvenção era muitos boa 
e se não era melhor.” (LIVRO ACTA, 1895, p.105). 

Os sócios não desistiam facilmente, tinham certeza de que havia uma lei que 

assegurava o direito de manter a escola em funcionamento, entendiam como dever 

das autoridades locais o papel de manter as escolas. Embora, as autoridades 

estaduais nesse período, estivessem se isentando desse dever, deixando a cargo 

das autoridades municipais. Dinheiro aos cofres públicos não era problema, afinal 

podiam dispor de módicos 1:200$000 réis com a escola da Communa Alemã. Qual 

era a dificuldade em socorrer as aulas noturnas? Os sócios requisitavam apenas 

professores e auxílio no pagamento do aluguel da casa. Seria um caso de exclusão?  

“As oportunidades de ascensão social entre os negros e mulatos, com raras 
exceções, eram restritas e, quando ocorriam, esbarravam sempre na 
questão da cor. O sistema educacional era organizado para poucos, 
incluindo-se parcela branca da população.” (MATTOS, 2006, p. 56). 

Para incentivar os sócios a realizarem ações de benfeitoria e a concluir seus 

estudos na escola do Clube a diretoria fazia discursos de agradecimento ou até 

mesmo mandava fazer diplomas para homenagear os sócios. Certa vez mandou 

fazer dois diplomas “litographados” para homenagear os sócios Leôncio Correa que 

proferiu brilhante discurso na festa de 28 de Setembro e a José Pinto da Rocha pela 

doação de 20mil réis que ajudou cobrir despesas urgentes. Na mesma ocasião, a 

diretoria mandou o orador pesquisar preço e mandar fazer 100 diplomas para 

homenagear os sócios que estavam tendo bom desempenho na escola. Dias depois 

o orador Tenente Eulempio R. de Oliveira Vianna dando sequencia ao serviço para o 

qual foi designado na sessão anterior  disse que o preço mais razoável que 

encontrou foi de 80mil réis, e que seriam feitos na corte. Os sócios aprovaram 

mandar fazer os diplomas na corte. Essa seria uma forma de incentivar os alunos a 

prosseguirem, com o estudo ano após ano até concluírem o primário. 

A última notícia sobre a escola noturna da Sociedade Beneficente13 de 

Maio, datada de 03 de Abril de 1895 não nos informa se a sociedade consegue 

garantir a subvenção do governo. Ela remete ao agravamento das dificuldades em 

manter a escola em bom estado de funcionamento, ao desanimo dos sócios diante 

da situação de descaso das autoridades locais, a queda na freqüência dos alunos e 

a evasão escolar. O Sr.º Benedicto Elesbão, chamou a atenção para a diminuição na 
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frequencia dos sócios nas aulas, declarando que os Snr sócios não retribuiam ao 

grande favor que o, Livro actas (1895, p. 112) “Snr professor nos prestava e nos não 

sabiamos reconhecer.” Após essa sessão não há mais noticias sobre a escola 

noturna. 

“No ano de 1917, o Paraná registrava uma população escolar de 15. 101 
alunos de ambos os sexos. Em 1922, esse total havia alcançado 34.676. 
(...) Como resultado dessas ponderações, no distrito da capital, as três 
únicas edificações exclusivamente destinadas ao ensino em 1893 
multiplicaram-se, em 1916, em dez grupos escolares e, aproximadamente, 
vinte e cinco escolas isoladas.” (RELATÓRIO do Secretário d‟Estado, 1917, 
Apud: TRINDADE; ANDREAZZA, 2001, p. 80 e 81) 

Segundo Eliane Peres a instrução possibilitava o letramento, instrumento 

fundamental para que negros fundassem ou participassem de clubes que exerciam a 

militância negra na busca por direitos e na diminuição da discriminação como as 

associações: Clube Carnavalesco Nagô, o jornal A Alvorada e A União Operária 

(instituições todas localizadas em Pelotas RS). A busca pela instrução publica partiu 

dos escravos, ingênuos e libertos, na esperança de acessar uma via para a 

ascensão social. Acredito que o significado do letramento para os sócios da 

Sociedade 13 de Maio também era almejada como forma de ascensão social e 

militância negra, com a qual podiam endereçar requerimentos às autoridades locais, 

manterem-se informados sobre as leis e sobre as notícias de jornais. E votar. 

Nesse mesmo sentido, a pesquisadora Melina K. Perussatto, analisou as 

reivindicações dos negros porto-alegrenses no pós-abolição através do jornal O 

Exemplo, a primeira edição foi publicada em 11/12/1892, com o intuito de fazer “a 

defesa de nossa classe e de aperfeiçoar nossos medíocres conhecimentos”. Para os 

redatores de O Exemplo, Perussatto (2015, p. 2) “a instrução constituía-se como a 

principal via de ascensão social, de acesso a direitos civis e políticos e de luta contra 

o preconceito de cor.” Nesse sentido Ana F. M. Pinto afirma que as reivindicações 

iam alem da instrução publica expandindo para outras áreas como: saúde, lazer, 

política, economia e trabalho. Os redatores da imprensa negra, estavam engajados 

na causa de sensibilizar os seus pares quanto à importância da alfabetização: não 

depender de ninguém para ler ou assinar algum documento, para participarem de 

concursos públicos e eleições, gozar da cidadania e alcançar melhores colocações 

de emprego. 
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Os redatores de O Exemplo também associaram instrução com moralidade, 

civilidade e trabalho. Denunciavam os casos em que escolas públicas se recusavam 

aceitar a matrícula de crianças negras, ou quando aceitas destinavam tratamento 

diferenciado as crianças incluindo maus tratos. O jornal teve que fechar as portas, 

por conta da inadimplência de seus assinantes. Em 1902 o jornal voltou a funcionar 

com a proposta de montar uma escola noturna, chamar-se-ia o Ateneu Popular. Em 

1904 tiveram a idéia de criar a Liga das Associações dos Homens de Cor do Rio 

Grande do Sul, com aspirações: instrutiva, beneficente e recreativa. Em 1909 

Arnaldo Dutra um dos redatores do jornal dirigiu criticas as Sociedades negras que 

não se preocupavam com a instrução de seus sócios e davam demasiada 

importância a festas onde freqüentavam moças e rapazes rústicos e analfabetos. 

Em 13 de Maio de 1910 conseguiram inaugurar o asilo treze de maio que se 

dedicaria aos cuidados e educação de crianças negras órfãs, também nessa época 

criaram um grupo de teatro negro. 

As experiências dos negros libertos da Sociedade 13 de Maio, assim como 

dos redatores do jornal O exemplo, fazem parte de estratégias de sobrevivência da 

população negra, no pós-abolição num contexto urbano, de desigualdade social 

onde essa era agravada pelo racismo comum às populações sulistas que se 

entendem como exclusivamente “brancas”. Articulados por meio de Sociedade, 

jornais, entre outras entidades buscavam construir para os seus, melhores 

condições de vida. A instrução para essa parcela da sociedade desenvolve-se de 

maneira ambígua: pois para as autoridades servia para manter o controle e a 

manutenção da hierarquia social, e para os egressos da escravidão era vista como 

uma possibilidade de conseguir levar adiante projetos de fortalecimento do grupo e 

ascender. 

 

2.3 SOLIDARIEDADE ENTRE SÓCIOS  

Enfermos 

Parte do dinheiro arrecadado pela Sociedade, seja através das 

mensalidades, ou através de outros meios como: venda de bilhetes para as festas, 
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venda de bilhetes de empresas privadas como da Companhia Equestro, ou doações. 

Servia para promover ações de beneficência como: manter a escola noturna, auxiliar 

no tratamento médico dos sócios doentes, e no pagamento das despesas do enterro 

em caso de falecimento do sócio ou de alguém da família e ainda socorria as viúvas 

com uma pensão.  

Em 18 de Fevereiro de 1889 os sócios foram convocados para uma sessão 

extraordinária, após a leitura do artigo 1º do estatuto o presidente nomeou uma 

comissão composta dos sócios: Amaro Pontes Maciel, Pedro Celino e Marcello 

Munhoz Franco com a finalidade de visitar o sócio Hilário e verificar o estado de 

saúde do mesmo. Verificaram que o estado do enfermo não era grave, mas 

precisava de auxílio financeiro para mandar fazer o remédio e pagar a consulta 

médica. O presidente Benedito Modesto Rosa ordenou ao tesoureiro Vicente 

Moreira entregar 90 mil réis, sendo que ele doaria do próprio bolso 1mil réis. O 1º 

procurador Izidoro Mendes dos Santos achou a quantia proposta pelo presidente (90 

mil réis) muito alta e autorizou apenas 50 mil reis, sendo que 5 mil réis foi de 

responsabilidade do orador Eulempio R. O. Vianna. Alguns dias depois os sócios: 

Eulempio Rodrigues D‟Oliveira Vianna, João B. G. de Sá, Irineu Cordeiro, Izidoro 

Mendes dos Santos devolveram á Sociedade a quantia de 50 mil réis emprestada 

para o tratamento de Hilário Munhoz.  

No mês seguinte, outra sessão extraordinária foi convocada por motivo de 

saúde. organizaram uma comissão para visitar o orador (o tenente Eulempio R. O. 

V.) composta por: Praxedes Lucindo, Benedicto Santana e Benedicto Ricardo. 

Verificaram que o enfermo não “estava nada melhor” mas, que não tinha nenhuma 

necessidade e se acaso tivesse solicitaria. O Sr Candido Ozório pediu para diretoria 

não ficar esperando a solicitação do enfermo pois, era visível que o mesmo 

necessitava de uma consulta. O 2º secretario Irineu Cordeiro disse que deviam 

mandar 10 mil réis do caixa, o que foi aprovado. Diferente da primeira situação de 

enfermidade, que acometeu Hilário Munhoz, dessa vez em diante, os sócios 

entenderam que era de responsabilidade da Sociedade providenciar o tratamento 

médico do sócio, e fixaram uma quantia de 10 mil réis, considerada suficiente para 

socorrer um enfermo. 
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Nessas atas referentes aos enfermos é interessante verificar a prontidão 

com que os sócios montam comissão para verificar o estado de saúde e a 

necessidade do sócio, é possível perceber o laço de amizade, a preocupação que 

um tinha com a condição de vida do outro, mesmo que por orgulho recusassem 

ajuda, os amigos mais próximos insistiam a seu favor.  

No ano seguinte, outros sócios estiveram doentes. No dia 21 de Maio de 

1889 organizaram uma comissão, para visitar o relator França Rocha. A comissão 

observou uma melhora do enfermo que se encontrava doente havia 3 semanas, e 

mandaram-lhe mais 10mil réis. No mesmo dia, foi necessário criar uma segunda 

comissão para visitar Norberto Garcia, resolveram entregar-lhe também a quantia de 

10 mil réis, como era de costume. Apesar dos vários casos de enfermidade, 

somente no ano de 1896, o Sr. Balduino Joze Nunes propôs uma revisão do 

estatuto, visando incluir o procedimento para com os sócios enfermos. Paulo Marque 

propôs que se fixasse a quantia de 1.500 diários para os enfermos e 50mil réis, Livro 

actas (1896, fl. 128), para auxiliar a família nas despesas em caso de falecimento, o 

que foi aprovado. O Sr. Luiz Teixeira pediu a revisão do estatuto. Livro actas (1895, 

fl. 106) “As viuvas dos quites com a caixa da sociedade receberão doze mil reis 

mensaes. Perderão este direicto as que contrairem novo matrimonio” Ser um sócio 

assíduo com a mensalidade dava acesso ao beneficio saúde e funerário, benefícios 

de utilidade para o sócio e família.  

Em 1893 ocorre outro caso de dupla substituição de membros da diretoria 

por motivo de saúde, o presidente e o tesoureiro achavam-se enfermos. O 

secretário, Livro actas (1893, fl. 91), “leu o texto do cidadão Prezidente Benedito 

Modesto da Roza que por estado de molestia pas-as a prezidensia ao vis-se 

Prezidente Arlindo Martins de Oliveira.” Em seguida leu um requerimento do 

tesoureiro “Norberto Garsia pedindo 4 mezes de lisensia para tratar da sua saude foi 

nomeado o Snr Candido Ozorio para su-bstituir”.  

O Sr. Presidente Candido Ozório de Moraes mandou realizar uma missa ao 

falecido sócio benemérito João Bernardo, que entrou em óbito no dia 23 de julho de 

1889, portanto missa de um ano do seu falecimento. Em outra reunião o sócio 

Benedicto Modesto Roza justificou a ausência de alguns sócios, devido estarem no 
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funeral do sócio Eulempio Rodrigues de Oliveira Vianna, Livro actas (1891, p. 55) “é 

dever restrito nosso” comparecer ao enterro e prestar a última homenagem ao amigo 

e dar pêsames a família. Era dever da diretoria comunicar o falecimento e prestar 

homenagem póstuma ao sócio. Através de alguns discursos de homenagem pude 

acessar um pouco mais sobre a vida dos sócios e o perfil heterogêneo deles, e 

como se davam as relações entre pessoas de extrato social diferentes. O tom 

melancólico e os adjetivos atribuídos dão uma idéia do significado da morte de um 

sócio: 

 “(...) salientando os serviços prestados a abolição dos escravos no Brasil 
antes da lei de 13 de Maio pelo inditoso socio Itaciano Texei.

a
 pede que seja 

lançado em acta um voto de profundo pesar pelo prematuro fallecimento 
desse socio que a Sociedade se dirija officialm.

te
 a familia dando os 

pesames.” (LIVRO ACTAS, 1896, fl. 128). 

Itaciano5 era um jurista pernambucano que mudou-se para o sul onde 

tornou-se juiz Municipal de órfãs no termo de Campo Largo e Limeira a partir de 

1880, foi procurador geral do Estado, e faleceu muito jovem aos 36 anos. A morte de 

um sócio representava, a morte de um amigo, um militante...enfim uma perda para a 

Sociedade, especialmente nos caso dos sócios fundadores. 

Relações com outras Sociedades. 

As Sociedades, Clubes e Associações mantinham constante contato entre 

elas, essa era uma maneira de buscarem apoio e fortalecimento, assim como, 

possibilitar a oportunidade de conhecer outras propostas de Clubes, e saber como 

se articulavam dentro de sua cidade. No dia 05 de Janeiro de 1892 o Sr. Presidente 

Candido Ozório informou que a diretoria da Sociedade 13 de Maio havia recebido, 

Livro actas (1892, fl. 59), “um officio do Club Curitybano q convidava a nossa nobre 

diretoria, para ascistir a sesção magna”. A diretoria designou sozinha os 

representantes, ou seja, se auto nomearam os sócios: Benedicto Modesto da Roza, 

Vicente Moreira, o próprio presidente Candido Ozório, Manoel Pereira dos Santos, 

Marsello Munhoz Franco. Esses sócios ocuparam diversas vezes cargo de diretoria, 

é perceptível que existia um grupinho que se revezava, de modo a continuar na 

diretoria, mesmo que ocupando um cargo diferente. Essa estratégia da diretoria, foi 

percebida algumas vezes e denunciada pelos sócios. Nessa sessão o sócio João 

                                                           
5
 http://www.memorial.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=98 05/06/2015.  

http://www.memorial.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=98
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Fernandes da Cunha declarou, Livro actas (1892, fl. 59), “sençurando o Presidente 

Candido este q falou por deversas vezes animando-nos e o sócio Benemerito 

Benedicto M. da Roza também da mesma sorte.” Estava evidente de que ser membro 

da diretoria dava maiores privilégio, os não membros da diretoria queriam poder 

fazer parte efetivamente, queriam opinar e adentrar em círculos extremamente 

seletivos, como o Clube Curitibano. 

Parece contraditório a prática da troca de convites entre a Sociedade 13 de 

Maio e o Clube Curitibano. Um Clube foi fundado pela elite econômica de Curitiba, já 

o outro foi fundado por ex-escravos. Como será que se estabeleceu os primeiros 

contatos? Qual o interesse de ambos nesse contato? Outro Clube de Curitiba que 

costumava trocar convites com a “13” era a Sociedade Protetora dos Operários, os 

convites eram feitos para as diretorias comparecerem a reunião de posse da nova 

diretoria, festa de aniversários das Sociedades, ou no caso da “13” nas festas do 13 

de Maio e de 28 de Setembro. Na sessão do dia 02 de Fevereiro de 1896, está 

descrito no Livro actas (1896, fl. 128), que a Sociedade recebeu “officio da S. 

Protectora dos Operarios communicando a posse da Nova Directoria, outro da 

associação Curitybana dos E. do Commercio communicando a sua fundação.”  

Em nenhuma ata está presente o contato da Sociedade 13 de Maio de 

Curitiba com outro Clube Social Negro da mesma cidade, encontra-se no Livro actas 

(1893, fl. 91) apenas “hum offesio do Club 13 de maio da Cidade de Castro pedindo 

huma prenda”. E o caso único do Sr. Luiz Teixeira que mesmo residindo no Estado 

de Santa Catarina era sócio do Clube 13 de Maio de Curitiba. O presidente, Livro 

actas (1893, fl. 104) “mandou officiar socio deste Club Luiz Texeira no Estado de 

Santa Catharina em signal do pezar pelo fallicimento da sua sogra assignado por 

todos os socios presentes na sessão”. Esses dois últimos contatos indicam que a 

“13” exercia alguma influência fora de Curitiba, e para além do Estado do Paraná. 

Mesmo morando em Florianópolis o senhor Luiz Teixeira tinha uma atuação 

relevante para a Sociedade foi ele que propôs a mudança do estatuto para destinar 

pensão às viúvas.  

A conta que não bateu 
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O pagamento das mensalidades poderia ser feito de diversas maneiras, em 

dinheiro, jóias, ou prestação de serviço. Foi apresentado pelo tesoureiro o balanço 

referente ao período de 14 de agosto a 14 de outubro de 1888: 

“gasto 134 mil réis na ocasião da festa de 28 de Setembro que rendeu 23 
mil réis em dinheiro e jóias. De 18 de novembro a 9 de dezembro uma multa 
de 2,500 já considerada na quantia de 157 mil reis entre as despesas está a 
compra de livros, talões, festejos de 28 de setembro, auxílio ao sócio doente 
e sua mãe, despesa com medicamentos em seu poder a quantia de 121 mil 
réis, ficando assim em seu poder um saldo de 57 mil réis. Por esse motivo o 
orador pediu para suspender/adiar a encomenda dos diplomas para quando 
a Sociedade tivesse fundo.” (LIVRO ACTAS, 1888, fl.21). 

Para a Sociedade manter fundos no caixa, os sócios propuseram diversas 

mudanças na forma de efetuar o pagamento das mensalidades, visando dar 

condições a todos os sócios manterem suas contas em dia com a Sociedade. Na 

primeira reunião do dia primeiro de Janeiro de 1889, o 1º procurador Isidoro Mendes 

pediu para que as mensalidades fossem cobradas trimestralmente visto que alguns 

sócios estavam desempregados, Livro actas (1889, p. 24), “resentião-se de cerviço”, 

aprovado com unanimidade. Na sessão extraordinária de 09 de Fevereiro de 1889 

aprovam a proposta de cobrar a partir de fevereiro 3$000 em jóias e 1$000 de 

mensalidade em dinheiro. O mesmo sócio que havia proposto um prazo maior para 

o pagamento das mensalidades na sessão anterior, Isidoro Mendes, foi contra a 

proposta que pretendia aumentar o valor das mensalidades, alegando não haver 

número legal de sócios para decidir algo tão polêmico. A ausência dos sócios 

também podia ser acionada para desmobilizar ações tidas como arbitrarias, com isso 

ganhar tempo, para elaborar uma nova estratégia em defesa dos interesses da 

maioria. Esse aumento da mensalidade, foi deliberado para cobrir os gastos com a 

reforma na sala das sessões da Sociedade, sediada na casa de João Batista Gomes 

de Sá.  

“Irineui Ofereceu 1 vigote para a construção, João Bernardo, José Pinto da 
Rocha se candidatou pagar os serventes, João B. Gomes de Sá da mais 
vigotes, Vicente Moreira ofereceu tubos, Candido Ozorio tabuas e Benedito 
Modesto Roza ofereceu mais materiais.”

 
(LIVRO ACTAS, 1889, fl. 29). 

Um assunto recorrente nas reuniões era a cobrança das mensalidades 

atrasadas, o risco de deixar o caixa sem dinheiro punha em cheque as ações de 

beneficência e o lazer da Sociedade. O 1º procurador Izidoro Mendes, cumprindo 

sua função, cobrou diversas vezes as mensalidades atrasadas e a falta de 
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comprometimento de quem estava faltando às sessões. Mesmo com a cobrança 

trimestral das mensalidades e a punição com multa aos ausentes, diversos sócios 

ainda não estavam conseguindo seguir em dia com os seus compromissos. Nessa 

situação o atraso do pagamento das mensalidades dos sócios estava atrasando a 

reforma da sede. Os inadimplentes alegavam estarem com os salários em atraso. 

Devido à falta de recursos o diretor geral João B. G. de Sá insistiu com as cobranças 

e pressionou os sócios falando que as sessões seriam feitas no quintal. A ansiedade 

do sócio João B.G de Sá era maior do que a dos outros sócios, pois a reforma 

estava sendo feita em sua casa, eram ele e sua família que estavam sendo mais 

afetados pela falta de dinheiro da Sociedade, sem o qual não poderiam dar 

continuidade à reforma. Nesse sentido, o sócio Marcello Munhoz Franco repreendeu 

dizendo que, Livro actas (1889, fl. 33), “os Socios não divião desmoralizar a 

Sociedade em taberna.” 

Na primeira reunião do ano de 1895, após mais de um ano sem registro de 

sessões, o presidente Arlindo Martins avisa que a reunião era para tratar do 

balancete do período de 1893 a 1894. Candido Ozório pediu á diretoria para que 

fizessem a cobrança das mensalidades a partir do dia 01/01/1895 deixando os 

sócios livre das pendências anteriores, mas, Edmundo Vianna interferiu dizendo que 

não seria possível tal procedimento, devido ao fato de o caixa estar necessitando de 

dinheiro. O presidente Arlindo Martins colocou em discussão e os membros 

aprovaram a proposta de Candido Ozório.  

“O Snr Prezidente declara que devia-se anunciar pela imprensa a todos os 
socios fundadores retirados deste Club. Pede a palavra o Snr Edmundo 
Vianna declara que achava melhor que Snr Prezidente manda-se officiar a 
todos os socios fundadores retirados deste Club para não se tornar ridiculo 
para o Club.” (LIVRO ACTAS, 1895, fl.103). 

Essa atitude caridosa permitiu a Sociedade trazer de volta sócios de grande 

importância, sem expor a Sociedade, a uma situação de incredibilidade, por estar 

contrariando o próprio estatuto e readmitindo sócios expulsos por dívida. Livro actas 

(1895, fl. 105) “Tendo já sido officiado apresentou-se o socio fundador Hilario 

Munhos de Sousa Ribas a muito tempo retirado deste Club.” Como havia uma certa 

flexibilidade para a negociação das dividas, os sócios devedores, algumas vezes 
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acabavam abusando da situação e pediam o perdão das dívidas ou isenção de taxa 

mesmo sem justificativa plausível: 

 “O socio Srº Leocadio pede a palavra p. consultar ao Srº Presidente se 
pode perdoar as mensalidades atrasadas. O Srº Presidente declara que é 
preciso consultar ao conselho Fiscal. O Sr Leocadio pede p.ª ser posto em 
descussão o seu pedido e bem assim o de Esiquiel Guimaraes. Posto em 
discussão alguns socios fallarão sobre o assumpto, sendo incerrada a 
discussão foi declarado que só o socio Sr.º Esequiel Guimarães é que deve 
ser dispensado de mensalidade durante o tempo que o Srº do mesmo 
esteve doente.” (LIVRO ACTAS, 1896, fl. 127). 

Em vista das diversas dificuldades que os libertos tinham de enfrentar no 

pós-abolição, eles perceberam que se manterem unidos dava a eles maiores 

possibilidades de articular um estratégia. A Sociedade passou por diversas 

readequações em seu estatuto, medidas que visavam manter os sócios como: 

aumentar o prazo para o pagamento das mensalidades, a cobrança das 

mensalidades conforme a renda, o perdão das dívidas. Era mais interessante 

negociar com os sócios do que ver a Sociedade fechar por falta deles. 

Estabelecendo um paralelo, com o conceito de relações familiares de Rios (1990) a 

Sociedade era uma forma de manter os laços de solidariedade e promover o 

fortalecimento do grupo por meio dele.   

“os ex-escravos criaram, mantiveram e ampliaram relações familiares e 
comunitárias, que perpassaram o período da transição; que os laços de 
parentesco não foram mera expressão de fatos biológicos – como a 
concepção – mas relações imbuídas de significados culturais que, na 
maioria dos casos, eram partilhados por indivíduos de história pessoal 
semelhantes.” RIOS (1990, p. 228). 

Da primeira reunião do ano de 1895 em diante, a Sociedade tentou realizar o 

balancete do caixa do período em que a Sociedade ficou sem registrar as reuniões e 

o movimento do caixa, ou seja, desde 23/07/1893, devido ao envolvimento no 

“movimento revolucionário”. Durante o ano inteiro de 1895, os sócios tentaram 

desvendar os misteriosos procedimentos dos responsáveis pelo caixa da Sociedade: 

o tesoureiro, o conselho fiscal, a comissão fiscal e a diretoria da gestão de 1893 

estavam sendo responsabilizados pela incoerência das contas, os cálculos 

acusavam um desfalque. Diante disso os sócios desejavam apurar o responsável 

pelo desvio do dinheiro, penalizá-lo e recuperar o dinheiro.  
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Retomo os últimos acontecimentos registrados no ano de 1893 que me 

parecem relevantes para entender a questão. Na sessão de 03/05 o presidente 

Benedito Modesto entregou ao 1º procurador Reinaldo da Motta Bandeira a quantia 

de 65 mil réis referente aos pagamentos de matriculas e mensalidades. No dia 20/07 

consta a sugestão de Ezequiel Guimarães (membro do conselho fiscal) da 

necessidade da Sociedade mudar-se novamente para uma casa mais barata para 

reduzir as despesas. No dia 23/07 expirou a licença médica (4 meses) do tesoureiro 

Norberto Garcia que para continuar seu tratamento de saúde passou a Candido 

Ozório o cargo.  

Na sessão do dia 03 de Fevereiro de 1895 o presidente Arlindo Martins falou 

da necessidade de realizar um balancete referente a 1893 e 1894, como havia 

muitas questões pendentes não teve como dar início ao balancete na mesma 

reunião. Na sessão seguinte o presidente Arlindo Martins depôs o conselho fiscal e 

nomeou uma comissão para examinar as contas do tesoureiro responsável pela 

gestão passada, composta por: João Baptista Gomes de Sá, Paulo Marques e 

Benedicto Elesbão. A comissão ficou incumbida em dar retorno na próxima reunião.  

No dia 03 de Abril de 1895, o secretário Paulo Marques deu inicio a sessão 

justificando o motivo pelo qual não foi possível concluir a prestação de contas. 

Segundo o secretário, no dia em que a comissão fiscal foi conferir as contas do 

tesoureiro, um dos membros faltou o compromisso não podendo dar andamento ao 

trabalho, ficando adiada mais uma vez esse importante assunto. Nessa mesma 

sessão o Sr Edmundo Viana acusou os sócios de estarem desviando o foco da 

prestação de contas para a festa do 13 de maio. A prestação de contas foi adiada 

por diversas vezes, seja pela ausência de algum sócio responsável pelo fechamento 

e conferência das contas ou por desviarem a questão para outro assunto como a 

reforma do estatuto e a organização da festa de 13 de Maio. 

Somente no dia 05 de Maio de 1895 teve um primeiro parecer sobre o 

balancete do período pendente: 

“Pelo snr secretario foi lida a prestação de contas feitas pelo socio Balduino 
José Nunes, de dinheiro que recebeu pertencente a sociedade, bem como 
do pagamento que fez do aluguel da casa onde funciona a Sociedade. Foi 
igualmente lido o parecer da Commissão encarregada de rever as contas do 
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ex-Thesoureiro Candido Ozorio, cujas contas não approvadas pela mesma 
commissão que julga que devem ir ao Conselho Fiscal. O snr Presidente 
nomeou o sócio Izidoro Mendes para consultar o Conselho Fiscal.” (LIVRO 
ACTAS, 1895, fl. 116). 

Mesmo após quase um ano de discussão sobre as contas da Sociedade, 

ainda em 22/12/1895 os sócios não tinham conseguido apurar o culpado e nem 

recuperar o dinheiro sumido.   

“O snr presidente declarou que a sessão era para tratar-se de conferir as 
contas do snr Thesoureiro nomiando os Snrs Alfredo Alves da Silva e 
Balduino José Nunes para conferirem as referidas contas. Pedio a palavra o 
socio Paulo Marques que falla contra a nomiação de conferir as contas em 
vista de estar as mesmas contas em deliberação com o Conselho Fiscal e o 
Conselho não tinha dado parecer algum. O Snr Presidente faz diversas 
declarações.” (LIVRO ACTAS, 1895, fl. 121). 

Seguiu-se longa discussão onde alguns sócios se pronunciaram sobre o 

assunto:  

“pediu a palavra pela ordem o Snr Balduino Nunes sensurando os actos do 
Thesoureiro elogiando o presidente como o único que tinha sabido 
desempenhar a sua missão durante todo o tempo que exercera o alto cargo 
de Presidente pedindo que fosem chamados todos os complices no 
desfalque ávido no dinheiro da sociedade e que fosse chamado a ordem o 
Thezoureiro afim de ser castigado”. (LIVRO ACTAS, 1895, fl. 121). 

O Sr Paulo Marques por sua vez:  

“defendeu o Thezoureiro e accusou o presidente como o único culpado na 
falta que avia nas contas do Club visto ter-se aposeado de todos os papeis 
do Thezoureiro sem consultar a casa. O Snr presidente por essa eçedeo 
dos direitos sociaes e da attenção dos sócios.” (LIVRO ACTAS, 1895, 
fl.121). 

Na primeira sessão do ano de 1896 o assunto ainda não havia sido 

resolvido, e teve que esperar mais um pouco. Era necessário dar continuidade ao 

costume de realizar a eleição, no início de cada ano, para dar aos sócios a 

oportunidade de mudar os gestores ou de reeleger aqueles em quem confiavam. 

Foram eleitos os senhores:  
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Presidente Vicente Moreira de Freitas 

1º Secretário Alfredo Alves da Silva  

1º Orador Leôncio Correa  

1º Procurador José Rodrigues da Silva  

Tesoureiro Manoel da Silva Teixeira  

Comissário Daniel Nunes 

Conselho Fiscal Candido Ozório de Moraes, 
Marcello Munhoz Franco, Hilário Munhoz de 
Souza Ribas 

Vice – Presidente Norberto Garcia  

2º Secretário Edmundo Vianna 

2º Orador Dr. Manoel de Alencar Guimarães  

2º Procurador Manoel Jeronimo de Oliveira  

Diretor Geral João Batista Gomes de Sá 

 

Na sessão de posse, no dia 19 de Janeiro de 1896, como se nada tivesse 

acontecido, o Presidente Arlindo Martins convocou a nova diretoria a assumir seu 

posto, e diversos sócios agradeceram o serviço desempenhado pela diretoria 

anterior:  

“o sócio J.º Bap.
ta
 Gomes de Sá fasendo elogio a Antiga Directoria pede um 

voto de louvor. O sócio Paulo Marques pedio a palavra agradece a 
confiança que lhes dispensarão e pede um voto de louvor para o dictincto 
sócio Snr Arlindo M.z Oliveira agradecendo a coadjuvação que lhe 
dispensarão. O sócio Arlindo pedio a palavra em um brilhante improviso 
saúda a nova directoria e pede homenagem a Directoria. O sócio Sr Isidoro 
pede a palavra agradecendo fez diversas considerações a respeito da 
marcha social e pedindo um voto de louvor a essa Directoria convida aos 
sócios a continuar a auxiliar ao Club com a freqüência necessária.” (LIVRO 
ACTAS, 1896, fl.126 e 127). 

Assim como o novo presidente Sr Vicente Moreira teve a oportunidade de 

proferir o seu discurso:  

“O Sr Presidente usando da palavra declara aos sócios que nada poderá 
fazer sem o concenso dos srs sócios, agradecendo aos sócios que se 
lembrarão de o eleger entrega ao Conselho Fiscal, os livros e mais papeis 
da Thesouraria, e designa o dia 26 do corrente ao meio dia para o mesmo 
Conselho Fiscal dar o seu parecer sobre as contas da ex Directoria.” 
(LIVRO ACTAS, 1896, fl. 127). 

É interessante perceber que nenhum dos principais suspeitos no desvio o 

presidente Arlindo Martins e o 1º secretário Paulo Marques não foram eleitos para 

nenhum cargo na diretoria. No dia 02 de Fevereiro de 1896 sob a presidência de 

Vicente Moreira acham um culpado:  



61 

 

 

“Foi lido o parecer do Conselho Fiscal approvando as contas da ex-
Thezouraria e declarando existir em poder de Adão Jeremias 65$200 que a 
sociedade resolvera se deve ou não cobrar. (...) novam.

te 
sobre o pagam.

to
 

de 65$200 de Adão Jeremias este pede palavra e declara nada dever a 
sociedade e o Sr Presidente diz ao sócio Jeremias que deve entender-se 
com o Conselho Fiscal a quem concede poderes p. esse fim.” (LIVRO 
ACTAS, 1896, fl.128 e 129). 

Somente no dia 22 de Março de 1896 sob a presidência interina do vice 

presidente Norberto Garcia encerram o caso do desvio: 

“O sócio Hilario diz “que o sócio Sr Arlindo Mz procedeu mal com o ex-
Thezoureiro Adão Jeremias. O sócio Sr Balduino propõe que seja acabada 
com essa questão e que seja declarada em acta que a Directoria de 1896 
recebeu da Directoria de 1895 a Thesouraria com o desfalque de 65$200, 
sendo esta proposta regeitada por maioria de votos. O sócio Paulo Marques 
diz que o Conselho Fiscal deve resolver esta questão e não a Directoria. O 
Socio Benedicto Candido propõe p. que o officio seja submettido a 
apreciação do Conselho, sendo approvado as duas indicações.” (LIVRO 
ACTAS, 1896, p. 132). 

 

REFLEXÕES CONCLUSIVAS: 

A fundação da Sociedade 13 de Maio (06/06/1888) ocorreu alguns dias após 

ter sido abolida a escravidão, o que reforça a idéia, há muito defendida pela 

historiografia (Ana Lugão Rios, Hebe Mattos, Sidney Chalhoub, Flávio Gomes, 

Antonio S. A. Guimarães...) de que escravos e libertos constituíam um grupo 

articulado, que possuíam estratégias de sobrevivência especificas próprias de sua 

condição. A partir da criação do estatuto (16/08/1888) a Sociedade passou a 

desenvolver projetos de maneira orgânica, refletindo nas reuniões sobre as 

demandas mais urgentes: educação, saúde, lazer, a compra de um terreno e a 

construção da sede própria. 

Nos primeiros anos pós-abolição, os sócios da Sociedade 13 de Maio 

encontraram muitas dificuldades, sobretudo de ordem financeira. Em diversas 

sessões o assunto discutido era a inadimplência dos sócios. O desemprego dos 

sócios, ou o emprego em serviços não assalariados, impediu vários sócios de 

manterem suas contas em dia com a Sociedade, por sua vez, a Sociedade ficava 

quase sem dinheiro em caixa, pondo em risco o pagamento das despesas mais 

urgentes da Sociedade: o aluguel da casa, o salário do professor, materiais 

didáticos. As dificuldades financeiras punham em cheque a continuidade das ações 
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de beneficência: o funcionamento da escola noturna, o auxílio aos sócios doentes, o 

auxílio financeiro a família do sócio falecido, o funcionamento do botequim e 

organização das festas de 13 de Maio e de 28 de Setembro.   

Mesmo com todas essas dificuldades os sócios não deixaram de tentar 

buscar soluções, para os problemas financeiros. Reformaram o estatuto diversas 

vezes, visando contemplar o maior número de sócios. Aumentaram o prazo de 

pagamento das mensalidades de 30 dias para 3 meses, passaram a cobrar as 

mensalidades conforme a renda, perdoaram dividas para não perderem os sócios. 

Por serem sócios que de maneira geral, vinham de uma mesma experiência de vida 

(o cativeiro), era de grande interesse manterem os membros unidos. Se não podiam 

contribuir com dinheiro, poderiam contribuir com serviços: cuidar da limpeza da 

Sociedade, angariar sócios novos, propor projetos, buscar apoiadores (imprensa), 

patrocinadores e subvenção do Estado.     

As relações que se estabeleceram entre os sócios nem sempre foram 

amistosas, por vezes uma reunião tranquila desencadeava discussões acaloradas. 

O debate entre os sócios, enriquecia a argumentação dos sócios na busca por 

direitos, o que contribuía para a função política que a Sociedade exercia. Até mesmo 

a disputa por cargos na diretoria, ou a desistência dos mesmos, dão um panorama 

sobre as características organizativas da Sociedade. Muitos sócios queriam gozar 

dos benefícios que um cargo na diretoria assegurava mas, nem todos estavam 

preparados para a responsabilidade que tais cargos requeriam. Nesses primeiros 

anos de funcionamento, os sócios, optaram em eleger na maioria das vezes os 

sócios fundadores, esses gozavam de grande respeitabilidade entre os sócios. 

Mesmos os sócios que nunca foram eleitos para cargos na diretoria, desenvolveram 

um papel importante dentro do Clube, contestando as imposições da diretoria e 

fazendo os demais sócios ouvirem sua opinião.     

A Sociedade 13 de Maio conseguiu manter contato com outros Clubes: 

Sociedade Protetora dos Operários, Clube Dr. Pedrosa, Clube Curitibano, 

Associação Curitibana dos Empregadores do Comercio (atual Associação Comercial 

do Paraná), Clube Abolicionista e a Sociedade 13 de Maio da cidade de Castro. Nas 

atas de reunião é comum encontrar as trocas de convites entre as Sociedade, 
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convites para assistir a sessão solene de posse da nova diretoria, aniversário do 

Clube, para festas, ou ainda para pedir auxílio financeiro. Além dos sócios 

buscarem, manter contatos com os seus, tinham interesse em conhecer outras 

estruturas organizativas, tanto de clubes voltados para as camadas mais populares 

como da alta elite curitibana. 

Para conseguir ter seu estatuto aprovado e manter-se em funcionamento, a 

Sociedade adotou como estratégia não enfatizar a origem de seus participantes, não 

colocar a identidade racial como critério para tornar-se sócio. Ao invés de restringir a 

elite governante, permitiu sua entrada, cobrou o pagamento de suas matriculas, mas 

limitou a participação da elite, colocando os numa categoria de “sócios visitantes”. 

Com a exceção Leôncio Correia nenhum outro membro da elite, consegui entrar na 

diretoria do Clube, a função de Leôncio Correia como orador se restringia a fazer 

belos discursos e divulgar na imprensa, especialmente no Jornal A República do 

qual esse foi redator, as ações de beneficência e as festas da Sociedade.  
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CAPÍTULO 3: ANIVERSÁRIOS PARA GUARDAR NA MEMÓRIA 

As festas em comemoração a Abolição, ao aniversário da fundação da 

Sociedade e a Lei do Ventre Livre, foram os eventos que ajudaram a dar maior 

visibilidade à Sociedade 13 de Maio em Curitiba. Em algumas vezes as festas foram 

precedidas de passeatas, que ocorriam no centro da cidade, em parceria com outros 

Clubes, fazendo parte da programação de comemoração dos festejos da cidade. As 

festas permitiram que os participantes das festividades conhecessem a sede da 

Sociedade, os seus ideais e as suas ações de militância política. Com isso, a 

Sociedade conseguiu muitas vezes despertar o interesse dos “festeiros” a participar 

como apoiadores, patrocinadores, divulgadores de suas reuniões e festas (através 

da imprensa local) e como novos sócios. Apesar das festas demandarem muitos 

esforços na sua preparação, a Sociedade conseguiu de maneira geral, obter saldo 

positivo na maioria das vezes, e mesmo quando o retorno financeiro não era o 

esperado, ainda assim, a maioria dos sócios percebia as ações comemorativas 

como vantajosas, pois nessas noites havia grande confraternização entre os sócios 

e familiares, era o momento de lazer, momento de comemorar a liberdade alcançada 

e de refletir sobre ela. 

Giane Escobar escreveu sobre a importância das festas para dois Clubes 

Negros santa-marienses o Clube União Familiar e a Sociedade Cultural Ferroviária 

Treze de Maio. 

“tiveram um papel político de singular importância, pois era através da festa, 
da ajuda mútua, da solidariedade, de amizade, dos encontros festivos, 
“aparentemente só para bailes”, que se davam as relações organizacionais 
do grupo social, que paulatinamente se afirmava como uma “raça” 
importante que também se organizava e construía os seus espaços 
simbólicos de poder.” (ESCOBAR, 2010, p. 77). 

Nesses clubes santa-marianenses diferente da sociedade 13 de Maio, não 

aceitou sócios brancos em seus primeiros anos de funcionamento.  

O historiador Petrônio José Domingues (2011), observou que no ano da 

abolição as festividades se estenderam por um período de uma semana em todo o 

território nacional. Domingues pesquisou as comemorações do 13 de Maio em São 

Paulo e outras localidades do país nas primeiras décadas do século XX, e as 

descreveu como grandes festas que contavam com uma programação intensa que 
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envolvia: romarias, missas, conferências cívicas, discursos solenes, festivais 

artístico-culturais, bailes, música, dança e teatro. O autor pesquisou sobre o Clube 

13 de Maio dos Homens de Cor, descreveu a comemoração da abolição no ano de 

1926 como um grande dia com missa na igreja do Rosário dos Homens Pretos, 

visita aos mausoléus de Luís Gama e Antônio Bento, encerrando com sessão solene 

e baile.  

“A festa se caracteriza pela produção de identidades entre os participantes, 
na medida em que estes compartilham de afetos e emoções em torno do 
símbolo que é comemorado e produzem uma memória coletiva. A festa do 
Treze de Maio era palpitante, proporcionando aos participantes intenso 
prazer ao reunir comida, bebida, música, dança e manifestações culturais 
afrodiaspóricas.” (GUARINELLO, 2001, p. 971-972, apud DOMINGUES, 
2011, p.38). 

O intuito desse 3º e último capítulo, é buscar através das atas de reuniões,  

e o discurso presente nos textos jornalísticos entender quais eram as e expectativas 

em torno da idéia de liberdade, tanto para os recém libertos, como para a elite. 

3.1 OS “MEMORÁVEIS” 13’S DE MAIO 

No dia 13 de Maio de 1888 a Sociedade não havia sido fundada, já tinha 

ocorrido algumas reuniões, com a finalidade de conseguir a sede, número suficiente 

de sócios e uma diretoria provisória. A abolição estava sendo assinada, e os futuros 

sócios estavam articulando a fundação da Sociedade, que se concretizou no dia 6 

de Junho de 1888, menos de um mês após a abolição. Nem todas as festividades 

foram registradas no livro ata, em alguns anos não é possível afirmar se ocorreu 

alguma comemoração. Entendo como indício para o significado do dia 13 de Maio 

até mesmo, às vezes em que os sócios declararam que não seria possível 

comemorar a “memorável” data. 

No livro atas, não está presente o texto integral dos discursos realizados nas 

sessões solenes comemorativas da abolição. Porém, há indícios sobre os 

conteúdos, e adjetivos atribuídos pelos sócios. Às vezes, no livro ata é possível 

encontrar algum comentário sobre os discursos proferidos, alguns são belos, outros 

longos, outros emocionantes... Nem sempre havia consenso entre os sócios acerca 

dos discursos, por vezes um sócio discursava e era muito aplaudido, mas logo em 

seguida vinha outro e se opunha, dando início a um debate. Irei abordar as 
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expectativas dos sócios, através das sutilezas dos discursos registrados no livro 

atas, dos indícios de debate, a importância dada aos festejos, a organização da 

festa desde as dificuldades as superações. Irei analisar os discursos presentes nos 

jornais curitibanos: Sete de Março, A Tribuna e A Republica. Tentando perceber as 

expectativas com a abolição por parte dos intelectuais e elite governante.   

Festa de 13 de Maio de 1889 – 1º aniversário da Abolição. 

Aproximadamente um mês antes do dia 13 de Maio de 1889, quando os 

sócios começariam a organizar os preparativos para a festa o Sr. Benedicto Modesto 

Roza o presidente da Sociedade informou que por falta de pagamento das 

mensalidades, não teria como festejar o primeiro aniversário da abolição. Essa foi 

uma tática que o presidente usou para pressionar os sócios a realizarem os 

pagamentos em atraso, essa estratégia não funcionou e Benedicto M. Roza 

manteve sua palavra, declarando que devido à falta de dinheiro em caixa, não 

haveria como realizar uma festa, propondo apenas uma sessão solene simples, em 

que estiveram presentes os sócios, membros do Centro Tipográfico, Sociedade 

Protetora dos Operários e do Clube Dr. Pedrosa. Associações que tinham 

recentemente contado com a ajuda da Sociedade 13 de Maio para realizar suas 

festas e que demonstraram solidariedade em comparecer a sessão magna, mesmo 

essa não tendo sido tão grandiosa, quanto se esperava.  

A primeira diretoria demonstrou pulso firme por não deixar de cumprir com 

sua palavra, mesmo que para isso, tivesse que sacrificar deixar de homenagear pela 

primeira vez a data da Abolição da escravidão. Data de extrema importância para os 

libertos ainda mais os sócios da Sociedade que tinham escolhido a data da abolição 

para nomear o clube. Mais importante do que realizar uma festa em comemoração 

ao 13 de Maio era ter condições de pagar as despesas da Sociedade e continuar 

com dinheiro em caixa para as outras ações da Sociedade. Na ocasião diversos Sr.s 

fizeram discursos havendo um debate entre o Sr. Perneta e o diretor João B. G. de 

Sá, não há registro do conteúdo do discurso deles. O Sr. Perneta era o poeta e 

jornalista Júlio Perneta membro da academia Paranaense de Letras ajudou a fundar 

diversas revistas como Azul, Cenáculo, A Pena, colaborou com alguns periódicos A 
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evolução, A Capital, O Futuro, Club Curitibano6. Já o diretor o sócio fundador João 

Batista Gomes de Sá, provavelmente era liberto. Fica evidente que havia 

divergências quanto a organização do clube, como já abordei no capítulo anterior, 

como divergências ideológicas em torno do significado do 13 de Maio. A Sociedade 

aceitou cidadãos de extratos sociais diferentes, formavam um grupo heterogêneo.  

Através dos jornais de época, é possível acessar as impressões dos 

redatores, sobre os festejos e suas expectativas com relação à abolição. O jornal 

Sete de Março órgão do partido conservador de Curitiba, noticiou no dia primeiro de 

junho de 1889 um texto que Joaquim Nabuco escreveu em 13 de maio de 1889 

fazendo criticas aos abolicionistas que se sentiam orgulhosos com sua luta política, 

e que acabavam supervalorizando as ações do movimento abolicionista, dizendo 

não ser possível comparar a felicidade dos ex-escravos, com o orgulho dos 

abolicionistas. Nabuco minimiza as ações dos abolicionistas, atribuindo o 

acontecimento ao governo imperial, e por tanto uma conquista da pátria.   

“Todo abolicionista que confundio sua grande aspiração individual com os 
gemidos e os soffrimentos dos escravos, tem que vencer muitos desgostos 
como também muita saudade para sentir no dia de hoje a felicidade 
espontanea que lhes deve causar a maior data de nossa patria. (...)” 
(NABUCO, SETE DE MARÇO, 01/06/1889). 

Em seguida fez uma projeção de como estaria a política nacional se à 

abolição não tivesse sido feita. Descaracteriza a luta do movimento abolicionista e 

nem considera os escravos como agente histórico, capaz de tencionar e influenciar o 

processo da abolição, como se todas as discussões e decisões fossem tomadas 

apenas pelas autoridades imperiais e, portanto um feito da nação.   

“Há um anno que-cada dia se robustece mais no meu espirito a convicção 
de que, se a abolição não tivesse sido feita a 13 de maio do anno passado, 
ainda estaria por fazer. (...) seriam o primeiro ensaio da guerra social entre 
nós, teriam resultado, (...). Neste momento estariamos ainda encontrando 
por toda parte os velhos terrores com que o escravismo paralysou o paiz 
por tanto tempo, a saber a victoria do communismo a invasão dos Barbaros 
africanos, a quéda vertiginosa do cambio, e a perda total das colheitas. (...)” 
(NABUCO, SETE DE MARÇO, 01/06/1889). 

Após apresentar a idéia de que o Brasil estaria em caos, de que haveria uma 

guerra social e a invasão dos “Barbaros africanos”, se não tivesse sido assinada a 

abolição da escravidão. Lembrando que nessa época a Guarda negra estava em 
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 http://www.literaturabrasileira.ufsc.br/documentos/?id=209386 24/06/2015 
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plena atividade na corte. Expressou a idéia da dádiva, de que a princesa regente e o 

governo imperial havia, presenteado os escravos com a liberdade e em troca a 

população egressa da escravidão deveria ser eternamente grata e subserviente. 

Segundo Nabuco era assim que a “raça negra” se sentia, grata e fiel aos autores da 

abolição.  

“Não quero pensar e sentir a respeito dos gloriosos autores da lei de 13 de 
maio, a Princeza – Regente e o ministerio 10 de Março, senão como sente e 
pensa a raça negra, a qual sahiu do captiveiro com duas virtudes puras e 
intactas: a gratidão e a fidelidade”. (NABUCO, SETE DE MARÇO, 
01/06/1889). 

Ainda no mesmo exemplar, mas em outra notícia, o redator Justiniano de 

Mello fez críticas à gestão do Presidente de Província Balbino Cândido da Cunha. 

Justiniano de Mello era um professor sergipano formado em Direito pela Faculdade 

de Recife, veio para o Paraná a convite de do presidente Lamenha Lins, exerceu o 

cargo na Secretaria da Província do Paraná, Diretor Geral da Instrução Publica, 

deputado provincial entre outros cargos7. O redator acusou o presidente de estar 

enviando telegramas falsos para os jornais da Corte com a finalidade de melhorar 

sua imagem publica que estava em declínio no Paraná. O presidente é apontado 

como uma figura incompetente incapaz de organizar uma programação de festejos 

para o 13 de Maio, foi acusado de suprimir as escolas de instrução publica, de fazer 

mau uso dos recursos públicos. O tom de indignação do redator se dá por além de 

achar a figura do atual presidente de província incompetente, corrupta, era também 

insensível ao clima de expectativas políticas da “era regeneradora de 13 de maio” 

sendo capaz de organizar marcha para o 10 de Março em homenagem ao ministério 

conservador e não contribuiu para a programação de festejos do 13 de Maio na 

província do Paraná. Mesmo assim fez os jornais da Corte publicar que havia feito 

grandes festejos e recebido numerosas congratulações de diversas procedências.  

“Ainda ultimamente, enquanto todos os jornaes da capital mostravam 
desconhecer completamente a intervenção do infeliz governador nas festas, 
alias modestas, do dia 13 de Maio, apparecia no Jornal do Commercio um 
telegramma, dando noticia de diversas felicitações dirigidas a presidencia 
pelas camaras municipaes da provincia. Também appareceu no 
Constitutional uma correspondencia, datada desta cidade, na qual se 
affirma que o presidente da provincia recebeu grande numero de 
congratulações de diversas procedencias! Ahi, por zombaria, se fala nos 
esforços empregados << pelo digno presidente para assignar aqui a era 

                                                           
7
 http://g23deoutubro.blogspot.com.br/2009/10/e-o-espirito-santo-votaria-em-requiao.html 16-04-2015 
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regeneradora de 13 de maio>> Podemos asseverar que os festejos havidos 
devem se a iniciativa não só do Club Curitybano, como da officialidade dos 
corpos militares, aqui estacionados. Nada fez o sr. Balbino, que nem teve a 
coragem de dirigir convites especiaes às pessoas gradas da capital para um 
Te- Deum, na Igreja Matriz. (...)” (DE MELLO, SETE DE MARÇO, 
01/06/1889).  

Segundo o redator do Jornal Sete de Março o presidente da Província do 

Paraná foi incapaz de organizar festas cívicas, ou uma simples solenidade 

convocando as autoridades locais. Por mais que Balbino Cunha não estivesse 

interessado em organizar uma programação comemorativa ao primeiro aniversário 

da abolição, fez questão de mandar anunciar na corte a grandiosidade das 

festividades paranaenses na corte. Já estava se criando a idéia de que a abolição 

era uma data de comemoração cívica, e mesmo que o presidente não estivesse 

interessado em comemorar, tinha que parecer estar engajado. O redator atribuiu ao 

Clube Curitibano e aos corpos militares um maior comprometimento com os festejos 

na capital, do que o próprio Presidente Balbino Cunha.  

Essa notícia me causou um estranhamento, pois o mesmo Presidente da 

Província que foi acusado de ser insensível as causas da “era regeneradora do 13 

de maio”, foi que recebeu e autorizou o estatuto de fundação da Sociedade 13 de 

Maio e o mesmo que recebeu convite para participar de uma festa na mesma 

Sociedade. O Jornal Sete de Março não mencionou se ocorreu algum cortejo nas 

ruas, nem tão pouco mencionou a sessão solene da Sociedade 13 de Maio. 

No dia 13 de Maio de 1890, a Abolição tornou-se feriado nacional 

comemorado como o maior feito da nação, os jornais noticiavam como a mais 

honrada até mais do que a independência.  

Comemoração do 1º aniversário da Sociedade 13 de Maio: 06 de Junho 1889. 

Ironicamente, foi a única vez em que a Sociedade comemorou sua fundação 

na data em que ela foi fundada. Nos anos subsequentes preferiu-se comemorar a 

data da abolição e a fundação da Sociedade na mesma data, 13 de Maio, tradição 

que está se repetindo há 126 anos.  

Após a solenidade do dia 13 de Maio, o orador Eulempio Rodrigues de 

Oliveira Vianna leu o artigo 1º do estatuto e declarou que “devia fazer a festa do 
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aniverçario da Sociedade para não tornasçe triste a Sociedade” (LIVRO ACTAS, 

1889, p. 37). O diretor João B. G. de Sá fez “manter ordem respeito e decença todas 

veses que a sociedade tenta reunir-çe para qualquer acto commemoravel assim 

como esta data de 6 de Junho, aniverçario da fundação da Sociedade”, posto em 

discussão os sócios decidiram realizar uma sessão solene entre os sócios. Mesmo 

sem ter acesso ao conteúdo do estatuto pudemos perceber, que estava previsto o 

direito de comemorar com festas as datas de importância simbólica para o clube, Lei 

Áurea (13/05) e a Lei do Ventre-Livre (28/09), assim como, promover atividades 

recreativas para que não “tornaçe triste a Sociedade”. A argumentação do orador 

conseguiu aprovar mais uma sessão solene, não sendo possível aprovar a tão 

desejada festa. O diretor João B. G. de Sá manifestou-se contrário a tal idéia, não 

estava querendo recepcionar uma comemoração em sua casa, também sede do 

clube, advertindo os sócios: “manter ordem respeito e decença” nas festas e 

reuniões.  

Segundo Domingues (2011) em São Paulo o Clube 13 de Maio dos Homens 

Pretos fundado em 20/07/1902 também previa em seu estatuto a necessidade de 

comemorar brilhantemente a data da abolição, nesse dia, discursavam várias 

lideranças negras elaboravam uma programação parecida com a de outros Clubes 

negros, incluindo: missa, romaria ao cemitério da Consolação, sessão solene e 

baile.  

As festas e solenidades, por mais simples que fossem, eram o momento de 

lazer dos sócios em que eles podiam confraternizar entre familiares e amigos. Não 

podiam perder a oportunidade de se divertirem, ainda mais quando se tratava de 

datas tão importantes, para a história dos associados, onde eles poderiam refletir 

sobre o tempo de cativeiro e conversar sobre as expectativas e estratégias com a 

libertação do cativeiro.  

Festa de 13 de Maio de 1892 – 4º aniversário da Abolição. 

Somente no 4º aniversário da abolição, a Sociedade 13 de Maio conseguiu 

organizar uma festa à altura que tal data merecia. O Sr. Pedro Padilha de Oliveira 

propôs que se realizasse uma sessão magna com baile, os sócios ficaram de acordo 
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e o Sr. Presidente Benedicto Modesto da Roza declarou a necessidade de 

convidarem membros de outros clube, redação de jornais e as autoridades locais:  

“Acta da sesção maginá no dia treze de maio de mil oito sento e noventa e 
dois, 4º aniverssario da emansesppasão dos escravizados neste pais 
Prizidencia do Snr. Benedicto Modesto de Roza as 8 ½ horas da tarde 
estando reunido a deretoria e o pesoal familias dos snrs. sossios e as 
oturidades deste estado 1ª vissegovernador Vissente Machado 2º visse 
governador Joaquim Menturo o dr. Xeffe de polissia e os demaes 
convidados,  Club Sossedades, redasões o prezedente abreu a Sessão 
pronunsiando hum eligante descurso foi aprodido deu a palavra a os 
Cidadão comvidados o comisionario do Club curitibano saudou ao club em 
omenagem ao 4º aniversario da emanseppasão o Reverendissimo Padre 
Alberto saudou ao club omenagem ao 4º aniversario émanseppasão o 
cidadão Dr. Vicente Machado  proferiu hum lindo descurso a comição da 
sussiedade protetora dos operários saudo ao club e o aniversario de 
emmanseppação Redasão do deario do commesio correio offeseal operário 
Livre democrata soudaram ao club e ao 4º aniversario da emmasipação 
para mais elevrar a soberania desta sesão, compareseram os cidadãos 
deputados a o compromisso deste estado sulisestando o emgradsimento 
deste club em omenagem ao 4º ániversario da emanseppação dos 
escravizados o sedadão orador  pediu a palavra pela ordem saudou o 4º 
aniversario e ágradeseu em geral as pesoas reunidas neste club a salla 
estava desente hornada com deversos quadros João Alfredo An.

to
 Bento 

Vesconde do Rio Branco e deversos vezes. As nove horas e meia o cidadão 
Prezedente enserrou a sessão e ofereseu um copo de água ao nossos 
convidados as deis horas presensepio o baile e termino as senco horas da 
manhã.” (LIVRO ACTAS, 1892, fl. 75-76). 

O clube conseguiu reunir as autoridades locais, redações de jornais e 

membros do Clube Curitibano, todos os presentes tiveram a oportunidade de proferir 

um discurso, não houve desacordo, os sócios e os demais presentes puderam 

confraternizar até de madrugada. Houve espaço até para homenagear o chefe do 

Ministério 10 de Março João Alfredo, Antonio Bento (abolicionista paulista) e o 

Visconde do Rio Branco todos “grandes homens” personagens decisivos para a 

abolição. Será que os sócios aderiram ao discurso da elite?  

“O fato é que os libertos e seus descendentes enfatizavam, nas 
comemorações de Treze de Maio, narrativas patrióticas, de união nacional, 
e escamoteavam a resistência escrava.” (DOMINGUES, 2011, p. 31). 

Difícil saber. O certo é que se os sócios queriam ter autorização para 

funcionamento, apoio financeiro, divulgação, enfim, se estabelecer na sociedade 

curitibana eles tinham que saber quem era a elite dominante, o que eles pensavam, 

como se aproximar deles, como manter um convívio amistoso com essa elite, e 

ainda conseguir o apoio dela.       

Festa de 13 de Maio 1893 – 5º aniversário da Abolição. 
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No final do mês de Março, os sócios começaram a organizar os festejos para 

o “13 de Maio” o Sr. Presidente Benedicto Modesto da Roza propôs uma 

programação e algumas medidas orçamentárias para melhor organizar a festa :  

“o meio dia as 6 da tarde levantar se a de huma [guarda?] e acompanhada 
por huma Banda de muzica as 8½ hora da tarde avera sessão magna e as 
10 horas presepiara o baille avera huma asegnatura pelos sosseos para 
ocorrer as despeza da festa foram apresentadas as deversas propostas e 
foram aprovadas Tenente Coronel Antonio Joselito Mendes, Joze Rodrigues 
da Silva, Moizes, Manoel de Paula Souza.” (LIVRO ACTAS, 1893, fl. 93-94).  

Devido ao sucesso da festa do 4º aniversário da abolição, as próximas 

festas foram pensadas nos mesmos moldes, deveriam conter sessão magna e baile. 

O dinheiro utilizado na organização das festas vinha em grande parte da matrícula 

dos novos associados e da mensalidade dos sócios, ou seja, dinheiro da própria 

Sociedade. Para dar inicio a organização, da festa “de 13 de maio”, o vice presidente 

Arlindo Martins de Oliveira cobrou as mensalidades dos sócios presentes, e deixou 

uma lista com o nome dos sócios ausentes, a cargo do sócio Balduino José Nunes, 

incumbido de procurá-los e cobrá-los. O presidente Benedicto Modesto da Roza, 

também decidiu que até o dia 13 de maio aconteceriam reuniões aos domingos e as 

quartas feiras, ficando suspensas as aulas noturnas nas quartas-feiras para que 

todos os sócios pudessem participar da organização da festa. 

Dias antes da festa, o presidente informou que as cobranças tinham surtido 

efeito, entrando em caixa a quantia de 65 mil réis referente ao pagamento das 

mensalidades em atraso. O presidente pediu para que na próxima reunião, estivesse 

presente o maior número possível de sócios, para que assim, fossem acertadas as 

pendências das contas em atraso e para que conseguissem montar uma comissão 

organizadora. As festas demandavam dinheiro e pessoas comprometidas em 

organizar: fazer o balanço do caixa, estipular um orçamento de gastos, fazer a 

divulgação, fazer as compras, a decoração e depois recepcionar os convidados. 

Foram propostos dois lugares para a realização da sessão magna: o Theatro São 

Theodoro e o Theatro Hauer. Posto em votação os sócios preferiram o último. 

Apesar de no ano de 1894 não haver nenhum registro devido ao “movimento 

revolucionário”, Leôncio Correia publicou em jornal um discurso patriótico, bastante 
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inflamado, louvando a República, e relacionando a abolição com o nascimento da 

República brasileira. 

 “A data de hoje recorda a maior das conquistas sociaes desta terra. Foi por 
detraz della que alvoreceu o sol de 15 de Novembro de 1889, que se 
desenharam os primeiros lineamentos da Republica Brazileira. Dia em que, 
pela primeira vez foi erguida a hostia da igualdade junto ao altar da Patria, 
elle acorda, com justiça, uma indefinivel sympathia, uma alegria intensa no 
coração de quantos se bateram pela santa causa da redempção dos 
captivos.(...) Em nome da Patria livre – Salve! – dia memoravel! Clarão 
radioso que enche de luz e de glorias a Historia Nacional!” (CORREIA, A 
República, 1894). 

Nessa época, além de ser redator do jornal A República, Leôncio Correia 

também era sócio da Sociedade 13 de Maio. Para abrilhantar a festa de 28 de 

setembro de 1888, o orador Sr. Eulampio Rodrigues de O. V. propôs que enviassem 

um convite ao “infatigável” Leôncio Correia, alguns sócios não concordaram com a 

idéia, houve debates, o orador teve que insistir até convencer os sócios. Após ter 

proferido um belo discurso na festa os sócios aprovaram unanimemente a sua 

entrada. 

Festa de 13 de Maio 1895 – 7 º aniversário da Abolição. 

Semanas antes do dia 13 de Maio foi eleita duas comissões responsáveis 

por organizar a festa. Uma foi composta pelos sócios: Hilário Munhoz, Paulo 

Marques e Manoel Teixeira responsáveis por “consultar com o Snr Dr. Governador 

sobre a musica e mesmo com o Snr Commandante do Regimento de segurança”. E 

a outra comissão responsável por angariar donativos entre os sócios “comportados” 

composta por: Manoel Jerônimo, Basílio dos Santos e Benedicto Elisbão. Mesmo 

que muitos sócios se disponibilizassem a ajudar, outros se irritavam com a 

importância dada as organizações das festas, alegando não sobrar tempo para 

discutirem outros assuntos.  

“Pedio a palavra o Snr Edmundo Vianna declarando ao Snr presidente que 
se censsurava o modo com que acabava de proceder o Snr presidente de 
não ter na occasião de aberto a sessão com o fim que ella se dedicava e já 
estar tratando de fazer festas do dia 13 de Maio.” (LIVRO ACTA, 1895, fl. 
111). 

Em outra sessão, enquanto os sócios estavam preocupados com a 

organização da festa, o sócio Edmundo reclamou novamente, e declarou que ao 

invés da Sociedade gastar dinheiro e tempo fazendo festa, que usasse os recursos 
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para comprar um terreno e construir a sede. Nessa mesma sessão, os sócios 

decidiram entregar a quantia de 35 mil réis para Edmundo Vianna fazer as compras 

para a festa. Já outros sócios, não estavam contentes com a grande circulação de 

pessoas que não eram sócias do clube. Durante a sessão do dia 3 de Abril de 1895 

o sócio Benedicto Modesto declarou que a festa de 13 de maio deveria ser “só entre 

os sócios e não pessoas estranhas.” (LIVRO ACTAS, 1895, fl. 111).  

Os sócios da comissão organizadora da festa falaram sobre as diversas 

dificuldades que encontraram nessa e em outras comissões “os snrs Candido 

Ozorio, Edmundo Vianna, João Baptista Gomes de Sá e Paulo Marques falarão 

sobre o modo que deveriam ser feitas as despesas para o dia da festa. Para melhor 

organizar, Candido Ozório e Edmundo Vianna sugeriram que os sócios nomeassem 

um depositário responsável pelo dinheiro arrecadado para a festa. E Hilário Munhoz 

apresentou um belo programa para a festa. (LIVRO ACTAS, 1895, fl.116-118). 

A única menção sobre uma publicação, produzida pelos sócios da 

Sociedade Beneficente 13 de Maio, é referente a uma edição comemorativa do 7º 

aniversário da abolição. No dia 05 de Maio de 1895, o presidente Arlindo Martins de 

Oliveira autorizou que retirassem a quantia de 20 mil réis do caixa para servir “como 

auxilio para publicação de um jornal que traz o retrato da princesa D. Isabel a 

Redentora que publicado no dia 13 de Maio e foi approvado. O Snr Candido Ozorio 

pedio a palavra e declarou ser um acto digno de louvor.” (LIVRO ACTAS, 1895, 

fl.117). 

As ações de militância negra da Sociedade 13 de Maio, não tinham como 

estratégia fazer uma defesa da Monarquia aos moldes da Guarda Negra. Os sócios 

optaram por uma estratégia diplomática, e não de enfrentamento e conflito físico, 

estavam mais próximo do isabelismo.  

“O isabelismo, ou seja, o culto à princesa Isabel, que havia assinado a Lei 
Áurea em 13 de maio de 1888 organizou-se a par com a defesa da reforma 
agrária para os libertos, projeto de outro abolicionista monarquista negro, 
André Rebouças.” (GUIMARRÃES, 2012, p 16 e 17). 

Mesmo após ter sido proclamada a República os sócios tinham a 

necessidade de lembrar quem havia assinado a abolição. O imaginário da época 

havia mitificado a imagem da “princesa D. Isabel a Redentora”, os sócios por sua 
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vez, entendiam o simbolismo do ato 7 anos após a abolição, não tinha sido capaz de 

transformá-los em cidadãos plenos de direito. A abolição foi um passo fundamental 

para a conquista da liberdade e a possibilidade de alcançar a cidadania.   

“Ao ser a signatária da Lei Áurea, a princesa capitalizou para si a imagem 
de benemérita, redentora e „santa‟. Sua ligação orgânica com o debate 
institucional que culminou no fim da escravidão colocou-a em evidência na 
sociedade brasileira, garantindo-lhe índices de aprovação da opinião pública 
e cadeira cativa no panteão dos grandes vultos nacionais.” (DOMINGUES, 
2011, p.33).  

“Nos primeiros anos republicanos, nos meios negros, entendido aqui o 
âmbito em que circula o sentimento popular e a sua elaboração intelectual, 
veiculada por jornalistas e artistas, prevaleceu o ideal de liberdade, como 
autonomia pessoal, e o ideal de igualdade não como simples estatuto legal, 
mas de pertença a um grupo nacional em que a cor não restringia direitos, 
tratamento e oportunidades. Ou seja, igualdade e fraternidade estavam 
fundidos numa só aspiração.” (GUIMARÃES, 2011, p.33).  

As vésperas do dia 13 de Maio, a diretoria do Clube Beneficente 13 de Maio 

mandou convocar pelo Jornal A Republica os sócios para uma Assembléia Geral, na 

qual tratariam dos últimos preparativos para a festa. Dessa forma o clube também 

pretendia divulgar aos leitores do jornal, que estavam preparando uma grande festa.      

“Em nome da Directoria convido aos srs. Socios em geral, para reunirem-se 
em sessão de assembléa Geral, no domingo, 5 de Maio, ao meio dia em 
ponto, no edificio social, afim de tratar-se dos festejos do dia 13 de Maio 
proximo.  

A‟ Praça da Proclamação n. 5. Secretaria do Club, 29 de Abril de 1895. 

O 1º Secretario Paulo Marques” (A REPÚBLICA, 30/04/1895). 

Dias após a festa o mesmo jornal, publicou uma notícia elogiando o sucesso 

da festa e as ações do “Club 13 de Maio”. 

 “Com toda a solenidade o glorioso club, que tantos serviços prestou á 
causa da abolição da escravatura neste Estado realisou ante hontem, no 
salão Hauer uma sessão magna em homenagem ao 7º. Anniversario da Lei 
Aurea. O salão Hauer estava litteralmente repleto de socios e convidados. 

As 9 horas da noite o Presidente do Club sr. Arlindo Martins de Oliveira, 
depois de breve allocução declarou achar-se aberta a sessão 
commemorativa dando em seguida a palavra ao orador official, sr Leoncio 
Correia. O laurendo poeta, prendeu por longo espaço de tempo a attenção 
do auditorio, com a sua palavra ardente de moço e mais uma vez deu 
provas dos seus talentos oratórios. 

Fallaram em seguida os sr João de Tapitanga pela Patria; dr. Eurides 
Cunha pelo Cassino; Edgar Stelfeld pela Associação Beneficente de Herva 
matte; Theodorico La sala pelos Protectorados Operarios; Agostinho 
Leandro pelo Operario Livre; Arthur Euclides pelo Gremio das Violetas; 
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alferes Tavares e cidadão Lourenço Santos. Todos os oradores foram 
applaudidos. Fizeram se representar a festa as muitas outras associações.  

Por motivos contrarios a nossa vontade, deixamos de enviar ao Club 13 de 
Maio o nosso representante, enviando com tudo um reporter para [palavras 
faltando] Depois de encerrada a sessão seguiram-se as danças, que se 
prolongaram até alta noite. Enviamos os nossos parabens a tão distincta 
associação, que tem sabido,anno por anno, realçar em digna e 
brilhantemente a grande data historica.” (A República, 15/05/1895). 

Festa de 13 de Maio de 1896 – 8º aniversário da Abolição. 

Oito anos após a Abolição Leôncio Correia escreveu um texto descrevendo 

os acontecimentos, sua perspectiva sobre os fatos reforçam a ideia de dádiva, 

exaltando que a abolição foi feita de maneira pacifica, diplomática e heróica, sendo 

um presente do governo imperial para a nação, portanto, um ato patriótico. Nessa 

época Leôncio Correia era membro da diretoria da Sociedade Beneficente 13 de 

Maio, era o orador responsável por proferir os discursos nas sessões magnas do 

Clube, assim como, representar o Clube em solenidades de outros Clubes.  

“Não foi preciso que se agitasse nas praças publicas o punhal 
revolucionario, tinto do sangue de milhares de victimas, para uma raça 
encontrar uma patria, e uma patria completar-se pela recepção de uma 
raça; não foi precisão que se encerrasse no esquife estreito de uma 
rebellião a imagem pallida e macilenta desta grande terra, para que uma 
aurora promissora espancasse a treva chumbada durante tres seculos nos 
seus vastos horisontes: foi bastante um rasgo heroico e sublime de 
patriotismo, para que de um sudario immenso de lagrymas e de anathemas 
irradiasse fulgidamente, gloriosamente, a constelellação relampadejante e 
serena das liberdades populares, concretisada na liberdade do negro. (...) E‟ 
que a Abolição dos escravos não foi somente a reivindicação de sagrados 
direitos: ella inscreveu se tambem como uma Hegira, que indicará, por todo 
sempre, para uma raça proscripta a sua definitiva nacionalização. (...) A 
sciencia póde domar os impetos do occeano em seus movimentos 
transversaes: mas nenhum poder ficticio ou real, articifial ou organico, 
contém o curso horisontal e rectilineo da Liberdade: confluente do 
progresso, que é no mundo moral o centro supremo da gravitação universal. 
E‟ por isso que, há oito annos a ideia venceu o calculo, o coração venceu o 
estomago, e foi levantada a hostia sagrada, incumbida de pontificar a mina 
augusta e sublime da redempção nacional. As festas colossaes, que então 
se realisaram, tiveram o estrepito extraordinario de tres seculos que se 
desopprimiam, desfeitas as cadeias symbolicas pelos raios de um novo e 
glorioso sol! Não registra a historia um facto que tanto possa honrar um 
povo, como o da extincção da escravidão em nossa Patria:- em vez do 
punhal assassino e covarde, cravado traiçoeiramente no grande coração de 
Lincoln, e em vez do cadaver de Jonh Brown suspenso do patibulo, a oscilar 
como um pendulo de maldição, tivemos a sagração ruidosa dos heróes, 
tivemos as batalhas de luz, nas quaes os combanentes vinham adornados 
dos broqueis doirados dos applausos, pisando uma arena juncada dos 
laureis palpitantes e vivos da Liberdade...(...)” (CORREIA, 1896). 
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No discurso intitulado “A grande epopéia”, Leôncio Correia transmitiu a idéia 

de que a abolição no Brasil aconteceu de maneira pacifica, que foi feita através da 

“batalha das luzes”, diferente do caso norte-americano em que a abolição ocorreu 

em decorrência da guerra civil, onde foi assassinado o presidente Lincoln e 

lideranças negras como Jonh Brown. A abolição é vista por Leôncio como a 

inauguração das “liberdades populares”, em que a raça negra seria incorporada à 

nação brasileira, e a nação por sua vez estava sendo redimida pelo fim dos 3 

séculos de escravidão, podendo caminhar sob um rumo “horizontal e rectilineo” ao 

progresso.  A idéia de liberdades populares e caminho “horizontal e rectilineo” sugeri 

a idéia de que todos os brasileiros após a abolição seriam livres e iguais 

juridicamente e todos responsáveis em promover o progresso da nação.  

“Desde já a elite política republicana procurava impor alguns significados 
para suas ideias e símbolos. Para ela, o 13 de maio, por exemplo, tinha sido 
fruto de um movimento de progresso da nação, assim como, a consequente 
República. Esses diferentes discursos sobre os libertos e os significados de 
suas ações políticas entre a abolição e a proclamação da Republica podem 
nos levar ao início do caminho para entendermos como, na memória sobre 
a abolição, esta é transformada pelas elites em uma dádiva, apagando 
assim as experiências de luta dos escravos.” (GOMES, 1991, p. 89).  

 

2.2 OS “GRANDIOSOS” 28’S DE SETEMBRO: COMEMORAR O VENTRE LIVRE 

NO PÓS ABOLIÇÃO!? 

O objetivo dos sócios era não deixar cair no esquecimento essa data e os 

benéficos que tal lei trouxe para a população egressa da escravidão: como a 

possibilidade de encurtar o cativeiro com a compra da alforria; a conquista do status 

de ingênuos para os filhos; a autorização para acumular pecúlio; uma condição de 

vida que dava maior possibilidade de conquistar a própria liberdade ou de algum 

membro da família. A partir de 1871, o senhor não podia mais negar-se ao pedido do 

escravo, embora pudesse alegar que o escravo valia muito mais do que esse podia 

pagar. Mesmo que os senhores muitas vezes recorressem a tais artifícios, os 

escravos ganharam a possibilidade de entrar com processo terem seu caso julgado, 

não apenas pelo senhor, mas, por um juiz.  

Com a Lei do Ventre Livre as famílias escravas ganharam maior autonomia 

e para organizar sua própria estratégia de conquista da liberdade e a traçar projetos 
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de como seria a vida após a liberdade. As famílias escravas preferiam libertar as 

mulheres, visto que assim os filhos nasceriam de ventre livre, e portanto, seriam 

livres. A liberdade não era mais apenas um sonho na cabeça do escravo, era uma 

condição que podia ser transacionada. Da década de 1870 em diante muitos 

escravos conseguiram conquistar sua liberdade, formando um contingente de 

libertos e negros livres.  

Essas conquistas não podiam ser esquecidas, mesmo após a abolição. 

Celebrar a data 28 de Setembro, era rememorar uma data que marcou melhorias na 

vida da população escravizada. Os associados da “13” que viveram antes e depois 

da Lei do Ventre Livre,  puderam observar as transformações trazidas por ela e a 

importância de continuar exercendo uma militância a favor da liberdade. Visto que a 

Lei possuía características ambíguas podendo ser manipulada tanto pelos 

proprietários a favor da propriedade quanto pelos escravizados a favor da liberdade. 

A Lei Áurea garantia a liberdade jurídica, mas ser considerado cidadão livre, e gozar 

dos direitos plenamente, era outra etapa que deveria ser transposta. De acordo com 

Domingues (2011, p. 37) “Por esse prisma, a efeméride deve ser vista como um 

espaço de produção e circulação de ideais: discussão de projetos, fermentação de 

utopias e reivindicação de direitos.”  

Festa de 28 de Setembro de 1888 – 17º aniversário da Lei do Ventre Livre. 

A primeira festa realizada pela Sociedade 13 de Maio foi a festa de 28 de 

Setembro de 1888, esta entrou em pauta na reunião do dia 25 de Agosto de 1888. 

Na ausência do orador Tenente Eulempio R. de Oliveira Vianna, o 2º procurador 

Izidoro Mendes dos Santos, sugeriu realizarem uma comemoração, Livro actas 

(1888, fl. 10), “no dia 28 de setembro aniversario da ley que considera liberdade do 

Ventre Livre si festejam-se tão grandioso dia”.  

A Lei do Ventre Livre foi comemorada pela Sociedade 13 de Maio, durante 

um curto período, do ano de sua fundação 1888 até 1896 quando surgiu na cidade 

uma Sociedade com esse nome. Livro actas (1896, fl. 129). “O Srº Benedicto 

Candido pede p. ser supprimido dos Estatutos as festas de 28 de Setembro visto já 

existir uma Sociedade com este titulo.”  
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No dia 12 de setembro de 1888 foi aberta uma sessão extraordinária para 

tratar do “festim do dia 28 de Setembro pela gloriosa data da liberdade do ventre 

livre.” Livro actas (1888, fl. 11). O Diretor João Baptista Gomes de Sá pediu um 

adiantamento de 10 mil reis para acudir as pequenas necessidades que se tornarão 

urgente para preparar a festa, em seguida o orador pediu mais a quantia de 2mil reis 

para o pagamento de fogos e mandar confeccionar o estandarte, outros sócios 

também pediram dinheiro totalizando um valor de 34mil reis que foi aprovado. Com 

apenas 3 meses de funcionamento a Sociedade 13 de Maio já dispunha de dinheiro 

em caixa, suficiente para realizar uma grande festa, podendo conquistar certa 

visibilidade dentro da cidade de Curitiba, conseguiu novos sócios, até mesmo 

pessoas ilustres como: autoridades locais, imprensa e outras Associações que 

poderiam ajudar com recursos diversos: desde dinheiro à prestação de serviços.  

A Sociedade, por ser extremamente nova, não tinha experiência em 

organizar eventos, em criar comissões, nem conscientizar os sócios a fazerem bom 

uso dos recursos financeiros. Mesmo havendo número suficiente de sócios para 

abrir a sessão e deliberar sobre o principal assunto em pauta, a festa do 28 de 

Setembro, a ausência do tesoureiro Vicente Moreira de Freitas fez sentir-se, devido 

ao descontrole com que os sócios estavam solicitando e aprovando a saída do 

dinheiro em caixa. 

Durante a sessão os sócios conversaram sobre a organização e a 

programação da festa e a necessidade de convidar:  

“o excelentíssimo presidente da provincia, o presidente da Camara 
Municipal, Club Abolicionista, Sociedade Protetora dos Operários e 
Banqueiros, redações e afim de representar a sociedade o muito infatigável 
Paranaense Leoncio Correia, afim de mas brilhante tornar-se a festa” 
(LIVRO ACTAS, p.11).  

Posto em discussão foi aprovada, mas só após muita insistência do orador, 

o Tenente Eulempio R. de Oliveira Vianna. Como disse anteriormente, a entrada do 

jornalista Leôncio Correia não foi aceito de pronto, só após de muito debate. 

Já na primeira festa a Sociedade tentou mobilizar as grandes autoridades 

locais, como o presidente da província Balbino Cândido da Cunha, imprensa, outros 

Clubes e pessoas ilustres como Leôncio Correia. O intuito era fazer-se notar, 
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mostrar sua relevância política, sua capacidade organizativa, que em tão pouco 

tempo após a abolição os libertos conseguiram fundar uma Sociedade, foram 

capazes de organizar uma grande festa e estavam articulando os primeiros projetos 

de beneficência do clube: a escola noturna, o auxílio financeiro aos enfermos, assim 

como, as atividades recreativas (baile mensal e botequim). Na sessão posterior a 

festa os sócios aprovaram por unanimidade convidar Leôncio Correa a se tornar 

sócio benemérito, este aceitou e após algum tempo foi eleito orador da Sociedade, 

cargo que ocupou por muitos anos.  

Para dar andamento aos preparativos da festa, nomearam duas comissões 

uma para auxiliar o diretor geral João B. G. de Sá, a primeira composta por: Hilário 

Munhoz e Marcello Munhoz Franco e a segunda composta por cinco membros 

encarregados das compras para a festa, entre eles João Bernardo e Isidoro Mendes 

dos Santos. A expectativa dos organizadores era marcar na memória dos presentes 

e tornar-se o comentário da cidade, por isso demandou tantos preparativos.  O 

Clube Abolicionista foi convidado para ajudar a organizar, Livro actas (1888, fl. 11.), 

“a passiata da mote de 28 do corrente.” O sócio Feliciano Faustino do Nascimento 

pediu mais dinheiro para a confecção do estandarte, e mesmo sendo consenso que 

já havia sido paga uma quantia razoável e suficiente para fazê-la aprovaram mais 

uma quantia em dinheiro.  

A diretoria não poupou recursos para impressionar seus convidados e 

realizar a primeira festa da Sociedade com a grandiosidade e dignidade que merecia 

a comemoração do Ventre Livre. Na sessão posterior a festa, o sócio Diretor João 

Batista G. de Sá foi intimado pelo presidente Modesto Roza a prestar contas 

referentes ao orçamento do festim, apresentou o número de “cento mil quatro centos 

reis” Livro actas (1888, fl. 14) entrando na despesa a quantia de 6 mil reis pagas 

pelo sócio Marcello Franco. O sócio tesoureiro apresentou seu livro de receitas e 

despesas que foi aprovada. Seria muito improvável que os sócios abrissem uma 

investigação sobre os gastos da festa, visto que na última sessão antes da festa, 

sessão extraordinária, o tesoureiro faltou e diversos sócios se aproveitando da 

situação solicitaram e aprovaram a liberação de verba. As festas eram momentos 

onde havia grande circulação de pessoas e dinheiro e isso poderia trazer retornos 

positivos, como negativos. 



81 

 

 

Festa de 28 de Setembro 1890 – 19º aniversário da Lei do Ventre Livre. 

Em geral as festas começavam a ser organizadas um mês antes da sua 

realização. Montavam comissões, faziam o balancete do caixa, estipulavam um 

orçamento, buscavam patrocinadores, faziam convites as autoridades locais, venda 

de ingressos, faziam compras (bebidas, comidas, artigos de decoração e fogos).  

No dia 14 de Setembro de 1890 O sócio Edmundo Vianna perguntou sobre 

os bilhetes da festa se já estavam à venda e o sócio José Esmeralda e Benedicto 

Modesto Roza também demonstraram interesse pela questão. Pela primeira vez, 

mencionaram a venda de ingresso, o que dá a entender que anteriormente não eram 

vendidos ingressos, só podia participar das festas quem recebia os convites. De um 

grupo seleto de pessoas a Sociedade tornou-se mais abrangente, possibilitando que 

novas pessoas conhecessem e frequentassem a casa, criou dessa forma uma nova 

maneira de fazer entrar dinheiro em caixa.   

“Nos primeiros anos republicanos, nos meios negros, entendido aqui o 
âmbito em que circula o sentimento popular e a sua elaboração intelectual, 
veiculada por jornalistas e artistas, prevaleceu o ideal de liberdade, como 
autonomia pessoal, e o ideal de igualdade não como simples estatuto legal, 
mas de pertença a um grupo nacional em que a cor não restringia direitos, 
tratamento e oportunidades. Ou seja, igualdade e fraternidade estavam 
fundidos numa só aspiração.” (GUIMARÃES, 2011, p.33).  

 

Festa de 28 de Setembro 1892 – 21º aniversário da Lei do Ventre Livre. 

Na sessão de 14 de Agosto, sob a presidência do sr Benedicto Modesto da 

Roza realizou-se uma sessão para tratar dos preparativos para a festa do dia 28 de 

Setembro de 1892:  

“mandar dizer huma missa pelo vesconde do Rio Branco e os- Snr que 
querem fazer baille eu não me oponho pediu a palavra pella ordem o Snr 
Edemundo e declaro que elle de nada se opunha que estava de acordo com 
o que quizessem forem no meu intender o se ad  dezer a missa não pode 
fazer baille por que se estamos festegando a lei de 28 de Setembro não 
pode ser mandar dizer huma missa fúnebre o Snr Prezedente deu hum a 
parte Snr Edemundo, Snr  prezedente não pode  dar a parte na sua cadeira 
vai de encontro hos estatuto este feis eu ocupar a cadeira pelo vis 
prezedente e pediu a palavra Sr. prezedente eu por minha vez digo que 
farão tudo conto quizerem forem faz meo voto não sai quantia alguma da 
Sossedade Edemundo eu não disse isso Sr. Modesto tenho concruido o Sr. 
prezedente voltou ao asento e deu prazo para a sessão vindoura o 
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secretario da forma maes onesta assinou esta fechada a sessão foi 
aprovada.” (LIVRO ACTAS, 1892, p. 83). 

O sócio Edemundo não achou de bom tom mandar rezar missa fúnebre a 

Visconde do Rio Branco no mesmo dia em que estariam festejando a Lei do Ventre 

Livre. Ou apenas não queria que a Sociedade arcasse com as despesas da festa e 

da missa. Assim, como na comemoração da abolição os sócios prestavam 

homenagens à Princesa Isabel, nos “28 de setembro” prestavam homenagens ao 

Visconde do Rio Branco. As homenagens se direcionavam as lideranças do governo 

imperial, envolvidas com as Leis abolicionistas, não faziam homenagens a seus 

pares. Prestavam apenas homenagens fúnebres, lembrando os serviços prestados a 

abolição. Por que não homenageavam lideranças negras? Que lideranças negras 

eles homenageariam? Será que era conveniente cada sócio fundador que passou 

pela experiência de escravidão iria querer enaltecer seus próprios atos?   

No dia 29 de setembro de 1893, o redator de A República publicou um texto 

saudando o 28 de setembro como uma data memorável para a história brasileira, 

indicou a Lei do Ventre Livre como a semente da abolição e atribuiu ao Visconde do 

Rio Branco o ato heróico que culminando no 13 de maio. 

“Com essa data memoravel na historia brazilica, completou hontem mais um 
anniversario a lei do ventre livre, de que foi precursor o Visconde do Rio 
Branco. (...) Estabelecendo o ventre livre, - essa causa intelligentemente 
conduzida por esforços tenazes, vontades invenciveis, o 28 de Setembro 
iniciou e deu impulso à idéia da abolição total da escravatura. Essa idéia 
agigantada mais tarde, na palavra fogosa dos oradores, dia e noite 
clamando nos clubs, nas ruas e nas praças, fez crescer as redes de 
propaganda, entrecruzando-as por todas as bandas e surgir mais tarde em 
1888, como causa immediata, risonhamente coroada, o 13 de Maio. E si, 
mais alguma cousa nos é dado dizer, (...) essa palavra com que sempre se 
brindam os factos heroicos, e com a qual sempre se accordam nos tumolos 
os corações immortaes.” (CORREIA, A República, 1893). 

Ainda que de maneira sutil, nesse discurso, Leôncio Correia considera a 

importância dos “clubs”, ruas e praças na propaganda abolicionista, o debate não 

ficou apenas entre os governantes imperiais, o debate se entrecruzou por todas as 

bandas, também teve a participação popular. Embora ele evidencie a participação 

dos escravizados. 

No Jornal A Tribuna “órgão imparcial e destinado à defesa dos interesses 

geraes da nação” foi publicado no dia 28 de Setembro de 1895, um discurso 
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atribuindo a Visconde do Rio Branco “o inicio da redempção de uma raça”, com a Lei 

do Ventre Livre.  

“Vinte e oito de Setembro é uma das datas mais dilectas da Patria 
Brazileira. E‟ o claro- escuro em que se vê o inicio da redempção de uma 
raça. E‟ o quadro deliciosamente estendido á face do mundo culto, em que 
se resalta a efigie veneranda de Rio Branco, illuminada, borrifada de 
bençãos e orlada da gratidão eterna dos brazileiros. Vinte e quatro annos 
faz hoje que uma lei salutar, (...)de um enxame de creanças nus famelicas 
maltratadas, cruelmente vilipendiadas pelo crime, barbaramente 
sacrificadas no calvario de um povo que se dizia christão. Era uma scena de 
amphitheatro romano! (...) Mulheres pretas cahiam extenuadas no eito, 
zurzidas pelo latego do verdugo implacavel. E as pobres creancinhas, longe 
das resteas bem feitoras de um carinho de mãe, sedentas, com as boccas 
abertas esfaimadas, erguiam inconscientes os bracinhos para os céos, 
como que implorando clemencia ao Deus de bondade, ao Deus de 
misericordia. (...)Trava-se uma lucta! O homem calvo, de semblante amêno 
e delicado, salta á arêna da peleja, abraçado ao labaro da honra e da 
dignidade de um povo humilhado pelo crime. Quaes as suas armas?” (A 
TRINUBA, 28/09/1895). 

A redenção é da raça brasileira em geral, o negro, o escravizado é visto 

apenas como uma vitima passiva, que sofreu diversos tipos de violências e que 

graças ao feito heróico de Rio Branco recebeu a liberdade.  

No mesmo dia, o jornal A República também publicou um texto exaltando a 

figura do Visconde do Rio Branco, e relacionando a Lei do Ventre Livre com a Lei 

Áurea e ambas como grandes datas onde o povo brasileiro comemora a liberdade.  

“As grandes datas trazem sempre envoltos em suas claridades luminosas 
nomes de grandes homens. Esta relembra o povo brazileiro a memoria do 
eminente homem de Estado que sagrou, pela liberdade, o ventre, até então 
maldito da mulher escrava no Brazil. Rio Branco foi o precursor glorioso do 
13 de Maio. Lançou a semente dessa ideia, que como uma arvore 
abençoada abriga á sua sombra toda a raça glorificada pelo martyrio e pela 
injustiça humana. Honra á memoria do immortal brazileiro!” (A REPÚBLICA, 
28/09/1895). 

Nessa noticia, o escravizado é novamente vitimizado, é apresentado como 

alguém que sofreu a mais terrível injustiça, a privação da liberdade, mas graça ao 

grande brasileiro Rio Branco, consegue a liberdade. Esses dois discursos ajudaram 

a solidificar a idéia de dádiva que estava em formação. 

 

REFLEXÕES CONCLUSIVAS: 
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Geane Vargas e Petrônio J. Domingues descreveram as festas do 13 de 

maio como celebrações de grande importância simbólica para sócios de clubes 

negros. Os autores descreveram a programação que os clubes sociais negros 

organizavam: sessão solene, baile, passeatas, missas. É possível encontrar vario 

ponto em comum entre os Clubes do Rio Grande do Sul descritos por Geane (2010), 

como os Clubes paulistas descrito por Domingues (2011) e a Sociedade 13 de Maio 

de Curitiba.  

As festas eram uma forma de dar visibilidade a militância política, 

confraternizar e refletir sobre as expectativas de liberdade e cidadania. Era uma 

oportunidade para fazer novos contatos. Em geral as festas começavam a ser 

organizadas um mês antes da sua realização. Montavam comissões, faziam o 

balancete do caixa, estipulavam um orçamento, buscavam patrocinadores, faziam 

convites as autoridades locais, venda de ingressos, faziam compras (bebidas, 

comidas, artigos de decoração e fogos). Montavam comissões para arrecadar 

doações e angariar novos sócios. Apesar de que alguns sócios foram contra a 

presença de não sócios na Sociedade, nos dias de festas, enviavam convites e 

vendiam ingressos. 

Mais importante do que realizar uma festa em comemoração ao 13 de Maio 

era ter condições de pagar as despesas da Sociedade e continuar com dinheiro em 

caixa para as outras ações da Sociedade. Alguns sócios não partilhavam da 

empolgação em organizar as festas. O Sr. Edmundo Vianna se irritava com a 

demasiada importância dada as festas, que faziam com que os sócios perdessem o 

foco das pautas e deixavam de discutir outros assuntos. Mostrou-se descontente 

com relação ao dinheiro investido nas festas, acreditando ser melhor empregá-los na 

compra de um terreno para a construção da sede da sociedade. O Sr. Benedicto 

Modesto preferia que as festas fossem realizadas “só entre os sócios e não pessoas 

estranhas.” 

O debate que ocorreu entre os sócios Julio Perneta e o sócio fundador João 

Batista Gomes de Sá, na sessão solene de 13 de Maio de 1888, é um reflexo, de 

que os significados da abolição, e as expectativas em relação a ela são divergentes, 

entre livres e libertos. Nesse sentido, Guimarães (2011, p.18.) “Defendo, como tese, 
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que a formação nacional acabou por reduzir os ideais de liberdade ao fim do 

cativeiro, limitou a igualdade aos limites das classes sociais, e fez da fraternidade 

entre as raças o solo único da solidariedade social.”  

Leôncio Correia além de redator do Jornal A Republica, foi orador da 

Sociedade 13 de Maio. Imagino que o teor dos discursos publicados no Jornal, 

tenham sido semelhantes aos proferidos na Sociedade 13 de Maio. O conteúdo dos 

textos de Leôncio Correia apresenta a abolição como uma conquista social, que deu 

início a República Brasileira. Para ele o processo de abolição foi pacifico sem “o 

punhal revolucionário”, sendo travada a “batalha das luzes”, diferente do que ocorreu 

nos Estados Unidos.  A “raça negra” havia sido incorporada a nação, e a nação, 

estava redimida com sua libertação “redempção nacional” e progresso. O redator 

Leôncio Correia ainda que de maneira sutil fala da importância da divulgação da 

idéia abolicionista entre a elite, intelectuais e as camadas populares, sem considerar 

a ação do próprio escravizado:  

“Essa idéia agigantada mais tarde, na palavra fogosa dos oradores, dia e 
noite clamando nos clubs, nas ruas e nas praças, fez crescer as redes de 
propaganda, entrecruzando-as por todas as bandas e surgir mais tarde em 
1888, como causa immediata, risonhamente coroada, o 13 de Maio.” 
(CORREIA, A República, 1893). 

Os sócios da Sociedade 13 de Maio, mantinham a tradição de comemorar as 

data da Lei Áurea e da Lei do Ventre Livre mesmo após a queda da Monarquia e da 

implantação do regime Republicano, entendo que para eles, mais importante do que 

fazer a defesa da Monarquia, era participar do jogo político. Em sua festas 

convidaram as pessoas mais influentes em Curitiba, de ambas vertentes políticas, 

monarquistas, republicanos e liberais...Tornar-se liberto num contexto de transição 

de regime requeria saber negociar, o seu espaço político, saber interpretar as 

propostas de cidadania e buscar se inserir nelas. 

As homenagens a princesa Isabel ou ao Visconde do Rio Branco tinham 

uma finalidade política, lembrar as conquista da liberdade, e seu significado para a 

população recém egressa da escravidão. Se nos primeiros anos da abolição estava 

se criando o imaginário nacional, incluindo a abolição como a data mais importante 

da nação brasileira, não havia o porquê contestar, de fato para os libertos era a data 

mais importante. Os sócios optaram por não marcarem um posicionamento 



86 

 

 

contestatório, e de supervalorização racial. No capítulo anterior citei o caso de um 

clube social negro que não conseguiu que seu estatuto fosse aprovado pelo governo 

imperial, os membros daquela pretensa associação declararam abertamente que o 

objetivo deles era fazer a “defesa dos homens de cor.”   
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CONCLUSÃO: 

A Sociedade 13 de Maio foi fundada há poucos dias após a abolição, seus 

sócios fundadores eram homens recém libertos que formaram uma Sociedade de 

ajuda mutua para fortalecerem-se politicamente nesses primeiros dias e anos de 

incertezas sobre a liberdade. Como estratégia os sócios fundadores buscaram 

novos sócios e apoiadores da Sociedade, tanto pessoas que partilhavam da mesma 

experiência de vida (o cativeiro) como pessoas que sempre foram livres, tanto de 

camadas sociais baixas, quanto membros da elite política, economica e intelectual 

de Curitiba. Os sócios não se descreviam como negros, no livro ata, há poucas 

referências ao passado de cativeiro. Essa foi uma estratégia adotada pelos sócios 

para fugirem do estigma da escravidão ainda muito presente. 

Os sócios fundadores gozavam de grande respeitabilidade, eles compunham 

um grupo bastante forte, com grande poder de influência, anos após anos 

conseguiam se manter em cargos da diretoria, revezando os cargos entre os sócios 

fundadores. Apesar dos sócios permitirem a entrada de pessoas de extrato social 

diferentes, eles procuravam manter os sócios fundadores, que haviam sido 

escravizados, por entender que esses teriam maior interesse em criar projetos e dar 

continuidade a projetos que se destinavam a melhorar a condição de vida dos 

sócios: como a escola noturna, o auxílio financeiro aos sócios enfermos, o auxílio 

financeiro a família do sócio falecido, os bailes mensais, o botequim, as festas em 

comemoração as datas da abolição e Lei do Ventre Livre.    

Para realizar as ações de beneficência a sociedade contava com o 

pagamento das mensalidades dos sócios, a matrícula de novos sócios, venda de 

bilhetes de festas, doações, bilhetes de loteria, venda de bilhetes de empresas 

privadas e a subvenção as autoridades locais. A Sociedade também mantinha 

relação com outras associações como: Sociedade Protetora dos Operários, Clube 

Dr. Pedrosa, Clube Curitibano, Sociedade 13 de Maio da cidade de Castro, Clube 

Abolicionista e redações de jornais. Era importante para os sócios da Sociedade 13 

de Maio conhecer a pauta das outras associações, saber se havia pautas em 

comum e entender quais as estratégias utilizadas.  
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Leôncio Correia foi o único sócio (da elite intelectual) eleito para exercer 

algum cargo na diretoria. Leôncio era o orador da Sociedade, responsável por 

proferir discursos em dias de festas e para representar a Sociedade em sessões 

solenes de outras Sociedades. Na época Leôncio Correia também era redator do 

jornal A Republica. Convidar Leôncio Correia a participar da sociedade e eleger a 

orador, também foi uma estratégia dos sócios, que perceberam a importância de 

conseguirem manter por perto um comunicador, um formador de opinião. Uma 

pessoa capaz de articular o discurso da elite com as demandas da Sociedade. 

Nesse sentido, os discursos proferidos pelo redator e orador sobre a redenção da 

“raça negra” com a abolição, e a nacionalização da mesma, agradava tanto a elite 

quanto os membros da Sociedade, pois expressava a expectativa de progresso da 

nação (próprio da elite) e liberdade, cidadania e integração a nação (próprio dos 

libertos). 

Comemorar as Leis Áurea e do Ventre Livre eram formas dos sócios 

valorizarem um histórico de melhorias na vida da população egressa da escravidão. 

E refletir sobre as estratégias mais adequadas para continuar militando por maior 

autonomia e melhores condições de vida. 

Logo nos primeiros anos, a partir da fundação da Sociedade, seus membros 

conseguiram mobilizar seus pares e construíram uma organização capaz de atender 

as demandas mais urgentes, dos recém libertos. Conseguiram articular suas ações 

de beneficência, numa cidade que se dizia (se diz ainda) “branca” por não enfatizar 

as diferenças sociais e raciais presentes na sociedade curitibana da época. 
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ANEXO: 

 

Fonte: 1º Diário da Tarde, 13 de mai. 1939. 


