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RESUMO 

 

No centro histórico de Curitiba-PR, encontra-se um dos clubes negros mais antigo do 

país, a Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio. Fundada em 1888, essa sociedade se 

mantém em atividade até hoje. Ali que se realiza anualmente a Festa do 13 de Maio, 

celebração do fim da escravidão. A comemoração da data foi definida como um objetivo 

da sociedade desde sua organização. Ela permanece sendo realizada até os dias atuais, 

mostrando a importância que os envolvidos nessa agremiação conferem ao evento. Este 

trabalho trata da sociedade e da festividade realizada e busca reunir subsídios para que a 

celebração seja definida como um Patrimônio Histórico Cultural Imaterial, fundamental 

para a história, a memória e a identidade da população negra de Curitiba.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Celebração, Clube Social Negro, Sociedade Operária Beneficente 

13 de Maio de Curitiba, Patrimônio Cultural Imaterial, Memória, História da População 

Negra. 
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INTRODUÇÃO 

Este Trabalho de Conclusão de Curso visa sistematizar alguns subsídios que 

possam ser utilizados em uma proposta para tornar Patrimônio Público Imaterial uma 

celebração anual realizada pela Sociedade Beneficente 13 de Maio de Curitiba – um dos 

mais antigos Clubes Sociais Negros existente no Brasil, fundado na cidade em 1888. A 

celebração – realizada anualmente na data de 13 de maio - em que foi colocada em 

vigência a lei que aboliu a escravidão – estava prevista desde o início do funcionamento 

da agremiação e o a proposta de que seja transformada em Patrimônio Histórico Cultural 

Imaterial será encaminhada ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN, com o objetivo de favorecer o exercício da cidadania e no fortalecimento de laços 

sociais e identitários da população curitibana. É nesse sentido, portanto, que apresentamos 

subsídios para elaboração de uma proposta de Registro de Patrimônio Cultural de 

natureza imaterial, a tradicional Celebração do Dia 13 de Maio, data da Abolição da 

Escravidão, organizado pela Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio na cidade de 

Curitiba. 

Esse trabalho foi elaborado em conformidade com o Projeto Político 

Pedagógico do Curso História, Memória da Universidade Federal do Paraná que, vigente 

a partir de 2015, visa possibilitar ao Bacharel o domínio do fazer historiográfico e das 

práticas de conteúdos históricos, o acesso a novas formas de difusão de conhecimento, de 

modo a atender às novas demandas sociais, como: preservação do patrimônio, assessorias 

a entidades públicas e privadas nos setores culturais, artísticos, turísticos etc1. 

Segundo o mesmo Projeto Pedagógico, o Bacharel em História, Memória 

e Imagem deverá estar apto a desenvolver o pleno domínio da natureza do conhecimento 

histórico, da sua produção e difusão. Para tanto, se faz necessário que o aluno compreenda 

as diversas interpretações das principais escolas historiográficas, de modo a distinguir 

diferente narrativas e teorias, identificando os elementos constituidores do conhecimento 

histórico; domine as diferentes concepções teórico-metodológicas que referenciam a 

construção de categorias de investigação e análise históricas; identifique a constituição 

de diferentes relações de tempo e espaço, nas múltiplas dimensões das experiencias dos 

sujeitos históricos; domine informações básicas referentes às diferentes épocas históricas 

das várias sociedades humanas, assim como suas interrelações; desenvolva conhecimento 

                                                           
1 Projeto Pedagógico do Curso . http://www.humanas.ufpr.br/portal/historia/files/2011/05/PPC-
HistoriaMemImagem-2016.compressed.pdf. Acesso 04/09/2018 
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para efetivar o trânsito entre a História e outras áreas do conhecimento; capacite-se para 

a realização da pesquisa, voltada à produção do conhecimento e sua difusão, não só no 

âmbito acadêmico, mas também em outros ambientes profissionais, como museus, órgãos 

de preservação cultural, agencias e empresas voltadas ao desenvolvimento de políticas e 

projetos de gestão de patrimônios culturais, etc., compreenda e utilize outras linguagens, 

que não apenas a escrita, para a expressão do conhecimento produzido2. 

O Art. 7º do Regulamento para Realização do Trabalho de Conclusão de 

Curso do Bacharelado em História - Memória e Imagem determina que a realização do 

trabalho deverá seguir uma entre as duas modalidades contempladas: 

 

Art. 7º - A realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 
propriamente dito, será efetivada na disciplina TCC2, e deverá seguir 
uma entre as duas modalidades contempladas: 1) pesquisa monográfica 
com interpretação de fontes primárias atinentes ao eixo de formação 
escolhido; 2) desenvolvimento de um projeto prático a ser apresentado 
utilizando-se uma forma de expressão atinente aos eixos de formação 
do curso, embora o aluno fique obrigado à apresentação de Relatório 
Final, dando plena e cabal informação sobre a pesquisa realizada, 
metodologia empregada, conclusões e informações técnicas sobre a 
linguagem de apresentação do TCC.  
§ 1º - A realização do TCC na modalidade monográfica será realizado 
de preferência individualmente.  
§ 2º - O TCC na modalidade projeto prático poderá ser realizado por 
grupos de até 03 (três) alunos, observada a convergência de seus 
Projetos de Pesquisa, sendo que o relatório final deverá ser individual. 
§ 3º - Os casos excepcionais serão resolvidos pelo Colegiado do Curso.3 
 

Portanto, o presente trabalho, se enquadra nesta segunda modalidade citada e 

pretende-se com ele apresentar subsídios para a uma ação voltada à preservação e 

salvaguarda do Patrimônio Histórico Cultural Imaterial.  

Nesse sentido, faz-se necessário começarmos com uma reflexão sobre 

Patrimônio Cultural, enquanto conceito e enquanto produto histórico. 

Dentre as categorias de preservação do patrimônio, este trabalho se refere se 

à que trata da preservação do Patrimônio Histórico Cultural Imaterial, que faz parte do 

Registro dos Inventários das Celebrações, onde são inscritos rituais e festas que marcam 

                                                           
2 Idem. 
3Regulamento para realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) http://www.humanas.ufpr.br/po
rtal/historia/files/2011/05/TCC_Regulamento.pdf. Acesso 04/09/2018. 
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a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas 

da vida social. Para ajudar a pensar sobre este trabalho, foram utilizados, principalmente, 

os projetos de Patrimônio Cultural registrados no IPHAN, obras literárias de vários 

autores, parte deles discutidos ao longo do Curso de História, Memória e Imagem, dando 

ênfase principalmente à memória, identidade e patrimônio. Além dessa bibliografia, 

consultamos os periódicos da Hemeroteca Digital, disponíveis no site da Biblioteca 

Nacional4, bem como, a legislação brasileira, a Constituição Federal e demais Tratados 

Internacionais, que comentamos e exemplificamos ao longo do texto. 

Este trabalho constará de três capítulos. No primeiro capítulo, discorreremos 

de maneira sucinta sobre as políticas de preservação e salvaguarda do Patrimônio 

Histórico Cultural no âmbito nacional. Ainda no primeiro capítulo, o Patrimônio 

Histórico Cultural vinculado à Constituição Federal de 1988, e finalmente o Patrimônio 

Histórico Cultural Imaterial no Brasil. No segundo capítulo apresentamos um histórico 

da Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio como território e memória da comunidade 

negra. O terceiro capítulo é direcionado à Celebração do Dia 13 de Maio, fazendo uma 

análise do seu percurso histórico e as transformações que ocorreram. 

  

                                                           
4 Biblioteca Nacional https://www.bn.gov.br/ Acesso em 12/09/2018. 
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1. PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL NO BRASIL 

 

1.1 - A POLÍTICA BRASILEIRA DO PATRIMÔNIO  

A palavra patrimônio tem conotação jurídica e vem do latim patrimonium, 

significando herança paterna, legado5. O homem sempre procurou se expressar e deixar 

sua marca através dos tempos. Na pré-história, através de pinturas e gravuras, o homem 

nos legou a arte rupestre. Na antiguidade clássica herdamos palácios e monumentos, obras 

de arte e demais artefatos, que desde logo passamos a reverenciar. No entanto, as 

iniciativas de reconhecimento e preservação do patrimônio histórico, concentravam-se 

principalmente em torno dos bens de pedra e cal6: igrejas, prédios, conjuntos urbanos, 

monumentos. 

A noção de Patrimônio Cultural Histórico, tal como a entendemos hoje, só 

adquire consistência a partir do século XIX, quando a História, influenciada pelo 

movimento positivista, ganha status de ciência. Mas foi na França, após o período 

revolucionário, que surgiu a ideia de preservação do patrimônio francês, isto impediu a 

completa destruição dos monumentos associados à nobreza recém derrubada. A rápida 

atuação governamental, criando órgão próprio para a manutenção e vigilância do que se 

convencionou chamar “patrimônio do povo francês”7.  

A memória também é um elemento fundamental nessa construção e, não por 

acaso, a etimologia da palavra comemoração, sinônimo de celebração, vem do latim 

memorare, que significa lembrar, recordar8. Para o historiador Le Goff a memória é o 

outro lado da História, que se apoia em documentos e dados científicos. Para isto a história 

necessita de elementos concretos e provas documentais, que se apoiam nos monumentos, 

em sua narrativa. Os monumentos geralmente são construídos por aqueles que detêm o 

                                                           
5Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa http://michaelis.uol.com.br/busca?id=3wPaw Ace
sso em 30/08/2018 
6 Termo usado pelos especialistas na área de patrimônio histórico e arquitetura para designar a supervalori
zação que foi dada aos imóveis coloniais com marcas de estilos arquitetônicos bem explícitos e de suprem
acia barroca. Magno Vasconcelos Pereira Junior, Patrimônio Cultural e a Institucionalização da Memóri
a Coletiva no Brasil. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, 2018. p.08 http://www.ub.e
du/geocrit/b3w-1239.pdf Acesso em 30/09/2018. 
7 SILVA, Kelly Ferreira da.; BATISTA, Suzy Karine Souza. A proteção do patrimônio cultural de 
Brasília. Coord. Marcio Moraes Souza. Brasília, ed. Vestnik, 2015. 
8 SILVA,Idalina Azevedo da. Comemorar na linguagem – onde a festa se faz. Caderno de Letras, nº 23, 
jan/dez.2007.http://www.letras.ufrj.br/anglo_germanicas/cadernos/numeros/0X2007/textos/cl23052007id
alina.pdf Acesso em 12/09/2018. 
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poder, para serem lembrados no futuro por seus feitos heroicos, bravura ou amor às artes9. 

Portanto, a noção de Patrimônio Histórico Cultural tem sua origem no sentimento de 

identidade e afirmação, que surge no processo de formação dos estados nacionais10. Os 

homens têm a necessidade de se identificar com os grupos a que pertencem e a se 

diferenciar dos outros.  

O instrumento legal para salvaguardar o bem público na França foi o 

tombamento, ato jurídico que consiste em colocar bens móveis ou imóveis, cuja 

conservação ou manutenção, seja considerada de interesse público sob a guarda do 

Estado11. Em 1793, também na França, criou-se a Comissão de Artes, passando os bens 

artísticos à categoria de patrimônio nacional. Já em 1830, os edifícios considerados 

monumentos históricos foram tombados e, em 1837, surgiu a Comissão de Monumentos 

Históricos 12. 

No Brasil na década de 1930, durante a Era Vargas, o Brasil passa a olhar 

para sua população mestiça e começa a assumir - com o rótulo de folclore - sua cultura 

popular, até então marginalizadas. Mesmo assim, durante o Governo Vargas, a 

implementação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e a 

legislação sobre o patrimônio histórico privilegiaram somente a cultura branca, europeia 

e católica, como disse Francisco Weffort, então Ministro de Estado da Cultura, ao 

apresentar o projeto do Decreto 3551/2000 sobre o patrimônio cultural imaterial:  

Passando os olhos pelos livros de Tombo, verifico que as inscrições 

estão longe de espelhar o universo cultural diversificado a que me 

referi. A julgar o Brasil por esse retrato, somos uma nação quase que 

exclusivamente branca, luso-brasileira, católica, em que mesmo nossas 

raízes indígenas e africanas praticamente não deixaram rastros. 13 

 

                                                           
9  LE GOFF, Jacques. Memória. In Enciclopédia Einaudi. Memória – História. Lisboa: Imprensa Nacional 
– Casa da Moeda, 1984. p. 47. 
10 CHUVA, Márcia. Patrimônio material e memória da nação. Jornal UNESP, 2005. 
http://www.unesp.br/aci/jornal/204/supleb.php Acesso 12/09/2018. 
11 RABELLO, Sonia. O Tombamento. p.2. http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Tombame
nto%20pdf(1).pdf Acesso em 04/010/2018.  
12 CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio, São Paulo: Liberdade & Unesp, 2001. p. 145-
149. 
13O Registro do Patrimônio Imaterial http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/PatImaDiv_
ORegistroPatrimonioImaterial_1Edicao_m.pdf. Acesso em 30/08/2018 
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Quando discutimos a preservação de um Patrimônio Cultural, normalmente 

decide-se pela preservação da cultura erudita. Mário de Andrade em 1936, já havia 

apresentado um projeto em que foram incluídos no patrimônio brasileiro os falares, os 

cantos, as lendas, as magias, a medicina e a culinária indígena. Enfatizando que, proteger 

nosso patrimônio histórico e artístico é alfabetização14. Entretanto, Getúlio Vargas e o 

seu então Ministro da Educação e Cultura, Gustavo Capanema, optaram pelo patrimônio 

edificado, com o consequente tombamento de igrejas barrocas, casas-grandes e outras 

formas de pedra cal15. 

Em 1937 foi criado o SPHAN, instituição responsável pela política 

patrimonial brasileira por um grupo de intelectuais modernistas preocupados com a 

construção da nacionalidade brasileira. No ano seguinte é assinado Decreto-lei n° 2516, 

que regulamentou a proteção aos bens culturais, criando a figura do tombamento, com 

base na função social da propriedade introduzida pela Constituição de 193417.  

Em janeiro de 1946, o SPHAN transformou-se na Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), pelo Decreto-lei nº 8.53418. E em julho de 1970, 

um novo decreto transformou a DPHAN em Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), sigla que permanece até hoje. Este novo instituto, adicionou novos 

valores ao tombamento, dentre eles aqueles relacionados aos conjuntos arquitetônicos de 

fins do século XIX e início do século XX. Nesse contexto destacaram-se novos 

personagens, entre eles o diretor do Iphan, entre 1979 e 1982, Aloísio Magalhães, que 

implementou ao patrimônio cultural brasileiro um viés mais antropológico, e a 

visibilidade à diversidade cultural do Brasil. A noção de bens culturais adotada durante a 

sua gestão enfatizava uma referência ao passado, reinterpretada com os olhos no futuro e 

estabelecendo vínculos com as populações locais do presente19. As demandas dos 

                                                           
14BRASIL. O IPHAN. http://portal.iphan.gov.br//uploads/publicacao/Boletim_0.pdf. p. 2. Acesso 10/09/2
018. 
15 OLIVEN, Ruben George. Memória e Patrimônio: Ensaios Contemporâneos. Organização de Regina C
hagas e Mario Abreu. 2 ed. Rio de Janeiro, Lamparina, 2009. p. 81-82. 
16 BRASIL. Decreto Lei nº 25, de 30/11/1937. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-
Lei/Del0025.htm Acesso em 30/08/2018 
17 Dicionário do Patrimônio Cultural http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/49/
identidade. Acesso em 30/08/2018. 
18 BRASIL. Decreto-lei nº 8.534, 02/01/1946. http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-
1949/decreto-lei-8534-2-janeiro-1946-458447-publicacaooriginal-1-pe.html  Acesso em 10/09/2018. 
19 PEREIRA, Marielle Rodrigues. O Real, o Apresentado e o Referenciado: um estudo no centro histórico
 de Porto NacionalTo/– Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2014. http://portal.iphan.g
ov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Disserta%2B%C2%BA%2B%C3%BAo%20Marielle%20Rodrigues%20
Pereira.pdf. Acesso em 01/10/2018. 
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movimentos sociais, em particular das populações afro-brasileiras e indígenas, 

reivindicaram a valorização de suas artes e ofícios, estimulando uma visão crítica das 

políticas públicas de patrimônios. Como resultado disso, podemos destacar o tombamento 

de dois bens de matrizes africanas: o Terreiro Casa Branca20, considerado a primeira casa 

de candomblé aberta em Salvador (Bahia), em 1986; e a Serra da Barriga, sítio histórico 

onde se localizava o Quilombo dos Palmares, no município de União dos Palmares 

(Alagoas), em 198821. Mas é com a Constituição Federal de 1988, que houve uma 

ampliação no sentido de patrimônio cultural, como veremos adiante.  

 

 1.2 - O PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL NA CONSTITUIÇÃO  

O processo de elaboração de uma Constituição é um momento de debates e 

proposições tendentes à organização do Estado. Neste processo, os constituintes, 

representantes do povo, elegem questões atinentes às políticas de memória e à 

preservação do patrimônio cultural. Os artigos da Constituição destinados ao patrimônio 

traduzem o mandamento constitucional de preservação da memória, das culturas 

populares, indígenas e afro-brasileiras em forma de homenagens a determinados fatos e 

sujeitos históricos, seja através da construção de monumentos, seja pela instituição de 

datas cívicas e comemorações de diferentes segmentos étnicos nacionais22.  

                                                           
20 Durante o processo de tombamento do Terreiro casa Branca alguns episódios podem contribuir para uma 
reflexão sobre a dinâmica e transformações do patrimônio cultural. Na época o conselho do SPHAN estava 
totalmente dividido, muitos dos seus membros e os setores conservadores da sociedade civil consideravam 
desproposital e equivocado tombar um pedaço de terra desprovido de construções que justificassem a sua 
cultura material. Por outro lado, a justificativa do tombamento de um patrimônio centenário que 
desempenhava um importante papel na simbologia e no imaginário dos grupos do candomblé e dos cultos 
afro-brasileiros, um espaço reservado as práticas da religião de matriz africana era a melhor decisão a ser 
tomada. Discussão que pôs em prática a nossa própria identidade como brasileiros. Mas os esforços em 
preservar a cultura popular representada por um grupo de conselheiros do SPHAN, do MEC e dos 
movimentos sociais negro foi fundamental para que fosse reconhecido o seu valor cultural e o tombamento. 
VELHO, G. Patrimônio, negociação e conflito, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, 2006. 

http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.php?idVerbete=1594 Acesso em 14/09/2018 
21CORÁ, Maria Amélia Jundurian. Políticas públicas culturais no Brasil: dos patrimônios materiais aos i
materiais. Rev. Adm. Pública — Rio de Janeiro, 2014. p. 1101.  
22BRASIL. Artigo 215, § 1º e § 2ª da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 26/09/2018. 
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A preservação do Patrimônio Histórico Cultural foi introduzida no nosso 

ordenamento jurídico a partir da Constituição de 1934, que passou a dispor sobre o tema 

no Capítulo II, art. 148: 

Art. 148 – Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e 
animar o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura 
em geral, proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio 
artístico do país, bem como prestar assistência ao trabalhador 
intelectual23.  

  

 Já a Constituição do Estado Novo de 1937, privilegiou os monumentos históricos 

artísticos e naturais no Capítulo Educação e Cultura, dispondo em seu artigo 134 que:  

 

Art. 134. Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como 
as paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza gozam 
da proteção e dos cuidados especiais da Nação, dos Estados e dos 
Municípios”24.    

  

Em 1946, sob a presidência de Eurico Gaspar Dutra a Constituição dispunha 

no art. 175, que25:  

 

Art. 175. As obras, monumentos e documentos de valor histórico e 
artístico, bem como os monumentos naturais, as paisagens e os locais 
dotados de particular beleza ficam sob a proteção do poder público.  

  

No Governo Militar de 1967, a Constituição acrescentou como bem especial 

de Proteção Pública os locais de valor histórico e as jazidas arqueológicas, rezava o seu 

artigo 172, § único, que:  

Art. 172. O amparo à cultura é dever do Estado. § único:  Ficam sob a 
proteção especial do Poder Público os documentos, as obras e os locais 
de valor histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens naturais 
notáveis, bem como as jazidas arqueológicas.  
 

                                                           
23 BRASIL. Constituição da República de 1934. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Consti
tuicao34.htm. Acesso em 26/09/2018. 
24 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Co
nstituicao/Constituicao37.htm. Acesso em 17/11/2018.  
25 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/con
stituicao/constituicao46.htm. Acesso em 26/09/2018. 
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E finalmente, na Constituição de 1988, em que aparece pela primeira vez a 

disposição sobre patrimônio imaterial, vejamos:  

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial tomadas individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  
I . as formas de expressão;  
II. os modos de criar, fazer e viver;  
III. as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV. as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manipulações artístico-culturais;  
V. os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventário, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas 
de acautelamento e preservação.26 
 

1.3 - O PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL IMATERIAL  

No âmbito internacional, a partir da segunda metade do século 20, assistimos 

o fim de muitos impérios coloniais, surgindo então novas nações de diversas etnias. Estas 

etnias minoritárias reivindicaram junto à Organização das Nações Unidas proteção quanto 

as ameaças das guerras à sua cultura. Surge então, através da UNESCO a criação 

transnacional de proteção ao patrimônio cultural e natural em 1972, ratificada no Brasil 

pelo então Presidente Ernesto Geisel. Esta Convenção da UNESCO gerou vários 

protestos nos países asiáticos, pois o projeto salvaguardava somente os bens móveis e 

imóveis. Durante seminário realizado na República Tcheca, em 1995, a UNESCO se 

comprometeu a analisar melhor e ampliar a salvaguarda da cultura tradicional e popular, 

dando atenção aos conhecimentos tradicionais. Por iniciativa da UNESCO também, em 

1996, criou-se o projeto “Tesouros Humanos Vivos” visando preservar as tradições orais 

ameaçadas de desaparecimento através do reconhecimento e apoio oficial aos 

“detentores” do saber27. Outra iniciativa da UNESCO consistiu na realização, em 

setembro de 1997, no México, do Seminário Regional sobre a Aplicação da 

Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular da América Latina 

e Caribe. Nesta ocasião, a maior parte dos países consultados considerou necessária a 

                                                           
26 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. http://www.planalto.gov.br/ccivil_0
3/Constituicao/Constituicao.htm . Acesso em 26/09/2018.  
27 BRASIL. O Registro do Patrimônio Imaterial – MINC – IPHAN, Fundação Nacional de Arte, Brasília,
 2003. http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/PatImaDiv_ORegistroPatrimonioImaterial_1Edicao_
m.pdf Acessp em 29/09/2018. 
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elaboração de leis específicas para a proteção da cultura tradicional e popular como forma 

de proteger corretamente essas expressões, inclusive pela via da investigação da 

possibilidade de registro da propriedade. Em 2003, a UNESCO através da Convenção 

para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, em seu artigo 2º, entendeu por 

patrimônio cultural imaterial:  

As práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – 
junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que 
lhes são associados – que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, 
os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 
cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração 
em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em 
função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua 
história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e 
contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à 
criatividade humana28. 
 

No Brasil um conjunto de iniciativas empreendidas na década de 1980 

embasa o processo de sensibilização do Congresso Nacional, que resultou na presença do 

Patrimônio Cultural Imaterial na Constituição de 1988. A Recomendação sobre a 

Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular da UNESCO deram o pontapé inicial para 

o desenvolvimento da nova concepção de patrimônio cultural imaterial em nosso país.29. 

De acordo com o Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, que instituiu o 

registro e criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, compreende o Patrimônio 

Cultural Imaterial brasileiro os saberes, os ofícios, as festas, os rituais, as expressões 

artísticas e lúdicas30, que, integrados à vida dos diferentes grupos sociais, configuram-se 

como referências identitárias na visão dos próprios grupos que as praticam. Uma 

legislação complementar ao Decreto nº 3.551 de 4 de agosto de 2000, inseriu com uma a 

definição processual do Patrimônio Cultural Imaterial, entendendo por bem cultural de 

natureza imaterial “as criações culturais de caráter dinâmico e processual, fundadas na 

tradição e manifestadas por indivíduos ou grupos de indivíduos como expressão de sua 

identidade cultural e social” 31. Estabeleceu ainda que: “toma-se tradição no seu sentido 

                                                           
28 UNESCO. Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial http://unesdoc.unesco.org/i
mages/0013/001325/132540por.pdf . Acesso em 17/11/2018. 
29 VIVEIROS DE CASTRO, Maria Laura e CASTRO, Maria Cecília Londres Fonseca. Patrimônio imate
rial no Brasil. Brasília: UNESCO/Educarte, 2008, p. 15. 
30 BRASIL, Decreto nº3.551, artigo 1º. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3551.htm Acesso 
05/10/2018. 
31  BRASIL,  Resolução nº 1, de 3 de agosto de 2006 http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/
Resolucao_001_de_3_de_agosto_de_2006.pdf. Acesso em 17/11/2018. 
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etimológico de ‘dizer através do tempo’, significando práticas produtivas, rituais e 

simbólicas que são constantemente reiteradas, transformadas e atualizadas, mantendo, 

para o grupo, um vínculo do presente com o seu passado32.  

O decreto previu ainda a possibilidade de registro dos inventários sobre bens 

culturais em 4 (quatro) livros:  

Art. 1o Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza 
Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro. 
§ 1o Esse registro se fará em um dos seguintes livros: 
I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos 
e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; 
II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e 
festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do 
entretenimento e de outras práticas da vida social; 
III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas 
manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; 
IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, 
feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e 
reproduzem práticas culturais coletivas. 

 
A mesma normativa permitiu ainda que as propostas para instauração do 

processo de registro possam ser solicitadas por sociedades ou associações civis, além do 

Ministro da Cultura, instituições vinculadas ao MinC, Secretaria de Estado, Município e 

Distrito Federal, ouvindo assim os verdadeiros interessados no Patrimônio Imaterial. 

É preciso salientar que o registro do bem de natureza material ou imaterial 

não garante a sua preservação, mas sim a adoção de uma série de medidas que possam 

viabilizar planos efetivos de salvaguarda. No decreto 3551, que institui o registro do bem 

cultural, ficou estabelecido que:  

Artigo 7 – O IPHAN fará a revalidação dos bens culturais, pelo menos 
a cada dez anos, e a encaminhará ao Conselho Consultivo do 
Patrimônio para decidir sobre a revalidação do título de Patrimônio 
Cultural do Brasil. 
Parágrafo único. Negada a revalidação, será mantido apenas o registro, 
como referência cultural de seu tempo33. 

 

Segundo Castro e Foseca, o conceito de patrimônio cultural imaterial é dotado 
de forte viés antropológico, e abarca potencialmente expressões de todos os grupos e 
camadas sociais.  

                                                           
32 VIVEIROS DE CASTRO. Maria L. e FONSECA, Maria. L. Fonseca. Obra Citada, p. 12. 
33 BRASIL.Decreto 3551 de 4 de agosto de 2000. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3551.ht
m Acesso 05/10/2018. 
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Verifica-se no país a tendência ao seu entendimento e à sua aplicação 
aos ricos universos das culturas tradicionais. O Patrimônio Cultural 
Imaterial, ou mesmo cultura tradicional e popular ou patrimônio oral, 
vem dar grande visibilidade ao problema da incorporação de amplo e 
diverso conjunto de processos culturais – seus agentes, suas criações, 
seus públicos, seus problemas e necessidades peculiares – nas políticas 
públicas relacionadas à cultura e nas referências de memória e de 
identidade que o país produz para si mesmo em diálogo com as demais 
nações. Trata-se de um instrumento de reconhecimento da diversidade 
cultural que vive no território brasileiro e que traz consigo o relevante 
tema da inclusão cultural e dos efeitos sociais dessa inclusão34.  
 

Em linhas gerais cultura popular vive em constante recriação, uma forma de 

resistência à ideologia dominante e vem sendo redefinida como um espaço de poder, no 

qual se reproduzem simbolicamente as relações de forças sociais e de poder vigentes na 

sociedade – a cultura popular é percebida sempre do ponto de vista de suas relações de 

forças sociais. Como assevera Stuart Hall: 

[...] Há uma luta contínua e necessariamente irregular e desigual, por 
parte da cultura dominante, no sentido de desorganizar e reorganizar 
constantemente a cultura popular; para cercá-la e confiar suas 
definições e formas dentro de uma gama mais abrangente de formas 
dominantes. Há pontos de resistência e também momentos de 
superação. Esta é a dialética da luta cultural. Na atualidade, essa luta é 
contínua e ocorre nas linhas complexas da resistência e da aceitação, da 
recusa e da capitulação, que transformam o campo da cultura em uma 
espécie de campo de batalha permanente, onde não se obtém vitórias 
definitivas, mas onde há sempre posições estratégicas a serem 
conquistadas e perdidas35. 

 

De acordo com o IPHAN, até 2017 foram registrados 41 bens imateriais que 

se distribuem pelos Estados brasileiros e Distrito Federal, sendo que a Roda de Capoeira 

e o Ofício dos Mestres de Capoeira têm abrangência nacional e estão presentes em todo 

o país36.  

O registro deve se orientar por diretrizes básicas de um projeto de salvaguarda 

bens culturais imateriais devem e serem organizadas a partir do inventário e registro, 

apoio e fomento com parcerias que visam garantir sua manutenção econômica. O IPHAN 

propõe primeiramente investir no mapeamento, inventário, documentação e no 

                                                           
34 VIVEIROS DE CASTRO, Maria L. e FONSECA, Maria. L.. Obra Citada, p. 12. 
35 HALL, S. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Trad. Adelaine La Guardiã Resende et al. B
elo Horizonte: Ed. UFMG; Brasília: Representação da Unesco no Brasil, 2003. p. 254. 
36 BRASIL. Bens Imateriais Registrados no IPHAN. http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1617/ Ace
sso 05/10/2018. 
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reconhecimento da diversidade da expressão cultural existente no território nacional; 

segundo, busca melhorar as condições sociais, materiais e ambientais que promovem a 

continuidade desse bem cultural; e terceiro, trata do desenvolvimento das bases 

conceituais, técnicas e administrativas necessárias ao trabalho de salvaguarda. 

Estas diretrizes estão orientadas pelas seguintes ações: 

- ações que buscam a promoção e reconhecimento da diversidade 
étnica e cultural do País;  
- descentralização das ações institucionais para regiões 
historicamente pouco atendidas pela ação estatal;  
ampliação do uso social dos bens culturais e a democratização do - 
- acesso aos benefícios gerados pelo seu reconhecimento como 
patrimônio cultural; e 
- sustentabilidade das ações de preservação por meio da promoção 
do desenvolvimento social e econômico das comunidades 
portadoras e mantenedoras do patrimônio; e a defesa de bens 
culturais em situação de risco e dos direitos relacionados às 
expressões reconhecidas como patrimônio37.  

 

  

                                                           
37BRASIL. Diretrizes Básicas http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/682/. Acesso em 04/09/2018. 
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2. A SOCIEDADE OPERÁRIA BENEFICENTE 13 DE MAIO – BREVE HISTÓRICO  

 

2. 1. TERRITÓRIO NEGRO 

Clóvis Moura38, destaca que a cultura negra foi obrigada, durante a 

escravidão, a transformar não apenas sua religião, mas todos os padrões das suas culturas 

em uma cultura de resistência social. A classe dominante sempre tentou aculturar o povo 

negro e na maioria das vezes esforçou-se para eliminar sua cultura usando para isso a 

cooptação e tentando reduzi-la a simples folclore. Apesar de todas as tentativas de 

aculturação, como por exemplo a folclorização, a cultura negra resistiu e chega aos nossos 

dias preservando a sua cultura. Assim como os quilombos e os terreiros, os clubes sociais 

negros - como a S.O.B. 13 de Maio de Curitiba - transformou-se em um território negro, 

onde as tradições da cultura afro-brasileira (capoeira, samba, maracatu entre outras), 

floresceram, apesar de malvistas pela sociedade. Esses territórios enfrentam vários 

problemas, tais como associação à criminalidade e à marginalidade. falta de segurança 

jurídica, ameaça ao seu direito a propriedade ameaçado pela especulação imobiliária e 

projetos de desenvolvimento urbano que implicam na redução do território ou no 

deslocamento desses grupos para a periferia. Todos esses fatores geram reivindicações da 

populações negra que se reconhecem nesses territórios.  

De acordo com Albagli, o território estrutura a construção da identidade do 

sujeito e da identidade coletiva.  

O território é suporte e produto da formação de identidades individuais 
e coletivas, despertando sentimentos de pertencimento e de 
especificidade. As representações sociais, imagens, símbolos e mitos 
projetam-se e materializam-se no espaço, transformando-se em 
símbolos geográficos, fornecendo referências e modelos comuns aos 
atores sociais e cristalizando uma identidade territorial. [...] Ao se 
formar uma identidade coletiva vinculada a um território, definem-se as 
relações com os outros [...]. Essa faceta simbólica do território pode 
expressar-se também em reinvindicações territoriais da comunidade ou 
grupo social.39 
 

Nesse contexto, a Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio destaca-se 

como um território negro, poderíamos dizer um quilombo urbano, local de memória e 

                                                           
38 MOURA, Clovis. A história do negro brasileiro. São Paulo: Ática, 1994. p. 34. 
39 ALBERGARI, Sarita. Território e Territorialidade. In: LAGES, Vinícios; BRAGA, Christiano; MORE
LLI, Gustavo (orgs.). Territórios em movimento: cultura e identidade como estratégia de inserção competi
tiva. Brasília, DF: Relume Dumare, 2004. pp. 24-69. 
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identidade. Localizada na Desembargador Clotário Portugal, antiga Rua Colombo, no 

número 274 em frente à Alameda Princesa Isabel, no bairro São Francisco, um dos mais 

antigos da cidade, é um lugar de referência histórica e social da comunidade negra de 

Curitiba. 

 

 
Figura 1: Antiga fachada da S.O.B 13 de Maio. Diário da Tarde, 1968, ed. 21316. 

 

O Bairro São Francisco – conhecido como Bairro Histórico - é um dos 

principais pontos turísticos da cidade. Seu nome está estritamente ligado a história da 

Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas. Seu primeiro nome foi: Pátio de 

Nossa Senhora do Terço. Em 1752, com a transferência da igreja ao religiosos 

Franciscanos passou a se chamar de Pátio de São Francisco das Chagas. Em 1860 seu 

nome mudou para Largo da Ordem Terceira de São Francisco. O bairro abrange parte das 

edificações mais antigas de Curitiba, que se localizam no Centro Histórico, como por 

exemplo a Casa Romário Martins, único exemplo de arquitetura colonial do século XVIII 

preservado na cidade, além de muitas construções da segunda metade do século XIX. 

Importante patrimônio que está intimamente ligado à Sociedade Operária Beneficente 13 

de Maio é a Igreja do Rosário, de 1737. Construída e frequentada pelos escravos até o 
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período da abolição40, seu nome original era Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 

Pretos de São Benedito. 

A relação da Igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito 

está intrinsicamente ligada com os fundadores da Sociedade, pois estes faziam parte da 

Irmandade do Rosário e São Benedito. Hoshino, Freitas e Pacheco observaram que a 

fraternidade existente entre os irmãos da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos 

de São Benedito pode ter sido importante para a formação da S.O.B. 13 de Maio41. Com 

o propósito de angariar fundos para as festas de São Benedito, realizada anualmente no 

dia 26 de dezembro, os confrades se organizavam antecipadamente cobrando jóias de 

ingresso de novos membros, anuidades e donativos. Fundos que também eram revertidos 

em funções de mútuo auxilio de assistência médica, auxilio funeral aos membros e ao 

pagamento das missas em sua memória. O vínculo com a antiga Igreja não se perdeu na 

memória coletiva da Sociedade, que até hoje conserva o costume de celebrar ali uma 

missa em celebração ao dia 13 de Maio, de onde parte também o cortejo que segue para 

a sessão solene realizada em sua sede.  

 

 
   Figura 2: Igreja do Rosário, 1900. Acervo Gazeta do Povo, 24/08/2013. https://ww

w.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/colunistas/nostalgia/imagens-perdidas-
bjk2x0rnxfam9ugxgihmt4aj2/ Acesso em 03/09/2018. 

 
O terreno onde está localizado a sede da S.O.B. 13 de Maio, situado na antiga 

Rua Colombo nº 50, foi uma doação feita pelo poder público municipal à agremiação em 

                                                           
40 Cadernos de Clio, Curitiba, v. 7, nº. 2, 2016, A Irmandade Do Rosário Em Curitiba – A Obliteração Do
s Negros Na História Da Cidade https://revistas.ufpr.br/clio/article/download/50303/31929 Acesso em 23
/09/2018. 
41 PACHECO, Carolina Simões, FREITAS, Nei L. Moreira de e HOSHINO, Thiago de Azevedo Pinheiro. 
Pela “união dos descendentes da raça africana”: a Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio e os 
caminhos da presença negra em Curitiba. Artigo inédito, 2018. p. 3. 
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julho de 1896. A sede provisória, porém, só ficou pronta em meados de 190642. Também 

é importante destacar que a instituição, durante os primeiros anos, teve diversos nomes: 

Clube 13 de Maio de 1888, Sociedade 13 de Maio, ou apenas 13 de Maio. Foi só na 

década de 1930 que a Sociedade adotou o título de Sociedade Operária Beneficente 13 de 

Maio, como é conhecida até hoje43. A adoção deste título que faz referência ao trabalho 

livre pode ter sido uma tentativa de desvincular do passado da escravidão diante das 

dificuldades de construir uma identidade socialmente positiva. Por outro lado, não 

podemos deixar de observar que nas primeiras décadas do século XX, foi um momento 

de grande agito do movimento operário. É que na década de 1910 as principais cidades 

brasileiras foram sacudidas por greves, uma das mais importantes foi a greve geral de 

1917 em na qual a classe operária exigiu melhores condições de trabalho e aumentos 

salariais. Momento oportuno para a instituição incluir em seu título uma referência à luta 

de classes. 

Ao longo destes anos a sociedade vai se consolidando como um referencial 
da comunidade negra em Curitiba. Entretanto nossa pesquisa também nos revela que a 13 
de Maio é frequentada por uma grande parcela de não negros. O então diretor da 
sociedade Gilmar da Costa em entrevista concedida ao jornal Correio de Notícias, 
informou que, “se contar bem direitinho, o clube é frequentado mais por brancos de que 
por negros. Somos livres, sem preconceitos. A sociedade é de todos”.44  

 

 
Ilustração 3: Painel-Fotografia, composto por ficha de associados (1960-1980), de autoria de 
Miriane Figueira. A imagem mostra que a sociedade não era constituída somente por  negros. 
Acervo da S.O.B. 13 de Maio. 

 

                                                           
42 Diário da Tarde, 1906, ed. 2300. p. 2. 
43 SANTIAGO, Fernanda Lucas. Obra citada. p. 30. 
44 Jornal O Correio de Notícias, 13/05/1988, p. 17. Biblioteca Pública/PR. 
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2.2 - LUGAR DE MEMÓRIA  

Na Ata de fundação da S.O.B. 13 de Maio, transcrita pelo secretário Leocádio 

Julio D´Assumpção45, consta que no dia 03 de maio de 188846; reunidos na casa do 

cidadão João Batista Gomes de Sá, declararam formar uma sociedade em regozijo ao 

memorável dia 13 de Maio os seguintes cidadãos: como presidente Hilário Munhós; 1º 

secretário Manoel dos Santos; na função de agenciar sócios ficaram encarregados 

Norberto Garcia e João Bernardo; e na função de tesoureiro foi designado Vicente 

Moreira.47. 

No mês seguinte, aos 19 de junho de 1888, feita a leitura da ata de instalação 

realizada em 06 de junho de 1888, procedeu-se a eleição da diretoria, que assim ficou 

composta: Presidente – Francisco Vidal; Vice-Presidente – Benedicto Modesto; 1º 

Secretário – Candido Ozório; 2º Secretário – Manoel Pereira dos Santos; Tesoureiro – 

Vicente Moreira de Freitas; 1ºProcurador – Norberto Garcia; 2º Procurador – Izidoro 

Mendes dos Santos; Diretor – João batista Gomes de Sá; Orador – Eulampio Rodrigues 

de Oliveira Vianna48.  

Na realização desta pesquisa, pudemos conhecer um pouco da trajetória de 

alguns desses indivíduos. Eles, de alguma forma, alcançaram algum prestígio e ascensão 

social no pós abolição. O primeiro é João Baptista Gomes de Sá, nascido em Curitiba por 

volta de 1830. Era conhecido como “João da Fausta”, uma referência ao nome de sua 

mãe, a liberta Fausta Maria da Conceição. Foi o primeiro diretor da S.O.B. 13 de maio e 

proprietário da casa aonde se realizaram as primeiras reuniões da sociedade. Aos vinte e 

tantos anos já possuía seu próprio negócio, uma oficina de ferrar animais na antiga Rua 

                                                           
45 Na primeira página do Livro Ata consta que, “foi copiado por mim, secretário Leocádio Julio D´Assum
pção do 1º livro por se achar inutilizado (...)”. Curityba, 10 de junho de 1889. E este trabalho foi feito em 
presença do presidente e diretor geral, o presidente Benedicto Modesto da Rosa. o diretor (...) João Batips
ta Gomes de Sá. O secretário Leocádio Julio D´Assumpção”. Livro Actas da fundação installação do Clu
b 13 de Maio e outras actas até 22 de Março de 1896. Acervo da SOB 13 de Maio. 
46 Nos dias que antecederam a aprovação da lei que aboliria em definitivo a escravidão no Brasil, as notíci
as reverberavam entre escravos e libertos que foram tomados pela expectativa de que o final da escravidã
o estava muito próximo. As notícias eram frequentes na cidade, consta no jornal A República que no dia 0
9 de abril de 1888 a Confederação Abolicionista se reuniu em Curitiba para apresentar o projeto da aboliç
ão (A República, 1888, ed. 15, p. 03). No dia 18 de abril, o Dezenove de Dezembro noticiou que a aboliçã
o da escravidão seria decretada em 25 de dezembro de 1888 (Dezenove de Dezembro, 1888, ed. 30, p. 02) 
47 Ata da Formação da Sociedade que seria denominada 13 de Maio em 03/05/1888. Livro Actas da funda
ção installação do Club Acervo da S.O.B. 13 de Maio. 
48 Ata de 19 de junho de 1888. Livro Actas da fundação installação do Club Acervo da S.O.B. 13 de Mai
o. 
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Fechada49. Era um homem “metido nas igrejas”, segundo o Vigário da Paróquia, pois 

João da Fausta participava de muitas atividades religiosa, como ladainhas na Igreja 

Matriz, ou como membro da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São 

Benedito. João da Fausta ajudou a fundar a irmandade do Bom Jesus dos Perdões, 

exercendo ali por anos a função de procurador. Nesta envolveu-se num entrevero com o 

referido Vigário. Noticiado pelo jornal A República50, constam algumas palavras de 

esclarecimentos feito pelo Vigário Alberto Gonçalves, na qual repele as ofensas do 

conhecido João da Fausta que o acusou publicamente de estar cobrando acima do valor 

tabelado por uma missa cantada e três novenas. O Sacerdote dizia ser João da Fausta um 

mentiroso caluniador e, para comprovar, apresentou a tabela da Igreja com valores muito 

acima do que estava sendo cobrado, consignando que ao contrário do que João da Fausta 

havia dito, ele o Vigário estaria agindo com muita generosidade cobrando muito abaixo 

do valor tabelado. Portanto, ofendido com a calúnia, a partir daquele momento, cobraria 

o valor tabelado. Não se sabe bem ao certo quem estaria com a razão e nem como se  

como se resolveu a questão, todavia após este episódio, só tivemos referencias nos jornais 

da época sobre João da Fausta, ainda como procurador, num espaço de dois anos. João da 

Fausta também foi sócio Presidente da Sociedade Protetora dos Operários, organização 

que congregava os trabalhadores da cidade. Mas não somente nestes espaços João da 

Fausta se fazia notar, exercia profissionalmente o cargo de oficial de justiça no Juízo de 

Órfãos da cidade de Curitiba51. Cargo que ocupou desde os meados de 1874, 

acompanhando demandas judiciais de homens e mulheres negras em casos de fuga e ações 

de liberdade, processos por meio dos quais escravos demandavam na justiça a sua 

alforria52. 

A segunda trajetória que pudemos recuperar é a de Vicente Moreira de 

Freitas. Nascido em 1857 em Curitiba, obteve a sua liberdade aos vinte seis anos através 

do fundo de emancipação53. Foi cofundador da Sociedade 13 de Maio, da qual foi o seu 

primeiro tesoureiro e, posteriormente presidente. Integrou a Irmandade de Nossa Senhora 

do Rosário dos Pretos de São Benedito, e também como cidadão fez parte do Tribunal do 

Júri como jurado. Líder dos trabalhadores, chegou a concorrer nas eleições municipais ao 

                                                           
49 A Divulgação, 1975 ed 253, p. 4.  
50 Jornal A República, 1893, ed. 94, p 3. 
51 O Paranaense, 1880, ed.111. p. 2. 
52 FABRIS, Pamela Beltramin e HOSHINO, Thiago de Azevedo Pinheiro. Obra citada, p. 55. 
53 Dezenove de Dezembro, 1884, ed. 00110, p. 4.  
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cargo político de camarista em 1896, tendo se constituído camarista suplente. Exímio 

construtor, participou do primeiro grupo de trabalhadores da reconstrução da Igreja 

Matriz de Curitiba. Nesta um episódio faz parte da história oral dos familiares54 de 

Vicente. Relatam seus descendentes que quando da instalação da placa comemorativa do 

prédio, Vicente observando que o seu nome e dos demais trabalhadores não havia sido 

mencionado na homenagem, num acesso de cólera, lançou uma marretada no mármore 

branco, que permanece até hoje com a marca da rachadura que produziu. É bem provável 

que esse episódio tenha levado Vicente, décadas mais tarde, a registrar seu trabalho e da 

sua equipe na pedra de mármore que ostenta a S.O.B. 13 de Maio, como símbolo de 

reconhecimento pelos seus trabalhos na reforma da casa, como podemos ver na ilustração 

de sequência 11. Na análise de Hoshino, Vicente seria um herdeiro de uma tradição antiga 

de artesãos e construtores negros que se espraiava quase como uma corporação de ofício 

na Curitiba da segunda metade do XIX55.  

A trajetória de Vicente Moreira de Freitas, de certa forma, ultrapassa seus 
limites, do passado escravo a líder trabalhista, ele seria saudosamente rememorado em 
1937:  

 
Descrever um por um, os vultos operários que por ali têm passado, 
torna-se impossível numas notas rápidas do nosso periodismo 
fabricitante. Vicente Moreira de Freitas, Cesario Bonino, João Ferreira 
Bello, Nicola Petrilli e tantos outros já desaparecidos na voragem do 
tempo e das lutas da vida, têm o seu nome indelevelmente gravado no 
histórico brilhante desta sociedade56.  

 
Ilustração 4. Vicente Moreira de 
Freitas, 1º tesoureiro da S.O.B 13 de 
Maio. Retrato de sua lápide. Foto: 
Clarissa Grassa, sem data. 

                                                           
54 Relato da Sra. Jaqueline Moreira de Freitas, bisneta de Vicente Moreira de Freitas, feito ao autor em 10
/03/2016. 
55 Ilustram bem esse grupo de homens negros como Mestre Generoso e Mestre Décio da Costa, conforme 
relata HOSHINO, Thigo. Entre o 'espírito da lei' e o 'espírito do século': a urdidura de uma cultura jurídi
ca da liberdade nas malhas da escravidão. Dissertação de Mestrado. Curitiba: Programa de Pós-
Graduação em Direito da UFPR, 2013, p. 286. 
56 Diário da Tarde , ed. 12597.p. 2.  
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E finalmente, Leocádio Júlio D´Assumpção, ex-escravo e um dos raros 

testemunhos de um sobrevivente da escravidão em Curitiba, relato concedido ao jornal 

Gazeta da Tarde em 1939. Nela podemos conhecer um pouco do perfil do relator das 

primeiras atas da S.O.B. 13 de maio.  

 
Ilustração 5: Leocádio Julio 
D´Assumpção. Capa do Jornal 
Gazeta da Tarde, ed. 13 de 
maio de 1939. 
 

Leocádio, que nasceu em 1860, pertencia ao senhor Florêncio Munhoz, dono 

de muitas terras e criação. Narra que trabalhava muito: “minha obrigação era cuidar de 

tudo, além do jardim, do quintal e de ajudar nos serviços domésticos57. Aos 19 anos, com 

o falecimento do seu senhor, passou a ser propriedade de Caetano José Munhoz, irmão 

do falecido. Suas atividades eram as mesmas, com a vantagem de dividi-las com outro 

trabalhador, o escravo João Venancio. CaetanoJosé Munhoz também veio a falecer, 

tornando-se Leocádio propriedade da viúva. Amealhou algumas economias para comprar 

a sua alforria, mas quando estava prestes a pagar, a viúva faliu e a firma Silva, Irmãos & 

CIA, sua maior credora, arrecadou quase todos os bens, inclusive Leocádio e João 

Venancio que passaram a trabalhar para o erva mateiro Fido Fontana. Só se tornou livre 

em 13 de maio de 1888 com a abolição. Sobre a abolição ele contou que: “Para nós aqui 

da Província, foi quase uma surpresa a notícia da nossa libertação. Foi um sonho que se 

realizou de repente...”58. Livre, Leocádio passou a trabalhar nos ervais do Barão do Serro 

Azul. Ao que tudo indica, teve uma boa relação com o seu patrão, tornando-se seu 

carpinteiro. Na entrevista que concedeu, contou que, em meados de 1894, na Revolução 

                                                           
57 Gazeta da Tarde, ed. 13 de maio de 1939. 
58 Idem. 
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Federalista, estando o Barão detido, armou um plano de fuga. Após muitas estratégias e 

dificuldades, segundo seu relato, conseguiu falar com o Barão e apresentou seu plano de 

fuga, mas o Barão recusou: “Não Leocádio, não fiz nada de mal para fugir, tenho em 

mente apenas o bem do país, por isso nada tenho a temer. Prosseguindo, num tom de 

pesar disse: No dia seguinte, eles foram levados naquele trem...”59  

Em 1902, Leocádio tornou-se funcionário público da Delegacia Fiscal, 

galgou diversas funções até se aposentar como fiscal. Ao encerrar sua entrevista, 

rememorando o período da escravidão diz: “Assim passou a minha existência. Hoje estou 

velho e cansado. Mas ainda posso afirmar: 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 da nossa 

História”60. 

Três trajetórias que deixaram um legado inestimável na história da centenária 

Sociedade 13 de Maio, cuja organização foi uma iniciativa desses homens negros e livres 

que, cientes que a libertação dos escravos não viria acompanhada de reparações, 

fundaram esta sociedade de mútuo auxílio aos “descendentes da raça africana”61. Este 

centro de auxílio para os ex-escravos da cidade, oferecia assistência em caso de moléstia 

e auxílio funeral em caso de pobreza. Para tanto, todos os sócios deveriam no ato de sua 

admissão contribuir com uma joia no valor de três mil réis, e mensalmente com a quantia 

de um mil réis62. A sociedade também objetivava dar instrução aos sócios analfabetos 

através de aulas noturnas e da instalação de uma biblioteca em suas dependências63. Era 

uma forma de suprir a debilidade do Estado brasileiro, que não auxiliava os cidadãos em 

situações de vulnerabilidade64. 

Entretanto, em que pese a iniciativa assistencial aos libertos, certamente estes 

primeiros anos da abolição no Paraná ocorreram numa conjuntura bastante tensa. Os 

temores sobre as consequências da abolição ainda eram recentes. Nos jornais, os antigos 

senhores ainda protestavam contra as consequências da abolição, pela falta de 

indenização, dificuldades dos agricultores sem os escravos para os serviços na lavoura: 

                                                           
59 Idem. 
60 Idem. 
61 Esse termo foi utilizado no Estatuto do Club Beneficente Treze de Maio, publicado em A República, 26
 de agosto de 1896, ed. 194. p.2. 
62 Estatutos da Sociedade Treze de Maio. Gazeta Paranaense, 1888, ed. 205, p. 03. 
63 Diário da Tarde, ed. 3172. p. 1. 
64 Pamela Beltramin Fabris; Thiago Hoshino. Obra citada. p. 57. 
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Todos sabem da ruína lastimável que trouxe a lei de 13 de Maio, 

sancionada pela esposa do Conde d´Eu, quando regente do antigo 

Império, para os pobres agricultores e possuidores de escravos. Todos 

também não devem ignorar a multiplicidade de pragas com que foi 

condecorada a condessa d´Eu. Fui até testemunha de uma d´estas pragas 

feita por uma respeitável senhora que vivia nesta cidade em companhia 

de duas escravas as quaes pela lei 13 de maio, mandaram a ex-senhora 

ver navios65. 

Somando-se a isto, as teorias raciais do final do XIX e o estigma associado à 

escravidão vão se consolidando como ideologia. Rotular uma pessoa negra dizendo a ela: 

“és um treze de maio” - era um xingamento, associado à data em que foi sancionada a lei 

que extinguiu a escravidão; dizendo isso, objetivava-se humilhá-la como se fosse dito: és 

um liberto, um ex-escravo”66.  

Embora a sociedade fosse na sua maioria composta de indivíduos do sexo 

masculino, a presença feminina também se fez marcante na instituição. Observamos que 

na década de 191067 era grande o números de sócias, entre elas destacam-se Maria 

Antonieta Marcondes, Rosa Maria da Conceição, Maria Joanna do Nascimento, 

Magdalena Alves, Ricarda Assumpção, Luiza Rodrigues, Gertrudes de Freitas e Maria 

Celeste, sendo esta última eleita diretora da sociedade em 191468. Além disso, foram 

instituídos vários grêmios femininos dentro da sociedade, é o caso do Grêmio das Camélia 

de 189969, cujo nome supomos ser uma referência ao símbolo do movimento 

abolicionista. A flor que deu nome ao Grêmio servia como código através do qual os 

abolicionistas podiam ser identificados. Usar uma camélia na lapela, ou cultivá-la 

acintosamente no jardim de casa, era uma quase confissão de fé abolicionista70. Hoshino, 

Figueira e Pacheco observaram que na década de 1930 surgiu outra agremiação, também 

                                                           
65 Jornal Sete de Março, 1890, ed. 89, p. 3. 
66 MENDONÇA, Joseli Mendonça; FABRIS, Pamela Beltramin. Os Freitas e os Brito”: trajetória de uma 
família negra na capital “mais europeia do Brasil. Artigo inédito, 2018.p. 5. 
67 A República, 1912, ed. 5. p. 7. 
68 A República, 1914, ed 157, p. 2. 
69 Diário da Tarde, 1899, ed. 62. p. 1. 
70PESSOA, Ana. Histórias de um jardim. De chácara a bem cultural. 
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/o-
z/FCRB_EduardoSilva_Camelias_Leblon_abolicao_escravatura.pdf Acesso em 27/09/2018 
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feminina, vinculada à sociedade - o Grêmio Recreativo Flor de Maio71. Segundo suas 

pesquisas, o Flor de Maio, tinha organização e gestão autônomas e era presidido por 

mulheres que participavam de algumas reuniões da diretoria da 13 de Maio. Entre suas 

atividades dentro da sociedade, estava a realização de bailes, que faziam muito sucesso 

na sociedade curitibana, tanto é que, numa discussão da diretoria de 9 de agosto de 1942, 

foi observado que as festas promovidas pelas senhoras do Grêmio estavam sendo “muito 

comentadas”. O Grêmio também tomou a iniciativa de confeccionar o novo estandarte da 

sociedade, com recursos de arrecadação feita tanto dentro, como fora da agremiação72.  

 

 

Ilustração 6: Foto Grêmio Operário Flor de Maio, década de 1940. Acervo Gilmar da 
Costa. 

 

Na segunda metade do século XX, a S.O.B. 13 de Maio torna-se uma 

referência do samba na cidade: Músicos e sambistas como Lápis e Chocolate, passaram 

a frequentar a sociedade. Também foi neste período que foi criada a Escola de Samba 13 

de Maio, resultado da junção do Bloco carnavalesco 13 Ases e da Escola da Samba 

Unidos da Princesa. Os laços entre a SOB 13 de Maio e as escolas de samba se 

estreitaram, e estas passaram a utilizar o espaço da agremiação para os ensaios que 

preparavam os desfiles de carnaval73. Em 1986, um jornal noticiou sobre a Escola de 

Samba 13 de Maio:  

                                                           
71 PACHECO, Carolina Simões, FIGUEIRA, Miriane e HOSHINO, Thiago de Azevedo Pinheiro. Negros
, libertos e associados: identidade cultural e território étnico na trajetória da sociedade 13 de maio (1888-
201). Obra citada, p. 67.  
72 Idem. 
73 Idem, p. 91. 
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“Domingo é Dia” é um enredo simples e alegre que vai colorir o asfalto. 
Em azul turquesa, amarelo, vermelho e preto aas 10 alas da Escola vão 
mostrar floristas, vendedores de algodão doce e de balões de gás, 
pipoqueiros, passistas e baianas,. Os 40 elementos da bateria estão 
afinando instrumentos de segunda à sábado na sede da Escola que 
funciona na rua Clotário Portugal. O símbolo da escola, o Galo, vem 
abrindo alas no primeiro carro, no segundo, vem um carrossel para 
mostrar ao curitibano que “Domingo é Dia” de passear, é dia de festa, 
de parque de diversões, de brincadeiras, de descanso e de alegria. O 
grande destaque, deste primeiro desfile da 13 de Maio será a “Mãe Preta 
Benzedeira” que representa as crendices populares de um povo que tem 
força nas raízes negras defendidas pela 13 de Maio74. 

 

Assim, após este breve relato sobre a história da S.O.B. 13 de Maio, local de 

memória e identidade do negro curitibano, passamos a celebração Do 13 de Maio, que 

anualmente é realizado nas dependências da sociedade. 

                                                           
74 Correio de Notícias, 1986, ed. 01385. p. 13. 
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3. A CELEBRAÇÃO DO 13 DE MAIO 

 

A Celebração do 13 de Maio era um grande evento para a comunidade 

negra. O historiador Magnus Pereira, que na infância residiu nas proximidades da sede da 

SOB 13 de Maio, relembrou que nos dias da festa “a piazada da Clotário Portugal 

observava da calçada o cortejo daqueles negros muito bem trajados em direção à sede do 

clube”75. Outro morador que ali residiu foi Raul Gomes que, tendo presenciado aquele 

cortejo nos dias de festa e provavelmente inspirando-se naqueles negros, compôs o 

personagem principal do romance inter-racial o Desespero de Cham, escrito em 1926, 

ambientado na Curitiba da primeira década do século 2076.  

Tradicionalmente na data festiva do 13 de Maio que ocorre no Brasil afora é 

exibida uma representação da Congada. Reconhecida como Patrimônio Cultural 

Imaterial, a Congada é elaborada a partir de heranças africanas, uma reminiscência aos 

reis e chefes africanos. Trata-se de um cortejo real que inicia nas ruas, sempre após a 

missa realizada dentro da Igreja em homenagem a algum santo negro como São Benedito, 

Santa Ifigênia e Nossa Senhora do Rosário. Todos os participantes vestem-se 

luxuosamente para a coroação do rei do congo. A coroação dos reis negros, na perspectiva 

de Mello e Souza, existiu sob a forma de eleição de reis ou governantes, festivamente 

comemorada com danças e ritmos77.  

No Paraná, segundo o cineasta Vladmir Kozák, além da Lapa há registros de 

Congadas realizadas em Curitiba, Castro e Paranaguá. Os festejos, normalmente 

realizados no dia de São Benedito (26 de dezembro), constituíam uma das atividades 

relacionadas às irmandades católicas de Nossa Senhora do Rosário de São Benedito78. As 

poucas referências que temos sobre a Congada em Curitiba dizem respeito a documentos 

que a proíbem. Entre esses registros, o decreto de nº 488 de abril de 1877 proibia 

                                                           
75 PEREIRA, Magnus. Relato realizado na Oficina de História e Memória do Curso de História, Memória 
e Imagem, Curitiba UFPR, 2017. 
76 GOMES, Raul. O Desespero de Cham, 1926. O romance conta a história do Tenente Benedito Villaça, 
personagem negro, médico e advogado que sofre, por causa de seu amor por Maria das Graças, moça de tr
adicional família luso-brasileira, todo o peso do preconceito e da discriminação racial. 
77 MELLO E SOUZA, Marina de. Reis negros no Brasil escravista: história da festa de coroação de Rei 
Congo. Belo Horizonte. Editora UFMG, 2002, p.18-20. 
78 PARANÁ. Vladimir Kozák e a Congada da Lapa. http://www.museuparanaense.pr.gov.br/modules/con
teudo/conteudo.php?conteudo=66. Acesso em 07/09/2018. 
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expressamente os bailes de escravos chamados jongo e congada em toda a cidade, sob 

pena de seus praticantes serem imediatamente recolhidos à prisão79. As autoridades 

consideravam que os encontros propiciassem aos escravos a chance de “organizar 

sociedades secretas, aparentemente religiosas, mas sempre perigosas, pela facilidade com 

que alguns negros astutos podem usá-las com finalidades sinistras”80. Uma política de 

invisibilidade na história e tradições da cultura negra que produziu o esquecimento da 

Congada na região, um silêncio sobre o passado, mas que tem sempre pontos de 

resistência ou de lembranças81. 

Nas festividades da irmandade de Nossa Senhora do Rosário, em Curitiba, a 

coroação de reis e rainhas era tradição. O jornal Dezenove de Dezembro82  destaca que no 

ano de 1889 houve eleição e coroamento de reis e rainhas em homenagem aos santos dos 

irmãos devotos. Naquele ano foram eleitos como rei e rainha devotos de Nossa Senhora 

do Rosário os senhores Ricardo de Oliveira Franco e Balbina Emiliana Borges; como rei 

e rainha devotos de São Benedito83, os senhores Barnabé Francisco Vaz e Olympia Maria 

de Assumpção. A realeza de todos eles duraria o ano todo, informou o jornal. A corte 

festiva também era composta do capitão do mastro e do alferes da bandeira84. Os demais 

confrades, ficaram como mesários, sendo eles: Benedicto Modesto da Rosa, Hilário 

Munhós, Paulo Ribas, João Batista Gomes de Sá e Vicente Moreira de Freitas, todos 

membros cofundadores da S.O.B 13 DE Maio 85.  

 

                                                           
79 Dezenove de Dezembro, 1877, ed. 1825. p. 1. 
80 Dossiê IPHAN, Jongo Sudeste, p. 22. http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/228, Acesso em 16/09/
2018. 
81 POLLAK, Michael. Memória, esquecimento e silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, 1989. p. 3-
19. 
82 Dezenove de Dezembro, 1889, ed. 07, p.3. 
83 (..) a necessidade de os reis negros serem coroados e abençoados pelo padre estava ligada à confirmaçã
o de sua legitimidade (...). Mas também se ligava às cerimônias congolesas e ao papel que as autoridades 
religiosas tinham nas sociedades da Àfrica Centro Ocidental por ocasião da legitimação dos novos chefes 
MELLO E SOUZA, Maria de. Obra citada, p. 227. 
84 Marina de Mello e Souza observa que tanto em Portugal como no Congo, o rei, ou mani Congo, se apre
sentava publicamente cercado de seus oficiais mais próximos, coberto de roupas e insígnias indicativas de
 sua posição suprema, num espaço marcado por um pátio, um dossel ou um estrado, que frisava a centrali
dade de sua figura. Também tanto na corte de fato quanto nas festivas as responsabilidades eram distribuí
das entre os colaboradores do rei, sendo o alferes o responsável pelo transporte do pendão régio nas cortes
 ibéricas e pela bandeira da irmandade nas cortes festivas, recebendo muitas vezes o nome de alferes da b
andeira. MELLO E SUZA, Maria de. Obra citada. p.215. 
85 Dezenove de Dezembro, 1889, ed. 07, p.3. 
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Ilustrção 7: Olympia Maria de Assumpção, 
que foi eleita rainha de São Benedito em 
1889.. Foto feita pelo autor a partir da 
fotografia colocada em sua lápide. 

 

Para João José dos Reis, esses símbolos da monarquia entre os negros são 

recriações das lideranças africanas. 

 

[…] Havia uma mentalidade de monarquista, por assim dizer, 
circulando entre os negros, que parece ter sido recriação de concepções 
africanas de lideranças reforçadas em uma colônia, e depois um país, 
governados por cabeças coroadas. É aliás conhecida a popularidade de 
D. Pedro II entre os negros cariocas, inclusive por sua simpatia pelo 
abolicionismo. A visão do rei como fonte de justiça, comum entre a 
plebe rebelde na Europa, existia igualmente nas Américas, inclusive 
entre os escravos […]86  

 

Até a conclusão deste trabalho, não há documentos que atestem que as 

comemorações Do 13 de Maio em Curitiba eram realizadas em conjunto com uma 

exibição da Congada, sobretudo que sua manifestação, como vimos anteriormente, foi 

expressamente proibida. Mas, existem signos, referencias que nos trazem à lembrança 

com as tradições africanas e é nisso que consiste nosso trabalho, resgatar a memória 

através da expressão cultural: conjunto de costumes, crenças e conhecimentos 

pertencentes aos antigos e que durou através do tempo e ficou no campo da memória87.  

                                                           
86 REIS, João José Reis. Quilombos e Revoltas Escravas no Brasil. Revista USP, n. 28. São Paulo, CCS-
USP, 1996, p. 32. 
87 BRUNO, Reginalva dos Santos. Memória Histórica e Práticas Culturais no Município de Amélia Rodri
gues: A Festa no Milagre de São Roque, 2009.p.15. 
http://www.arquivors.com/reginalva_festanomilagre  
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A comemoração Do 13 de Maio vai tomando formas e espaços diferentes. 

Atualmente conserva-se ainda o ritual sagrado de realizar uma missa no dia festivo na 

Igreja do Rosário. Álvaro da Silva, conhecido como “seu Álvaro”, que está na presidência 

da S.B.O. 13 de Maio há mais de 20 anos, lembra que antes de suceder seu pai, que 

também foi presidente, a sociedade “era um reinado”88. Seguindo a tradição no dia 13 de 

Maio, as festividades iniciam às 17 horas com uma missa realizada na Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário dos Pretos de São Bendito. Após a missa um cortejo segue 

caminhando até a sede da sociedade, onde se realizam os festejos. Os festejos na sede 

compreendem os discursos, a posse da nova diretoria, um coquetel servido numa mesa 

ornada com corbélias e, finalmente, o baile que se estende até altas horas.  

 

 
Ilustração 8 - População negra em manifestação pública a caminho das comemorações 
da inauguração da Rua João Gualberto, em Curitiba. Sem informação de data e de 
autoria. Acervo Casa da Memória da Fundação Cultural de Curitiba. 

 

O compromisso de celebrar o 13 de maio (bem como o 28 de setembro, data 

da aprovação da Lei do Ventre Livre89) estava previsto já no primeiro estatuto da 

agremiação, datado de setembro de 1.888:  

 

                                                           
88 Folha de Londrina, 14/05/2009, p.2. 
89 Essa lei, promulgada em 28 de setembro de 1871, considerava livres todos os filhos de mulher escravas
 nascidos a partir daquela data. Provavelmente muito dos sócios da S.O.B. 13 de Maio tenham sido benefi
ciados pela Lei dos Ventre Livre. 
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Ilustração 9: Estatuto da Sociedade 13 de Maio. Gazeta Paranaense, 14/09/1888. 

 

A primeira celebração realizada pela sociedade ocorreu em 28 de Setembro 

de 1888. Os preparativos iniciaram no dia 12 de setembro de 1888, quando ocorreu uma 

reunião extraordinária da diretoria e 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” de 28 de setembro. Em seguida o orador pediu mais a 

quantia de dois mil reis para o pagamento de fogos e mandar confeccionar o estandarte, 

outros sócios também pediram dinheiro totalizando um valor de trinta e quatro mil reis 

que foi aprovado. Fernanda Santiago, ao pesquisar as Atas da S.O.B. 13 de Maio, observa 

que com apenas 3 meses de funcionamento a Sociedade já dispunha de dinheiro em caixa, 

suficiente para realizar uma grande festa, conquistando uma certa visibilidade dentro da 

cidade de Curitiba. Para dar andamento aos preparativos da festa, nomearam duas 

comissões uma para auxiliar o diretor geral João Baptista Gomes de Sá, e a segunda das 

compras para a festa.  Para a confecção do estandarte, o sócio Feliciano Faustino do 

Nascimento pediu mais dinheiro e mesmo sendo consenso que já havia sido paga uma 

quantia razoável e suficiente para fazê-la aprovaram mais uma quantia em dinheiro90. O 

evento realizado em 1888 foi noticiado no jornal A Idea: 

Esta gloriosa data da história americana não passou desapercebida  este 
anno entre nós, graças unicamente ao povo da Sociedade 13 de Maio, 
composta de libertos, que sentem seus corações repletos de gratidão 
para com os grandes patriotas que trabalharam gloriosamente para a 
consecução do brilhante triunpho popular, que permite hoje nossa Pátria 

                                                           
90 SANTIAGO, Fernanda Lucas. Sociedade 13 de Maio: Uma Estratégia de Sobrevivência no Pós Abolição
 (1888-1896). Curitiba: UFPR, 2015. p. 10-11. 
 http://www.humanas.ufpr.br/portal/historia/files/2015/07/MONOGRAFIA-FERNANDA-L-
SANTIAGO.pdf Acesso 04/010/2018 
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apresentar se altiva ante o mundo civilizado, soube celebrar com toda a 
força do seu patriotismo, o grande acontecimento, sem o qual não seria 
ainda possível eliminar dentre as nefandas instituições que nos 
envergonha, a mais nefanda de todas – a escravidão dos negros. Para 
expandir livremente seus sentimentos, os libertos, tendo à frente uma 
banda de música, percorreram, na noite de 28 do passado, as ruas da 
cidade, saudando a imprensa e as diversas associações, e prestando 
digna homenagem à memória do imortal Paranhos91. Passando pela rua 
do Aquidaban, parou o préstito e a frente ao edifício do Instituto 
Paranaense, dirigindo então, em nome do povo, uma saudação à 
mocidade, o brilhante orador Sr. Leoncio Correia92, instigando-a a 
continuar a obra gloriosa encetada por nossos predecessores. Afim de 
elevar a nossa Pátria à altura da livre América. Das janelas do 
estabelecimento, responderam em brilhantes palavras de saudação à 
raça redimida e de gratidão ao heroico Paranhos, que também não 
morreu para o coração dos moços, os Srs. Silveira Netto, pelo Club dos 
Estudantes, e Saldanha Sobrinho, pelo Club Dr. Pedrosa. A mocidade 
confraternizou-se sublimente com os sentimentos populares: ella se 
sente sempre animada ao sopro salutar da liberdade. E nós levantamos 
d´aqui um novo bravo à patriótica Sociedade 13 de Maio93. 

 

As celebrações do 28 de Setembro foram se tornando cada vez mais esparsas 

até o seu desaparecimento por completo. Na reunião realizada em 02 de fevereiro de 1896, 

consta na ata o pedido de um dos sócios pela supressão no Estatuto das festas do 28 de 

Setembro94. O imortal Paranhos já não era mais o homenageado, e sim Isabel, a 

Redentora.  

O papel da princesa Isabel teria sido tão importante quanto o dos 

abolicionistas para a aprovação da Lei Áurea, que era adjetivada de a Redentora. Na 

dissertação de mestrado do historiador Fernando Teixeira Lourenço95, ele ressalta que 

essa veiculação da imagem da princesa como redentora vai sendo freada a partir da 

implantação do novo regime em 1889. A República implanta uma política do 

esquecimento ou mesmo em revestir o 13 de Maio de um novo significado. A própria 

República passa a reivindicar para si os principais méritos no que se refere ao fim da 

escravidão, chegando a colocar o advento do novo regime como uma espécie de 

                                                           
91 José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco, foi Presidente do Conselho de Ministros em 
1871 e aprovou a Lei do Ventre Livre. 
92 Leôncio Correia, sobrinho de Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Serro Azul. Leôncio formado em di
reito, foi poeta, político e presidente da Liga Espírita do Brasil.  
93 A Idea: Orgam do Club dos Estudantes. Setembro de 1888. ed. 04. p. 2.  
94 Livro Ata da S.O.B 13 Maio, transcrita em 10/06/1889, pg.66. Acervo da S.O.B. 13 de Maio. 
95 LOURENÇO, Felipe Teixeira Lourenço. A construção de memórias historiográficas através do pensa
mento de Walter Benjamin e Michel Foucault : o caso da princesa Isabel. Dissertação Mestrado em Memó
ria Social, , Rio de Janeiro, UFRJ, 2017. p.96-103. 
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complemento necessário à abolição. Contudo não foi possível consolidar de forma 

absoluta uma nova tradição ou mesmo o esquecimento da participação de Isabel naquele 

momento histórico. Explica o autor que tal fato pode estar vinculado às concepções de 

estrutura social monárquica nas mentalidades das populações de origem africana. Ao 

enaltecerem a princesa, na verdade estavam expressando sua concepção de realeza tal 

como a entendiam nas suas civilizações de origem. Não se tratava de uma má assimilação 

da ideia de liberdade, e sim, de uma maneira diversa de compreender e comemorar essa 

conquista. 

 

 
Ilustração 10: Imagem da Princesa Isabel, 
encontrado na S.B.O. 13 de Maio, Última 
Hora, 1962, Ed. 440, p. 3. 

 
São estas mudanças no sistema ao longo dos anos que as celebrações do 13 

de Maio vão se adaptando, mantendo algumas semelhanças de outrora.  

O Estatuto de fundação da sociedade ocupa especial relevância na 

preservação destas tradições, impondo a perpetuação das celebrações do 13 Maio, que 

são passadas pelas sucessivas gerações. Na ocasião do primeiro aniversário da abolição, 

a celebração quase não ocorreu, pois o clima era tenso no país, estávamos às vésperas da 

queda do Império. No início do mês de maio de 1889, o jornal Dezenove de Dezembro 

anunciava que o Ministro da Guerra estava colocando em prática o recrutamento forçado, 

solicitando que fossem capturados somente os indivíduos que não tivessem ocupação 

conhecida e regular procedimento. No dia 08 de maio, o diretor da S.O.B. 13, João Batista 

Gomes de Sá, publicou uma manifestação na imprensa curitibana, afirmando que a 
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agremiação não iria naquele ano comemorar “o aniversário da gloriosa Lei de 13 de 

Maio”, como era de seu dever”, em razão do recrutamento desenvolvido nesta capital” 

que muito tem horrorizado o maior número de seus sócios”96. Entretanto, na sessão 

ordinária do dia 12 de maio, reunidos os sócios em assembleia, o orador solicitou a 

palavra e, legitimando a existência da sociedade, pede que seja realizada a celebração de 

aniversário da S.O.B. 13 de Maio: (...) aberta a sessão o orador pediu a palavra pela 

ordem, e leu o artigo 1º da sociedade e apresentou seus fins (o festejo da gloriosa data),,e 

que devia fazer a festa de aniversário, para não tornarce (sic) a sociedade triste (...)”97. 

Então em respeito ao estatuto, no dia 13 de maio, realizou-se uma modesta celebração na 

presença dos sócios e dos membros convidados do Clube Dr. Pedrosa.  

Em 1934, um jornal de Curitiba98 registrou que naquele ano a S.O.B. 13 de 

Maio comemorou suas festividades a partir das 12 horas, servindo, como era de costume, 

um tradicional barreado99, caprichosamente elaborado pelos “velhos escravos”. Esta 

comunhão se prolongou até as primeiras horas da noite. Bridaram a todos os presentes. E 

às 21:00 horas, “grande era o número de sócios e admiradores do velho clube, que corriam 

levando flores e corbélias ao Sr. Presidente”. Ás 21:30 horas foi aberta a sessão solene 

com “diversos oradores discorrendo sobre a grandiosa data e tendo como homenageada a 

veterana Maria Celeste”100. Em seguida foi dada a palavra aos presentes, representantes 

de clubes. Seguiu-se então “um animado baile que se prolongou animadíssimo até às 

primeiras horas da manhã ao som de um afinado jazz local”101.  

Um ano depois, o jornal Diário da Tarde publicou mais uma grande 

comemoração do 13 de Maio: 

Si as festas dos velhos imperadores é tradição mais remota da velha 
China dos amarelos d “olhos oblíquos e ricos quimonos de seda, si entre 
os gregos, mesmo no Oriente e entre todos os povos primitivos as festas 
têm sempre um carácter religioso, ou na França, na Idade Média 
nasceram as festas populares ou aristocratas, o paranaense tem também, 

                                                           
96 FABRIS, Pamela Beltramin Fabris; HOSHINO, Thiago. Paraná Insurgentes: História e Lutas Sociais – 
Séculos XVIII ao XXI. MENDONÇA, Joseli Maria Nunes e SOUZA, Jhonatan Uewerton Souza. São Le
opoldo: Casa Leiria, 2018, p. 62. 
97 Livro Ata da S.O.B 13 Maio, transcrita em 10/06/1889, pg.36. Acervo da S.O.B. 13 de Maio. 
98 Diário da Tarde, 1934, ed. 11770, p. 03. 
99 Patrimônio Imaterial da cultura paranaense, o barreado é uma iguaria feita à base de carne bovina cozid
a exaustivamente com condimentos, utilizando tradicionalmente como recipiente uma panela de barro her
meticamente fechada com goma de farinha de mandioca – técnica que inclusive batizou o prato. Tem com
o características marcantes a textura e a apresentação da carne, praticamente desmanchando, que é servida
 com farinha de mandioca e banana. https://revistas.ufpr.br/historia/article/download/25740/17195 Acesso
 em 30/08/2018. 
100 Sócia fundadora e benemérita da S.O.B 13 de Maio. Jornal O Dia, 1934, ed 2079, p.4. 
101 Diário da Tarde, 1934, ed. 11770, p. 03. 
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a sua devoção voltada a um grande dia, significativo, nacional! – o dia 
13 de Maio. Em 1888, há quarenta e seis anos, neste dias um grupo de 
abnegados escravos cheios de civismo e desinteressado, fundaram em 
Curityba, em modesto solar, o Club 13 de Maio. Suas festas 
características e cheias de vida culminaram então em grande dia alegre, 
festivo com a presença de pessoas gradas da época, como o sr. Barão e 
esposa sra. Baroneza Serro Azul e outras mais. João da Costa, Hilário 
Munhoz, Norberto Garcia, Francisco Vidal, Vicente Guimarães, 
fundadores e sócios beneméritos, nenhum deles se nos é dado a 
curiosidade de interroga-los. Já já se foram, libertos e cheios de 
melhores esperanças. Mas o velho casarão da Colombo, ali está, 
vivendo ainda, entre outros veteranos, o velho Leocádio Julio de 
Assumpção e Maria Celeste, duas figuras que Curityba respeita e 
venera. O velho Leocádio de cabelos já nevados com os noventa anos 
presumíveis, ainda é aquelle “velho” todo escravidão, todo bondade, 
falar-se do Império, constitue para ele o supremo bem na vida. Também 
Maria Celeste, aquella boa alma , sempre bem disposta a servir à causa 
ali está, como figura tradicional da mulher que se fez virtude, para 
muito amar ainda o grande dia, que ella vive e chora de emoção ao 
recordar102. 

 

As celebrações do aniversário da Lei Áurea eram momentos singulares de 

construção de uma memória coletiva e, concomitantemente serviam para manter vivas as 

imagens e representações da escravidão e das tradições africanas. Momentos que 

propiciavam relações com fins políticos, constituindo um espaço de mobilização racial. 

Para a “13” era importante buscar um reconhecimento social e político, daí é bem possível 

que, entre um brinde e um discurso, fossem estabelecidas alianças estratégicas103.  

Além destes momentos festivos, havia também signos que identificavam a 

S.O.B 13 de Maio perante a sociedade curitibana. É o caso do estandarte, comumente 

usada nas celebrações do clube ou nas passeatas cívicas. Confeccionado nas cores verde 

e amarelo, tinha no centro um emblema com a palavra “13 de Maio de 1888”. Os homens 

deviam usar nos dias festivos um pequeno distintivo de metal amarelo, tendo duas fitas 

em verde e amarela e no centro, com o emblema “ 13 de Maio”, sempre do lado esquerdo 

do peito. Já as mulheres usavam uma faixa nas cores verde e amarela, com o mesmo 

emblema dos homens, usada à tiracolo104.  

Também eram nas celebrações que se realizavam as inaugurações de placas 

que faziam parte das cerimônias, expressando simbolicamente as homenagens às pessoas 

                                                           
102 Diário da Tarde, 1935, ed.12074. p. 05. 
103 FABRIS, Pamela Beltramin e HOSHINO,Thiago. Obra citada. p. 59-60. 
104 Estatutos de Sociedade Treze de Maio. Gazeta Paranaense, 21 de setembro de 1888.  
 



41 

 

que contribuíram para a existência da instituição. Abaixo, duas placas que permanecem 

afixadas na sede da sociedade. 

 

 
 Ilustração 11 -  Placas afixadas na agremiação. Acervo da S.O.B. 13 de Maio  

 

No início da década de 1950, a diretoria da S.O.B. 13 de Maio passou a 

planejar a construção de um novo prédio para a sede, agora totalmente em alvenaria. A 

obra foi realizada e a festividade de inauguração ocorreu na sessão magna do dia 13 de 

maio. Para este dia foi confeccionada uma nova bandeira da instituição que seria hasteada 

na entrada. Dezenas de sociedades e clubes foram convidados para a comemoração e, 

entre as autoridades, o representante do governador Moysés Lupion, Major João Dias 

Paredes, a alta hierarquia das Forças Armadas, políticos, em especial o deputado Júlio 

Rocha Xavier, e até o arcebispo metropolitano, D.Manoel da Silveira Delboux105. 

A indumentária ainda prevalecia, a vestimenta era o traje social completo, 

mulheres em vestidos longos e cabelos penteados e homens de terno, gravata e sapato. O 

uso de tênis e bonés não era permitido, sendo vedada a entrada no baile de quem não 

estivesse “a caráter”106.  

No centenário da fundação, em 1988, embora tenha sido uma celebração 

memorável, e momento de reflexão para a comunidade negra, o Correio de Notícias 

                                                           
105 PACHECO, Carolina Simões, FIGUEIRA, Miriane e HOSHINO, Thiago de Azevedo Pinheiro. Negro
s, libertos e associados... Obra citada. p. 85 
106 Idem, p. 90. 
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destacou em suas páginas a situação crítica que estava passando a instituição naquela 

época: 13 DE MAIO, A SOCIEDADE PEDE SOCORRO. 

 

 
Ilustração 12 - Centenário da Sociedade, da esquerda para direita o atual presidente da 
sociedade Álvaro da Silva, preparativos para a festa; Gilmar da Costa, membro da 
diretoria; placa comemorativa, preparativos da festa. O Correio de Notícias, 13/05/1988, 
p. 17.  

 

É que neste período, a S.O.B. 13 de Maio assim como os demais Clubes 

Operários de Curitiba passaram por um período de crise com redução do número de 

associados. Muitos destes clubes não resistiram e acabaram fechando suas portas107. Mas 

a programação na S.O.B 13 de Maio na celebração do centenário da Abolição, anunciava 

que seria um baile “de gala”: iniciando às 17 horas, uma romaria até o Cemitério 

Municipal, para prestarem homenagens aos seus mortos ilustres, às 19 horas a missa na 

                                                           
107 PACHECO, Carolina Simões, FIGUEIRA, Miriane e HOSHINO, Thiago de Azevedo Pinheiro. Negro
s, libertos e associados... Obra citada. p. 93. 
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Igreja do Rosário; às 20:30 a sessão solene na sede da sociedade, em seguida um coquetel 

e finalmente, o grande baile108. 

Durante todo o ano de 1988 e em todo o território nacional ocorreu a 

celebração do Centenário da Abolição. Ocorreram diversos protestos, como a Marcha 

contra a Farsa Abolição109, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro. Em Curitiba, a 

comunidade negra também realizou seu protesto fazendo uma passeata em toda a 

extensão da Rua Das Flores. Durante todo o percurso os integrantes do movimento negro 

distribuíram manifesto “Sem anos de Abolição, Cem anos de Mentira”110. 

 

 
 Ilustração 13: Passeata do Movimento Negro em 
Curitiba. Correio de Notícias, 1988, ed 2078. p. 9.  

 

Neste mesmo ano, em outubro de 1988, foi promulgada a nova Constituição 

do Brasil que, como vimos, em resposta às demandas do movimento negro, incorporou 

medidas de implementação de políticas de proteção às manifestações da cultura afro-

brasileira, prevista nos artigos 215 e 216. A partir de 2009, uma nova expressão da cultura 

negra foi agregada na celebração do 13 de Maio: o Maracatu que, a exemplo da Congada, 

                                                           
108 Correio de Notícias, 13/05/1988, p. 17. 
109 No Rio de Janeiro ocorreu uma das maiores demonstrações públicas do Movimento Negro contemporâ
neo, um protesto que reuniu mais de 5 mil pessoas no centro da cidade, cujo objetivo era fazer uma crítica
 acerca das comemorações do centenário da abolição da escravidão. Os militantes pretendiam ir da Cande
lária até o monumento de Zumbi dos Palmares, na Praça Onze. Não conseguiram. Foram impedidos pelo 
Exército. Mais de 600 soldados, armaram barricadas e ostentaram armas pesadas, impedindo a passagem 
da Marcha. A Marcha Contra a Farsa da Abolição na Transição Democrática (1988) http://www.historia.u
ff.br/nec/sites/default/files/11_A_marcha_contra_a_farsa_da_abolicao_na_transicao_democratica_1988.p
df Acesso em 15/10/2018. 
110 Correio de Noticias, 1988, ed. 2078. p. 9. 
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está relacionado à irmandade de Nossa Senhora do Rosário, responsável pelas solenidades 

de Coroação de Rei do Congo.   

 

 
Ilustração 14: Festa do 13 De Maio de 2014. Fotos de Dayana Luiza 
Https://Maracatuaroeira.Wordpress.Com/ 
 

 

 
Ilustração 15: Maracatu, Festa Do 13 de Maio de 2009.  
https://www.flickr.com/photos/sociedadetrezedemaio/3546570684/in/photostream/  
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Ilustração 16: Maracatu, Festa Do 13 de Maio de 2009. 
https://www.flickr.com/photos/sociedadetrezedemaio/3546570684/in/photostream/ 

 

 

 
Ilustração 17: Maracatu, Festa Do 13 de Maio de 2009.  

  https://www.flickr.com/photos/sociedadetrezedemaio/3546570684/in/photostream/  
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Ilustração 18: Maracatu, Festa Do 13 de Maio de 2009.  

   https://www.flickr.com/photos/sociedadetrezedemaio/3546570684/in/photostream/  

 

 
Ilustração 19. Programação da Festa do 13 de Maio em comemoração aos seus 128 em 13 de maio de 2016. 
http://showsebailes.com/baile-de-128-anos-da-sociedade-13-de-maio-de-curitiba/ 

 

  
Ilustração 20. Programação da Festa do 13 de Maio em comemoração aos seus 129 em 13 de maio de 2017 
 https://www.sympla.com.br/baile-de-129-anos-da-sociedade-13-de-maio__139012 
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3.1 O CENÁRIO: ASPECTO FÍSICO 

Realizada anualmente, a celebração do 13 de Maio apresenta um trajeto com 

bastante significância histórica. O início da festa, como dito alhures, se dá na Igreja Nossa Senhora 

do Rosário dos Pretos de São Benedito, uma construção datada 1946, erguida no mesmo 

local da antiga igreja, demolida em 1931. A Igreja foi declarada pelo município de 

Curitiba como uma Unidade de Interesse de Preservação, em razão do seu relevante valor 

histórico111. 

 

 
Ilustração 21: Atual Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos
 Pretos de São Benedito. http://www.almadeturista.com/igre
ja-do-rosario-e-praca-garibaldi  

 

Em seguida, passando pela Fonte da Memória, temos o Palácio Garibaldi, espaço 

incorporado à cidade pelos imigrantes italianos, datado de 1833. O prédio possui estilo eclético, 

com destaque para as características neoclássicas da fachada, em seus arcos e janelas 

ornamentadas nos seus dois pavimentos. O palácio foi tombado pelo Patrimônio Estadual 

em 1988 e também integra a lista de Unidades de Interesse de Preservação da prefeitura 

de Curitiba112. 

 

                                                           
111 https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/igreja-historica-clama-por-reforma-
1iltw5h8yu12am6xm6xk708r2/ Acesso em 17/09/2018 
112 http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/arquivos/File/BIBLIOGRAFIACPC/ESPIRAIS/ctb5.pdf 
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Ilustração 22: Palácio Garibaldi http://www.circulandoporcuritiba.co
m.br/2011/06/il-brasile-e-gli-italiani-sociedade.html 

 
Mas adiante, a atual Praça João Cândido, que no passado já se chamou Praça 

do Observatório, por ter sido ponto de observação da passagem das tropas da Revolução 

Federalista de 1893. A praça abriga também as Ruínas de São Francisco, uma construção 

inacabada do que seria a Igreja de São Francisco de Paula. Parte da construção foi 

concluída, porém, em 1860, as pedras que finalizariam as obras teriam sido usadas para 

erguer a torre da Igreja Matriz113.  

 

 
   Ilustração 23 -  Ruínas de São Francisco. http://www.curtoviagens.com/blog/archives/04-2015  

 

Seguindo um trajeto de aproximadamente oito minutos, encontramos a sede da 

sociedade com a fachada datada de 1955. 

 
Ilustração 24: Fachada e detalhe da fachada da SOB 13 de Maio.  

         httpwww.fotografandocuritiba.com.br201707sociedade-operaria-beneficente-13-de.html 

                                                           
113 http://www.idea.ufpr.br/documents/1205/download Acesso 20/09/2018. 
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Logo na entrada nos deparamos com o estandarte da sociedade emoldurado e 

afixado na parede. “Uma referência datada de dezembro de 1944 sobre certa lista de arrecadação 

para o novo estandarte da casa sugere que o exemplar exposto atualmente na entrada da S.O.B. 

13 de Maio seria produto daquela coleta, contando, portanto, com setenta e quatro anos”114. 

 

 
Ilustração 25: Estandarte da S.O.B. 13 de Maio, Foto: Miriane 
Figueira. Acervo da sociedadei. 

 

Para além destes aspectos físico-arquitetônicos, o setor histórico de Curitiba é um 

espaço tomado por práticas e representações das mais diversas expressões culturais. A Festa do 

13 de Maio tem sua relevância do ponto de vista cultural, histórico e social, pois é um dos 

principais veículos da memória e da identidade negra paranaense. Sua realização mobiliza 

uma significativa solidariedade social, suscitando doações por parte da comunidade, 

espontâneas ou motivadas. O Registro da Festa do 13 de Maio da Cidade de Curitiba valoriza 

as “referências culturais” que dizem respeito à formação da nossa memória.  

 

 

 

                                                           
114 PACHECO, Carolina Simões, FIGUEIRA, Miriane e HOSHINO, Thiago de Azevedo Pinheiro. . Obra 

citada. p. 30. 
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3.2 A CELEBRAÇÃO COMO REFLEXÃO 

As celebrações Do 13 de Maio passaram por uma série de mudanças em todo 

o país. Neste momento sua expressão converteu-se em um dia de reflexão sobre o 

significado da abolição inacabada.  

Luiza Bairros, ex-ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (Seppir,), esclarece que o 13 de Maio é celebrado como um dia nacional 

de luta contra o racismo. Exatamente para chamar atenção da sociedade para mostrar que 

a abolição legal da escravidão não garantiu condições reais de participação na sociedade 

para a população negra no Brasil115. Nesta perspectiva atual, há uma ressignificação do 13 de 

Maio sob a ótica do Movimento Negro. Em oposição, atualmente é celebrado o 20 de novembro, 

Dia da Consciência Negra, tendo a sua frente o herói do Quilombo dos Palmares, Zumbi.   

 

O 20 de novembro começou a ser delineado em encontros informais na 

Rua dos Andradas, aqui em Porto Alegre. Estávamos em 1971. 

Reuníamo-nos e falávamos muito a respeito do 13 de maio, do fato 

desta data não ter um significado maior para a comunidade. A partir 

desta constatação comecei a procurar outras datas que fossem mais 

significativas para o movimento. Comecei a estudar a fundo a história 

do negro e constatei que a passagem mais marcante era o Quilombo dos 

Palmares. [...] Batizamos o grupo de Palmares e registramos seu 

estatuto, em julho. No dia 20 de novembro do mesmo ano (1971), 

evocamos pela primeira vez o ‘Dia Nacional da Consciência Negra’, na 

sede do Clube Marcílio Dias 116.  

 

Trata-se de uma nova celebração recriada a partir da reflexão do negro na 

atual sociedade brasileira, trazendo um novo discurso; uma tradição idealizada, que 

Hobsbawn aborda como uma tradição inventada, que num sentido amplo, inclui tanto as 

“tradições” realmente inventadas, construídas e formalmente institucionalizadas, quanto 

as que surgiram de maneira mais difícil de localizar num período limitado e determinado 

                                                           
115 https://www.geledes.org.br/por-que-os-negros-nao-comemoram-o-13-de-maio-dia-da-abolicao-da-
escravatura/ Acessado em 01/09/2018. 
116 RIBEIRO, Matilde; PIOVESAN, Flávia. Dossiê 120 Anos da Abolição. Revista Estudos Feministas,vo
l.16, nº 3. Florianópolis-SC. Sept./Dec. 2008. p. 881. 
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de tempo - às vezes coisa de poucos anos apenas - e se estabeleceram com enorme 

rapidez117. 

Contudo, o dia Do 13 de Maio continua sendo celebrado no país, numa outra 

ressignificação da abolição da escravidão, mas como um dia do combate ao racismo. 

 

3.3  A Sociedade 13 De Maio em situação de risco  

A partir da década de 1990, a sede da S.O.B 13 de Maio passou a responder 

por demandas judiciais propostas pelo Município de Curitiba, referentes a dívidas do 

Imposto Predial e Territorial Urbano – I.P.T.U. Em sua defesa, a S.O.B 13 de Maio alega 

ser uma instituição de significação histórico-cultural local, devendo prevalecer o 

interesse da coletividade na conservação e na manutenção da instituição. A instituição 

foi declarada de Utilidade Pública pelo Estado do Paraná (Lei 9254/1990), em 10 de 

setembro de 1990 pela Prefeitura Municipal de Curitiba (Lei 7521/1990), e como de 

Unidade de Interesse de Preservação -UIEP (Decreto 662/2001), porém tais instrumentos 

de preservação não tem sido suficientes. 

Outro argumento diz respeito ao contrato de doação com a cláusula expressa 

de que o imóvel deveria ser isento dos impostos municipais, com a condição de que não 

fosse transferido para terceiros. Em entrevista realizada no jornal Gazeta do Povo118, o 

então advogado da instituição informou que já tentaram provar que a doção foi livre de 

impostos e que as cobranças iniciaram a partir da Constituição Federal de 1988, sendo 

que outras sociedades, na mesma situação, conseguiram na justiça manter o seu direito à 

isenção.  

O instituto da doação é um contrato unilateral em que o doador, por 

liberalidade, transfere do seu patrimônio para o outro, que o aceita. Por tratar-se de um 

contrato solene, isto é, exige forma escrita, a sua revogação deve ser expressa. Vejamos 

que a carta passada a Sociedade Beneficente 13 de Maio, em 22 de julho de 1896, tem as 

seguintes anotações: 

 

                                                           
117 HOBSBAWN, Eric & RANGER, Terence. A invenção das tradições. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 199
7.p. 9. 
118 Gazeta do Povo, 19/03/2013, p.6. 
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A Câmara Municipal da Capital faz saber aos que a presente virem que 
em sessão de 07 do corrente deliberou conceder à Sociedade 
Beneficente 13 de Maio o seguinte terreno, no quadro urbano (....) Em 
virtude da resolução acima, mandou o Sr. Prefeito Municipal passar a 
presente carta isenta de pagamento de foros e outros impostos 
municipais, com a condição porém de não poder o terreno ser 
transferido a outros. Câmara Municipal de Curitiba, aos 22 de julho de 
1896119. 

 

Como se pode observar do teor da carta, a doação isenta de impostos municipais, 

condicionada a inalienabilidade, o que faz lei entre as partes; neste sentido, o Supremo 

Tribunal Federal editou a Súmula 473120, que dispõe: 

 

A Administração, pode anular seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados 

os direitos adquiridos, e ressalvada em todos os casos, a apreciação 

judicial.  

 

Em síntese, a Súmula dispõe que a Administração Pública, no caso o 

Município de Curitiba, pode anular ou revogar o seus atos, porém, com a ressalva que 

devem ser respeitados os direitos adquiridos. 

Vejamos então o instituto jurídico do Direito Adquirido. Temos que até o ano 

de 1988 a instituição manteve-se isenta do tributo municipal, ou seja, por mais de 90 anos 

não foi cobrado nenhum imposto municipal. A Constituição de 1988 prescreve em seu 

artigo 5º, inciso XXXVI, que: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

                                                           
119 Livro 9 A- Rocio, fls. 07. 
120BRASIL. Súmula 473. www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=1602 
Acesso 10/09/2018. 
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XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito 
e a coisa julgada; 

 

Segundo Celso bastos o direito adquirido visa a segurança jurídica, nestes 

termos: 

O direito adquirido constitui-se num dos recursos de que se vale a 
Constituição Federal de 1988 para limitar a retroatividade da lei. Com 
efeito, esta está em constante mutação; o Estado cumpre o seu papel 
exatamente na medida em que atualiza as suas leis. No entanto, a 
utilização da lei em caráter retroativo, em muitos casos, repugna porque 
fere situações jurídicas que já tinham por consolidadas no tempo, e esta 
é uma das fontes principais de segurança do homem na terra”. 
(BASTOS, 1994, p. 43)121. 

 

Ou seja, não pode a lei nova ferir situações jurídicas já consolidadas, uma vez 

que o contrato de doação e seus termos se aperfeiçoaram plenamente e continuam 

vigentes. 

Destarte, foi a comunidade negra, representada por aqueles libertos que 

direcionou o Poder Público, no caso o Município de Curitiba à doação com cláusula de 

isenção de tributos, eis que a S.O.B. 13 de Maio foi uma das primeiras instituições 

voltadas a reparar a desigualdade que provocara em relação aos africanos e seus 

descendentes trazidos ao Brasil contra sua própria vontade. 

Estas considerações tem a finalidade de dar compreensão que a celebração do 

Dia 13 de Maio, como Patrimônio Cultural Imaterial, tem sua existência através do bem 

físico que é a S.O.B 13 de Maio, ou seja, são “duas faces da mesma moeda, exigindo a 

preservação tanto de uma como de outra.  

Quando se fala em patrimônio imaterial ou intangível, não se está 
referindo, propriamente, a mera abstrações, em contraposição a bens 
materiais, mesmo porque, para que haja qualquer tipo de comunicação, 
é imprescindível suporte físico. Todo signo (e não apenas os bens 
culturais) tem dimensão cultural (o canal físico de comunicação) e 
simbólica (o sentido, ou melhor, os sentidos) – como duas faces de uma 
moeda122. 

 

                                                           
121 BASTOS, Celso. Dicionário de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 43. 
  
122 FONSECA, Maria Cecília Londres Fonseca. Para Além da Pedra e Cal: por uma concepção ampla de 
patrimônio cultural. In: ABREU, Regina; CHAGAS, Mario (orgs). Memória e Patrimônio – ensaios conte
mporâneos. Rio de Janeiro: DP&A,2003. p. 65. 
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Preservar e salvaguardar a Celebração do Dia 13 de Maio como um bem 

cultural de natureza imaterial constitui-se em apoiar sua continuidade de modo 

sustentável, melhorar suas condições sociais e materiais de transmissão e reprodução que 

possibilitam sua existência. O conhecimento gerado durante os processos de inventário e 

registro é o que permite identificar de modo bastante preciso as formas mais adequadas 

de salvaguarda. Essas formas podem variar da ajuda financeira a detentores de saberes 

específicos com vistas à sua transmissão, até, por exemplo, a organização comunitária ou 

a facilitação de acesso a matérias primas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo destes 130 anos, a S.O.B. 13 de Maio vem cumprindo com uma das 

suas principais finalidades, a celebração do 13 de Maio. Celebrações, que como vimos no 

decorrer deste trabalho, tem momentos memoráveis da participação pública dos negros 

na sociedade, numa época em que muitas outras alternativas de participação lhes eram 

negadas. A S.O.B 13 de Maio é o espaço onde se realiza a festa, tornando-se o ponto de 

referência e resistência da negritude paranaense. Com a realização deste trabalho, vimos 

que as celebrações do 13 de Maio passaram por alterações significativas, seja no seu modo 

de se expressar, como na sua finalidade. As primeiras festividades da abolição foram 

marcadas por grandes eventos em todo o país e que nas palavras do escritor Machado de 

Assis, foi um “delírio público”: 

 

Houve sol, e grande sol, naquele domingo de 1888, em que o Senado 
votou a lei, que a regente sancionou, e todos saímos à rua. Sim, também 
eu saí à rua, eu o mais encolhido dos caramujos, também eu entrei no 
préstito, em carruagem aberta, se me fazem favor, hóspede de um gordo 
amigo ausente; todos respiravam felicidade, tudo era delírio. 
Verdadeiramente, foi o único dia de delírio público que me lembra ter 
visto.123 

 

Também houve momentos de protestos e tensões com a palavra de ordem 

“uma abolição inacabada”, como foi o caso da celebração do centenário da abolição em 

1988. Vimos que certos componentes não podiam faltar: os atos solenes, os cultos 

religiosos, os bailes, reminiscências da memória da escravidão. Lembranças narradas 

pelos sujeitos participantes dessa história que permitiu a formação de uma tradição sobre 

o 13 de Maio. Retrocedemos no tempo e espaço, investigando a gênese das celebrações 

afro-brasileiras, do coroamento de reis e rainhas africanos que deram origem a Congada, 

manifestação tradicional que acompanha as festividades do 13 de maio em diversas 

cidades do país, assim como as festas organizadas pelos fundadores da S.O.B. 13 de Maio 

em homenagem aos seus santos devotos na irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos 

                                                           
123 SILVA, Leonardo Santana da Silva. O processo abolicionista no Brasil na visão de dois intelectuais afr
odescendentes engajados na causa: André Rebouças e José do Patrocínio, 1ª ed., Rio de Janeiro: Letra Ca
pital, 2015. p. 85. 
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Pretos de São Benedito, até o atual Maracatu dos jovens de classe média. O 13 de Maio, 

em sua essência, é a celebração da liberdade. Essa celebração resistiu ao tempo como 

forma de visibilidade, identidade e história do negro brasileiro que merece e deve 

continuar sendo preservadas para as gerações futuras. A Festa do 13 de Maio é fonte de 

memória e da identidade do povo paranaense e reconhecê-la como patrimônio cultural 

imaterial é não apenas preservá-la, mas também dar a ela o reconhecimento devido que a 

faz ser parte da cultura e história do povo brasileiro. 
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