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As práticas de comercialização de alimentos na principal praça de Desterro, antes 

da inauguração em 1851 do primeiro Mercado Público, geraram muitas discussões entre 

vinagristas e barraquistas. Esses grupos formaram os embriões dos partidos Liberal e 

Conservador no Estado. As divergências se deram por conta da localização das 

barraquinhas da feira e do futuro edifício do mercado, e os argumentos se centraram em 

torno de questões higiênicas e estéticas e na condição social e racial de muitos dos 

vendedores e frequentadores desses espaços de comercialização. 

O objetivo desta pesquisa é investigar as dinâmicas e as tensões relacionadas com 

alguns aspectos do comércio na povoação de Desterro, atual região central de 

Florianópolis-SC, principalmente na década que precedeu a inauguração do primeiro 

Mercado Público da cidade. O foco são os trabalhadores e trabalhadoras escravizados e 

libertos. Metodologicamente, se baseia em uma revisão bibliográfica, com destaque para 

Fabiane Popinigis, referência nos estudos sobre o primeiro Mercado Público de Desterro 

e para autores incontornáveis da história social, como E. P. Thompson e Hobsbawm, que 

se dedicaram a olhar para a história “vista de baixo”. A pesquisa analisa ainda bibliografia 

relacionada com teorias higienistas, que influenciaram as discussões políticas 

relacionadas com os espaços de comercialização.  Além da revisão bibliográfica, a 

pesquisa analisa os discursos do governador Antero Ferreira de Brito e seleciona 

conteúdos da legislação e de periódicos referentes ao período. 



 

A feira acontecia pelo menos desde finais do século XVIII, junto à praia, onde 

eram dispostas barracas e esteiras para venda dos produtos, além da circulação de 

pombeiros e quitandeiras naquele local. Muitos dos que participavam das dinâmicas de 

comercialização eram pessoas escravizadas ou libertas. Desses trabalhadores, muitos 

eram os assim chamados “pretos de ganho”, que passavam para os senhores parte do 

dinheiro que conseguiam com as vendas. A comercialização de produtos, geralmente de 

forma ambulante, constituía uma estratégia de sobrevivência. Muitas mulheres garantiam 

dessa forma o ganha pão de suas famílias. Em muitos casos, o produto das vendas servia 

também para acumular um pecúlio destinado a comprar a própria liberdade ou a de 

pessoas próximas. 

A visita do casal imperial, em 1845, precipitou a transferência das barracas 

para a região da Ponte do Vinagre. Os vinagristas já vinham pressionando nesse sentido, 

com a justificação da necessidade de garantir mais higiene e um melhor aspecto estético 

à praça, influenciados por teses higienistas em voga na Europa. Após o regresso do casal 

imperial à Corte, os vinagristas tentaram impedir o regresso da feira à praça matriz, sem 

sucesso. As barracas traziam movimento às lojas comerciais que circundavam a praça, 

daí o interesse dos barraquistas em que a feira regressasse ao local original. O apoio dos 

trabalhadores negros a eles nas eleições de 1847 refletiu essa união de interesses entre 

esses grupos aparentemente antagônicos a nível social. 

Apesar de os cativos e libertos que participavam dos processos de comercialização 

terem alguma autonomia em suas deslocações, havia diversas restrições que dificultavam 

a sua circulação por alguns espaços públicos, incluindo o edifício do Mercado. Um 

decreto de 1832, da Assembleia Provincial, proibia o ajuntamento de quatro ou mais 

escravos ou libertos africanos, nas vias públicas, depois do anoitecer. O código de 

posturas de 1845, por sua vez, proibia os escravizados de permanecer muito tempo em 

espaços de venda. Aqueles com quitanda não podiam ficar nas ruas após o toque de 

recolher. O código proibia ainda aglomerações para formação de batuques, uma forma de 

convívio das populações de origem africana. O regulamento interno do Mercado também 

apresentava restrições: não permitia a entrada de pretos de ganho e de vadios e os 

escravizados que entravam para fazer compras não podiam demorar-se no interior do 

edifício. 

 Argumentos como maior higiene e mais fácil regulação dos produtos, que haviam 

sido utilizados para justificar a construção do edifício do Mercado, se mostraram pouco 

convincentes depois que o edifício foi inaugurado. Foi descrita a falta de higiene de 

algumas bancas e a venda de produtos não permitidos pelo regulamento do Mercado. Isso 



 

nos leva a considerar a possibilidade de que o edifício se destinou, sobretudo, a regular a 

presença da população negra naquele espaço público. Muitas das restrições que se 

aplicavam a essa população também se aplicavam aos vadios. A noção de vadiagem ou 

vagabundagem era geralmente alargada às pessoas pobres, que não dispunham de 

trabalhos regulares ou que não tinham moradia certa. 

 As divergências em relação à localização do edifício do Mercado na Praça do 

Palácio foram sintomáticas da crescente preocupação com a presença das pessoas negras 

nos espaços públicos centrais de Desterro. As novas ideias sobre urbanismo e 

modernidade se mostraram excludentes. 
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