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CARNAVALESCO 

FERNANDO CONSTÂNCIO 
 
 

 

 

Tema-Enredo (Título do enredo e subtítulos se houverem)* 

(Metáforas e Transformações) - O Fantástico Conto de Cascaes na Ilha das Bruxas 

 

 

Carnavalesco* 

Fernando Constâncio 

 

 

Autor(es) do Enredo* 

Fernando Constâncio 

 

 

Elaborador(es) do Roteiro do Desfile* 

Fernando Constâncio e Christian Fonseca 
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DEFREITAS, Patricia Ann. “A presença do negro nas esculturas de Franklin Cascaes”. Fundação 

Franklin Cascaes, 1996. 

 

MARCO, Edina; MAMIGONIAN, José Rafael; DEPIZZOLATTI, Norberto. Franklin Cascaes – série 

“Alma de Artistas”. 2013. Disponível em: <https://youtu.be/QXq2kHevw1M>. Acesso em: 18 de Outubro 

de 2018. 

 

PENINHA, Gelci José Coelho. “O Salão de festas da praia de Itaguaçu”. S/D. 

 

PEREIRA, Alda Cristina Duarte. A incorporação do progresso na obra de Franlin Cascaes. 

 

Revista Santa Catarina em História. Florianópolis – UFSC – Brasil. ISSN 1984- 3968, v.5, n.1, 2011. 

 

SCERER, Luciana Zanenga. “A procissão do Nosso Senhor dos passos segundo Franklin Cascaes”, p. 

57-86. 

 

 

Consulta ao Acervo do Franklin Cascaes -Índice dos manuscritos de Franklin Cascaes, disponível no 

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade do Estado de Santa Catarina, Marque: 

 

Folhas Avulsas -  Sobre a Procissão do Senhor dos Passos e a Procissão da Mudança 

Pasta 02, n° 110, n° 131. 

FICHA TÉCNICA 

Enredo 

https://youtu.be/QXq2kHevw1M
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Pasta 04, n°141 

Pasta 05, n° 205 

Pasta 09, n°84, n°250 

Pasta 10, n° 296 

Pasta 13, n° 83, n°75 

Pasta 14, n°368 

Pasta 16, n° 421 

 

Caderno Pequeno 

Caderno 65, p. 4-7 

Caderno 6, p. 6-11 

Caderno 59, 12-19 

 

Folhas Avulsas  

Pasta 07, n°40 - Carnaval Floriapolitano 

Pasta 07, n°48 - Antiguidade é posto. Desaparecerá o famoso carnaval Floriapolitano 

Pasta 16,  n° 437 - Carnaval, carros alegóricos 
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SINOPSE DO ENREDO 
 

O Fantástico Conto de Cascaes na Ilha das Bruxas (Metáforas e Transformações) 

  

Justificativa: 

 

Para o carnaval de 2019 a Floripa do Samba recorre a sua história e enxerga nesta a possibilidade de 

transformação, de dar visibilidade e protagonismo a personagens e histórias desconhecidas pelo 

grande público. Assim, trazemos Franklin Cascaes - folclorista, ceramista, antropólogo, gravurista 

e escritor brasileiro - para elucidar as histórias, causos e transformações da cidade ao longo dos 

tempos. Desta forma, acreditamos encontrar no trabalho e nos registros efetuados por este grande 

personagem histórico elementos suficientes que firmem uma identidade local e não um processo de 

açorianização (como recorreu boa parte da historiografia ilhéu durante muito tempo) para o povo 

desta cidade. 

 

Sinopse: 

Setor 01: O Salão de Festas – Itaguaçu: O Primeiro Cenário de Cascaes 

 

“Diz a lenda que as bruxas da região queriam fazer uma linda festa aos moldes da alta sociedade. 

O local para o encontro festeiro seria a praia do Itaguaçu, em Florianópolis, o mais belo cenário 

da terra. 

Todos seriam convidados, os lobisomens, os vampiros e as mulas-sem-cabeça. Os mitos indígenas 

também compareceram, entre eles estavam os curupiras, os caiporas, os boitatás, e muitos outros. 

Em assembleia, as bruxas decidiram não convidar o diabo pela razão de seu imenso fedor de 

enxofre e pelas atitudes antissociais, pois ele exige que todas as bruxas lhe beijem o rabo como 

forma de firmar seu poder debochadamente absoluto. 

A orgia se desenrolava, quando surge de surpresa o diabo que entre raios e trovões, raivosamente 

irritado pela atitude marginalizante das bruxas, as castiga, transformando-as em pedras grandes, 

que até hoje flutuam nas águas do mar verde e azul da praia do Itaguaçu.”¹ 

  

2º Setor: Influências na formação do menino Cascaes 

 

Foi através do contato com o mar que o menino Francolino², ainda criança, em pleno processo de 

entender o significado da vida, aprendeu e desenvolveu suas primeiras habilidades. Costumava 
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passear pelas areias de Itaguaçu a procura de seres marinhos que já não resistiam mais a vida, que 

estavam por dar seus últimos suspiros. Assim, observando a morte destes seres é que o menino deu 

vida a sua imaginação, fazendo da carcaça de peixes o florescer de ideais que futuramente lhe 

renderam reconhecimento. 

Contudo, não somente do contato com a praia cresceu o garoto Franklin. Suas influências também 

foram outras. O contato com o divino também lhe ofertou boas inspirações, a partir da observação 

de figuras católicas nos altares da igreja que costumava frequentar com seus familiares. Assim como 

tais figuras, outra prática cristã observada por Cascaes de costume na Ilha de Santa Catarina tratava-

se da troca de figuras de barros feitas pela própria população nos festejos de final de ano. Prática 

esta que serviu como molde para que Cascaes projetasse um grande e elaborado presépio de natal 

com elementos cotidianos da Ilha anos depois. 

 

Setor 03: Os Personagens das Histórias de Cascaes – O Cotidiano da Ilha 

 

Assim, observando as práticas cotidianas da Ilha de Santa Catarina Cascaes formou-se e desenvolveu 

suas habilidades. Pensar e trazer esta figura para além do processo de açorianização que muitos 

tentam lhe impor é fundamental para a compreensão de uma cidade plural com práticas locais, 

findadas e fundadas neste ambiente e não em outros polos. 

Através da obra de Franklin Cascaes podemos e temos o conhecimento da figura de pescadores, das 

suas práticas de lançar redes ao mar, trazendo muita fartura e sustentando famílias principalmente 

na época do pesquei-o das gloriosas tainhas. Do homem do campo, rural, que trabalhava na roça de 

sol a sol cuidando do seu gado e de sua plantação: seja ela de milho, mandioca ou feijão. A figura 

da mulher também entrava em cena nas histórias e relatos de Cascaes no meio cotidiano, tecendo a 

vida por meio de suas rendas e bilros, e ganhando visibilidade nesta Ilha de encantos e magias através 

do saber da medicina popular, praticando seus dons de benção e cura contra todo o tipo de benzedura, 

seja ela cobreiro, zipra, calor de fogo ou quebranto: 

 

Zagui, rizagui. 

Corta cabeça ao rabo. 

Que não cresça, não envelheça, não rasgue. 

Ficarás, ficarás, ficarás. 

Não tornarás, não tornarás, não tornarás. 

Seca, seca, seca.”³ 

 

Setor 4: Entre o Sagrado e o Profano – A Cultura da Ilha 



 

 

 
Página 8 

 
  

8 Organograma Oficial – Floripa do Samba 

Nesta Ilha plural, de contos e causos, o sagrado se une e mistura-se ao profano nas festividades ao 

decorrer do ano.  

Coroando o Divino Espirito Santo, todos os anos a procissão passa por diversas localidades da Ilha 

de Santa Catarina. Procissão está amplamente registrada por Cascaes.  

Além das festividades do Divino Espirito Santo, há outra manifestação religiosa registrada por 

Franklin Cascaes através de seus relatos, figuras e esculturas. Conta-se a história que alguns séculos 

atrás uma imagem teria aportado na Ilha de Desterro, embora seu destino não fosse este, após 

diversas tentativas de seguir-se seu destino, a imagem acabou por ficar aqui devido ao mal tempo. 

Assim, os moradores acreditando-se ser este um sinal divino decidiram cultuar aquela imagem e 

fizeram uma celebração. De lá para cá lá se vão 258 anos em devoção ao Nosso Senhor dos Passos. 

Mas, Cascaes ao retratar essa procissão foi preciso e fundamental no seu tempo. Era comum que a 

população participasse ativamente desta procissão, carregando os móveis das igrejas locais no dia 

antecedente a procissão, sendo estes os protagonistas iniciais deste movimento que depois davam 

lugar as figuras religiosas: A Senhora das Dores e o Senhor dos Passos. 

Contudo nem só de sagrado vive esta Ilha. A profanidade do povo Ilhéu observada por Cascaes ou 

aquelas ditas profanas por estarem a margem da sociedade. Foi assim que Cascaes, retratando em 

seus cadernos sua preocupação de outrora, mas que parece tão atual, sobre a realização dos desfiles 

das sociedades carnavalescas, utilizando de sua influência para fazer um clamor as autoridades, ou 

mesmo eternizando manifestações de origem africana que se ressignificaram em diáspora e que aqui, 

na Ilha de Santa Catarina, se transformaram em cultos, devoções e comemorações a Nossa Senhora 

do Rosário e dos homens pretos, reduto de resistência para as populações marginalizadas pela elite 

local... 

  

5º Setor: Metáfora – A Vida Bruxólica na Ilha 

 

“A Palavra embruxar significa uma pessoa que está atacada de determinado mal, é o que 

acontece nessa ilha, nós ainda vamos ter muitas decepções, o homem está se destruindo. A 

Cultura está em atrativo turístico. ” 

 

As bruxas de Cascaes saem do anonimato e tecem histórias nessa Ilha de mistérios não para 

transformá-la em lúdico ou em uma história para amedrontar crianças. Pelo contrário, são criadas 

em um momento de percepção das transformações que a Ilha estaria prestes a receber. Assim, as 

bruxas de Cascaes surgem como aviso dessas transformações, do capitalismo chegando ao meio 

rural e dizimando suas histórias, amedrontando seus moradores e costumes e os transformando. A 

velha Nossa Senhora do Desterro sofre viradas no tempo, é descoberta e sai do anonimato, ganha as 
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páginas de jornais e percorre o mundo inteiro. As transformações culturais que Cascaes tanto 

persistiu em manter – E de certa forma continuam intactas em seus registros – hoje ganham novos 

contornos, se protejam em uma sociedade futura que visa o lucro e não seus costumes. Talvez estes 

tenham que se renovar e reinventarem para sobreviverem a modernidade. Talvez esteja chegando o 

momento em que a bruxa buscou nos alertar, o momento em que o carnaval se lançará ao espaço 

sideral, em que o homem do campo deixe seus animais e substitua-os por máquinas ultramodernas, 

que o boi que antes era de pano e mamão agora seja feito por máquinas e com tecnologias de últimas 

gerações e que as procissões agora adorem a heróis super tecnológicos ou seres de outros planetas. 

  

In memoriam a Franklin Cascaes, quem tanto lutou pela história local desta Ilha plural. 

Fernando Nilson Constâncio 
 
 

 

GLOSSÁRIO: 
 

1 – Trecho Retirado do poema “Salão de Festas de Itaguaçu”, feito por Peninha como uma homenagem 

póstuma a Franklin Cascaes. 

2 – Apelido de Franklin Cascaes. 

3 – Cantoria prática praticada pela figura local das benzedeiras. 
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Autoria do Samba-Enredo* 

Thiago Meiners 

 

Letra do Samba-Enredo (repetições devem ser destacadas e em negrito)* 

Diz a lenda... 

No mais belo cenário... Itaguaçu 

Uma festa para tantos convidados 

Mas o Diabo, não foi chamado 

Entre raios e trovões, as transformações 

Nas pedras flutuantes desse mar azul 

E o menino Francolino então cresceu 

Às margens de uma doce imaginação 

Altares e a força do divino 

Festejos da fé como inspiração 

 

JOGA A REDE NO MAR... PESCADOR 

TEM O MATUTO DO CAMPO, TRABALHADOR 

MULHER RENDEIRA, Ê MULHER RENDA 

NESSA ILHA DE ENCANTOS, O PODER DE CURAR 

 

Entre o sagrado e o profano 

Do Espírito Santo, a procissão 

Imagem marcando Desterro 

Ao Senhor dos Passos, minha devoção 

Assim Cascaes 

Fez seu clamor para seus ancestrais 

Devotos resistentes do Rosário 

A vida de tantos mistérios nessa Ilha 

Bruxas vão tecendo tais histórias 

Deixando para sempre na memória 

De um povo que sonha carnaval no espaço sideral 

Sem esquecer do boi de pano e mamão 

Essência dessa tradição 

 

SOU EU, SOU EU... ORGULHO DA ILHA 

EU SOU A FLORIPA DE SANTA CATARINA 

CONTANDO O QUE O VENTO NÃO É CAPAZ DE LEVAR 

OS CONTOS DE CASCAES 
 

Defesa do Samba (se a escola julgar necessário) 

 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 

Samba Enredo 
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ROTEIRO DO DESFILE 

 
Número de elementos de desfile (Número de alas; de carros alegóricos; de tripés e quadripés, incluindo 

os utilizados pela comissão de frente, se houver; de casais de mestre-sala e porta-bandeira; de 
destaques de chão e afins, se houver)* 

Alas – 22 
Alegorias – 04 

Tripés e/ou Quadripés – 01 

Mestre Sala e Porta Bandeira – 01 
Guardiões de Casal de MS & PB – 00 

Destaques de Chão – 01 

 
 

Organização dos elementos de desfile (a setorização é obrigatória; alas obrigatórias devem ser 

devidamente discriminadas)* 

 

Setor 01: O salão de festas -  Itaguaçu – Lendas e Retratos 

 

Comissão de Frente: As Bruxas de Cascaes 

Ala 01: A lua Cheia - Lobisomem 

Ala 02: O Traje de Gala - Vampiros 

Ala 03: O Fogo - A mula-sem-cabeça 

Ala 04 + Tripé 01: O Boitatá sobrevoando a Ilha  

1º Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira: Mitos Indígenas - Curupira e Caipora 

Ala 05 (Bateria): O Penetra da Festa 

Abre Alas: Entre raios e trovões – A Ira daquele que fede a enxofre 

 

2º Setor: Influências na sua formação 

 

Ala 06: Seres aquáticos 

Ala 07: Nossa Senhora - Esculturas Católicas de barro 

Ala 08: Os Reis Magos - Presépio de Natal na Praça XV 

 

3º Setor: Os Personagens das Histórias de Cascaes – O Cotidiano da Ilha 

 

Ala 09: Joga a rede no Mar - Pescadores 

Ala 10: O matuto do Campo – A vida na roça 

Ala 11(Baianas): O poder de curar – Benzedeiras 
Destaque 01: A prática da renda de bilro 
Alegoria 02: Retratos do Cotidiano da Ilha – Altar de Oração 

 

4º Setor: Entre o Sagrado e o Profano – A Cultura da Ilha  

 

Ala 12: O espírito Santo - Festa do Divino  

Ala 13: Devotos da Procissão dos Passos  

Ala 14: Entre Diabos e Limões – As sociedades carnavalescas 

Ala 15: A dança do Caxangá 

Ala 16 (coreografada): Cacumbi 



 

 

 Página 
12 

 
  

12 Organograma Oficial – Floripa do Samba 

Alegoria 03: A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e as manifestações negras na Ilha de Santa 

Catarina 

 

5º Setor: Metáfora – A Vida Bruxólica na Ilha 

 

Ala 17: Um dia de Praia - Turistas  

Ala 18: Caindo na Folia  

Ala 19: O Boi de Mamão Transformado  

Ala 20: Devotos Super-Digitais  

Ala 21 (Passistas): Engrenagens da vida no Campo  

Alegoria 04: O Sobrevoo da Bruxa Metamorfoseada na encantadora Ilha de Cascaes se transforma 

– A Floripa do Século XXI 

Ala 22 (Velha Guarda): In memoriam - Cascaes 
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Criador(es) dos Desenhos* 

Nome(s) do(s) artista(s)*: Fernando Constâncio 
Nome do Elemento O que representa 

Comissão de Frente - As Bruxas de Cascaes Abrindo o desfile da Floripa do Samba para o 

Carnaval Virtual 2019 e saudando os 

telespectadores, a comissão de frente traz a 
representatividade da figura das bruxas nas 

histórias de Franklin Cascaes. Através dos relatos 

dos moradores locais da Ilha de Santa Catarina, 
Franklin Cascaes concebeu a figura da Bruxa no 

cotidiano local, representando-a através de seus 

registros e desenhos. Assim, a presença desta 
figura ganhou enorme destaque, tornando a Ilha 

conhecida como “Ilha das Bruxas”. É através da 

representatividade desta figura que nortearemos a 

narrativa, permeando todo o imaginário local até a 
sua representação das transformações que a Ilha de 

Santa Catarina sofreu durante o passar dos tempos. 

 

Ala 01 - A lua Cheia – Lobisomem No conto criado por Peninha, como forma de 

homenagem a Franklin Cascaes, o Lobisomem é 

uma das figuras convidadas a participar da festa na 

praia de Itaguaçu. Nas histórias de Franklin 
Cascaes, oriundas dos relatos Ilhéus, a figura do 

Lobisomem era associada a uma filha onde havia 

o nascimento de um menino após a sucessão de 

sete filhas mulheres. Assim, após o aparecimento 
da lua cheia, o oitavo filho de um casal 

transformava-se em um lobo. Desta forma, 

buscamos representar através desta ala a figura do 
lobisomem e sua assimilação com a figura da lua 

cheia (expressa no adereço de mão do 

componente). 

 

Ala 02: O Traje de Gala - Vampiros Representantes do folclore popular, os vampiros 
também foram convidados para a festa à beira-mar 

da praia de Itaguaçu. Na crença popular, a figura 

do vampiro é representada através de alguém que 
se alimenta de sangue e que se transforma na figura 

de um morcego. No conto elaborado por Peninha, 

a festa, organizada pelas Bruxas Ilhéus, seria de 
gala, Nesse sentido, a representação do vampiro 

nesta ala está contido a ideia do traje de gala para 

sua participação na festa. Outros elementos que se 

fazem presentes na fantasia trata-se da figura do 
morcego. 

 

Ala 03: O Fogo - A mula-sem-cabeça 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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Outra convidada para o baile na praia de Itaguaçu, 

a mula-sem-cabeça é amplamente representada no 

folclore brasileiro tendo diversas origens. No 
conto elaborado por Peninha, que elucida nosso 

primeiro setor como uma forma de homenagem ao 

Franklin Cascaes, a mula-sem-cabeça trata-se de 
uma mula que possui labaredas de fogo no lugar de 

sua cabeça. Nesta fantasia, a representação 

selecionada para esta temática trata-se apenas do 

elemento fogo contido neste personagem, fator 
este que explica as cores e formas que se 

assemelham ao fogo. 

Ala 04 + Tripé 01: O Boitatá sobrevoando a Ilha  A figura do Boitatá trata-se de uma lenda indígena, 
tradicionalmente conhecida através da figura de 

uma cobra que solta labaredas de fogo pela boca. 

Contudo, por tratar-se de uma lenda, esta possui 

diversas variantes. Em Santa Catarina, local onde 
se passa nossa narrativa, a figura do Boitatá é 

representada através da figura de um touro com 

patas gigantes e com olhos no centro da testa, 
como é visível através das representações de 

Franklin Cascaes. Assim, a representação da figura 

do Boitatá no tripé e na fantasia se assemelha a 

visão de Franklin Cascaes. 

 
1º Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira: Mitos 

Indígenas - Curupira e Caipora 

 

Representantes da mitologia indígena, o Curupira 

e a Caipora também estão presentes no conto de 

Peninha. No desfile da Floripa do Samba coube ao 
casal de mestre sala e porta bandeira representar 

essas duas figuras do folclore brasileiro. O Mestre 

Sala representa o Curupira, figura de cabelos 

vermelhos, de baixa estatura e que geralmente está 
montado em um porco do mato, já a porta bandeira 

representa a figura de Caipora, que possui em sua 

terminologia o significado de “habitante do mato”. 
Por suas ligações com a sociedade indígena tupi-

guarani e a proteção da fauna e flora, o casal de 

mestre sala e porta bandeira possui alguns 
elementos que remetem a essas características. 
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Ala 05 (Bateria): O Penetra da Festa Na festa organizada pelas bruxas, o Diabo acabou 

não sendo convidado, devido ao seu intenso fedor 

de enxofre e suas atitudes antissociais de deboche 
em relação ás bruxas. Assim, ao descobrir a 

realização da festa, o Diabo aparece de surpresa e 

decide transformar as organizadoras da festa em 
pedras. Desta forma, a bateria da Floripa do Samba 

representa a figura do Diabo como o “Penetra” da 

festa, que não foi convidado. 

 
Abre Alas: Entre raios e trovões – A Ira daquele 

que fede a enxofre 

O Abre Alas da Floripa do Samba para o carnaval 

Virtual de 2019 é o palco de encenação da lenda 

criada por Peninha em homenagem a Franklin 
Cascaes - O Salão de Festas das bruxas de 

Itaguaçu. Nesse sentido, o abre alas é composto 

por dois momentos: a primeira parte encena a praia 

de Itaguaçu, cenário em que a lenda acontece e 
onde as bruxas organizaram sua festa com todos os 

convidados apresentados no primeiro setor da 

Floripa do Samba, devido a isso a alegoria é 
composto por elementos que façam menção ao 

mar: ondas, conchas e cavalos marinhos compõe a 

cena artística da primeira parte da alegoria. Já na 

segunda parte da alegoria temos a encenação da ira 
do Diabo, que na lenda foi o responsável por 

colocar fim a festa organizada pelas bruxas. Para 

compor esse cenário utilizamos da própria imagem 
do Diabo, que vem ao fundo da alegoria. Também 

utilizamos da liberdade de criação para criar um 

inferno composto por dragões. A figura do pavão, 
símbolo da escola, adota tais características e se 

insere nesse contexto para a composição da 

segunda parte da alegoria. 

 

Composição 01: O Mar de Itaguaçu: A 

Composição do Abre Alas da Floripa do 

Samba representa o mar da praia de Itaguaçu, 

cenário da lenda narrada por Peninha e local 

onde Franklin Cascaes nasceu. 

 

Composição 02: O Fogo do Inferno: A 

segunda composição que compõe a cena 

artística da segunda parte do carro abre alas da 

Floripa do Samba representa as labaredas do 

fogo do inferno, alusivo a figura do Diabo que 

integra esta parte da alegoria.  

 

 

Ala 06: Seres aquáticos 
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Foi através do contato com o mar que Cascaes, 

ainda criança, em pleno processo de entender o 

significado da vida, aprendeu e desenvolveu suas 
primeiras habilidades. Costumava passear pelas 

areias de Itaguaçu a procura de seres marinhos que 

já não resistiam mais a vida, que estavam por dar 
seus últimos suspiros, e assim, observando a morte 

destes seres deu vida a sua imaginação, fazendo da 

carcaça de peixes florescer ideais que futuramente 

lhe renderam prestígio. As reverberações desta 
prática de Franklin Cascaes estão presentes até 

hoje em seus desenhos: diversas representações 

mitológicas e cotidianas da Ilha de Santa Catarina 
que possuem semelhança com as vértebras de 

peixes. Buscamos através dessa ala representar o 

contato do menino Francolino com o mar e sua 
observação dos peixes. 

Ala 07: Nossa Senhora - Esculturas Católicas de 

barro 

O contato com o divino também ofertou boas 

inspirações para Franklin Cascaes. A partir da 

observação de figuras católicas nos altares da 
igreja que costumava frequentar com seus 

familiares e da prática cristã observada por 

Cascaes na Ilha de Santa Catarina de trocar figuras 
de barros feitas pela própria população nos festejos 

de final de ano, Franklin Cascaes utilizou-se como 

inspiração para mais tarde criar representações de 

diversos festejos locais através de esculturas feitas 
em barro. Buscamos nesta ala representar a 

religiosidade católica e o ato de trocar esculturas 

de barro através da representação de Nossa 
Senhora, que carrega em sua mão um cruz, ambas 

representadas pelo feitio em barro. 

 

Ala 08: Os Reis Magos - Presépio de Natal na 

Praça XV 

O presépio de natal foi construído por Franklin 

Cascaes na Praça XV de Novembro, na região 

central da cidade, em homenagem ao povo 

ilhéu e sua relação com a religiosidade a partir 

de materiais coletados na natureza, prática 

derivada do seu convívio com a religiosidade 

da cidade de Florianópolis. Para a elaboração 

desta ala buscamos trazer a representação dos 

Reis Magos, que compõe a cena do 

nascimento do Menino Jesus e também está 

presente no presépio criado por Franklin 

Cascaes. Nesta versão, mais popular e 

relacionada a elementos do cotidiano do povo 

ilhéu, buscamos trazer novas cores e formas a 

figura dos Reis Magos. 

 

 

Ala 09: Joga a rede no Mar - Pescadores 
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Através da obra de Franklin Cascaes podemos 

e temos o conhecimento da figura de 

pescadores, das suas práticas de lançar redes 

ao mar, trazendo muita fartura e sustentando 

famílias principalmente na época do pesquei-o 

das gloriosas tainhas. Os pescadores aparecem 

através de relatos contidos em seus cadernos 

de anotações, através de suas histórias e contos 

e de seus desenhos, principalmente em contato 

com o imaginário bruxólico local. A partir 

desta fantasia buscamos representar a figura 

do pescador, trazendo como elementos para 

compor a fantasia a rede de pesca e o peixe. 

 

Ala 10: O matuto do Campo – A vida na roça Outra figura fundamental para a coleta de 

informações para a formulação das histórias de 

Franklin Cascaes trata-se da figura do homem 

do campo, rural, que trabalhava na roça de sol 

a sol cuidando do seu gado e de sua plantação: 

seja ela de milho, mandioca ou feijão. Assim 

como os pescadores, a vida no campo do povo 

ilhéu também é representada por Franklin 

Cascaes em suas histórias. Desta forma, a 

presente ala é representação deste ambiente, 

trazendo consigo a figura de um espantalho, 

dos girassóis e das estampas em xadrez. 

 
 

Ala 11(Baianas): O poder de Curar - Benzedeiras A figura da mulher também entra em cena nas 

histórias e relatos de Cascaes no meio 

cotidiano ganhando visibilidade nesta Ilha de 

encantos e magias através do saber da 

medicina popular. As benzedeiras são 

representadas por Cascaes como praticantes de 

dons de benção e cura contra todo o tipo de 

benzedura, atuando nas histórias como figura 

central para a cura dos feitiços e práticas das 

bruxas locais. Por suas práticas de cura através 

de elementos da natureza, nossa ala das 

baianas carrega consigo características que se 

assemelham a prática de cura das benzedeiras: 

são terços, ervas e velas. 

 

 

Destaque 01: A prática da renda de bilro: 

 
 

Outra prática local representada por Franklin 

Cascaes através de suas figuras e esculturas trata-

se das rendeiras. De forma geral são representadas 
através de mulheres que possuem a prática de tecer 

rendas de bilro, dando vida a diversas formas. 

Assim, o presente destaque busca trazer a prática 
do rendado representada através das linhas e 

formas da renda de bilro através da estampa em 

xadrez e das formas em flores que compõe a 

fantasia. 
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Alegoria 02: Retratos do Cotidiano da Ilha – 

Altar de Oração 

A Segunda alegoria da Floripa do Samba 

representa a religiosidade local expressas 

através das figuras cotidianas da Ilha que 

compõe as histórias e figuras de Franklin 

Cascaes. A religiosidade e a ligação com o 

catolicismo estão fortemente presentes e são 

marcantes nas práticas ilhéus. A ideia da 

alegoria é unir simbolismos religiosos, 

trazendo a frente um altar de orações, 

encontrados principalmente nos espaços de 

práticas de cura efetuados pelas benzedeiras. 

No fundo da alegoria podemos visualizar a 

imagem de Nossa Senhora, muito presente na 

localidade e símbolo de religiosidade. No 

centro da alegoria encontra-se a representação 

da Catedral Metropolitana de Florianópolis, 

localizada no centro da Cidade. 

 

Composição 01, 02 e 03: Referente as 

composições que compõem a parte frontal da 

alegoria representando santos importantes do 

catolicismo em seus altares. No centro temos a 

representação da figura de Nossa Senhora de 

Fátima e nos altares em ambos os lados temos 

a representação das figuras de Santo Expedito 

e de São Pedro. Todas as representações dos 

três santos estão de acordo com suas imagens 

originais. 

 

Composição 04: Referente às demais 

composições da Alegoria. Representa, através 

de suas cores e formas, a religiosidade local, 

trazendo como elementos centrais a figura de 

uma vela e de uma pomba branca, 

simbolizando o Espírito Santo. 

 

 

Ala 12: O espírito Santo - Festa do Divino  A Festa do Divino Espírito Santo é uma das 

manifestações religiosas mais antigas de 

Florianópolis. Trata-se do festejo local mais 

retratado e representado por Franklin Cascaes 

através de seu trabalho. Em Florianópolis, a 

Irmandade do Divino Espírito Santo foi 

fundada no ano de 1773, que começou a 

organizar a partir do ano de 1776 as 

comemorações e procissões em homenagem 

ao Divino Espírito Santo. Nesta fantasia 

buscamos representar os principais símbolos 

da Festa do Divino: a bandeira vermelha e 

pomba branca, que representa o Divino 

Espírito Santo. O personagem representado na 
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fantasia também remete à figura do rei, que 

compõe a corte do Divino. 

 

Ala 13: Devotos da Procissão dos Passos  Conta-se a história que alguns séculos atrás 

uma imagem teria aportado na Ilha de 

Desterro, embora seu destino não fosse este, 

após diversas tentativas de seguir-se o destino 

a imagem acabou por ficar aqui devido ao mal 

tempo. Assim, os moradores acreditando-se 

ser este um sinal divino decidiram cultuar 

aquela imagem e fizeram uma celebração. De 

lá para cá lá se vão 258 anos em devoção ao 

Nosso Senhor dos Passos. Franklin Cascaes 

foi um dos grandes divulgadores da Procissão 

do Senhor dos Passos representando através de 

figuras em barro que compõe e encenam a 

realização da Procissão. Buscamos através da 

fantasia trazer a representação das vestes em 

cor roxa utilizadas na procissão e dos 

candelabros que são carregados durante a 

procissão por diversas pessoas.  

 

 

Ala 14: Entre Diabos e Limões – As sociedades 

carnavalescas 

As sociedades carnavalescas mantiveram o 

protagonismo do carnaval ilhéu durante 

muitos anos. Em seus cadernos, Cascaes 

buscou retratar a realização dessas festas e da 

mobilização proporcionada através das 

grandes sociedades carnavalescas além de sua 

preocupação com a realização dos desfiles das 

sociedades carnavalescas, utilizando de sua 

influência para fazer um clamor as 

autoridades. Desta forma, esta ala traz em sua 

representação duas das mais significativas 

Sociedades Carnavalescas da cidade de 

Florianópolis: A Tenentes do Diabo, que tem 

como seu símbolo a figura de um diabo e a 

Limoeiros, que carrega em seu símbolo a 

figura do limão. Assim, ambas as figuras (o 

diabo e o limão) compõem a estética visual da 

fantasia. 

 

 

Ala 15: A dança do Caxangá 
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A Dança do Caxangá foi registrada por 

Franklin Cascaes através seus cadernos de 

campo. Por vezes encenando cantos e 

coreografias sobre a escravidão e a liberdade, 

sempre regidos aos sons de tambores e 

batuques. Através das descrições nos cadernos 

de Franklin Cascaes podemos visualizar a 

descrição das vestimentas e das pessoas que 

participavam dessa manifestação. Tais 

características, seguindo as descrições feitas 

por Cascaes inspiraram na criação da presente 

fantasia: A dança do Caxangá compunha 

geralmente calça branca, colete, chapéu de 

palha e sapato brancos. Usavam também uma 

barba branca comprida. O motivo principal da 

dança era a encenação de homens velhos. 

Acompanhado dos brincantes, a dança 

permitia a utilização de algum instrumento. 

No caso específico desta fantasia utilizamos da 

representação de um tambor. 

 

Ala 16 (coreografada): Cacumbi  Os olhares de Franklin Cascaes sobre o 

cotidiano da Ilha de Santa Catarina foram 

diversos. Assim, é possível perceber a 

variedade de relatos e anotações sobre práticas 

e manifestações locais. É nesse sentido que se 

destacam as anotações referentes as práticas 

do Cacumbi, referente a primeira metade do 

século XX na região. Em seus escritos, assim 

como o Caxangá, Franklin Cascaes descreve 

as vestimentas utilizadas no Cacumbi: 

predominante de cor branca. Dentre as figuras 

que se destacam na descrição de Cascaes estão 

os tamboreiros, que utilizamos de inspiração 

para compor esta fantasia. Assim, as vestes 

descritivas por Cascaes e o tambor estão 

presentes na fantasia. Como adereço de mão a 

ala carrega consigo a representação da Igreja 

do Rosário, local que segue atualmente sendo 

reduto de manifestações negras em 

Florianópolis. 

 

 

Alegoria 03: A Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário e as manifestações negras na Ilha de 

Santa Catarina 

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito dos Homens Pretos trata-se da primeira 

construção ligada a esta Irmandade em 
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Florianópolis. Foi construída no processo de 

escravidão das populações negras na qual a capital 

de Santa Catarina também se encontrava, assim 
como nas demais regiões brasileiras. Importante 

local de resistência e acolhimento para essas 

manifestações, a Igreja do Rosário serviu também 
como local de práticas e manifestações ligadas a 

população negra local, sendo diversas dessas 

práticas representadas e relatadas por Franklin 

Cascaes através de moradores da região. A 
alegoria trata-se de uma representação da Igreja do 

Rosário com suas escadarias na frente. Também 

ajudam a compor a alegoria figuras que remetam a 
questão da representatividade e resistência das 

populações negras em Florianópolis. 

 
Composição 01: A composição da alegoria auxilia 

no entendimento da proposta visual através de suas 

formas e cores. A coroa na cabeça das 

composições faz alusão a símbolos de realezas 
africanas que foram escravizadas no Brasil. 

Ala 17: Um dia de Praia - Turistas   A "velha" Nossa Senhora do Desterro sofre 

viradas no tempo, é ”descoberta" e sai do 

anonimato. Ganha as páginas de jornais e 

percorre o mundo inteiro. Turistas chegam a 

Florianópolis com suas malas cheias vontade 

para aproveitar a paisagem local. A presente 

ala representa por meio da figura do turista as 

transformações ocorridas em Florianópolis a 

partir do processo de modernização e 

urbanização da cidade, marcando um contexto 

de transformações que irão refletir nas práticas 

locais. Assim, a cidade observada por Cascaes 

pautada em comunidades regionais e com 

costumes próprios se vê a partir desse 

momento inserida em um contexto moderno, 

de inserção de novas tecnologias e novos 

costumes. 

 

 

Ala 18: Caindo na Folia  Cascaes buscou através dos seus relatos 

preservar as práticas locais da Ilha de Santa 

Catarina, que acabaram se modificando e 

ganhando novos contornos com a chegada de 

novas tecnologias. Assim, a presente ala busca 

fazer uma representação do carnaval ilhéu 

(observado por Cascaes) nesse contexto de 

modernidade. É a projeção de um carnaval 

futurista, com capacetes espaciais e com 

planetas. Como adereço de mão o componente 

carrega um estandarte representando a Liga 

das Escolas de Samba de Florianópolis. 

  

Ala 19: O Boi de Mamão Transformado  
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 Uma das práticas expressivas da cidade de 

Florianópolis trata-se da brincadeira do boi-

de-mamão, que se insere na lógica de festejos 

de bois nas demais regiões do Brasil. Com a 

inserção da modernidade na sociedade a 

prática do boi-de-mamão encontra-se em um 

processo de pouca visibilidade local. Nesse 

sentido, buscamos nesta ala representar e dar 

uma nova "cara" para o boi-de-mamão. É a 

representação da adoção de novas tecnologias 

para a sobrevivência em meio ao contexto de 

modernização e tecnologias. 

 

 

Ala 20: Devotos Super-Digitais  Franklin Cascaes representou de diversas 
formas as mais variadas procissões que ocorriam 

em Florianópolis em seu momento. Buscando o 

contexto de modernidade a presente ala faz uma 

alusão às procissões representadas por Franklin 
Cascaes, buscando sua representação em uma 

sociedade futura. Assim nasce a ideia de uma 

procissão em adoração a seres de outros planetas e 
a super-heróis de filmes e de histórias em 

quadrinhos. Para a representação da criação da ala 

buscamos trazer elementos que dialoguem com a 
proposta: é possível visualizar na fantasia a 

representação de um extraterrestre, além de 

símbolos que façam menção a heróis dos 

quadrinhos e filmes como o capitão América e a 
mulher maravilha. 

 

Ala 21 (Passistas): Engrenagens da vida no 

Campo  

Franklin Cascaes coletou diversos relatos de 

pessoas que moravam no campo e mantinham 

suas plantações de milho e mandioca, 

preservando suas tradições. Assim, Cascaes 

pôde representar através de sua obra a vida no 

campo. No contexto de modernização e de 

inserção de tecnologias na sociedade tais 

práticas se modificam. Assim a ala busca a 

representação da vida no campo com a 

inserção de máquinas e engrenagens e da 

utilização de agrotóxicos. 

 

 
 

Alegoria 04: O Sobrevoo da Bruxa 

Metamorfoseada na encantadora Ilha de Cascaes 

se transforma – A Floripa do Século XXI 

As bruxas de Cascaes saem do anonimato e 

tecem histórias nessa Ilha de mistérios não 

para transformá-la em lúdico ou em uma 
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história para amedrontar crianças. Pelo 

contrário, são criadas em um momento de 

percepção das transformações que a Ilha 

estaria prestes a receber. Assim, as bruxas de 

Cascaes surgem como aviso dessas 

transformações, do capitalismo chegando ao 

meio rural e dizimando suas histórias, 

amedrontando seus moradores e costumes e os 

transformando. Nossa última alegoria traz a 

representação do progresso chegando a cidade 

de Florianópolis, modificando a cultura local e 

as tradições. Na primeira parte da alegoria 

fazemos alusão a figura de um turista inserido 

na praia, com características robóticas, 

demonstrando que é através da 

comercialização da cidade como um ponto 

turístico é que tais práticas se moldaram. Além 

da presença do turista temos a representação 

de guardas sol e conchas marinhas. Por fim, a 

figura da bruxa aparece novamente por ser um 

marco criado por Franklin Cascaes, sendo o 

simbolismo da modernidade.  

 

Composição: Representa a modernidade 

sendo imposta na cidade. Traz referências as 

engrenagens, que movem máquinas e 

tecnologias. Na cabeça da fantasia está 

presente a referência a bruxa, que também faz 

parte do cenário artístico da alegoria de 

número quatro. 

Ala 22 (Velha Guarda): In memoriam - Cascaes A Velha Guarda da Floripa do Samba encerra 

nosso desfile fazendo uma homenagem a 

Franklin Cascaes, pesquisador, folclorista, 

ceramista, antropólogo, gravurista e escritor, 

que buscou através do seu trabalho representar 

a cultura ilhéu e suas práticas. Nesse sentido, a 

fantasia em alusão a figura masculina traz 

como estandarte a figura do próprio Franklin 

Cascaes, enquanto a figura feminina traz uma 

faixa  com o símbolo da Floripa do Samba e o 

escrito “Cascaes”. 
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Nome Completo da Escola* 

Grêmio Recreativo Escola de Samba Floripa do Samba 
Presidente Administrativo da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Christian Fonseca 
Carnavalesco(a)/Comissão Carnavalesca da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Fernando Constâncio 
Intérprete(s) da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Leonardo Bessa 
Demais Membros Internos da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual e respectivo cargo 
na escola, se houver)* 

Vice-Presidente – Caio Souza 
Autores do Samba-Enredo da Escola* 

Thiago Meiners 
Data de Fundação da Escola* 

05/12/2009 
Cores da Escola* 

Azul, Vermelho e branco 
Símbolo da Escola* 

Pavão 
Texto de Apresentação da Escola (máximo de 05 linhas)* 

Escola de samba virtual localizada em Florianópolis. Fundada em 2009, está há 10 

anos na Liesv fazendo a alegria dos foliões do carnaval virtual. 

O Fantástico Conto de Cascaes na Ilha das Bruxas (Metáforas e transformações) 

Fernando Constâncio 

Para o carnaval de 2019 a Floripa do Samba tem como projeto desenvolver através 

das variadas expressões artísticas que compõe um desfile virtual o enredo que 

intitula-se de ” (Metáforas e Transformações) - O Fantástico Conto de Cascaes na 

Ilha das Bruxas”. A partir dos relatos, gravuras e contos de Franklin Cascaes 

buscamos abordar os mais variados sujeitos e seus modos de viver na Ilha de Santa 

Catarina. Por fim, utilizamos da simbologia expressa através da figura da bruxa 

como representante da modernidade permeando o cotidiano local da Ilha e causando 

transformações nos sujeitos, nos modos de viver e na cultura local. 

 

 

 

Título do Enredo* 

Autor do Enredo* 

Breve Resumo do Enredo (máximo de 10 linhas)* 

FICHA TÉCNICA 

Resumo da Escola 
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*Tudo que estiver em asterisco É OBRIGATÓRIO. Seu não preenchimento 

acarretará na perda de 0,1 pontos de acordo com o Regulamento Oficial LIESV 

2019. 


