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Resumo 

 

SOUZA, Lisiê Coelho de. Memórias da dança das mulheres negras 
frequentadoras do clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo. 2015. 302f. Trabalho 
de conclusão de curso (Licenciatura em Dança) – Curso de Dança Licenciatura, 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas/RS, 2015.  
 
 
 
O presente trabalho trata-se de um estudo sobre as memórias das mulheres negras 
frequentadoras do clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo. A referida investigação 
vislumbra a possibilidade de contribuição para sanar a lacuna existente de carência 
de registros e publicações na área da História da Dança na cidade de Pelotas e, 
mais especificamente, da Dança nos espaços de referência negra no município. 
Tem por objetivo principal verificar se e em que medida a Dança contribuiu para o 
desenvolvimento da construção identitária negra na realidade do grupo de mulheres 
frequentadoras da instituição. Os objetivos específicos, que se agregam ao principal 
e auxiliam na exploração da pesquisa são revisitar as memórias das mulheres 
negras inseridas neste contexto e investigar a relação estabelecida entre este 
espaço, suas associadas e a Dança. O problema de pesquisa surgiu a partir do 
questionamento: “Qual o papel da Dança no processo de construção identitária 
negra das mulheres frequentadoras do clube cultural Fica Ahí pra ir dizendo nas 
décadas compreendidas entre 1950 e 1980 na cidade de Pelotas?”. Para o 
desenvolvimento desta investigação, foi utilizada a metodologia de caráter 
bibliográfico-documental, quanti-qualitativa, com abordagem da História Oral.  
Entrevistas semi-estruturadas foram empregadas como instrumento de coleta de 
dados. A realização do estudo previu as seguintes etapas metodológicas: coleta, 
leituras, fichamentos e análise bibliográfica. Em seguida, foram elaboradas questões 
referentes às entrevistas, concomitantemente listamos nomes de possíveis 
depoentes. Posteriormente, foi feito o registro e transcrição dos depoimentos 
coletados e os dados foram analisados. Após essa etapa, partimos para coleta e 
análise das fontes documentais (estatutos, atas, convites e fotografias). Na 
sequência, nos debruçamos sobre os materiais encontrados e iniciamos a escrita 
desta monografia. Nas considerações finais ressaltamos as memórias pessoais das 
senhoras ficaianas acerca da Dança, relacionadas às experiências sociais que 
tiveram no Fica Ahí, relatando o sentido de pertencimento e definições de identidade 
que elas estabeleceram nesta associação, através dessa linguagem artística. Via 
Dança, memórias e histórias foram reconstituídas e legitimadas por estas que são 
verdadeiras agentes históricas, as mulheres negras do clube cultural Fica Ahí pra ir 
Dizendo. 
 
 
 
Palavras-chave: Pelotas; História; Memória; Dança; Identidade Negra; Gênero.  
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Abstract 
 
 

 
SOUZA, Lisiê Coelho de. Dance memories from the black women who used to 
attend the Cultural Club "Fica Ahí pra ir Dizendo" (Stay There So You Can Tell 
About it). 2015. 302f. Graduation paper on the major of Dance at the "Universidade 
Federal de Pelotas (UFPEL), in Pelotas, RS, Brazil, 2015. 
 
 
 
This paper is on the study of the memories of the black women who attended the 
Cultural Club "Fica Ahi pra ir Dizendo". The present investigation opens up the 
possibility of contributing to fill out the existing blank in records and publications on 
the field of the History of Dance in the city of Pelotas, and more specifically on the 
Dance referring to the role of the black people in the county. The main goal is 
checking out whether, and to what extent the dance has contributed to the 
development of the identity construction of the black people in the reality of the group 
of women who attended the institution. The particular goals, that add to the main one, 
and help exploring the research are revisiting the black women's memories used in 
this context, and to investigate the established relationship between this space, its 
members, and the dance. The research problem has emerged out of questioning: 
"What is the role of dance in the process of the black people identity construction on 
the women who attended the cultural club Fica Ahí pra ir Dizendo, between the 
1950s and the 1980s in the city of Pelotas?". For developing this investigation, the 
nature of the methodology used was both bibliographical and documental, 
quantitative and qualitative, by using the oral history approach. Semi-structured 
interviews have been conducted as a data collection instrument. The study 
accomplishment provided for the following methodological phases: collecting, 
reading, annotations and bibliographical analysis. Then questions regarding the 
interviews were drawn up, simultaneously listing names of possible interviewees. 
Subsequently, both a recording and a transcription from the collected testimonies 
were carried out, as well as the data analyzed. After that phase, we stepped into 
collecting and analyzing the documented sources (guidelines, minutes, invitations 
and photographs). Afterwards, we addressed the material found, and began writing 
this paper. In the final considerations we pointed out the "ficaianas" ladies' personal 
memories about dance, related to their personal experiences at the Fica Ahí, 
reporting the sense of belonging and the identity definitions they had established at 
that association through that artistic language. Through dancing, stories and 
memories were rebuilt and legitimized by these who are the real historical agents: the 
black women from the cultural club Fica Ahí pra ir Dizendo. 
 
 
 
Keywords: Pelotas; history; memory; Dance; black people identity; gender. 
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1 Introdução 

 

 A presente pesquisa vislumbra a possibilidade de contribuir para a 

ressignificação de parte da compreensão da História da Dança na cidade de 

Pelotas, através de um estudo sobre as memórias das mulheres negras 

frequentadoras do clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo. A produção é direcionada 

aos interessados em conhecer este importante espaço de sociabilidade do 

município. O intuito é contribuir para a valorização da História, cultura e identidade 

negra, bem com reconstituir a trajetória da Dança nesta associação. Esperamos que 

este trabalho possa servir como incentivo à comunidade pelotense e acadêmica que 

tenha desejo de conhecer o caminho percorrido pela Dança, na cidade.  

 O período norteador deste estudo compreende entre as décadas de 1950 e 

1980, determinado a partir da definição da época em que as senhoras ficainas, 

sujeitos desta pesquisa, frequentaram assiduamente o Fica Ahí. 

A escolha do tema está vinculada ao interesse pessoal pela área da História 

da Dança, devido à experiência que vivencie como monitora voluntária de iniciação 

científica no Projeto de Pesquisa Relatos e Registros sobre a História da Dança em 

Pelotas, no qual tive contato com estudos acerca das atividades referentes à Dança 

nesta cidade, onde nasci. E assim, através do referido projeto pude averiguar o 

quanto são escassos e dispersos os registros sobre esta linguagem artística, na 

cidade pelotense. Neste sentido, a presente proposta investigativa pode colaborar 

para sanar esta lacuna, no que diz respeito à escrita deste campo de conhecimento 

e, mais especificamente, da Dança relacionada à cultura de referência negra em 

Pelotas. 

 Outro ponto que me influenciou a seguir na linha de pesquisa dos Processos 

históricos, culturais e políticos, foi ter sido monitora de graduação das disciplinas de 

História e Teoria da Dança I, II, III e IV e História da Arte, explorando o contexto da 

Dança em diferentes períodos e vertentes. Essa foi mais uma motivação para 

trabalhar com a História da Dança pelotense.  



 

13 

 

Dessa forma, como acadêmica do curso de Dança-Licenciatura, compreendo 

que este estudo vislumbra uma abrangência de interconexão entre esta linguagem 

artística e o contexto histórico de onde está inserida a universidade, ou seja, reforça 

o vínculo entre a instituição e seu entorno, na relação direta com a comunidade. 

 Lembramos aqui o compromisso da Universidade como “centro articulador e 

potencializador de cultura [...] no que tange à salvaguarda da memória e identidade 

da comunidade na qual se insere (SABALLA, 2006, p. 173).  

 Uma relevância do que aqui é apresentado se estabeleceu na valorização da 

memória de mulheres negras como agentes históricos da cidade de Pelotas. Esta 

memória, enquanto materialidade, preservada por sujeitos que compõem a História 

da Dança em Pelotas, necessita de espaço e meio de manifestação sedimentada na 

oralidade, cujo registro garante e documenta conhecimentos. Destacamos então, a 

importância de sistematizar tais informações, de acordo com 

 

Os bens culturais são transmitidos de gerações a gerações, portanto são o 
patrimônio de uma sociedade, que se afiança através do exercício da 
memória, que recupera dados do seu fazer histórico (SABALLA, 2012, p. 
04). 

 

Outra das razões que deve ser considerada como justificativa para esta 

pesquisa é a valorização do clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo como patrimônio1 

do Estado d Rio Grande do Sul (IPHAE, 2012). Surgido como um cordão 

carnavalesco (1921), passou a representar um espaço de referência para a etnia e 

elite negra da cidade pelotense, tendo sido extremamente relevante para os 

frequentadores. Nesse sentido, o clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo que reunia 

famílias de situação financeira favorável, ofertava eventos sociais mensais que 

incluía bailes, festas e é claro, muita atividade carnavalesca. 

Segundo Loner, este espaço era considerado uma entidade negra “mais 

exigente em seus estatutos e que contava com uma estrita vigilância por parte da 

 
 
__________________________

 
1
 O clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo, foi tombado em 2012, no âmbito estadual por representar 

um espaço de memórias da cultura afro-brasileira no Rio Grande do Sul (INSTITUTO DE 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO – IphAE).  
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diretoria sobre a moral e o comportamento de seus membros” (2005, p. 4). O clube 

cultural Fica Ahí pra ir Dizendo como as demais associações negras, tinha um papel 

fundamental na agregação desta comunidade no município, na socialização das 

crianças e jovens dentro dos elementos culturais e sociais significativos para este 

grupo étnico e no estabelecimento de estratégias matrimoniais. E ainda hoje, é uma 

tradicional entidade social de Pelotas, composta por parcelas significativas da 

comunidade negra. 

A cidade de Pelotas foi edificada material e culturalmente com forte 

contribuição dos negros, mesmo assim, sua invisibilidade ainda é uma realidade na 

sociedade. Ao mantermos contato com esta tradicional instituição social, 

revisitaremos um passado carregado de historicidade, no qual buscamos encontrar a 

Dança inserida neste espaço de sociabilidade e convivência. Acreditamos que esta 

linguagem artística possa ter contribuído para o desenvolvimento da construção 

identitária de um grupo étnico, representada nas memórias das mulheres negras 

frequentadoras do clube cultural Fica Ahí pra ir dizendo. Queremos recordar este 

conhecimento construído e inserido na cultura pelotense. 

Ao estudarmos a cultura negra, se torna indispensável salientarmos a 

importância da aprovação da Lei 10.639, de 2003, que tornou obrigatório o ensino 

de História e Cultura africana e afro-brasileira nas escolas de todo o País (PEREIRA, 

2011). Essa Lei possui potencial para propiciar a elaboração de uma prática docente 

que questione preconceitos e que seja conduzida pelos princípios da pluralidade 

cultural e do respeito às diferenças.  

A escola é um lugar de construção, não apenas de conhecimento, como 

também de identidade, de valores, de afetos, ou seja, é onde o sujeito deve ser 

instruído a colaborar com o desenvolvimento de uma sociedade igualitária (GOMES, 

2005, p. 41). É necessário para isso acontecer que os professores ressaltem nas 

salas de aula a cultura africana e afro-brasileira, valorizando essa cultura em relação 

a culinária, a música, as religiões de matrizes africana e, fundamental, a Dança. 

Em vista disso, este estudo pretende, em alguma medida, reverberará na 

prática docente dos professores de Dança, ofertar contato com essas experiências e 

com a História da Dança na cidade de Pelotas, agregando conhecimento aos 
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processos pedagógicos que serão desenvolvidos no âmbito escolar, dialogando 

sobre a História africana e cultura afro-brasileira com os alunos. 

 Através destes desejos surge o problema de pesquisa deste trabalho: “Qual o 

papel da dança no processo de construção identitária negra das mulheres 

frequentadoras do clube cultural Fica Ahí pra ir dizendo nas décadas compreendidas 

entre 1950 e 1980 na cidade de Pelotas?”. 

Para obter respostas para este questionamento buscou-se nortear a pesquisa 

através do objetivo geral de verificar se e em que medida a Dança contribuiu para o 

desenvolvimento da construção identitária negra na realidade do grupo de mulheres 

negras frequentadoras da instituição. Além disso, também procuramos, como 

objetivos específicos, revisitar as memórias das mulheres de etnia negra inseridas 

neste contexto; investigar a relação estabelecida entre este espaço, suas 

associadas e a Dança, bem como criar formas de aproximação com contexto da 

Dança construída na cidade de Pelotas. 

Compreendemos que um estudo que busca criar formas de aproximação com 

a História da Dança já construída na cidade de Pelotas, revisitando as memórias das 

mulheres negras inseridas neste ambiente, necessite olhar para os dados de modo 

predominantemente quanti-qualitativo e esta monografia tem intenção voltada para o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, espaço, instituição, 

organização e etc., em conformidade com o autor GERHARDT (2009, p. 31). Esta é 

uma pesquisa de caráter bibliográfico-documental, quanti-qualitativa, com 

abordagem metodológica da História Oral utilizando entrevistas semiestruturadas, 

como instrumento de coleta de dados.  

Este trabalho tem preocupação com os aspectos da realidade que não podem 

ser quantificados, focando na compreensão e explicação da dinâmica das relações 

sociais. Além de trabalhar com o universo de significados, crenças, valores e 

atitudes, que correspondem a um espaço mais aprofundando de relações, 

processos e fenômenos. 
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Trabalhando com memórias, lidamos diretamente com nosso objeto de estudo 

e temos que ter a sensibilidade necessária para acessar e conhecer experiências 

trazidas nessas recordações. De acordo com Gerhardt, as características da 

pesquisa quanti-qualitativa são: 

 

[...] objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, 
compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local em 
determinado fenômeno; observância das diferenças entre o mundo social e 
o mundo natural; [...] oposição ao pressuposto que defende um modelo 
único de pesquisa para todas as ciências (GERHARD, 2009, p.32). 
   

                                                                                     

 Com embasamento nessas informações, nesta investigação estamos 

buscando compreender a presença da Dança em uma associação negra na cidade 

de Pelotas, montando um “quebra-cabeça” a partir das memórias das suas 

protagonistas que através dessa linguagem artística, vivenciaram experiências.  

Para tal, reafirmamos que, no decorrer deste Trabalho de Conclusão de 

Curso, a abordagem metodológica será referenciada pela História Oral, o caminho a 

ser seguido para revisitar as memórias da dança dessas mulheres negras 

frequentadoras do clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo.  

Em relação à História Oral, a autora Delgado aponta que: 

 

A História oral é um procedimento metodológico que busca, pela construção 
de fontes e documentos, registrar, através das narrativas induzidas e 
estimuladas, testemunhos, versões e interpretações sobre a História em 
suas múltiplas dimensões: factuais, temporais, espaciais, conflituosas, 
consensuais. Não é, portanto, um compartilhamento da história vivida, mas 
sim, o registro de depoimentos sobre essa história vivida (DELGADO, 2010, 
p. 15). 

 

Ao estudar as memórias das mulheres negras e suas relações com a 

identidade, a História Oral nos parece direção apropriada para esta pesquisa por se 

tratar de acesso a informações pessoais de sujeitos que fizeram parte deste 

contexto. 

 A História Oral é um conjunto de procedimentos, bem como a soma 

articulada, planejada de determinadas atitudes organizadas em conjunto (MEIHY, 

2013, p. 15), um processo transitório, segue sempre em movimento. As entrevistas 
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que investigam os meios empregados por um sujeito para se recordar do passado 

vivenciado podem ser enriquecedoras para o pesquisador, se configuram como um 

exercício valioso de saber lidar com histórias de vida, assim como, memórias 

individuais que se tornaram coletivas por se tratarem de um grupo de mulheres que 

tiveram experiências em um mesmo espaço social. 

 Nesse seguimento, a História Oral é um procedimento, um meio, um caminho 

para a pesquisa do conhecimento histórico e científico. Segundo a autora Delgado: 

 

A época enfocada pelo depoimento – o tempo passado, e sobre a época na 
qual o depoimento foi produzido o tempo presente. Trata-se, portanto, de 
uma produção especializada de documentos e fontes, realizada com 
interferência do historiador e na qual se cruzam intersubjetividades 
(DELGADO 2010. p. 16). 

 

 A autora reflete sobre a análise do passado. O pesquisador ao se dedicar ao 

estudo sobre a História Oral se depara com outro tempo, diferente do qual está 

inserido. Nessa trajetória realiza-se uma fusão peculiar que se caracteriza por se 

deparar com as singularidades temporais, “trata-se do encontro da História já vivida 

com a história pesquisada, estudada, analisada, enfim narrada” (DELGADO, 210, p, 

34). 

Conforme o autor Brandão, ao estudamos as Histórias de Vida dialogamos 

com:  

 

O que escapa às estatísticas, às regularidades objetivas dominantes e aos 
determinismos macrossociológicos, tornando acessível o particular, o 
marginal, as rupturas, os interstícios e os equívocos, elementos 
fundamentais da realidade social, que explicam por que é que não existe 
apenas reprodução, e reconhecendo, ao mesmo tempo, valor sociológico no 
saber individual (BRANDÃO, 2007, p.10). 

 
Essas histórias de vida atuam como fontes ricas na reconstrução de 

ambiente, pensamentos de épocas, modos de vida, hábitos e costumes de distintas 

naturezas. Então, podem acessar detalhadamente as marcas do tempo, 

relacionadas às experiências culturais e sociais.  

Nas sociedades tradicionais, a memória social partida de vivências, 

mantendo-se por seguir a tradição e os costumes, garante assim, uma ida regular ao 
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passado (NORA, 1993, p. 25). São lugares de memória encarregados de 

desempenhar o papel de manutenção dos parâmetros sociais, buscando fugir do 

esquecimento. Em vista disso, a memória individual ganha sentido na História Oral 

quando se insere em um conjunto de memórias sociais, constituindo identidades 

próprias e coletivas através de suas transformações e permanências.  

 Conforme o autor Halbwachs nas memórias coletivas de um grupo social se 
destacam:  
 

[...] as lembranças dos eventos e das experiências que dizem respeito à 
maioria de seus membros e que resultam nessa de sua própria vida ou de 
suas relações com os grupos mais próximos, os que estiveram mais 
frequentemente em contato com ele (HALBWACHS, 2003, p. 51).  

 

 O uso da História Oral, portanto, deve ser aplicado “onde os documentos 

convencionais não atuam, revelando segredos, detalhes, ângulos pouco ou nada 

prezados pelos documentos formalizados” (MEIHY, 2011, p.197). Destacamos a 

importância de preservar as documentações de relatos, pois a coleta e exploração 

dos registros documentais são fontes, referências históricas. A narrativa oral é 

repleta de detalhes que apenas quem conta consegue transmitir.  

Sendo assim, é a partir da percepção do narrador, que os lugares, as 

memórias e os acontecimentos serão descritos (OLIVEIRA, 2015, p. 21). Na História 

Oral, os elementos que são esquecidos ou, até mesmo, ignorados virão à tona, 

propiciando novos significados para a memória.  

Ao refletirmos, percebemos que as narrativas das Histórias de Vida 

contribuem em grande valia para a constituição da memória e construção identitária. 

Estudar as questões referentes à identidade, a partir de interpretações das histórias 

e experiências de vida, nos permiti colocar em destaque a pluralidade e a transição 

destas ao longo da vida. 

 De acordo com o autor Meihy, a História Oral é um recurso: 
 

[...] usado para a elaboração de registros, documentos, arquivamento e 
estudos referentes à experiência social de pessoas e de grupos. Ela é 
sempre uma história do tempo presente e também reconhecida como 
história viva (MEIHY, 2013, p. 17). 
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Nessa perspectiva, a História Oral é um recurso utilizado para a elaboração 

de “registros, documentos, arquivamentos e estudos referentes à experiência social 

de pessoas e de grupos. Ela é sempre uma história do tempo presente e também 

reconhecida como história viva” (DELGADO, 2010, p. 17). Estes documentos são 

disponibilizados por sujeitos que vivenciaram os acontecimentos em tempo 

presente, que através de seus relatos e acervos pessoais conseguem expressar as 

experiências que tiveram no passado comprovando-as com suas recordações e 

seus materiais.  

A utilidade da oralidade se disponibiliza para a apreensão de registros a partir 

das experiências de pessoas e grupos que aceitam dar testemunhos, as que são 

convidados pelas suas falas, com a finalidade de transformar suas vivências em 

produções escritas. 

 Para a produção deste estudo, foram desenvolvidos os seguintes passos 

metodológicos: primeiramente, foi feito um levantamento das fontes bibliográficas 

específicas e gerais existentes sobre o tema, com intuito de averiguar os materiais já 

existentes. A partir do material encontrado, realizamos leituras e fichamentos para 

nos aprofundarmos na temática. Posteriormente, se realizou um contato inicial com 

o clube, para saber das possibilidades de pesquisa neste local, depois da 

confirmação, nos foi informado o contato de uma Mestre Griô2 que nos disponibilizou 

nomes de outras senhoras ficaianas. Após alguns encontros e conversas chegamos 

a uma listagem com possíveis nomes e contatos. Assim, estabelecemos como 

critério seletivo inicial para determinar a escolha das depoentes, serem ou já terem 

sido frequentadoras do Clube Fica Ahí. 

 A partir desta listagem, elaboramos uma Roda de Conversa (vide apêndices I 

e II) realizada no clube Fica Ahí, para conhecer os possíveis sujeitos desta pesquisa 

 
__________________________

 
2
  O mestre griô é conhecido como um caminhante, cantador, poeta, contador de histórias, 

genealogista, artista, comunicador, mediador da comunidade. Este indivíduo semeia os saberes e 
histórias, mitos, lutas e glórias de seu povo, dando vida à rede de transmissão oral de sua região 
(PACHECO, 2007, p. 96). 
Mestre griô surge como uma metáfora da memória e ancestralidade do povo brasileiro, memória viva 
de povos que não se calaram e mantiveram vivas suas tradições e identidades em comunidades de 
re-existência (AÇÃO GRIÔ NACIONAL, 2012).  
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e para descobrirmos se teríamos número de depoentes suficiente para a efetivação 

e viabilidade desse estudo. Confeccionamos um convite para oportunizar uma 

investigação inicial para conhecermos as senhoras ficaianas e averiguarmos suas 

experiências neste local (vide apêndice II). Para esta ocasião, foram convidadas 

trinta mulheres que já haviam frequentado o clube, entre outras que ainda 

permanecem associadas e frequentadoras. Neste encontro, compareceram nove 

senhoras ficaianas, onde efetuamos uma entrevista informal com este pequeno 

grupo de mulheres. Seguimos um roteiro semi-estruturado (vide apêndice III) com 

algumas questões buscando informações referentes aos eventos realizados na 

associação, buscando a presença da Dança nos Carnavais, aniversários do clube, 

bailes e jantares, bem como definir o período áureo da Dança nas festividades na 

instituição. O propósito propriamente dito, em grandes linhas, foi mapear temas que 

nos levassem às memórias da Dança, serviu como um “norteador” da conversa.                                            

Ao ler Gerhardt (2009), nos deparamos com a entrevista informal, com o qual 

se assemelha à roda de conversa realizada, pois pode ser aplicada para estudos 

exploratórios, a fim de propiciar ao pesquisador um conhecimento mais profundo 

sobre o tema em que está se estudando. 

Houve um segundo encontro com as senhoras ficaianas promovido pelo 

clube, um Café Colonial (vide apêndice IV) cujo propósito foi resgatar os antigos 

sócios e frequentadores. Como parte das atividades ofertadas neste café, ocorreu a 

apresentação desta proposta de pesquisa, ocasião em que acessamos novos 

contatos de possíveis depoentes. 

Posteriormente aos dois eventos realizados na sede do clube, chegamos ao 

total de onze depoentes com disponibilidade e interesse de participar do estudo. 

Assim foram agendadas e efetuadas onze entrevistas.  

Nossos sujeitos de pesquisa são: Celestina Isabel da Silva Pinto, 81 anos de 

idade, professora aposentada, desde o ano de 1952 é sócia, chegando a exercer o 

cargo de tesoureira. Suas cunhadas também se associaram: Heloísa Helena Correa 

Nunes Pinto, professora aposentada, 63 anos de idade, praticamente “nasceu” 

dentro do clube em 1951, seus pais, ainda solteiros, já participavam dos eventos do 

Fica Ahí e Laurecy Pinto, que se associou com dezoito anos de idade, em 1959. 
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Atualmente tem setenta e dois anos, lecionou como professora; Miriam Cleide 

Baptista Machado, no ano de 1960 começou a ir às festividades com seus 

familiares, no momento está aposentada e com cinquenta e sete anos de idade. 

As irmãs Assumpção chegaram até o clube através de seus pais, Maria 

Helena, em 1952, ainda quando criança. Foi docente e tem setenta anos de idade. 

Sua irmã também é docente, tem cinquenta e cinco anos de idade e esteve presente 

neste espaço a partir de 1968. Atualmente, ambas fazem parte da diretoria e ajudam 

na organização dos eventos; Maria Teresa Barbosa faz parte da direção, promove 

eventos para as crianças, tem sessenta e três anos de idade, foi educadora, 

começou a frequentar o Fica Ahí em 1967, quando sua mãe se associou. 

Sirley da Silva Amaro, a Mestre Griô, foi fundamental no auxílio para 

encontramos nossos sujeitos de pesquisa. Tem setenta e nove anos de idade, 

frequentou a associação sem ser sócia em épocas distintas, entre as décadas de 

1970 a 1990, mas - segundo a própria - sempre esteve presente, de alguma forma, 

neste local; Maria José Martins dos Anjos se inseriu na instituição, em 1971. Este 

espaço já era frequentado pela sua família, criou o Grupo Jovem e nele utilizou da 

sua experiência como professora de Educação Física. Atualmente está aposentada 

e tem cinquenta e oito anos de idade. Alguns anos depois, Shalimar Aleixo Chagas 

foi apresentada à associação pelos seus pais e, nos anos de 1974 e 1985, foi 

coroada como Duquesinha por duas ocasiões. Hoje em dia faz parte da diretoria e 

tem quarenta anos de idade. Para finalizar, apresentamos Marcolina Valente Brum, 

que foi a última, dentre as depoentes, a chegar ao clube. Em 2009 assumiu a 

presidência do Clube Chove Não Molha, período em que começou a participar mais 

ativamente das festas ficaianas, em função da relação de proximidade que as 

instituições tinham. Na definição dela como sujeito de pesquisa, priorizamos suas 

memórias que abarcam nosso marco temporal, por considerá-las relevantes fontes 

de informação. 

 Tratando-se de nossas depoentes, referenciamos o autor Delgado no qual 

menciona que os construtores de História, são todos indivíduos que “anonimamente 

ou publicamente deixam sua marca, visível ou invisível no tempo em que vivem, no 

cotidiano de seus países e também na história da humanidade” (2010, p. 56). 
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 As entrevistas individuais foram utilizadas como instrumento para a coleta de 

dados destas mulheres. Gerhardt aponta que: 

 

A entrevista constitui uma técnica alternativa para se coletarem dados não 
documentados sobre determinado tema. É uma técnica de interação social, 
uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca obter 
dados, e a outra se apresenta como fonte de informação (2009, p. 72). 

 
Para dialogarmos com as senhoras ficaianas, a entrevista semi-estruturada, 

nos pareceu a escolha mais apropriada, pois dá ao pesquisador a possibilidade de 

organização de um roteiro com questões (vide apêndice V) sobre a temática que se 

está pesquisando. Ao mesmo tempo que permite, em alguns momentos, ao 

depoente falar livremente sobre um determinado assunto que possa surgir no 

andamento e desdobramento do tema (GERHARDT, 2009, p. 72). O propósito da 

utilização desse instrumento metodológico foi principalmente obter informações, a 

partir das memórias das senhoras ficaianas, sobre a presença da Dança nas 

festividades do clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo e perceber se e em que medida 

a Dança influenciou na construção identitária negra dessas mulheres.  

A partir das leituras sobre o Fica Ahí e das reflexões desenvolvidas na 

graduação - sobre Dança e ainda tomando como referência os conceitos que 

abarcam essa investigação, memória e identidade, identidade negra e gênero, foram 

elaboradas questões para a realização das entrevistas que buscaram reconstituir as 

vivências e experiências que as associadas tiveram com a Dança e com as práticas 

sociais no clube. Para uma compreensão mais ampla e aprofundada da Dança na 

relação com nosso problema de pesquisa, optamos por elencar abordagens 

específicas. Para tal fizemos a escuta de memórias relativas ao clube Fica Ahí; 

Clubes Negros; Senhoras ficaianas (mulher negra, papel da mulher); Dança 

(memórias, festividades); Identidade (coletiva, positiva e negra). Com base nas 

informações captadas, investimos na transcrição e exploração dos materiais 

coletados.  

 Concomitante à etapa de tabulação de dados e análise das entrevistas, 

partimos para o levantamento documental, realizando uma classificação das 

documentações sobre os eventos (bailes, concursos, jantares e etc.) que 
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aconteceram neste espaço de sociabilidade. Nesta coleta encontramos as Atas de 

reunião do Clube Fica Ahí, sendo acessadas e fichadas um total de oito, cujo marco 

temporal compreendia entre os anos de 1938 e 1990. 

 Para Gerhardt (2009), a pesquisa documental é semelhante a pesquisa 

bibliográfica, a diferença está na natureza das fontes, pois esta forma vale-se de 

materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetos de pesquisa. Além de analisar documentos 

de primeira mão (documentos de arquivos, igrejas, sindicatos, instituições etc.). 

A outra forma para obtermos contato com documentações foi feita através do 

acesso a arquivos particulares das senhoras ficaianas. Pudemos utilizar documentos 

que adquiriram ao longo de suas vivências no clube, como exemplo citamos convites 

dos eventos e fotografias. Sobre acesso a documentos particulares, o autor Lakatos 

aponta que “a primeira distinção a ser feita é entre domicílios e instituições, pela 

diferença de material que se mantém” (2003, p. 176). Ainda nesse sentido, nos traz 

apontamentos sobre os documentos particulares. 

Após realizar a etapas de coleta e análise dos dados obtidos através dos 

depoimentos das senhoras ficaianas e dos documentos encontrados, partimos para 

as escritas da monografia. 

Destacamos que a coleta de dados realizada nos solicitou um empenho 

intenso para realizar as ações metodológicas pretendidas. Encontramos diversas 

dificuldades no decorrer deste estudo (vide apêndice VI), que somente se 

concretizou devido ao auxílio de diversas pessoas e persistência. 

A partir do exposto, o presente estudo está estruturado em quatro capítulos. 

Na introdução apresentamos o tema, a justificativa, o problema, os objetivos e a 

metodologia desta pesquisa. O segundo capítulo trata do referencial teórico que 

sustentou este trabalho, para discutir o conceito de Memória e Identidade utilizamo-

nos dos autores como Kiefer (2005), Saballa (2006), Zubaran (2008) e Soares 

(2012) estes lidam com estudos que abrangem temáticas envolvendo recordações, 

emoções e momentos do passado que se relacionam a um assunto e/ou lugar com 

foco nos acontecimentos históricos, culturais e sociais; para abordar Identidade 

Negra dialogamos com autores como Munanga (1988; 2006), Gomes (2005; 2006) e 



 

24 

 

Silva (2012); Genêro, foi abordado via os autores Aguiar (2007), Aráujo (2005), Silva 

e Almeida (2009).  

No capítulo três, apresentamos os espaços de sociabilidade negra e os 

clubes negros existentes na cidade de Pelotas, bem como destacamos o histórico do 

clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo.  Em seguida, no capítulo quatro, abordamos a 

presença da Dança neste espaço de sociabilidade, lazer, recreação e afirmação 

identitária negra, destacando os bailes e eventos em que essa prática se 

manifestava, apresentando-a através das memórias das mulheres negras, no cotejo 

com outras fontes referentes os eventos da instituição. 

No final deste estudo, ofertamos as considerações finais, no qual ressaltamos 

as memórias pessoais das senhoras ficaianas acerca dessa manifestação, 

relacionadas às experiências sociais que tiveram no Fica Ahí, relatando o sentido de 

pertencimento e identidade que elas estabeleceram nesta associação através dessa 

linguagem artística. Via Dança e memórias, histórias foram reconstituídas e 

legitimadas por estas que são verdadeiras agentes históricas, as mulheres negras 

do clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo. 
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2 Apontamentos sobre memória e identidade, identidade negra e gênero 

 

O presente capítulo nos auxilia a conduzir um estudo sobre as memórias da 

Dança de mulheres negras que frequentavam ou ainda frequentam um espaço de 

sociabilidade inserido na cidade de Pelotas: o clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo. 

Para tal, discutiremos conceitos a partir de autores que abordam as temáticas 

memória e identidade, identidade negra e gênero. A apresentação da 

fundamentação teórica nos permite mostrar quais serão os olhares que nortearam o 

nosso objeto de pesquisa. 

Nesta investigação seguimos a linha de pesquisa Processos históricos, 

culturais e políticos, resgatando as memórias da Dança de mulheres negras, 

classificadas neste trabalho como agentes históricos, pois fazem parte da história do 

clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo, associação negra de extrema importância na 

cidade de Pelotas. De acordo, com Saballa, os “territórios das cidades passam a ser 

valorizados, seja por sua história local, seja pelas referências culturais dos seus 

moradores, importantes para sua identidade” (2006, p. 6).                                         

 Nesse sentido, estas mulheres são portadoras da memória viva deste espaço, 

pois suas experiências de vida se entrelaçam com as vivências do clube. Há uma 

relação familiar que, em muitos casos, vem desde a infância, passando de geração 

à geração, ou seja, fazem parte da história de um patrimônio da sociedade 

pelotense, pois ao recordarem suas vivências no clube, revisitam suas experiências 

pessoais, que remetem a um tempo e espaço, reativando assim o diálogo do 

presente com o passado (DELGADO, 2010, p. 17). 

As pesquisas que tratam sobre memória, lidam com estudos que abrangem 

temáticas envolvendo recordações, emoções e momentos do passado que se 

relacionam a um assunto e/ou lugar com foco nos acontecimentos históricos, 

culturais e sociais.  Visitando autores que escrevem sobre memória encontramos 

Delgado (2010), Kiefer (2005), Saballa (2006), Zubaran (2008) e Soares (2012), que 

compactuam das mesmas percepções ao se referirem a ela. Discutem sobre a 

relação das memórias coletivas e individuais e a questão da reafirmação de 

identidade dos protagonistas das memórias.  
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De acordo com o autor Delgado, memória é:  

 

[...] o termo usado para indicar a habilidade que o homem tem de gravar 
acontecimentos que possam ser readquiridos e aproveitados 
posteriormente. É completamente normal que o ser humano esqueça parte 
dessas informações, visto que a grande maioria delas se renova 
continuamente, dando lugar a novos conhecimentos adquiridos com o 
tempo. Nesse sentido, as novas memórias entram no enquadramento das 
que já existiam, formando a gama de lembranças que o indivíduo possui. 
São as recordações - em suas dimensões mais profundas – que conformam 
as heranças e acumulam tradições e experiências (DELGADO, 2010, p. 
211). 

 
A partir dessa lógica, é possível inferir que a memória é a capacidade de 

adquirir, armazenar, recuperar e reter informações, fatos e recordações alcançadas 

através de experiências, trajetórias de vida vivenciadas ou ouvidas, considerando 

que a elaboração da memória acontece no presente.  

A memória é uma reconstrução constante atualizada do passado, onde nos 

encontramos com as nossas raízes, nossos ancestrais, acessamos novamente as 

experiências, lembranças e etapas vividas. De acordo com Félix (2004, p. 39) ela 

“liga-se às lembranças das vivências e esta só existe quando laços afetivos criam o 

pertencimento ao grupo, e ainda os mantém no presente”.  

Conforme Delgado a história, o tempo e a memória são termos que estão 

interligados: 

 

Todavia, o tempo da memória ultrapassa o tempo da vida individual e 
encontra-se com o tempo da História, visto que nutre, por exemplo, de 
lembranças de família, músicas, filmes, tradições, histórias escutadas e 
registradas. A memória ativa é um recurso importante para a transmissão de 
experiências consolidadas ao longo de diferentes temporalidades 
(DELGADO, 2010, p. 17).  

 
Abrangemos a importância da memória não apenas como um depositário de 

fatos, mas também como um processo ativo de criações e significados. Além se 

preservar o passado, busca dar sentido a ele e formar as vidas dos envolvidos neste 

contexto.  

A memória se constitui de um passado interpretado, está sempre em 

processo de construção e reconstrução através de experiência de fatos que 

aconteceram no passado e que são ressignificados no presente (KIEFER, 2005, p. 
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23). Ao ler Zubaran (2008), percebemos que as identidades não são fixas e estão 

longe de terem esta característica. Estão sujeitas a mudanças devido à história, 

cultura e poder existentes e herdados de longa data, que ainda são transitórias. 

A retenção de informações, a partir das memórias, pode ser obtida através de 

nomes, pessoas, fotos, documentos, lugares, acontecimentos, entre outros fatores 

que possibilitem e incentivem seu acionamento promovendo, assim, o resgate das 

sensibilidades do passado (SOARES, 2012, p. 17).  

Ao pensarmos na memória e na relação das recordações com os momentos 

vividos, a autora Saballa aponta que: 

   

[...] através das lembranças recuperamos acontecimentos anteriores 
distinguimos o ontem de hoje e confirmamos que já vivenciamos um 
passado. Essa confirmação, por sua vez, nos refere um sentido de 
identidade, pois saber o que fomos confirma o que somos. Ao conhecer o 
passado, nos ligamos aos homens que vieram antes de nós, construindo 
uma noção de continuidade (SABALLA, 2006, p. 08). 

 

 Soares ressalta que: 

 

[...] as lembranças são sempre coletivas porque mesmo que em 
determinadas circunstâncias se esteja só, os indivíduos recordam tendo a 
referência de estruturas simbólicas de um grupo social (SOARES, 2012, p. 
20). 
 

 

Mas é necessário também pensar nos elementos que constituem a memória. 

O autor citado acima menciona que tais elementos são: individuais e coletivos 

(SOARES, 2012, p. 20), ou seja, há acontecimentos que foram vivenciados 

individualmente, mas podem estar atrelados a experiências compartilhada por um 

determinado grupo, de maneira coletiva.  

O autor Kierfer (2005) traz apontamentos sobre a identidade e a memória, 

indicando que ambas são resultado de interações contínuas entre o indivíduo e o 

coletivo. É necessário pensar em como, ambos, interferem nas relações temporais e 

sociais que fazem parte de uma cidade.  
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A construção das identidades possui forte influência dentro dos grupos 

sociais, pois ambos estabelecem relações entre si, bem como a memória 

desempenha um papel fundamental no processo de formação identitária do coletivo 

(SOARES, 2012, p. 21), fazendo com que, primeiramente, os sujeitos se conheçam 

e, depois, se reconheçam pertencentes a um processo histórico que segue sempre 

inacabado. Assim sendo, a identidade é representada em vista da interação entre o 

“eu” e a sociedade, pois o indivíduo se prende a uma estrutura social. De acordo 

com Kiefer (2005, p. 20) o sujeito “[...] coordena as questões subjetivas com a 

posição que ele ocupa no mundo social e cultural construindo sua identidade e 

contribuindo para a formação de uma identidade coletiva”. 

 Uma formação identitária coletiva depende da visibilidade de como própria 

imagem se constrói através da visão do outro, como se é visto pela sociedade, 

perante o outro (SOARES, 2012, 21). Isto interfere na memória coletiva criada a 

partir de aspectos culturais e sociais, segundo Saballa: 

 

Essa memória coletiva tem o significado mérito de colaborar para a 
percepção de fazer parte de um grupo de passado comum, aquinhoando 
memórias. Afirma a noção de identidade contida em uma memória 
partilhada histórica e simbolicamente; assegura a unidade e sentimento de 
pertença [...] (2006, p. 10). 

 
 Com base nisso, as construções identitárias tomam forma dentro dos grupos 

sociais, nos quais os significados criados por esse coletivo estabelecem relações 

entre si. 

Dessa forma, ao lidarmos com os elementos de representação dos sujeitos, 

estamos trabalhando com memórias, experiências, vivências, que geram relações e, 

como consequências, formam as identidades individual e coletiva. 

 Neste estudo, abordaremos memórias de um grupo de mulheres negras, 

memórias estas individuais em certos momentos e, por vezes, memórias coletivas. 

Recordações carregadas de historicidade em relação às suas vidas, suas vivências 

no clube e, consequentemente relacionada à História da cidade de Pelotas.  

 Destacamos, nesta proposta da pesquisa, a importância de abordar a 

identidade negra, por se tratar de um trabalho que lida com as memórias de 

mulheres negras, agentes históricas, de um clube negro. Recordações estas que 
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preservam trajetórias de suas vidas, relações e vivências que ocorreram no clube 

cultural Fica Ahí pra ir Dizendo. 

 Nas leituras realizadas sobre identidade negra, destacamos autores como 

Munanga (1988; 2006), Gomes (2005; 2006) e Silva (2012) que abordam o conceito 

de identidade negra, na relação com diversidade, etnia, gênero, “raça”3 e 

miscigenação. Esses assuntos promovem discussões que se refere à democracia 

racial. 

De acordo com Freire (1993, apud QUEIROZ, 2000, p. 103) “Todo brasileiro, 

mesmo alvo, de cabelo louro, traz na alma quando não na alma e no corpo, a 

sombra, ou pelo menos a pinta, do índio e ou do negro”. Ao pensarmos no contexto 

histórico em que discussão sobre identidade negra está inserida em nosso País, 

temos que levar em consideração que ela não surge apenas de uma diferença de 

tom ou de uma diferença biológica entre sujeitos negros, brancos ou amarelos. 

Conforme, Munanga a identidade negra: 

 

[...] resulta de um longo processo histórico que começa com o 
descobrimento, no século XV, do continente africano e de seus habitantes 
pelos navegadores portugueses, descobrimento esse que abriu o caminho 
para as relações mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro, à 
escravidão e enfim à colonização do continente africano e de seus povos 
(MUNANGA, 1988, p. 35).  

 

Sob esta ótica, é importante pensar que a identidade negra é construída a 

partir de um processo histórico, social, político e plural, ou seja, em meio a uma série 

de fatores que se diferencia de uma cultura para outra. Para Gomes (2006) a 

identidade negra é um processo que não acontece apenas quando se lança o olha 

sobre si mesmo envolve a interação com o outro, um olhar de fora, com uma 

perspectiva diversificada.  

 
__________________________

 
3 O termo “raça” neste trabalho, será mencionado entre aspas como uma forma de alusão e 
referência ao Racismo, considerando os vestígios da escravidão e as imagens que construímos sobre 
“ser negro” e “ser branco” no Brasil (GOMES, 2005, p. 09). A raça é o termo que expressa melhor a 
discriminação contra os negros, transmite o que é o racismo e afeta as pessoas negras da nossa 
sociedade. Por conseguinte, o conteúdo da raça é social e político, pois para o biólogo ou o 
geneticista humano a raça não existe (MUNANGA, 2006, p. 52), encontra-se apenas na cabeça e na 
prática dos racistas. 
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Gomes (2006, p. 03) destaca ainda que, para haver a construção da 

identidade, é necessário que haja uma interação, essa troca com o outro, que vai 

além da própria auto-percepção, do “eu”, visão própria de si, ao se deparar com 

interpretação do outro. A partir desta troca entre os sujeitos, pode haver a formação 

de uma identidade coletiva.  

Seguindo nesta linha de pensamento, Gomes (2005, p. 39), aponta que a 

identidade negra se constrói gradativamente, em um movimento que envolve 

diversas variáveis, causas e efeitos. Implica a relação com o outro: como se é visto 

pelo outro, a visão de mundo, a cultura e as trajetórias de vida de cada sujeito, 

interferem no julgamento da imagem. 

Nesse sentido, o autor acima ainda aponta que o cabelo crespo e o corpo 

negro podem ser considerados expressões e reforços simbólicos da identidade 

negra no Brasil. Dessa forma, os fatores de aparência são elementos importantes 

para auto-afirmação deste grupo étnico, bem como fazem parte da construção de 

uma identidade própria, que reverbera na visão do outro sobre ele, o olhar de fora.  

Em relação aos demais elementos que interferem na cor e identidade de um 

indivíduo, ressaltamos a posição social, as relações estabelecidas e o prestígio que 

possuem, como exemplo. E a maneira como a aparência do sujeito se relaciona com 

a construção da sua própria identidade negra é estabelecida através dos aspectos 

culturais. De acordo com Queiroz (2000, p.117) é a cor que passa a associar uma 

imagem estética de uma apreciação moral e também cultural.                                                                                   

 Para o autor Munanga (1988, p. 05), a identidade de cada sujeito é parcial, 

pois é formada pelo reconhecimento ou pela má visão que os outros possuem. 

Dependendo da percepção que formam, promove uma limitação da imagem, que 

prejudica o outro, devido à falta de reconhecimento da identidade. 

 Diante dos argumentos dos autores citados, a identidade não é algo nato, 

refere-se a um modo de ser, de se portar perante os outros, em relação à sociedade. 

Ela está ligada à cultura de um povo étnico e ao conjunto de suas práticas culturais. 

São representadas como referência para grupos sociais (GOMES, 2005, p. 41).  
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Dessa forma, é de extrema importância que o sujeito encontre um fio condutor 

que relembre sua história, contexto, para revisitar seus aspectos culturais e 

conseguir extrair destas variantes uma afirmação identitária, do seu lugar no mundo. 

Em relação à noção de pertencimento do negro de seu “lugar” no mundo, o 

autor Munanga (1988) destaca:  

 

A identidade consiste em assumir plenamente, com orgulho, a condição de 
negro [...]. A palavra foi despojada de tudo o que carregou no passado, 
como desprezo transformando este último numa fonte de orgulho para o 
negro (MUNANGA, 1988, p. 41). 

         

Por esse ângulo, percebemos que a identidade está sempre em 

desenvolvimento, lutando por uma reconstrução de afirmação negra positiva, 

buscando superar a discriminação racial que ainda hoje acontece e muito, com 

intuito de que a sociedade avance em relação ao reconhecimento e valorização do 

negro. Sendo assim, a identidade é um fator que desempenha papel importante na 

criação das redes de relações e de referências culturais dos grupos sociais. Aponta 

ainda aspectos culturais, no qual se expressam através de festivais, bailes, 

religiosidade, comportamentos, gastronomia e tradições populares. 

Ao ler Silva (2012), encontramos ideias referentes aos espaços de 

sociabilidade dos negros, como por exemplo os clubes, no qual a identidade negra é 

concebida como uma identidade de base racial.                                                                 

        Reconhecer-se em uma identidade pressupõe corresponder afirmativamente a 

uma interpretação e estabelecer uma noção de pertencimento a um determinado 

grupo social como referência (MUNANGA, 2006, p. 52). 

Ao refletirmos sobre as memórias de mulheres negras e sobre suas noções 

de pertença identitária, é imprescindível abordarmos a questão do gênero. Essa 

discussão é de longa data e envolve diversos contextos, a exemplo da construção 

social e cultural do gênero. 

Na busca de estabelecer um diálogo traremos os autores Aguiar (2007), 

Araujo (2005), Silva e Almeida (2009), Ismério (1995), Jesus (2012) e Lopes (1997). 

Ressaltaremos, também, algumas abordagens sobre o papel da mulher na 
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sociedade, tomaremos por base as reflexões das autoras Hanner (2003), Mattos e 

Soihet (2003) e Priore (2004). 

Percebemos que a relação de gênero é construída socialmente e surge desde 

o nascimento dos sujeitos, onde meninos e meninas são “ensinados” a se portarem 

de acordo como são identificados, devem ter e representar um papel de gênero que 

seja adequado para sociedade (JESUS, 2012, p.08). Enquanto indivíduos, temos 

características comuns e próprias na definição de ser homem ou ser mulher, (SILVA; 

ALMEIDA, 2009, p. 12), assimilando este direcionamento, percebemos que o gênero 

é uma construção, onde há elementos que interferem nas categorias de identidade. 

Geralmente as diferenças entre homens e mulheres são influenciadas pelo 

meio social. Sobre essa relação, o autor Jesus aponta que:  

 

[...] o sexo é biológico, gênero é social, construídos pelas diferentes 
culturas. E o gênero vai além do sexo. O que importa na definição do que é 
ser homem ou mulher, não são os cromossomos ou a conformação genital, 
mas a auto-percepção e a forma como a pessoa se expressa socialmente 
(JESUS, 2012, p. 09).  

 

A partir do exposto, inferimos que a definição de gênero abarca aspectos 

culturais, promovendo uma classificação social. Gênero é uma construção social 

baseada em relações de poder. Segundo Ismério (1995, p. 19), o “caráter 

conservador é observado no discurso referente à mulher [...]”.  

A concretização da ideia de gênero, como construção social, seguindo a 

perspectiva da construção do feminino, ocasiona necessariamente a reconstrução 

do masculino (ARAUJO, 2005, p. 48). Na qual, esta relação sempre promoverá 

conflitos, onde estão em questão os diversos direitos, valores, poderes e deveres. 

De modo que a construção sociocultural da feminilidade se opera através de 

discriminações, delicadeza, passividade e submissão (MATOS; SOIHET, 2003, p. 

21).                                        

 O desafio é compreender o gênero como constituinte das identidades dos 

sujeitos, no qual tais identidades podem ser plurais, múltiplas, que se transformam e 

não são fixas ou permanentes (LOPES, 1997, p. 24).   
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 As experiências femininas e masculinas se configuraram ao longo da história 

da humanidade (MATOS, SOIHET, 2003, p. 07), vislumbrando uma condição da 

mulher que se opunha a uma condição do homem. As autoras afirmam ainda que a 

tentativa de inserir a masculinidade e feminilidade no contexto das construções 

socioculturais e, por isso, históricas, propagam uma prioridade política.  

Sobre o gênero na perspectiva feminina o autor Aguiar (2007), aponta que: 

 

Os estudos feministas passaram a utilizar o termo gênero para interpretar 
as relações entre homens e mulheres. Gênero designaria os significados 
simbólicos e sociais associados ao sexo. Com isso era possível observar 
que certas atividades associadas ao feminino muito mais que uma 
atribuição “natural” ligada ao sexo, era uma construção sócio cultural que 
justificava a subordinação das mulheres aos homens. As desigualdades 
entre homens e mulheres eram, portanto, naturalizadas (2007, p. 86). 
 

 
 Os significados das relações entre os gêneros, vistas como integrantes de um 

universo mais amplo, diversificado e complexo, não podem se separar das 

dimensões sociais e étnicas que passam pelas diferenças que definem uma 

determinada sociedade (MATOS; SOIHET, 2003, p. 08). Para Aguiar (2007, p. 86), 

um dos aspectos que interfere na questão do gênero, é a identidade, juntamente à 

etnicidade no qual indicam um caráter subjetivo da construção de nossas 

identidades sociais. De modo que é possível observar que a dimensão do gênero, 

assume um papel importante no desenvolvimento das hierarquias sociais. 

Nesse seguimento, a questão histórica de uma identidade feminina, pautada 

na natureza universal da mulher, isto é, para além dos tempos e lugares, e, em 

contraposição, além da própria história (MATOS; SOIHET, 2003, p. 08), demonstra a 

importância de reconhecer as especificidades étnicas, geracionais, sociais e de 

gênero expressando as diferenças e conflitos de classe. 

Ao lermos Hahner (2003, p. 207), encontramos reflexões sobre a realidade da 

mulher negra no século XX: “em uma sociedade de divisão de classes rígida, as 

mulheres negras permaneciam no mais baixo nível da escala social. Ser negra e 

também mulher era uma dupla desvantagem [...]”.  

 Estes fatores influenciaram em uma desvalorização da imagem das mulheres 

negras diante da sociedade, na qual não eram respeitadas e nem “aceitas”, devido à 
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cor da pele, a classe social e ao sexo. Isso transparece uma tripla discriminação que 

operava no período.  

 Conforme a autora Priore (2004, p. 582) “normalmente, as mulheres negras 

são apresentadas, [...] como figuras extremamente rudes, bárbaras e promíscuas, 

destituídas, portanto, de qualquer direito de cidadania”.  

 A autora Silveira (2006, p. 15) apresenta reflexões sobre a ausência do  

ressaltamento dos atos e representações das mulheres negras enfatizando o sentido 

destas, por ser simultaneamente, simbólico e político.  

 Em relação à discriminação que a mulher negra sofre que acontece quando é 

negada a possibilidade de estudar, bem como ser afastada das escolas, por 

necessidade de trabalhar para ajudar no sustento da família, devido a sua cor da 

pele, a cultura e ao seu grupo étnico (SILVA, 1998, p. 11). Sendo que estas 

mulheres não são apenas fonte de conhecimento sobre suas condições sociais e 

econômica, são muito mais do que isso, são agentes de conhecimento a partir das 

experiências que viveciram ao longo de suas trajetórias. 

 Com base nesse conhecimento as estruturas autoritárias e preconceituosas 

vão sendo superadas devido á emancipação da mulher e das etnias que são 

oprimidas pela sociedade. Mas se a transformação de pensamento e atitude do 

homem não se transformar, não havendo uma revolução por parte dele (MURARO, 

2003, p. 39). A revolução da mulher ficará pela metade e nada acontecerá nem 

mudará. 

 Assim como a auto-imagem de forma positiva está representada pelas 

afirmações que ser mulher negra implica, no sentido de gostar da sua figura, 

acreditar em si própria, não se sentir inferior devido as circunstâncias encontradas 

em um país em que ainda há discriminação racial e social. Mesmo com as 

opressões sofridas, se sobressair a estes processos, sendo necessário assumir 

posições mesmo que pareça inútil. A crítica às relações sociais e às propostas para 

transformá-las de acordo com os parâmetros da sociedade e também trabalhar as 

diferenças dos sujeitos sem promover desigualdades e discriminações (SILVA, 

1998, p. 03). Dessa forma, conseguir superar a invisibilidade conferida aos 
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descendentes de africanos nas diferentes esferas da vida nacional e social, em 

relação à displicência com que a cor tem sido tratada nas estatísticas brasileiras.  

 O autor Aguiar, ressalta alguns fatores que interferem na construção das 

hierarquias sociais associadas às mulheres negras, entre eles:  

 

Há uma dimensão ligada à classe social. Ou seja, essas mulheres sofrem a 
discriminação associada à falta de recursos econômicos e à sua posição 
subalterna ligada ao trabalho manual. Para uma compreensão melhor dessa 
desigualdade não se pode deixar de acrescentar a dimensão étnico racial, 
as mulheres negras pertencem a um grupo social historicamente 
discriminado. Suas características físicas ligadas à negritude foram 
estigmatizadas (AGUIAR, 2007, p. 87).  

 

Com base nesse assunto, podemos perceber a desvalorização destas 

mulheres e de suas imagens, e, ainda atestar à discriminação racial que sofreram e 

ainda sofrem atualmente. De modo que, construir uma auto-imagem positiva da 

mulher negra em uma sociedade que a exclui e discrimina é uma marca do processo 

de construção da identidade racial destas (SILVA, 1998, p. 05). Sendo uma missão 

difícil, mas não impossível, principalmente por ser uma tarefa que não apaga a força 

e a dignidade dessas mulheres.  

 As mulheres sempre enfrentaram diversas barreiras sociais em relação à 

intimidação física (consideradas “sexo frágil”), desqualificação intelectual e sujeição 

ao assédio sexual (PRIORE, 2004, p. 518). Elas sempre tiveram que lutar contra 

muitos obstáculos para conseguirem se inserirem nos espaços, sejam de trabalho 

ou sociais, em razão da naturalização dos homens nestas esferas.  

 Através do presente capítulo nos reportamos à uma breve e sucinta   

discussão teórica referente aos conceitos de Memória e identidade, ressaltando as 

relações das memórias coletivas e individuais, bem como sua contribuição no 

processo de formação identitária de grupos sociais.  

Apontamos a construção da identidade negra, através de um processo 

histórico, social, político e plural, percebendo que uma série de elementos interfere 

nela, pois para haver a construção da identidade, é necessário que haja uma 

interação com o outro, que vai além da percepção de si próprio. Além de termos 

refletido, de forma concisa, sobre gênero quanto construção social e cultural, para 
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compreendermos o entendimento do papel social da mulher, historicamente 

construído.   

Na sequenciam iremos abordar os espaços de sociabilidade negra fundados 

na cidade de Pelotas. Ainda destacaremos o histórico do clube cultural Fica Ahí pra 

ir Dizendo, bem como a participação dos seus associados, trazendo as recordações 

das senhoras ficaianas sobre suas experiências neste local.  

 



3 Sociabilidade negra e clubes negros: e assim nasce o Fica Ahí pra ir 

Dizendo 

 

Este capítulo versa sobre o contexto em que os clubes negros surgiram na 

sociedade pelotense, com destaque ao período compreendido entre 1910 e 1931, 

tempo áureo dos cordões e carnavais de rua na cidade de Pelotas. Os objetivos aqui 

são compreender as circunstâncias históricas em que os clubes negros surgiram, 

identificar os principais, bem como acessar informações possíveis referente a cada 

um, para então analisar o clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo. 

Nesse sentido, encontramos autores como Silva (2008; 2011), Loner (2005; 

2010), Loner; Gill (2005; 2012) e Tanno (2011) que elaboram significativas reflexões 

acerca da história dos negros na cidade de Pelotas, relacionando-as com a origem 

dos clubes negros, como o clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo. 

A cidade de Pelotas utilizava a mão-de-obra escrava nas charqueadas da 

região, esta atividade mantinha a produção econômica do município.  

 Durante o século XIX, houve uma ascensão econômica local movida pela 

produção do charque, conhecido como uma carne salgada e seca ao sol (MELO, 

2009). Segundo Silva (2008, p. 31): “As charqueadas foram se instalando ao longo 

do Canal de São Gonçalo e logo se estabeleceu um importante polo charqueador na 

cidade”. Em vista disso, a população dos cativos foi consideravelmente ampla nesta 

região, os negros trabalhavam na intensa indústria do charque, bem como nos 

estabelecimentos que possuíam derivados e subsidiários dos produtos das 

charqueadas como curtumes, fábricas de sabão e de vela (SILVA, 2008, p. 31). Com 

o desenvolvimento das charqueadas, a população africana e afrodescendente foi 

aumentando na cidade.  

Os escravos, além de trabalharem nas charqueadas, com trabalhos braçais, 

desempenhavam também atividades domésticas e urbanas. E ainda foram artistas, 

especializados em suas áreas, como pintores e artesãos (LONER, 2010, p. 247), no 

qual exerciam atividades ligadas a ofícios específicos como marcenaria, alfaiataria, 

sapataria, por exemplo. Era nas cidades que havia maior possibilidade dos negros, 

através de seu trabalho, conseguirem comprar sua liberdade.                                                                   
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 Em termos quantitativos sobre o número de escravos na localidade, Loner 

afirma: 

Pelotas teria 1.226 escravos em 1814 e 4.788 em 1859, alcançando o ápice 
de 6. 526 em 1884, mas decrescendo para 2.831 no ano seguinte [...]. No 
cômputo geral, isso significava que este município, sozinho, era responsável 
pela utilização de quase 10% do total de escravos do Estado (LONER, 
2010, p. 31). 

 
 

As autoras Loner e Gill (2012), ainda nos trazem indícios de que após a 

Abolição da Escravatura, em 1888, a população afrodescendente compunha trinta e 

três por cento da população do município, bem como, a maior parte destes 

trabalhadores permaneceram na região. Por conseguinte, deram origem a uma 

comunidade negra urbana razoavelmente integrada na sociedade pelotense.  

Os negros que continuaram no município empregaram-se em oficinas, 

construções civis, atividades no Porto, entre outras. Também se empregaram nas 

fábricas de chapéus, cerveja e tecido (LONER, 2010, p. 247). As fábricas de tecido, 

concentravam maior número de mulheres, que também desempenhavam trabalhos 

domésticos em casas de família. Mas, no setor do comércio, a predominância era 

masculina, pois os homens tinham mais facilidade de conseguir emprego nesses 

locais. 

Nesse sentido, observamos ampla população negra na cidade de Pelotas, 

que foi edificada material e culturalmente com forte contribuição dos negros, no 

entanto, sua invisibilidade é uma realidade na sociedade.  

Assim, como reforço da discriminação racial em relação aos sujeitos étnicos, 

nos primeiros anos da República, proibiram aos negros de circular nos “espaços 

públicos, como algumas praças, frequentar clubes e cinemas, cafés, confeitarias, 

bares e em alguns casos, até barbearias" (LONER, 2010, p. 247). 

Estes fatores, entre outros, contribuíram para os negros buscarem lutar pelos 

seus direitos e construírem espaço próprios. A elite branca não permitia aos sujeitos 

negros frequentar um mesmo espaço público, o que acentuava uma hierarquização 

socia3.l, na qual a elite se situava no topo e o povo na base (SILVA, 2011, p.31).  
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Nesse contexto, o surgimento de redes de sociabilidade negras buscava 

reparar seus membros, neste caso a população negra, das dificuldades que 

passaram e passavam em relação ao acesso aos meios sociais e educacionais, 

como exemplo, causadas pela discriminação racial.                                                                     

Sob esta perspectiva, a autora Silva, ainda nos indica que: 

 

[...] os negros sofriam uma hierarquização permeada pela noção racial, o 
que justifica e não o diferente desdém para os homens livres, mas de pele 
escura, quando da colocação de seus hábitos e costumes, visto que por 
essa hierarquização estes eram considerados irracionais e em muitos 
casos, tidos como sombras de gente, simples mercadorias utilizadas de 
acordo com a vontade dos detentores do poder econômico (SILVA, 2011, p. 
32). 

 

Sendo assim, os negros buscaram possibilidades de conviverem entre si, 

procurando dessa forma oportunidades de socialização, lazer e recreação. A 

comunidade negra pelotense procurava se unir entorno dos mesmos objetivos, entre 

eles, a intenção de firmarem laços de identidade com os seus, para reforço da noção 

de pertença e construção de espaços próprios dentro da sociedade. 

As manifestações culturais cultivadas pelos negros, como culinária, 

religiosidade e a Dança, em específico o samba, entre outros aspectos culturais, 

passaram a sofrer perseguição da elite e da polícia (SILVA, 2011, p. 86). O evento 

símbolo dessa intolerância foi o Carnaval, pois não se “encaixava” nos valores 

estipulados pela sociedade (SILVA, 2011, p. 228). Em vista disso, os limites eram 

mais rígidos nestas festividades. Em relação às demais práticas de manifestações 

culturais afro-brasileiras, supervisionadas, ainda houveram algumas outras 

proibições, entre elas, a da capoeira, sob alegação de ser um ato “violento” e que 

não podia ser praticado pelos negros, pois não se adequava aos padrões vigentes. 

Foi neste período de ações discriminatórias, envolvendo o governo e a 

população negra, que os sujeitos étnicos intensificaram movimentos de luta e 

reivindicações pelos seus direitos e, a partir disso, foram sendo fundadas diversas 

associações negras com caráter bem diversificado, algumas em prol da reafirmação 

da identidade negra, outras de entretenimento e lazer. Ressaltamos que as 

associações que mais se destacaram foram as carnavalescas.                                                                                                                                
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Os espaços de sociabilidades negras concentraram-se principalmente no 

período de 1920, onde surgiu o maior número de entidades carnavalescas e 

esportivas no município (LONER; GILL, 2012, p.04). É de extrema relevância 

destacarmos a criação desses lugares como alternativa ao preconceito enfrentado 

pelos negros, pois a eles não era permitido frequentar clubes disponíveis na cidade.  

De acordo com Silva (2011, p. 92) “[...] estas associações tinham em comum 

a busca pela inserção social dos negros, que eram impedidos de participarem de 

associações já existentes criadas pela elite”. 

A rede associativa formada pelos negros contribuía na integração de seus 

membros na sociedade, em relação à construção de relacionamentos, amizades e 

possibilidades matrimoniais e de empregos. 

Outro elemento agregador da população negra foram os jornais do município 

que anunciavam notícias sobre as diversas nomeações dos espaços que tinham o 

propósito de comemorar os “festejos de momo, entre elas principalmente grupos, 

cordões, ranchos e clubes” saiam nos carnavais de rua da cidade (Silva, 2008, p. 

41).  

Um dos meios que se tornou uma rede social negra, bem como ganhou 

prestígio no município e se tornou um instrumento de divulgação dos pensamentos e 

ideais dos negros, foi o jornal A Alvorada, fundado em 1907.  

Sobre o jornal A Alvorada, a autora Silva, aponta que: 

 

Por vezes, elencavam valores da raça em torno de uma identidade negra 
fechada, exemplificados através das páginas do A Alvorada, em que alguns 
articulistas colocavam os negros como parte de uma „raça etiópica‟, 
referenciando a Etiópia simbolizada como „resistência e liberdade para os 
negros e africanos espalhados pelo mundo [...] (SILVA, 2008, p. 34).  

 

Sob essa perspectiva, é possível perceber que o jornal A Alvorada, 

desempenhava papel importante e de referência para esses indivíduos. Em suas 

reportagens buscava destacar a valorização do negro e elevação cultural e social do 

grupo de trabalhadores, possuindo assim, um caráter de jornal negro e operário 

(LONER, 2010, p. 253). 

Nesse momento surgiram, primeiramente, os cordões carnavalescos negros 

de rua, entre eles: Depois da Chuva, fundado 1916; o Chove Não Molha surgido em 
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1919, Fica Ahí Pra ir Dizendo e Quem Ri de Nós têm Paixão em 1921 e por último o 

Está Tudo Certo, em 1931 (SILVA, 2011, p. 83).  

Os cordões carnavalescos também eram chamados de ranchos pela 

imprensa. Independente do nome dado, o fato é que a maior parte deles durou 

pouco tempo (SILVA, 2011, p. 110). Os cordões eram utilizados como reduto da 

cultura negra, consequência da discriminação presente no município, que impedia a 

participação de negros nos demais meios de sociabilidade, conhecidos como “clubes 

de brancos”. Sendo assim, estes espaços começaram a ser agentes importantes e 

idealizadores da união e valorização da cultura negra, estipulando metas que 

potencializassem a construção de uma identidade negra. 

Devido à repercussão e importância que os cordões carnavalescos tiveram na 

cidade de Pelotas para população negra, bem como a vontade que os negros tinham 

de ter um espaço próprio para poderem festejar, não apenas o Carnaval, mas 

também outras festividades houve então uma massiva mobilização por partes dos 

sujeitos que participavam destas entidades. E devido a essa organização, de acordo 

com Silva (2012, p. 111) antes mesmo de adotarem a denominação oficial de clube 

os jornais já assim os denominava. 

Em relação à definição de clubes negros a autora Escobar aponta que: 

 

Os Clubes Sociais Negros são espaços associativos do grupo étnico afro 
brasileiro, originário da necessidade de convívio social do grupo, 
voluntariamente constituído e com caráter beneficente, recreativo e cultural, 
desenvolvendo atividades num espaço físico próprio (ESCOBAR, 2010, p 
61).  
 

Nas associações negras passaram a acontecer eventos como festas em 

datas comemorativas, aniversários das instituições, celebração do Dia das Mães, 

Páscoa, Natal, além de quermesses, piqueniques e bailes mensais de 

confraternização (LONER, 2005, p. 02). As atividades realizadas eram referentes 

aos blocos carnavalescos criados dentro destas instituições, que tinham forte 

tradição nos locais de sociabilidade negra. Tais comemorações que começaram na 

rua com os cordões, foram levadas para dentro dos salões dos clubes, com eventos 

organizados e festejados pelos seus membros.                             

 O primeiro clube negro que surgiu como um cordão carnavalescos, foi a 

Sociedade Recreativa Depois da Chuva, fundada no dia 19 de fevereiro de 1917, 
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sendo de caráter recreativo, criado por jovens negros, que tinham a intenção de 

festejar o Carnaval. Esta associação era vinculada aos clubes esportivos, como por 

exemplo União Democrata e Vencedor e a blocos das Levadinhas e Mocidade 

Pelotense, blocos estes que faziam festas na sede do Depois da Chuva (SILVA, 

2011, p. 111). Entre as atividades realizadas por esta entidade estavam as 

passeatas em comemoração ao aniversário da Sociedade Depois da Chuva. E, 

nesta data, os sócios atravessavam as ruas da cidade, partindo da sede da 

associação, no qual se situava na Rua 16 de julho, passando por diversos locais do 

município. Para fechar as festividades eram realizados chás dançantes e saraus 

(SILVA, 2011, p. 119).  

O Grupo Carnavalesco Chove Não Molha, foi criado no dia 26 de fevereiro de 

1919, em uma alfaiataria local. Dentre os fundadores, estava o dono da loja “Otacílio 

Borges Pereira, do qual partiu a ideia somando os também Alfaiates, Antonio Silveira 

Falcão, Henrique Câncio de Paula, Pedro Vargas e Antenor Vieira” (SILVA, 2011, p. 

121). Com o sucesso e repercussão que o grupo gerou, se tornou uma “utilidade 

pública em 1966, passando a denominar-se clube cultural Chove Não Molha” 

(ESCOBAR, 2010, p. 68). 

Buscando o caráter recreativo, o intuito, em um primeiro momento, também 

foi festejar o Carnaval, assim nasceu o Grupo Carnavalesco Chove Não Molha. 

Desenvolveu uma estrutura com atividades semanais no clube e planejamentos de 

festas durante o ano todo (SILVA, 2011, p.121).  

Entre suas principais festividades estavam: o baile em homenagem ao dia 13 

de Maio, o da Primavera, o de São Pedro, em alusão ao calendário católico, e o de 

Aleluia, realizado no sábado de aleluia. 

Mesmo sendo um clube negro, averiguava pedidos de solicitações de brancos 

a compor o quadro de sócios. Em alguns casos, acontecia a aprovação e inserção 

de sujeitos brancos, mas era necessário que o caso fosse analisado pelo Conselho 

da associação. Situação peculiar era a preferência de que o candidato a sócio 

tivesse um familiar negro. Como exemplo, citamos que no caso da mulher ser 

branca e o marido negro, o que possibilitava a abertura de uma exceção, sendo 

permitida então, a inserção dela, como membro do clube (SIVA, 2011, p. 195).                                              
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 O Chove criou seu estatuto com o objetivo de definir regras de conduta, 

comportamento e funcionamento. Consta que os interessados em se tornarem 

sócios da instituição deveriam preferencialmente ser apresentados por associados 

do clube. Entretanto, em alguns eventos, como por exemplo os bailes, era permitido 

que sujeitos que não fossem sócios frequentassem o Clube Chove Não Molha, 

nessa ocasião eram menos rígidos com os não associados (LONER; GILL, 2012, p. 

09). Também tinha o propósito de se relacionar com as demais associações negras 

do município, enviando convites dos seus eventos para os demais clubes negros, 

entre eles o Clube Fica Ahí pra ir e a Sociedade Recreativa Depois da Chuva. 

Nesse seguimento das fundações das associações negras, surgiram ainda os 

clubes Quem Ri de Nós Tem Paixão e Está Tudo Certo, os quais funcionaram por 

menos tempo, ambos de caráter recreativo e também criados como cordões 

carnavalescos. 

O Clube Quem Ri de Nós Tem Paixão, foi fundando em junho de 1921, era 

uma associação constituída por jovens operários, que não tinham condições 

financeira para participarem dos locais de sociabilidade, mas possuíam vontade de 

ter um lugar para festejar o Carnaval.  

 Neste clube foram criados blocos de carnaval fundados pelos seus membros 

para se divertirem. Os desfiles realizados pelo Clube Quem Ri de Nós Tem Paixão, 

eram famosos no município e despertavam a atenção do público, mesmo as 

fantasias e os instrumentos não sendo os mais luxuosos.  

Na continuidade desse percurso cronológico, salientamos que 1921 também 

foi o ano de fundação do Clube Fica Ahí pra ir Dizendo, entidade que abordaremos 

com maior profundidade à diante, neste capítulo. 

O Está Tudo Certo nasceu em 1931, como um cordão carnavalesco, “teve 

como principal mantenedor um dos donos do Jornal A Alvorada, Juvenal Penny” 

(Silva, 2011, p. 127). Devido à posição do fundador deste espaço, neste jornal o 

cordão aparecia assiduamente em suas reportagens. Na memória da população, 

ficou a recordação desta associação, criada como um meio de convivência para a 

população negra.                                                                                               
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A partir da origem e contexto de cada clube negro, foi possível averiguar que 

nas entidades Depois da Chuva, Está Tudo Certo e Quem Ri de Nós Tem Paixão, os 

frequentadores eram desfavorecidos financeiramente.                      

No Clube Chove Não Molha, os participantes se encontravam em uma 

posição intermediária, pertenciam à classe “média” (LONER; GILL, 2012, p. 08).                                                                                                

Em relação aos clubes criados entre 1910 e 1931, período este em que estas 

associações negras surgiram e que o Carnaval pelotense se encontrava no auge 

das atividades carnavalescas, apenas os Clubes Fica Ahí ir Dizendo e o Chove Não 

molha, seguem funcionando.  

As regras de convívio nestes espaços eram bem mais rigorosas que 

atualmente. No período áureo das festividades nestes espaços, em específico no 

Fica Ahí havia um número maior de associados. Hoje em dia ainda há sócios, 

frequentadores e simpatizantes, mas em menor número. Além disso, a tradição de 

frequentar eventos em clubes sociais não é mais tão prevalente quanto antigamente. 

Uma das famosas práticas nestes espaços de sociabilidade, as associações 

negras, era a coroação de “Rainhas”. A participação em cortes de Rainhas de clubes 

sociais era símbolo de status, nessa condição as jovens se sentiam prestigiadas. 

Entre as prerrogativas de uma rainha estava a oferta de festas em sua residência 

para os integrantes dos clubes e visita a outras instituições negras, até mesmo de 

brancos.      

   Esta inserção social de forte tradição no período correspondente 

principalmente às décadas de 1930 a 1960 era de extrema importância. O incentivo 

a frequentar estes locais e participar de suas práticas sociais era uma herança 

transmitida por pais e mães para os filhos, seguindo de forma geracional, onde os 

valores dos antepassados seguiam sendo cultivados.                                                            

Hoje os jovens costumam frequentar outros espaços para se socializarem 

como, bares, boates, festas, restaurantes e etc.. Consequentemente, configura-se 

um novo cenário no interior desses clubes, que é a presença, predominante, de 

frequentadores da maturidade.  
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Na situação presente, esses clubes correm o risco até mesmo de fechamento, 

levando-os a extinção, pela não permanência dos sócios que contribuam 

financeiramente, como forma de garantia da manutenção e funcionamento dos 

mesmos. 

É possível perceber um movimento muito atual que se configura como uma 

“sazonidade” que é quando os jovens se afastam dos clubes sociais, quando entram 

na adolescência, exploram outros ambientes e, com o passar do tempo, quando 

estão mais maduros e constituem família, acabam voltando a frequentar os clubes e 

seus eventos sociais.  

Dessa maneira, a prática de frequentar os clubes sociais e as atividades 

oferecidas por eles, só não deixa de existir devido, majoritariamente, aos poucos e 

antigos frequentadores, que permanecem ou retornam aos seus clubes de infância. 

Seguem no esforço de incentivar parentes e amigos a prestigiarem os eventos 

sociais, na tentativa de não deixar a tradição familiar morrer.  

Via tradição geracional mantida por algumas famílias negras pelotenses, 

percebemos a valorização da cultura de seus ancestrais, que tiveram efetiva 

contribuição na fundação, existência e permanência desses espaços. 

Após compreendermos o contexto histórico em que os clubes negros 

surgiram na cidade, identificamos e expomos informações sobre os principais da 

cidade de Pelotas, fundados entre 1910 e 1931: Sociedade Recreativa Depois da 

Chuva, Clube Chove Não Molha, Está Tudo Certo e Quem Ri de nós Tem Paixão. 

Apresentaremos, a seguir, o clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo, trazendo dados 

referentes à sua fundação e sobre as práticas sociais desenvolvidas nesta 

associação, no cotejo com as memórias das mulheres negras frequentadoras do 

Fica Ahí. 

 

3.1 O clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo 

 

O clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo foi fundado em 27 de janeiro de 1921 

na Praça da República, que veio a se tornar a Praça Coronel Pedro Osório, local em 

que um grupo de amigos estava reunido: Osvaldo Guimarães da Silva, Renato 

Monteiro de Souza e João Francisco Ferreira (SILVA, 2008, p. 41). Eles decidiram, 
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naquele dia, criar um cordão carnavalesco, com intuito de comemorar o Carnaval. 

Os jovens, entusiasmados com a ideia de abrilhantar ainda mais o famoso Carnaval 

pelotense, foram espalhar a novidade pela cidade. Nisso, um ficou na praça e foi 

orientado, pelos outros, a permanecer ali para ir avisando às pessoas sobre onde 

seria a concentração dos participantes. Assim surgiu o nome do cordão 

carnavalesco “Fica Ahí pra ir Dizendo” (LIMA, 1999, p. 01). 

Após alguns dias, o grupo iniciou a preparação para os desfiles 

carnavalescos. Os ensaios foram dirigidos por Lino Silveira, com a trilha musical de 

Afonso Aguirre, composto por um vasto repertório de marchas, canções e choros 

desse período (LIMA, 1999, p. 01).                                                                                                     

Os desfiles do grupo tiveram grande repercussão, por conseguinte, os 

integrantes resolveram seguir com as festividades. Esse envolvimento dos 

participantes, com o passar dos anos, modificaria a atuação do cordão 

carnavalesco.  

O Cordão Carnavalesco Fica Ahí pra ir Dizendo, desfilava no Carnaval de rua 

pelotense, junto aos foliões saía um conjunto de músicos tocando marchinhas 

carnavalescas e alegrando os participantes do cordão. Em fevereiro de 1947, o 

cordão ganhou o concurso de simpatia nos desfiles de Carnaval, recebendo um de 

seus primeiros troféus (Atas número 396, do dia 14 de janeiro de 1947, s/p; e 

número 400, do dia 25 de fevereiro de 1947, s/p).  

O Cordão Fica Ahí pra ir Dizendo, de acordo com Lima, passou por diferentes 

endereços entre eles: 

 

A primeira sede “O Cordão Carnavalesco Fica Ahí pra ir Dizendo”, foi na 
Rua Félix da Cunha, 815. Ao comemorar seu primeiro aniversário, a 
sociedade já bem estruturada [...]. Passando algum tempo, a sede muda-se 
para Rua Cassiano esquina Gonçalves Chaves. Em meados de 1935, é 
escolhido o prédio da Rua Féliz da Cunha, 774 que acolheu a sociedade até 
1954. Em 1948, Cordão Carnavalesco passou a Clube Carnavalesco, já 
contava com uma grade de sócios bem significativa [...]. Em terreno situado 
na rua Mal. Deodoro, 368, no dia 1° de janeiro de 1953, foi lançada a Pedra 
Fundamental (GISELDA, 1999, p. 1). 
 
 

 O Fica Ahí, passou por diversas localidades até chegar à sede atual, na rua 

Mal. Deodoro, n° 368, o que só foi possível com a ajuda de sócios e simpatizantes 

que contribuíram para que essa meta fosse alcançada. À vista disso, no dia 14 de 
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fevereiro de 1954, a sede própria e atual foi inaugurada, com festividades para 

comemorar a abertura. O clube era formado por negros que se reuniam para se 

socializarem, através de bailes, campeonatos esportivos entre outros eventos em 

que haviam algumas regras para suas realizações.  

Este clube estava “inserido em um contexto político, econômico e social” 

(SILVA, 2008, p. 33), que repercutiu nas ações realizadas internamente. Esta 

entidade se constituiu como um espaço reservado aos negros. 

Ao refletirmos sobre a criação do Clube Fica Ahí, averiguamos que foi 

semelhante aos demais associações negras pelotenses, pois foram criados como 

cordões carnavalescos e tinham o mesmo propósito, comemorar o Carnaval e os 

festejos do Momo. Porém com o devido diferencial a algumas ações, este espaço se 

distinguiu das demais associações negras. 

Um dos fatores que pode ter contribuído para isso, foi que em 1953 o clube 

abrigou uma Escola Estadual de Primeiro Grau, o Grupo escolar Dr. Francisco 

Simões no andar inferior da sua sede, na Rua Mal. Deodoro, n° 368, (LIMA, 1999, p. 

02) durante vários anos, tendo inclusive um convênio com o governo do Estado 

(TANNO, 2011, p. 345). Ainda buscava conservar e prestigiar as ações realizadas 

pelo Grupo Escolar Francisco Simões.  

Depois da mudança de cordões para clubes negros, algumas associações 

criaram blocos carnavalescos. Assim o Bloco dos Teimosos foi fundado pelos 

membros do Fica Ahí.    

Ainda em 26 de maio de 1953 o clube passou de carnavalesco para cultural, 

enriquecendo assim um dos primeiros objetivos da associação, que era – entre 

outros - desenvolver manifestações culturais em seu espaço (LIMA, 1999, p. 02). A 

partir deste ano, os membros teriam um lugar próprio para aprimoramento e 

valorização da cultura negra, através de ações realizadas em comemoração ao Dia 

da Consciência Negra e criação de um coletivo de Dança e Teatro denominado 

Grupo Jovem (Fig. 01), que teve como intuito abordar a temática negra através 

dessas linguagens artísticas.        
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Outro fator importante a ser ressaltado, foram as atividades desenvolvidas por 

eles no clube. Eram associados que realizavam festas com apresentações, 

representando a cultura negra. Devido à repercussão que estas festividades tiveram, 

o grupo conquistou novos sócios para associação.  

 

 

 

 

No acesso aos propósitos que o Clube Fica Ahí, tinha, averiguamos o desejo 

de promover festas oficiais “para o deleite dos seus associados, tais como: reuniões 

dançantes, picniks, excursões e bailes de Carnaval (Fig. 02) quando, então, se é 

coroada a rainha” (ESTATUTO de 1971, p. 01). Nele também eram praticados 

alguns esportes, como pingue-pongue, ginástica e futebol. 

Em 1940, “a diretoria teve a ideia de expandir as diversões proporcionadas 

pelo clube, com organização de um time de futebol composto pelos sócios, o qual 

manteria as cores azul e branca, as mesmas do clube” (SILVA, 2008, p. 59).                                                                                  

Figura 01 – Fotografia do Grupo Jovem de Dança e teatro, década de 1980 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria José Martins dos Anjos. 
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Além dos eventos e festas oficiais, havia as não oficiais, com realização de 

festividades promovidos pela diretoria ou Comissão de Associados, que eram 

constituídas a fim de proporcionar atividades em benefício do clube, como bailes, 

reuniões dançantes, quermesses e excursões (ESTATUTO, de 1989, p. 03).  

Havia uma preocupação por parte do clube em relação às práticas sobre 

diferentes áreas do conhecimento, com ênfase à cultura e educação de acordo com 

o Artigo1 do Estatuto de 1971 (vide anexo A), tinha a intenção de:  

 

Promover em sua sede conferências culturais, médicas, científicas, 
profiláticas, morais, literárias e de arte em geral, tendo por principal objetivo 
colaborar com os poderes públicos [...]. Formar uma organização sólida que 
possa fazer, ou vir a fazer, junto ao governo o a quem de direito, na 
indicação de elementos manifestem acentuados pendores artísticos [...]. 
Toda atividade deverá ser cultural, educacional, sem preferência política ou 
religiosa dentro mais estrito princípio democrático (ESTATUTO, 1971, p. 
01).          
                     

  

Figura 02 – Fotografia do baile de Carnaval de 1960. 
Fonte: Arquivo pessoal de Sumai Silva Reis. 
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 A partir das intenções do clube, podemos constatar a preocupação que os 

dirigentes tinham em promover ações culturais e sociais aos seus associados, 

buscando inovar as atividades realizadas para propiciar um aprimoramento 

educacional e comportamental aos frequentadores.  

Quanto ao funcionamento cotidiano da associação, seus dirigentes adotaram 

um regimento interno em relação aos limites de conduta e comportamentos que os 

sócios deveriam seguir.  

No ano de 1938, conforme Ata de 1938 (vide anexo B e C), ainda não havia 

um estatuto, sendo sugerida a confecção de um pelo presidente do clube na época, 

Rubens Lima. Ficaram responsáveis pela elaboração desse documento os membros 

do Conselho Diretivo do clube, entre eles estavam presentes: Darion Nunes, 

Joaquim Dias Rollo, Francisco Abreu, Lupicínio Ribeiro e Carlos Torres (Silva, 2011, 

p.118).  

O presidente Rubens Lima ainda propôs, em reunião de diretoria mencionada 

em Ata (número 113, do dia 10 de março de 1938, p. 17), que o cordão fosse 

frequentado somente por sócios, sendo assim, as famílias que participavam da 

associação deveriam ter esse vínculo.   

Os “chefes” de família pagariam uma quantia mensal e as viúvas pagariam 

um valor menor, em relação aos homens. O presidente ainda pedia que os membros 

fizessem uma campanha para trazer mais sócios para arrecadação de mais verbas 

para melhorais do espaço. 

Para os sócios poderem frequentar as festividades do clube deveriam estar 

com as mensalidades em dia e adequados aos padrões visuais e de comportamento 

de cada evento, caso contrário, eram impedidos de entrarem nos eventos sociais.                  

Em Ata (número 116, do dia 6 de abril 1943, p. 20), ainda consta que eram 

colocados anúncios no jornal A Alvorada, avisando aos sócios com quatro meses de 

atraso, que não poderiam participar dos bailes devido à falta de pagamento. 

Em relação a um comparativo entre o Clube Fica Ahí e as demais 

associações negras, este se diferenciou por ser mais rígido, de acordo com as 

autoras Loner e Gill (2005) e Silva (2008; 2012), no que se refere à inserção de uma 

organização sistemática de regras e limites impostos aos sócios.                                                                                                                 
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A diretoria fazia uma vigilância severa em termos de seguir as regras do clube 

e sobre o comportamento dos sócios (LONER, 2005, p. 02). Para frequentar a 

associação era necessário preencher e entregar uma proposta à diretoria. Nos 

demais clubes negros, essa prática não era tão sistemática, pois era possível 

frequentar estes espaços sem ser sócio, já no Clube Fica Ahí só participaria dos 

eventos quem estivesse associado. 

Em relação às propostas para se vincular ao clube, D. Celestina Pinto 

enfatiza, que “tinha que apresentar a proposta por outros associados, o outro 

membro é que tinha que apresentar a gente como sócio” (Informação Verbal)4. Havia 

todo um cuidado para apresentar uma pessoa que não fosse “incomodar”, que se 

adequasse aos padrões de comportamento da associação, prevenindo problemas 

posteriores. 

Os membros da diretoria analisavam os dados de cada candidato a sócio, 

haviam pré-requisitos, entre eles a entrega da documentação necessária, que exigia 

foto dos familiares que pretendiam se associar como dependentes do titular 

(ESTATUTO de 1989, p. 05). 

Durante a conversa D. Sirley Amaro, ela recordou sua primeira tentativa de se 

associar no clube:  

 

[...] a primeira vez eu já era separada, então me deram uma ficha pra 
preencher onde pediam dados da esposa e do esposo, claro eu preenchi só 
a minha parte, então como não veio [...] dados do esposo e eu também não 
era divorciada, foi uma das impossibilidades (Informação Verbal)

5
.  

 

 A partir das informações verbalizadas, podemos constatar que as mulheres 

separadas tinham um tratamento diferencial destinado a elas no que tange ao ato de 

se associar. Em uma época em que não era visto com bons olhos uma mulher ser 

divorciada, não ter o amparo legal era pior ainda, o que foi o caso da D. Sirley, 

motivo que a impedia de ter a sua proposta aprovada. O Fica Ahí tinha valores, 

impunha limites e regras relacionadas a uma conduta “ideal”.  

 
__________________________

 
4
 Informação verbal fornecida por Celestina Isabel Pinto em entrevista realizada no dia 14/08/2015. 

5
 Informação verbal fornecida por Sirley da Silva Amaro em entrevistada realizada no dia 06/08/2015. 
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Sobre a vontade de uma mulher separada permanecer frequentando o clube, 

mesmo após o divórcio legal, a autora Silva destaca que:  

 

As mesmas deveriam ser tuteladas pela figura masculina, quando se 
separavam, seus ex-maridos podiam ser acionados a fim de manifestarem 
sua concordância ou não com a manutenção da associação da ex-esposa, 
e quando de sua discordância as mesmas eram convidadas a se retirarem 
do clube (2011, p. 186). 

  

 Constatamos, assim, que o que era permitido para os homens podia não ser 

para as mulheres. Desde a tentativa de inserção no clube havia vigilâncias e 

impedimentos específicos em relação a elas. Ao mesmo tempo, observamos um 

beneficiamento de acesso às “moças de família”, ou seja, a associação favorecia as 

moças que eram solteiras e que tinham um bom comportamento, pensando nos 

futuros laços matrimoniais que poderiam ser construídos na instituição, entre seus 

associados (Silva, 2011, p. 189).  

Conforme Estatuto de 1989 (p. 05), a proposta para se associar, 

independente do sexo, era entregue pelo candidato a sócio, analisada pela diretoria 

que, em reunião, realizava uma votação feita por três membros da direção. 

Utilizavam uma urna para depósito dos votos, representados por bolas pretas e 

brancas. Cada bola correspondia a um voto, sendo que a cor branca representava 

aprovação e a cor preta desaprovação da proposta. Se, na apuração dos votos, 

fosse constatada a existência de três bolas pretas, a proposta era rejeitada.  

Caso saísse uma ou duas bolas pretas, era realizada uma comissão com os 

três diretores que votaram, para sindicar a respeito. Na sessão seguinte, aqueles 

diretores que votaram contra à aprovação eram convidados a fazer uma defesa 

pública de seu voto, sem que constasse em ata. Passada essa etapa realizavam 

uma nova votação.  

E se, na segunda votação, o candidato recebesse um voto contrário ao 

pedido de associação, o diretor que votou era convidado a se pronunciar 

novamente. Depois de ouvi-lo, a direção considerava aceita ou não a inserção do 

candidato no quadro de associados. 
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No caso da aprovação da proposta, o candidato era comunicado, para então 

pertencer ao quadro de sócios. Havia a necessidade de efetuar o pagamento da 

“jóia”6, bem como era necessário o pagamento de mensalidade. 

No ano 1989, período em que o presente estatuto estava em vigor, consta em 

Ata (número 49, do dia 20 de agosto de 1989, p. 45), o aumento da taxa para sócio 

e a “jóia” a ser paga, ficou acertada em cinquenta vezes o valor da mensalidade, 

totalizando cento e cinquenta cruzeiros novos. Os valores variavam de acordo as 

decisões da diretoria.  

 Em relação às propostas rejeitas, no qual o candidato não preenchia os pré-

requisitos, essas eram arquivadas, não podendo ser solicitadas novamente na 

mesma gestão. Era preciso aguardar a troca da diretoria para nova tentativa. 

D. Sirley Amaro ainda acrescentou em seu depoimento, que a cada momento 

de sua vida, houve algo que a impediu de se associar, mas isso não lhe proibiu de 

frequentar as festas. Pois, algum tempo depois, na década de 1970, já constam em 

Atas (número 38, do dia 12 de dezembro de 1970, p. 67 e número 39, do dia 18 de 

dezembro de 1970, p. 69), informações acerca da venda de ingressos para não 

sócios, no qual o associado tinha que apresentar o sujeito que tinha interesse de 

participar das festas, ficando responsável por essa pessoa. Conforme Ata (número 

6, do dia 13 de junho de 1969, p. 23), o preço dos ingressos, para os eventos no 

clube, era decidido nas reuniões da diretoria e do conselho, para os sócios era mais 

barato e para não-sócios um pouco mais caro. Nesse período, D. Sirley não era 

sócia, mas começou a comprar ingressos dos seus amigos que eram sócios, para 

participar das festividades do clube, como os bailes de Carnaval. Em Ata (número 

39, do dia 3 de janeiro de 1972), destaca a venda de mesas, ao invés de ingressos, 

onde eram disponibilizados quatro lugares, sendo cobrado um preço específico pela 

mesa toda. 

No processo de associar-se também havia uma averiguação das profissões 

dos sujeitos. No Fica Ahí a maior parte dos sócios eram militares, alfaiates, doceiras, 

costureiras e bordadeiras. Davam atenção à profissão, pois era necessário ter uma 

 
__________________________

 
6 

Jóia era uma quantia em dinheiro que deveria ser paga a uma instituição, para se associar e poder 
frequentar as instalações e eventos. O valor da joia era definido de acordo com cada associação.  
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renda elevada, para conseguir atender às exigências de pagamentos impostas pela 

direção do clube.  

Outra demanda era em relação às vestimentas nas festividades. Dependendo 

do tipo de baile, os trajes deveriam ser sociais (Fig. 03); nos Bailes da Primavera, 

que eram das debutantes, era obrigado o uso de smooking, para os cavalheiros, e 

vestidos ou conjunto de tailleur e saias cumpridas, para as dama. Caso alguém 

aparecesse no baile com roupas inadequadas para ocasião, como trajes esportivos, 

eram impedidos de entrar no clube.  

 

 

 

 

Em depoimento D. Miriam Machado enfatizou sobre as roupas apropriadas 

para os bailes: 

 

O Fica Ahí, na época eles diziam que era dos negro cheio, bobos, da elite, o 
Chove, mais o Depois da Chuva era aquelas pessoas mais simples. O Fica 
Ahí era da elite porque as nega iam a cada festa  impecáveis, era roupas 
sempre bonitas, bolsas bonitas, impecáveis. Tinha os trajes sociais, os 
Bailes de Debutante era de gala mesmo.  smooking, na época era 
realmente exigido, as mulheres longo [...] os vestido eram longos arrastando 
quase no chão [...]. Depois com o tempo, aí foram liberando o terno escuro, 

Figur Figura 03 – Fotografia do casal Dirceu Assumpção e Odete Assumpção no Baile 
da Rainha das Flores Ficaianas, em 1935. 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria Teresa Ribeiro Assumpção. 
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o fraque que também [...] usavam marinho, mas nunca o casaco ou a calça 
de cores diferentes. (Informação verbal)

7
.   

 

 Observamos que os sócios do Fica Ahí demonstravam possuir 

predominantemente uma situação financeira favorável em relação às demais 

associações. Apresentavam condições de usar vestimentas luxuosas nas 

festividades, seguiam um padrão elitizado. 

Os princípios semeados pela diretoria do Cube Cultural Fica Ahí pra ir 

Dizendo, eram de certa forma inspirados nas entidades sociais criadas e 

frequentadas por brancos.  

De acordo com Silva (2008, p. 37) os sócios da instituição buscavam: “serem 

aceitos pela sociedade branca, demonstrando que o caráter não se encontraria na 

cor da pele, mas no comportamento, o qual segundo os mesmos deveria então ser o 

correto possível”.  

 Os membros da direção e conselho do clube tinham o intuito de demonstrar à 

sociedade que os negros também sabiam conviver em espaços de sociabilidade, 

cultivando valores e alimentavam construir uma identidade positiva nesta associação 

negra.  

As ações realizadas internamente neste clube, que propiciaram a integração e 

representação de uma predominantemente elite negra na cidade de Pelotas, 

diferenciando-se assim, devido ao poder aquisitivo de seus membros (ESCOBAR, 

2010, p. 165).  

Conforme Silva, participar de um clube negro como o Fica Ahí: 
 
 

[...] conferia certo status aos seus membros. Os quais percebiam ali a 
possibilidade de manterem relações com seus iguais, destacando-se nesse 
ponto a noção de que não era apenas a cor da pele que unificaria os 
negros, mas também as condições sociais e materiais advindas dessa. Era 
a busca por este status que conduzia a formação de uma identidade negra 
específica entre os seus membros, e encontrando-se nisso o aspecto 
responsável pela aceitação de prédicas morais severas, principalmente 
sobre as mulheres [...] (SILVA, 2008, p. 65).  
  

 
__________________________

 
7
 Informação verbal fornecida por Miriam Cleide Baptista Machado em entrevista realizada no dia 

25/08/2015.           
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Com base nisso e nos depoimentos das senhoras ficaianas, as ações sociais 

realizadas neste espaço, construíram uma identidade própria da instituição, através 

de suas exigências internas, em relação a uma boa conduta, propiciando assim, 

uma autoidentificação por parte dos associados.  

Para D. Maria José, o Clube Fica Ahí pra ir Dizendo tinha uma identidade:  

                                                                                                      

[...] característica do clube, tu sabia o comportamento a maneira era bem 
caracterizada. Na época chamavam os metidos, mas não é acho que a 
pessoa tem que ter uma postura, ter um comportamento. Até assim se tu vai 
numa festa, tu tem que te vestir adequadamente e procurava sempre 
manter um nível, um padrão bom, mais de acordo possível, até com os 
outros clubes (Informação verbal)

8
. 

 

As questões referentes à moral e aos bons costumes, também eram levadas 

em consideração para a vinculação à associação. O comportamento dos sócios nos 

bailes, também era sondado pela diretoria.  Havia requisitos que não eram 

registrados nos estatutos do clube, mas eram vigentes, na prática. Como exemplo, 

temos como critério seletivo de homens solteiros a se tornarem sócios o 

reconhecimento de sua boa conduta e comportamento.  Estes eram aceitos como 

sócios. Do mesmo modo, em relação às mulheres candidatas a sócias, os dirigentes 

do clube “davam preferência, para as moças de família” (Informação verbal)9. 

Em alguns casos e não poucos, os/as associados/associadas conheceram 

suas esposas e maridos nos bailes do Fica Ahí. Constituíram suas famílias neste 

espaço de sociabilidade, o que eleva a importância do clube, por terem suas 

experiências de vida interligadas com as vivências compartilhadas ali, por longos 

anos.  

Entre os bailes que constam nas Atas dos anos de 1960, os mais famosos 

eram os bailes de Carnaval e Primavera (conhecido também como de Debutante).  

Além desses eventos, eram realizados os bailes temáticos, como o baile Uma Noite 

na Bahia, o Baile do Havaí (Fig. 04) referenciado em Ata (número 708, do dia 1° de 

setembro de 1961, s/p) e o Baile Esportivo, onde vinham atletas de Rio Grande 

 
__________________________

 
8
 Informação verbal fornecida por Maria José Martins dos Anjos em entrevista realizada no dia 

01/09/2015. 
9
 Informação verbal fornecida por Celestina Isabel da Silva Pinto em entrevista realizada no dia 

14/08/2015. 
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exclusivamente para o evento, cuja menção também aparece em Ata (número 26, 

do dia 3 de fevereiro de 1966).  

  

 

 

No ano de 1973, aconteciam festividades como o Baile do Estudante e A 

Noite das Surpresas. Nesta festa, conforme Ata (número 53/14, do dia 17 do mês de 

outubro de 1973, p. 22), eram convidados trinta casais e cada um poderia levar mais 

um casal de conhecidos para participar da festa.  

Ainda aconteciam outros eventos além dos bailes do Fica Ahí, como desfiles 

de moda (Fig. 05) e penteados, reuniões dançantes, chás das coroas (chá de 

senhoras) e bingos. Também eram organizadas, pela direção do clube, excursões 

dos sócios para o Carnaval de Porto Alegre e para o de Rio Grande. Havia 

intercâmbio entre estas cidades devido ao time de futebol do clube, que participava 

dos campeonatos esportivos de cidades próximas (Informação verbal)10. 

 
 
 

 

Figura 04 – Fotografia do Baile temático do Havaí, década de 1980 
Fonte: Arquivo pessoal de Celestina Isabel da Silva Pinto. 
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 Se nesses eventos, mas principalmente nos Bailes de Carnaval, houvesse 

alguma briga no salão entre rapazes, os envolvidos eram suspensos por seis meses, 

podendo até serem expulsos do clube (Informação verbal)11.  Em uma assembleia, 

ficou registrado em Ata (número 4, do dia 6 de junho de 1969, p. 21), que o 

associado que não se comportasse de forma adequada, teria seu caso levado ao 

conhecimento da diretoria e do conselho, podendo levar sanções, como proibição de 

frequentar as festas.  

Ainda sobre o comportamento adequado ou ausência dele nos bailes de 

Carnaval, dona Miriam Machado se recordou que: 

 

Com as funções de Baile de Carnaval [...] pulavam e começavam a se atirar 
por cima das pessoas e aí realmente eram retirados e suspensos por um 
bom tempo [...] então eles tinham que ter uma conduta de pularem sem 
bater nas pessoas com mais idade. Então todo mundo brincava junto, tanto 
eu, nova, quanto as que tinham mais idade que a gente. Realmente teve 

                                                                                                                                                         
10

 Informação verbal fornecida por Maria Ribeiro Assumpção em entrevista realizada no dia 
05/08/2015. 
11 

Informação verbal fornecida por Maria Teresa Assumpção em entrevista realizada no dia 
05/08/2015. 

Figura 05 – Fotografia do desfile de moda em 1960 
Fonte: Arquivo pessoal de Celestina Isabel da Silva Pinto. 
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uns que foram suspensos mesmo. Por que era aquela função, indiferente de 
classe social, quando toma uma bebida todo mundo fica a mesma coisa, 
(risos) fica alterado (Informação Verbal)

12
. 

 
 

Os jovens deveriam respeitar os sócios que tinham mais idade, para todos 

poderem aproveitar o baile, prevenindo uma possível situação de incômodo para os 

participantes. A ausência do comportamento considerado “correto” pela diretoria do 

clube era observada pelos olheiros que circulavam pelo salão para observarem a 

postura dos associados nos bailes.  

De acordo com o Estatuto (1989, p. 18), o associado que infringisse os 

regulamentos do clube estaria sujeito às penas de advertência, suspensão ou 

eliminação do quadro de sócios, sendo inclusive registrado em sua ficha os 

acontecimentos ocorridos.  

Á vista disso, averiguamos que o Clube Fica Ahí buscava manter um forte 

controle em relação aos comportamentos dos seus sócios, sendo rígidos e 

causando até mesmo desconforto aos membros que não aceitavam suas regras e 

limites sobre moral, conduta e bons costumes.  

A conduta e os padrões tanto morais e sociais que o clube cobrava dos seus 

sócios, “despertavam ressentimento e mágoa entre aqueles que não conseguiam 

cumprir suas exigências associativas” (LONER; GILL, 2005, p.02). Essa situação 

aparece em destaque no depoimento de D. Sirley Amaro:  

 

[...] um grupo de pessoas que se sobrepôs como imponentes, que 
chegaram até a serem indiferentes com os amigos [...] a nossa história [...]. 
Nossas possibilidades negras, as vezes [...] são tão difíceis, que têm 
pessoas que ficam exacerbadas, por conquistarem aqueles status, aquele 
lugar, elas passam a se achar [...]. Eu tive uma amiga que trabalhava em 
um serviço público, ela já era sócia, [...] mas eu acho que ela [...] quis se 
colocar nesse quadro social de pessoas mais elaboradas, que eles estavam 
querendo [...] e até trocou de emprego para ter aquele, como se diz hoje em 
dia, status (Informação verbal)

13
.  

 
 

 Ao refletirmos sobre o modo como este grupo étnico já foi desrespeitado na 

sociedade, percebemos que essas imposições feitas pelo clube, proporcionaram 

 
_________________________

 
12

 Informação verbal fornecida por Miriam Cleide Baptista Machado em entrevista realizada no dia 
25/08/2015.                                                                                                                                      
13

 Informação verbal fornecida por Sirley da Silva Amaro em entrevista realizada no dia 06/08/2015. 
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uma mudança no comportamento da população negra que o frequentava, pois o 

esforço era para uma adequação a padrões comportamentais. Os dirigentes da 

associação procuravam “educar seus sócios em relação aos valores situados acima 

de sua classe na escala social” (LONER; GILL, 2012, p. 20), dessa forma estariam 

de acordo com a vigência da elite daquela época.  

Atentando aos bons costumes e valores da época, uma das decisões 

tomadas em reunião da direção e conselho, foi de que todos os sócios homens 

poderiam comparecer aos bailes sozinhos, circular pela festa mesmo sem a 

presença de sua esposa, mas que para “tomar parte nas danças só acompanhados 

de suas esposas”. Consta em Ata (número 5, do dia 22 de março de 1970, p. 5) que 

não era permitido a um homem comprometido que convidasse uma moça solteira 

para dançar.  

Sobre os deveres dos sócios, o Artigo 13 do Estatuto (1971), referência: a 

obrigação de cumprimento deste documento, regulamentos e regras; a comunicação 

de alterações de dados pessoais e de familiares; contribuição com o 

engrandecimento da instituição; indenização por danos causadas pelos seus 

dependentes; quitação de qualquer dívida que tivesse; comportamento com 

propriedade nas dependências da associação ou em sua representação, 

respeitando diretores, funcionários e membros; abstenção de qualquer debate sobre 

assuntos de natureza política, religiosa ou de classe nos espaços do clube 

(ESTATUTO de 1989, p. 08).                  

A vigilância à conduta que os membros seguiam, em sociedade, tiveram forte 

repercussão no jornal A Alvorada, que noticiava - sem identificar as pessoas 

(apenas indicando nas entrelinhas), os comportamentos polêmicos e considerados 

inadequados que aconteciam nas ruas da cidade de Pelotas.                                                                                 

A seção destinada a comportamentos recebia o título “Sabe lá o que é 

isso?!...” (Fig. 06). Na linguagem popular, dos seus leitores, esta seção era 

conhecida como Pesquei14. 

 
 
_________________________

 
14

 Pelo relato das nossas depoentes, fica claro que o termo se refere à seleção do registro das ações 
praticadas pelas pessoas, ou seja, o jornalista observava a conduta inadequada de parte da 
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As reportagens causavam muitos rumores e intrigas nas sedes dos clubes 

sociais negros, pois as fofocas que apareciam no noticiário destacavam a rotina dos 

membros fora dos clubes, o que eles faziam pelas ruas da cidade de Pelotas.  

 

 

 

 

As mulheres eram as mais faladas e julgadas em relação aos padrões sociais, 

um dos exemplos que gerava muita fofoca, era quando os maridos viajavam e as 

esposas ficavam sozinhas em casa. Seus passos eram narrados na seção “Sabe lá 

o que é isso?!.” (Jornal A Alvorada, de 14 de jan. 1950, p. 03), contando os detalhes 

“sórdidos” sobre o comportamento da população negra na sociedade pelotense. 

Sobre as fofocas do Pesquei, D. Celestina Pinto, em entrevista, comentou 

que: 

 

                                                                                                                                                         
população no cotidiano na cidade e buscava/selecionava/ escolhia/”pescava” o que iria relatar no 
jornal. Daí a expressão, que remete ao ato de “pescar”. 

Figura 06 – Imagem da Seção “Sabe lá o que é isso?!.” década de 
1950 
Fonte: Jornal A Alvorada, de 14 de jan. 1950, p. 03 
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No Jornal A Alvorada [...], tinha o Pesquei como diziam, então aí tinha [...] 
pesquei a fulana de tal passando na Praça, em tal horário: pesquei a fulana 
indo embora do baile disso, daquilo. Falavam de todos, todos os clubes Fica 
Ahí, do Chove e do Chuva e do Quem ri, de toda a cidade, uma vez que 
fosse negro e tivesse passando na rua eles falavam (Informação verbal)

15
.  

 
 

Em vista disso, o Clube Fica Ahí “instalava comissões de sindicância a fim de 

investigar denúncias do jornal em relação a associados do clube, sendo que neste, 

alguns membros da direção eram também da redação [...]” (SILVA, 2011, p. 185).  

Em relação ao comportamento inadequado das mulheres fora do clube, D. 

Maria Teresa Assumpção, em depoimento, comentou que a mulher: 

 

[...] era “queimada” no clube, as mães já cochichavam „ela não era boa 
companhia‟ ou, às vezes, até o próprio presidente do clube chamava a 
moça [...] que não estava se comportando devidamente fora do clube para 
conversar (Informação verbal)

16
.  

 
 

Ainda era realizada uma vigilância nos eventos dentro do Clube Fica Ahí, 

havia uma “supervisão” da vida pessoal dos associados, observavam as amizades e 

comportamentos, principalmente em relação às mulheres.  

O cerceamento às ações encontrava-se também e fortemente em relação à 

sua circulação nos espaços. Uma das regras do Fica Ahí era que seus sócios não 

frequentassem outras associações, mas a vigilância sobre as mulheres associadas 

era bem maior, com intuito de evitar o “desfrute” delas com rapazes de outros clubes 

sociais. Observava-se que haviam homens ficaianos que participavam dos bailes do 

Clube Chove Não Molha, o que na prática, anunciava que a regra acabava se 

restringindo às mulheres (LONER; GILL, 2012, p. 17).   

A função da mulher, em um primeiro momento dentro da associação, era de 

acompanhante do marido. Havia as conhecidas como as esposas dos membros da 

diretoria e do conselho, como os cargos de presidente, vice-presidente, tesoureiro 

entre outros, ou seja, “as primeiras damas” tinham status e possuíam uma 

visibilidade dentro do clube.  

 
__________________________

 
15

 Informação verbal fornecida por Celestina Isabel da Silva Pinto em entrevistada realizada no dia 
14/08/2015. 
16

 Informação verbal fornecida por Maria Teresa Ribeiro Assumpção em entrevistada realizada no dia 
05/08/2015. 
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Com o passar dos anos, as mulheres foram criando atribuições, eram elas 

que se encarregavam de organizar os eventos festivos. Também ficavam 

responsáveis pela parte dos quitutes oferecidos nas festas, que eram feitos por elas.  

Conforme o depoimento da D. Maria Teresa Assumpção, as mulheres sempre 

tiveram seus espaços em relação aos: 

 
[...] trabalhos manuais, na fase da minha mãe eles falavam assim, os 
homens tomavam conta da copa, a diretoria, dificilmente [...] se divertia nos 
bailes, faziam uma escala [...] e as mulheres é que faziam a parte da 
alimentação do baile, que tinha assim os bailes na época deles que era com 
janta (Informação verbal)

17
.  

 

Ainda realizavam a decoração e providenciavam, junto com a diretoria oficial 

do clube, a música ao vivo, com bandas nos bailes de Carnaval adultos. Já nos 

bailes infantis os sócios aceitavam que fosse discoteca, em vista disso as senhoras 

da direção providenciavam esta contratação para as crianças se divertirem nas 

festas ao som de música adequada para a faixa etária dos pequenos foliões. 

Para as mulheres comumente, na sociedade, era destinada a função de 

cuidado do lar e da família. Mas nas associações negra o trabalho delas era “um dos 

principais pilares de sustentação destes clubes” (LONER; GILL, 2012, p. 17), 

desempenhavam um papel importante, de modo que auxiliavam no desenvolvimento 

da associação, através, por exemplo, de eventos beneficentes que organizavam no 

Clube Fica Ahí, com intuito de arrecadarem fundos para melhorias no espaço.  

Mesmo com todo esse trabalho desenvolvidos por elas, encontravam 

restrições que as desvalorizavam na sua capacidade de trabalho, principalmente nas 

décadas de 1940 e início de 1950 (LONER; GILL, 2012, p. 17). Nesse período, havia 

bastante controle sobre a participação feminina na direção, não podiam exercer os 

mesmos cargos que os homens. Os cargos de direção, como presidente, vice-

presidente e tesoureiro, eram sempre exercidos por homens. 

Com o tempo, foi criada uma diretoria de mulheres (Fig. 07) com o propósito 

de auxiliar na administração oficial do clube, na organização das festas oficiais e não 

oficiais. Entretanto, o Estatuto de 1971 deixa bem claro que a propostas das 

 
__________________________ 

17
 Informação verbal fornecida por Maria Teresa Ribeiro Assumpção em entrevista realizada no dia 

05/08/2015. 
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senhoras e senhoritas dependia da aprovação e decisão da gerência oficial, sendo 

formada por homens, ou seja, a direção de mulheres não tinha autonomia própria 

para tomar decisões dentro da associação.  

 

 

 

 

Mas com a criação da diretoria de mulheres, conquistaram uma 

representação nas reuniões da direção, e com árduo trabalho e dedicação foram 

construindo seus espaços dentro do Fica Ahí.  

Conforme o Estatuto de 1989 (p.27) os objetivos dessa gestão de mulheres 

eram: promover reuniões artísticas, dançantes, chás e jantares beneficentes, além 

de momentos com teatro, folclore e demais atividades referentes ao meio social. E 

também participar das formações de comissões constituídas para atividades em 

benefício do clube, representá-lo, diante de outros espaços de sociabilidade sempre 

que fosse necessário e oportuno, mediante a gestão oficial.  

Para D. Laurecy Pinto, foi importante participar da diretoria de senhoras, em 

relação a sua participação destacou que: “[...] a gente sai daquela rotina [...], só ser 

Figura 07 – Fotografia da diretoria das senhoras acompanhadas de seus 
esposos dirigentes do clube, no encontro das Rainhas, em 1991. 
Fonte: Arquivo pessoal de Celestina Isabel da Silva Pinto. 
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dona de casa. Uma coisa maravilhosa, sai da rotina a gente vai experimentar [...] 

coisas, atividades diferentes” (Informação verbal)18.  

Sob essa ótica, dona Heloísa Pinto, também elogiou a diretoria de mulheres, 

mencionando que: 

 

[...] elas foram mostrando sua importância através do trabalho, da 
dedicação. Porque elas ajudavam a preservar a construir a manter o Clube. 
Através da organização de festas, quermesses organizavam e colocavam 
em prática os eventos propostos por elas (Informação verbal)

19
. 

 

Eventos organizados pelas mulheres tiveram repercussão dentro e fora da 

instituição, como escolha da Rainha da Primavera e Rainha do Carnaval (Fig. 08 e 

09). Nas demais associações, apenas uma moça era coroada como Rainha, 

entretanto no clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo, eram escolhidas duas Rainhas: 

a da Primavera, representante das Debutantes, e a Rainha do Carnaval, 

representava a instituição nos bailes e demais eventos festivos dentro e fora da 

associação.  

O Baile da Primavera, que depois se tornou o Baile das Debutantes, era um 

dos mais importantes para as moças, pois até os quatorze anos só podiam 

frequentar os bailes infantis, que aconteciam à tarde. Nesses eventos também 

aconteciam Coroações, entre elas, Duquesinha20, Boneca Ficaiana, Miss Mirim e 

Garota Ficaiana. 

 
__________________________

 
18

 Informação verbal fornecida por Laurecy Pires Pinto em entrevista realizada no dia 05/08/2015.                                                                                                 
19 

Informação verbal fornecida por Heloisa Helena Nunes Correa Pinto em entrevista realizada no dia 
23/07/2015. 
20 

Conforme em relato das depoentes, a Duquesinha era a Rainha Infantil, o título era disputado por 
meninas que frequentavam o clube, assim como havia o título de duque para os meninos. Como elas 
ainda não tinha idade suficiente para serem Rainhas, eram coroadas como Duquesinha, pois o grau 
nobiliário de duquesa vem antes da Rainha. 
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Sobre os bailes à noite, D. Laurecy Pinto lembrou em depoimento que: “[...] 

baile da noite a gente só ia depois de 15 anos. Depois do Baile de debutante, tanto é 

que a gente era apresentada à sociedade” (Informação verbal)21. 

O aniversário de quinze anos é uma data comemorativa, em que se celebra a 

transição da infância para adolescência. O Baile de Debutante, é considerado um 

ritual, realizado até hoje pelos pais de meninas, que completam quinze anos. Nesta 

noite são apresentadas à sociedade, pois as moças que completam essa idade, 

 
__________________________

 
21

 Informação verbal fornecida por Laurecy Pires Pinto em entrevista realizada no dia 05/08/2015. 

Figura 08: Coroação da  Rainha Sumai 
Silva Reis, em 1963 
Fonte Arquivo pessoal de Sumai Silva 
Reis 

Figura 09: Coroação da rainha em 1977 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria Teresa 
Riberior Assumpção 
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estão prontas para dar os primeiros passos para vida adulta. Na festa de aniversário, 

no qual debutam, comemoram o fim da fase infantil, bem como, festejam uma nova 

etapa da vida adulta, assumindo o papel de mulher. A partir desse momento, estão 

prontas para conviver em sociedade e frequentar eventos noturnos. Antigamente 

essa prática de comemorar os quinze anos, era muito mais valorizada nos clubes 

sociais, também era uma das oportunidades de as moças atraírem pretendentes, 

nos quais os pais já pensavam em casamentos futuros. Atualmente ainda realizam 

os Bailes de Debutantes tanto em conjunto, como individuais nas associações, mas 

essa tradição já não é tão forte como antigamente, porque jovens de agora, 

preferem ganhar presentes, como viagens ao invés de festas de aniversário. 

Em relação à conduta das mulheres que frequentavam os espaços sociais, D. 

Miriam Machado ressaltou:  

 

A postura é a função de quem foi criado na sociedade. A postura hoje da 
mulher que não foi criada em sociedade, [...] é totalmente diferente, não é 
discriminar a qualidade social de cada pessoa, mas se tu ver o tipo de 
negros que não foram criados em sociedade é totalmente diferente do que 
eu sou. Era o nível de cada um de que nós vivíamos era o que tu vê hoje 
assim, do que eu estou te falando o resto do pessoal era nesse nível assim, 
então não tinha aquela diferença [...], tipo aquele é meio atirado, não, era 
todos na mesma altura mesmo (Informação verbal)

22
. 

 
 

Ressaltando as lembranças da D. Miriam Machado, é visível a valorização de 

pessoas que estabeleciam relações sociais, pois entendia-se que obtinham um 

comportamento diferenciado daqueles que não frequentavam a alta sociedade. 

Valorizavam a boa conduta e educação elevada que envolvia boas maneiras, como 

o modo de se portar à mesa, o vocabulário e as vestimentas utilizadas. Referiam um 

padrão elevado de nível social na comparação aos demais sujeitos que não 

conviviam em sociedade e que não compartilhavam dessas experiências. 

Em suas memórias, D. Miriam Machado (Fig. 10 e 11) ainda recordou os 

preconceitos que sofreu à época em que debutou: 

 

 

 
__________________________

 
22

 Informação verbal fornecida por Miriam Cleide Baptista Machado em entrevista realizada no dia 
25/08/2015. 
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[...] fui Rainha do Baile de Debutante, que na época era Rainha da 
Primavera, porque naquela época que o baile acontecia era Primavera, foi 
uma surpresa até porque era com jurados e tudo, eu era muito magrinha, a 
que sofria bullying. [...]. Com aquela função de seca, aquela coisa toda, e o 
cabelo comprido, usava cacho, então sofri muito bullying com isso aí, então 
na época eu não me lembro quantas meninas eram, eram umas quantas 
até, quando me chamaram eu não acreditei sabe eu não acreditei que era 
eu que ia ser a rainha, por que como eu já sofria com a aquela função de 
me chamarem de magra de feia, aquela coisa toda, mas aí foi muito bom 
(Informação verbal)

23
. 

 
 

     

 

 

 

  

 
__________________________

 
23 

Informação verbal fornecida por Miriam Cleide Baptista Machado em entrevista realizada no dia 
25/08/2015. 

Figura 10 – Fotografia de Miriam Cleide 
Baptista Machado coroada no Baile da 
Primavera com seu namorado, em 1973 
Fonte: Arquivo pessoal de Miriam Cleide 
Baptista Machado 
 

Figura 11 – Fotografia da Rainha da 
Primavera Miriam Cleide Baptista 
Machado, em 1973. 
Fonte: Arquivo pessoal de Miriam Cleide 
Baptista Machado 
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Os padrões de estética impostos pela sociedade brasileira, 

interferiam/interferem na forma de entendimento de beleza negra, de modo que a 

imagem de mulheres que não seguissem estereótipos, provocava reações, como o 

bullying24. Havia discriminação pelo uso do cabelo crespo, por exemplo, por ser 

inadequado no comparativo aos cabelos lisos das moças brancas. A escolha das 

tituladas nos clubes negros, contribuiu para reforçar, no geral, positivamente a 

beleza das moças negras. Para a escolha das coroadas haviam grandes eventos, 

como “festivais para a coroação da Rainha do clube”, consta em Ata (número 118, 

do dia 18 de abril de 1960, p. 22) que jurados votavam nas candidatas. Um dos pré-

requisitos era a simpatia e carisma.  

Por conseguinte, o júri, para a escolha das rainhas, era formado pela diretoria 

da instituição, então havia rumores de que as escolhidas geralmente eram parentes 

de algum dirigente da associação ou de pessoas importantes (LONER, 2005, p. 07), 

que tiveram forte relação e influência no clube. 

Sobre os requisitos para as moças participarem desse tipo de concurso, D. 

Maria Teresa Assumpção nos informou que os pais das candidatas tinham de ser 

sócios. Elas eram convidadas em reconhecimentos aos familiares (pai ou avô) “que 

muito fizeram pelo clube ou tiveram participação em diretoria [...] (Informação 

verbal)25. 

Além da representante da diretoria de mulheres participar das reuniões do 

conselho, era permitido a participação das rainhas nestes encontros, podendo opinar 

nas decisões em relação às coroações e festividades. 

Mesmo sendo uma associação negra, onde deveria haver valorização do 

negro por ter sido um espaço criado para eles, houveram casos de discriminação 

interna em relação a trabalhos considerados de “menor valor”. Em seu depoimento 

D. Maria Teresa Barbosa, refere uma certa discriminação social por parte do clube 

em relação à profissão de sua mãe, quando concorreu a Rainha da Primavera, 

 
__________________________

 
24

 Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de 
maneira repetitiva, por uma ou mais pessoas contra um ou mais indivíduos. O termo bullying tem 
origem na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em 
português, é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato (NOVA 
ESCOLA, 2009, p. 01). 
25

 Informação verbal fornecida por Maria Teresa Ribeiro Assumpção em entrevistada realizada no dia 
05/08/2015. 
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desabafou que: “eu senti foi quando eu debutei, não foi na hora, depois que me 

contaram que não me deram o título de Rainha da Primavera, porque a minha mãe 

era empregada doméstica” (Informação verbal)26
. Percebemos a partir de sua 

recordação, que as profissões simples, eram de certa forma discriminas dentro do 

Clube Fica Ahí. Havia nítida preferência que as mães das coroadas tivessem 

posição social elevada, com profissões que potencializassem a imagem da 

associação. 

Ainda, em Ata (número 118, do dia 18 de abril de 1939, p. 22), consta um 

debate em reunião da administração do clube referente ao caso de moças que 

tinham intenção de associar, mas que foram criadas por famílias brancas, como 

empregadas domésticas, em casas de periferias. A dúvida incidia sobre como seria 

analisada a proposta delas, depois de debaterem muito sobre a situação, decidiram 

que seriam entregues convites especiais, para poderem participar do clube.  

A partir do exposto na Ata, percebemos que a “solução” por parte da diretoria 

e conselho da associação, era contornar a situação, sem que os padrões impostos 

por eles fossem infligidos. Não aceitavam as propostas das moças, mas enviaram 

convites para poderem frequentar os eventos, como se essa atitude recompensasse 

a rejeição das domésticas como sócias do clube. 

Conforme as autoras Loner e Gill, o Clube Fica Ahí impôs novas regras em 

relação ao quadro de sócios: 

 

[...] que excluiriam a presença de empregadas domésticas e outras 
profissões de baixa estima social. Isso inclusive foi corroborado por 
afirmação de um dirigente, de que houve um momento em que o clube era 
mais seletivo em seus critérios sócio-econômicos para inclusão de sócios 
(LONER; GILL, 2005, p. 05).  

 

Uma relevância na visibilidade da mulher foram os concursos da Miss Mulata 

mencionados em Ata (número 57/34, do dia 27 de março de 1978, p. 21), no qual as 

representantes do clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo, eram convidadas a 

participar, assim como as moças das demais associações negras. Esses eventos 

repercutiram de forma positiva paras as moças que participavam e representavam a 

beleza negra. A partir desses concursos, passaram a ser valorizadas. Isso gerou um 

 
26

 Informação verbal fornecida por Maria Teresa Barbosa em entrevista realizada no dia 05/08/2015. 
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grande avanço, pois até então a imagem dos negros era vista de forma negativa 

perante a sociedade, pois não se encaixa nos seus padrões estéticos.                                                     

De acordo com Loner esses eventos tentavam: 

 
[...] provar que a “raça” negra também podia ser bela e que os critérios de 
beleza fundados apenas no modelo estético branco não eram os únicos a 
serem contemplados. Para um grupo étnico tão desprestigiado na 
sociedade brasileira, essa foi uma inovação fundamental e que repercutiu 
em seu comportamento posterior e na estratégia de auto-afirmação étnica” 
(LONER, 2005, p. 07).  

 

Esses concursos de beleza proporcionaram um destaque maior para as 

moças que participavam deles, tanto dentro do clube, como fora dele, 

representando-o. D. Maria José, mencionou que “tinha momentos que elas se 

apresentavam em outros clubes, outras sociedades, até mesmo às vezes apareciam 

em entrevistas na TV, uma forma de mostrar as meninas do clube” (Informação 

verbal)27. 

Nas práticas sociais apresentadas aqui, em relação ao papel da mulher negra 

nos espaços de sociabilidades negras, o Clube Fica Ahí era um dos mais rigorosos 

em relação ao comportamento destas, dentro e fora da associação. Entretanto, de 

acordo com os depoimentos das senhoras ficaianas, assim como a autoras Loner e 

Gill (2012, p. 18) destacam, o clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo, foi um dos 

únicos clubes que teve uma presidente mulher na década de 1990, elegendo Maria 

Helena Neves da Silveira, que desempenhou funções para o desenvolvimento da 

instituição. 

Ao refletirmos sobre o empoderamento das mulheres neste espaço 

constatamos que quando o clube surgiu elas apenas apoiavam seus esposos que 

faziam parte da diretoria, mas não interferiam nas decisões da associação. Através 

de muito trabalho realizado em benefício ao desenvolvimento da instituição, foram 

aos poucos, ganhando espaço. Para a organização dos eventos, este grupo de 

mulheres discutiam, elaboravam e argumentavam juntas para o desenvolvimento 

destas festividades, tomando assim decisões próprias. 

 
__________________________

 
27

 Informação verbal fornecida por Maria José Martins Maria José Martins dos Anjos em entrevista 
realizada no dia 01/09/2015. 
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Atualmente as diversas mulheres inseridas na administração do clube, 

seguem organizando eventos e também lidando com a parte burocrática da 

associação. 

Sendo assim, as associações negras além de constituírem-se como espaços 

de sociabilidade, desenvolveram práticas culturais e sociais para a população negra, 

no qual a intenção era que ela pudesse frequentar e se sentir bem, acolhida, 

inserida no meio social, devido à repercussão “positiva” que os sócios do Clube Fica 

Ahí desenvolveram.  

Em entrevista, D. Maria José, comentou que o fato dos negros terem um 

clube construído para eles frequentarem, teve grande importância por:  

 

 
[...] ter o nosso local, aqui é as nossas raízes, então a gente vem aqui, tem 
acervo, é o nosso chão, não é que a gente queira fazer aqui um Quilombo, 
mas a gente precisa ter uma base, saber o nosso passado, a nossa 
referência como negros, isso é muito importante, até pra gente poder 
continuar a nossa caminhada, bem firme e bem claro na nossa mente. [...] 
eu entro em qualquer lugar, não tenho problema de entrar em qualquer 
lugar, mas se tu não tem aquilo ali firme, aquela formação embasada, estar 
bem assim, consciente da tua etnia, tu fica mais fragilizado, vulnerável a 
qualquer coisa, com vergonha de entrar em determinados lugares 
(Informação verbal)

28
. 

 

Com base nisso, os frequentadores das associações negras criavam 

subterfúgios para a fuga de discriminações raciais, participavam das atividades 

sociais realizadas pelo Clube Fica Ahí e assim se relacionavam com seus pares, 

com modos de agir e pensar semelhantes, dentro dos elementos e práticas da 

cultura negra. 

Segundo Escobar, os clubes sociais negros surgiram:  

 

[...] como um contraponto à ordem social vigente, vêm de encontro aos 
clubes brancos, que não permitiam entrada de negros em seus quadros 
sociais aos clubes brancos, muito menos a convivência pacífica e 
„miscigenada‟ das etnoculturais (ESCOBAR, 2010, p. 57).  

 

 
__________________________

 
28

 Informação verbal fornecida por Maria José Martins dos Santos em entrevista realizada no dia 
01/09/2015. 
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Durante um longo período, nas associações negras que mais se destacaram 

no município, entre elas a Sociedade Recreativa Depois da Chuva e os Clubes 

Chove Não Molha e Fica Ahí pra ir Dizendo, a regra era a mesma: cada grupo étnico 

no seu espaço. Conforme o depoimento de D. Heloisa Pinto, “naquela época era 

isso, esse era o normal, era a separação das raças. Então havia o clube para a raça 

branca e havia o clube para a raça negra” (Informação verbal)29.  

Ainda coloca que a maior parte dos envolvidos não demonstrava interesse de 

frequentar um clube que não fosse o seu, em que já era sócio. Com o passar do 

tempo, aproximadamente na década de 1980, de acordo com os depoimentos das 

senhoras Maria Teresa Assumpção e Maria José, essa barreira entre os clubes foi, 

aos poucos, diminuindo. 

     Isso foi acontecendo, principalmente nos eventos sociais, pois as atividades 

realizadas eram as mesmas, aconteciam na maioria das associações de brancos ou 

negros do município, entre eles as escolhas da Rainha e Duquesinha.  Assim como 

os concursos do Suéter30, jantares dançantes e festas em datas comemorativas, 

entre elas, Festa Junina, Páscoa, Natal e aniversários das instituições. Tais 

atividades foram propiciando uma maior circulação das moças que eram Rainhas e 

Duquesinhas dos demais clubes brancos, visitavam as associações negras e 

participavam dos eventos festivos, bem como o clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo 

recebia convites de outros clubes, entre eles Clube Comercial, Centro Português, 

Diamantinos e Brilhantes. 

Dessa forma as coroadas ficaianas compareciam aos eventos desses 

espaços da cidade de Pelotas. Com o passar do tempo, essa circulação de um clube 

para o outro, foi sendo permitida e cultivada pelos dirigentes das associações negras 

e brancas. 

Com referência a esse tema, nos Bailes de Debutante, de acordo com Ata 

(número 12, do dia 15 de agosto, 1988, p.12), eram coroadas diversas meninas, no 

qual, recebiam os seguintes títulos: Rainha da Primavera, Rosa da Primavera, 

 
__________________________

 
29

 Informação verbal fornecida por Heloisa Helena Nunes Correa Pinto em entrevista realizada no dia  
23/07/2015. 
30 

No concurso do Suéter era realizado um baile, onde ocorria um desfile para a escolha do Suéter 
(conhecido também como blusão) mais criativo, sofisticado e bonito. Era realizada uma votação, feita 
por um júri, cuja decisão era anunciada no baile. 



 

 

74 

 

Debutante do Ano, Debutante Simpatia, Cinderela e Debutante Visitante, que eram 

coroadas pelo Clube Fica Ahí, mas faziam parte de outra associação. As tituladas 

eram escolhidas através da votação da diretoria executiva, representante da 

diretoria de senhoras e representante do grupo de apoio da instituição. 

Além das coroadas de cada associação irem aos eventos, suas cortes (Fig. 

12) também podiam ir junto, acompanhavam as rainhas. 

 

 

 

 

Sobre as lembranças desta circulação, D. Maria Teresa Assumpção que fez 

parte de uma das cortes do clube, em entrevista comentou que:  

 

[...] a gente ia e ficava encantada olhando, porque geralmente clube de 
negro é de negro e de branco é de branco, só passava na calçada e olhava, 
admirava. Eu sei que uma vez a gente foi no Comercial que era assim, que 
falavam que era uma maravilha, então a gente era criança e já entrava 
olhando pros lados, olhando o lustre, olhando pra tu que era lado, [...] 
encantada. E outra, que era uma oportunidade pra mim que era negra e que 
nunca tinha entrado em clube de branco, era uma oportunidade de 
conhecer (Informação verbal)

31
.  

 
__________________________
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 Informação verbal fornecida por Maria Teresa Ribeiro Assumpção em entrevista realizada no dia 
05/08/2015. 

Figura 12 – Fotografia da Corte da Rainha do Carnaval Sumai Silva Reis, em 1963. 
Fonte: Arquivo pessoal Sumai Silva Reis 
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 Ainda D. Maria Teresa Assumpção, nos fez entender que fazer parte da corte, 

para ela teve grande influência em sua vida social. Era um modelo de como tinha 

que se “portar, como te comportar, como enfrentar alguma atividade [...]”(Informação 

verbal)32 realizada nos meios sociais.  

O Fica Ahí era um espaço recreativos de convivência, que promovia 

“definições” de identidades, bem como, extensões da rede de relações e poder, 

observada na elite negra e entre pessoas (ESCOBAR, 2010, p. 328) que mesmo 

sem condições financeiras, tinham intenção de frequentar a associação e seus os 

eventos.  

Ao relembrar os frequentadores do clube, D.  Sirley Amaro destacou: 

 

[...] Essas pessoas criaram uma identidade pra elas baseado, mas ao 
mesmo tempo elas criaram uma identidade forte pro clube cultural Fica Ahí, 
porque ele se destacou por ser um clube que teve a condição de permitir 
aos seus negros um dia mostrar pra sociedade que o negro tinha condições 
de ser elegante, de ter festas bonitas (Informação verbal)

33
.  

 
Este espaço era formado por famílias importantes da comunidade negra, 

desempenhavam um papel de socialização das novas gerações, transmissões de 

valores culturais e artísticos (LONER e GILL 2012 p. 12). 

Com relevância em sua participação no clube, D. Heloísa Pinto relatou: 

 

Uma contribuição muito grande, é um reforço para essa identidade e dentro 
da cidade de Pelotas, ele tem essa projeção. Marca presença, dentro de 
uma cidade que antes procurava melhorar a presença do negro, mas agora 
[...] com a nossa resistência desses 94, 95 anos realmente ajudou a fazer 
com que Pelotas se conscientizasse que há a mão negra nessa história, 
nessa construção dessa cidade. E vem dessa nossa conscientização [...] 
fortalecimento da nossa identidade das nossas realizações. É reforçar a 
identidade, é valorizar a sua etnia e aqui tive a oportunidade de ir ver os 
valores dos meus antepassados. Eles com as poucas oportunidades, eles 
tiveram condições de fundar um Clube, se preocuparem em ter um jornal 
[...]. É um reconhecimento, uma valorização da luta dos meus 
antepassados. [...] porque essa identidade, esse despertar essa consciência 
da importância dos meus antepassados então foi aqui, foi despertado aqui 
(informação verbal)

34 

 
 
_________________________

 
32

 Informação verbal fornecida por Maria Teresa Ribeiro Assumpção em entrevista realizada no dia 
05/08/2015. 
33 

Informação verbal fornecida por Sirley da Silva Amaro em entrevista realizada no dia 06/08/2015. 
34

 Informação verbal fornecida por Heloisa Helena Nunes Correa Pinto em entrevista realizada no dia 
27/07/2015. 
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Diante das informações, a identidade não é algo inato, ela se refere a um 

modo de ser, de se portar na relação com o outro, (GOMES, 2005, p. 41) na 

sociedade. A identidade negra está ligada a cultura de um povo étnico e ao conjunto 

de suas práticas sociais. A identidade desempenha papel importante na criação das 

redes de relações e de referências culturais dos grupos sociais. Em relação aos 

aspectos culturais, no qual se expressam através das suas tradições populares. 

O convívio dos membros do clube nos eventos realizados em sua 

sede,contribuía para “definições” de identidades enquanto sujeitos que pertenciam a 

um determinado aspecto social e étnico (SILVA, 2011, p. 34). O reconhecer-se em 

uma identidade pressupõe corresponder afirmativamente a uma interpretação e 

estabelecer uma noção de pertencimento a um determinado grupo social como 

referência (MUNANGA, 1988, p. 05). 

 Sobre esse pertencimento, D. Maria Teresa Assumpção recordou que as 

festas, eram sempre “pensando nas origens [...] e nos antepassados que 

contribuíram, que fundaram. Às vezes a gente vai pro Rio de Janeiro, São Paulo e 

se tu diz que é do Fica Ahí eles ficam encantados” (Informação verbal)35. Este é um 

sinal do um reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos dirigentes, desde o 

início de sua história. O status adquirido por pertencer ao clube refletia uma imagem 

sólida, cujas bases foram dadas pelos primeiros dirigentes. 

 Com esta intenção a autora Santos destaca que a indentidade negra: 

 

[...] é uma das configuações que a pessoa pode assumir em diferentes e/ou 
permanentes momentos da sua vida. E que quando se assume negro, 
torna-se negro não só pela pele, mas pelo que se “sofre na pele”, 
fortalecendo um pertencimento étnico racial, e a partir desse fortalecimento  
indivíduo está mais propenso a contribuir consigo mesmo e com seu grupo 
(SANTOS, 2012, p. 09). 

 

 A partir desta reflexão percebemos que a consciência e percepção dos sócios 

do Fica Ahí enquanto sujeitos negros que se identificavam na sua etnia e cultivavam 

a valorização da cultura negra propiciavam, nesse sentido ações afirmativas raciais 

 
__________________________

 
35

  Informação verbal fornecida por Maria Teresa Ribeiro Assumpção em entrevista realizada no dia 
05/08/2015. 
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que como conseqüência dessas práticas estimularam os pertencimentos „raciais‟, 

assim fortalecendo suas identificações enquanto homens e mulheres negras 

inseridos neste espaço de sociabilidade. 

Percebeu-se que quando a instituição surgiu quis influenciar as famílias 

negras frequentadoras a se adequarem aos hábitos sociais que eram considerados 

pertinentes para homens e mulheres predominantemente da elite. Por isso, o Clube 

Fica Ahí se tornou uma referência para elite negra especiaamormente nas décadas 

de 1940 a 1970 (LONER; Gill, 2012, p.14). Se destacou dos demais clube negros, 

por buscar manter e imprimir nas atividades da associação os padrões de 

comportamento tidos como corretos na sociedade. 

O propósito da diretoria e dos seus membros em valorizar suas raízes, assim 

como seus antepassados, que foram o alicerce do clube, ajudaram na construção 

dessa associação que não estaria funcionando até hoje, sem o esforço deles. Nessa 

continuidade, essa valorização da cultura negra ainda é um dos principais propósitos 

dos dirigentes atuais, sendo cultivado pelos sócios mais antigos. 

As demais associações negras e o clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo, 

tiveram um papel fundamental na agregação da população negra na cidade de 

Pelotas, bem como na socialização de crianças e jovens dentro de elementos 

socialmente significativos para este grupo étnico, (LONER, 2005, p. 07) e no 

estabelecimento de estratégias matrimoniais, culturais e sociais.  

Em vista disso, atualmente ainda é uma tradicional entidade social de Pelotas, 

composto por parcelas significativas da comunidade negra. No qual estão sempre 

em contato com a sociedade pelotense, convidando a comunidade para participar 

dos seus eventos culturais, como exemplo no Dia do Patrimônio e da Consciência 

Negra. Nessas datas são realizados eventos como palestras, seminários e 

apresentações nas sedes do Clube Fica Ahí. 

Um dos acontecimentos que proporcionou uma maior visibilidade para a 

associação atualmente foi a criação da primeira Biblioteca Negra de Pelotas (BNP)36 

 
__________________________

 
36

 A BNP surgiu de uma parceria entre o Grupo Sangoma de Estudos da Cultura Negra - criado por 
alunos negros do curso de Filosofia da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) - e o Fica Ahí. O 
coordenador do Sangoma, professor Uruguay Cortazzo, afirmou que a nova Biblioteca deve se tornar 
futuramente em núcleo de pesquisa (RODRIGUES, 2007, p. 02).  



 

 

78 

 

dentro do clube, destinada à valorização da história e cultura afro-brasileira. A 

fundação desta biblioteca teve uma importância simbólica por estar sediada em uma 

associação negra: o clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo, onde os sócios, 

frequentadores e a população pelotense podem ter acesso à história do negro 

contida nos livros guardados nesta biblioteca promovendo a valorização da cultura 

africana e afro-brasileira. 

Outra importante informação é o fato do clube ter se tornado um Ponto de 

Cultura37, afim de manter seu patrimônio histórico e cultural. Tem por objetivo 

valorizar a etnia afro-descendente por meio de realização de palestras e seminários, 

que propiciam conhecimento da cultura negra à sociedade (RODRIGUES, 2007). O 

Ponto de Cultura tem apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e promove 

oficinas de música, capoeira e danças afro e exibição de filmes que abordam a 

história do negro. Assim como são realizados encontros e cortejos com mestres 

griôs, debates e ciclo de leituras a partir das reflexões de autores negros. 

Vimos, no início desse capítulo, o contexto de discriminações raciais em que 

os negros estavam inseridos, em vista disso, verificamos o surgimento dos cordões 

carnavalescos de rua, entre eles estavam a Sociedade Recreativa Depois da Chuva 

(1916), Chove Não Molha (1919), Fica Ahí prai ir Dizendo (1921), Quem Ri de Nós 

tem Paixão (1921) e Está tudo certo (1931). Foram criados por sujeitos étnicos, com 

o propósito inicial de comemorar o Carnaval, pois eram impedidos de frequentar os 

meios sociais, devido à cor de sua pele.  Após identificar as associações negras, nos 

propomos a analisar o Fica Ahí, dessa forma, ao acessarmos a história dessa 

instituição, pudemos constatar que seu surgimento foi como um cordão 

carnavalesco de rua e que, após algum tempo, se tornou um clube. Identificando 

também as ações referentes à organização interna deste espaço, destacando as 

propostas de associação e as funções das mulheres. Sobre essas ocorrências é 

importante ressaltar que as senhoras ficaianas tiveram um papel importante no 

 
__________________________

 
37

  O Ponto de Cultura é a entidade cultural ou coletivo cultural certificado pelo Ministério da Cultura.  
São uma base social capilarizada e com poder de penetração nas comunidades e territórios, em 
especial nos segmentos sociais mais vulneráveis. Trata-se de uma política cultural que, ao ganhar 
escala e articulação com programas sociais do governo e de outros ministérios, pode partir da Cultura 
para fazer a disputa simbólica e econômica na base da sociedade (MINISTÉRIO DA CULTURA, 
2015, p. 01).  
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desenvolvimento do Fica Ahí, principalmente nas funções exercidas na diretoria de 

mulheres. Outra importância reside na bagagem cultural e social que essas 

mulheres adquiriram dentro do clube, onde estabeleceram paralelos entre essas 

vivências interligadas com suas experiências e histórias de vidas, que estão 

diretamente atreladas a história do Fica Ahí. 

  Abordamos eventos sociais e as questões comportamentais que os envolvia. 

Tais fatores, entre outros, resultaram na diferenciação e visibilidade que o clube 

cultural Fica Ahí pra ir Dizendo construiu em relação às demais associações negras 

pelotenses.  

A partir das recordações das mulheres negras, abordaremos no próximo 

capítulo a presença da Dança neste espaço de sociabilidade, lazer, recreação e 

afirmação identitária, destacando os bailes e eventos em que a prática dessa 

linguagem artística se manifestava, apresentando-a através das memórias das 

mulheres negras ficaianas no diálogo com fotografias, convites de bailes e 

aniversários entre outras fontes. O capítulo ainda versa sobre a busca de identificar 

em que medida a Dança contribuiu para o desenvolvimento da construção identitária 

negra das mulheres frequentadoras do clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo. 

 

 



  

4  Memórias das danças vivenviadas pelas mulheres negras do clube 

cultural Fica Ahí pra ir Dizendo 

 

 O presente capítulo almeja apresentar a Dança vivenciada no clube cultural 

Fica Ahí pra ir Dizendo, a partir das memórias que as senhoras ficaianas possuem 

sobre essa manifestação artística nos bailes e eventos promovidos por esta 

associação, resgatando lembranças e sensibilidades através de seus relatos, que 

estabeleceram diálogo com outras fontes tais como fotografias, prospectos e 

convites dos momentos festivos que compartilharam com seus familiares, amigos e 

conhecidos, recordando assim, os momentos dançados que marcaram suas 

histórias de vida. O marco temporal que abarcará as mulheres negras no clube, está 

compreendido entre as décadas de 1950 e 1980, período este que frequentaram 

assiduamente a instituição. 

O capítulo foi organizado a partir das memórias das depoentes sobre a 

Dança, predominantemente. Em seus relatos se destacaram assuntos entrelaçados 

a esta linguagem artística. Para melhor compreensão, assim os organizamos: 

abordamos a preparação e as expectativas para os bailes; o comportamento 

adequado na dança, as danças de casais e individuais executadas nas festas; bem 

como as comemorações dos Bailes infantis e adultos no Carnaval Ficaiano; o 

surgimento do Grupo Jovem criado nesta associação e as contribuições que a 

Dança teve na vida destas mulheres. 

Através dos relatos dos sujeitos desta pesquisa, estaremos acessando suas 

memórias e compreendendo acontecimentos e experiências vividas por elas na 

coletividade o que nos permite obter um conhecimento mais amplo “sobre os modos 

de vidas, práticas e tradições de diferentes grupos sociais” (BORBA, 2013, p. 72).  

Ao tratarmos das recordações das senhoras ficaianas, estaremos acessando 

um “mundo social” (BOSI, 1994, p. 82) desconhecido para nós, no qual possui uma 

riqueza e diversidade ampla de vivências individuais e compartilhadas onde 

podemos ter contato com esse conhecimento através da memória dos mais velhos. 

Momentos “perdidos” dessa vida que podem ser entendidos por quem não os 
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presenciou, enriquecendo assim a história que vai sendo contada e revivida pelos 

personagens que viveram um contexto.  

A memória está compreendida nesta pesquisa enquanto materialidade, 

preservada por sujeitos que compõem a história do clube cultural Fica Ahí pra ir 

Dizendo, que necessitam de espaço e meio de manifestação sedimentada na 

oralidade, cujo registro garante e documenta um conhecimento popular, no qual a 

“narrativa oral está tomada de detalhes que apenas quem conta consegue 

expressar” (OLIVEIRA, 2015, p. 15).  

Como um procedimento metodológico, a História Oral procura investigar e 

registrar impressões, vivências, lembranças daqueles indivíduos que se dispõem a 

compartilhar sua memória com a coletividade (MATTOS; SENNA, 2011, p. 03). E 

dessa forma, permitir um conhecimento vivido, por ser muito mais rico, dinâmico de 

situações que, de outra forma, não conheceríamos.  

Segundo Alberti (2000, p.11) na “história oral a memória é vista como fato, 

como algo que pode incidir sobre a realidade e causar mudanças” A partir da 

oralidade é possível aprender e identificar conhecimentos que ainda não foram 

acessados, preservado em recordações do passado dos sujeitos que o vivenciaram. 

A História Oral é um processo em movimento, em período transitório (MEIHY, 

2013, p. 17) que coleta e explora relatos de acontecimentos, conjunturas e 

experiências passadas que moldam histórias de vidas, bem como as expressões 

culturais e sociais.  

Com base nisso, a História Oral dialoga com a compreensão do passado em 

situações acontecimentos que lidam com modos de vida, instituições, grupos e 

sociedade em geral.  

O passado está espelhado no presente reproduzido pelas narrativas, ações 

da vida pessoal interligadas com processos coletivos. A reconstrução dessa 

dinâmica, através do ato de recordar, que “inclui [...] lapsos, esquecimentos, 

omissões, contribui para reconstituição do que passou segundo o olhar de cada 

depoente (DELGADO, 2010, p. 16).  

O autor nos faz refletir sobre outro ponto positivo da História Oral, pensando 

na exploração coletiva das experiências de vida, na qual auxilia os sujeitos 

envolvidos nessas vivências a reconhecer e valorizar memórias que foram 
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silenciadas durante muito tempo, bem como acessar aspectos difíceis e dolorosos 

de serem rememorados em suas vidas.  

  É na oralidade que o indivíduo assimila e entende o mundo, no sentido 

temporal e espacial, onde podemos constatar que o passado se faz presente em 

nossas lembranças.  

As memórias permanecem mesmo com o passar do tempo, ou seja, 

transcorrem durante os acontecimentos e estão presentes na construção das 

vivências (OLIVEIRA, 2015, p. 22).   

É necessário para que um acontecimento ou fenômeno tenha sentido que 

haja uma averiguação anterior de momentos já ocorridos em recordações 

dialogáveis que possam estar interligadas a acontecimentos do presente na vida dos 

sujeitos. Momentos estes atuais incluídos de alguma forma na história, podendo ser 

ressaltados em diversos significados e culturas.  

Entre os aspectos que interferem na oralidade estão a do cotidiano e a cultura 

material das pessoas e grupos envolvidos (PORTELLI, 1997, p. 27). Geralmente o 

testemunho oral nunca é duas vezes igual. Mesmo sendo sobre o mesmo assunto, a 

história sempre é contada de diferentes maneiras em uma multiplicidade de pontos 

de vista. 

De modo que, desenvolver a narrativa oral, sendo individual de cada sujeito, é 

produzir uma história social, reconhecendo assim, os vínculos com os múltiplos 

aspectos da vivência coletiva (HAAS, 2012, p. 14).  

Destacamos a importância de trabalhar com a História Oral, por ela ter grande 

contribuição no resgate da memória viva, mostrando ser um método muito promissor 

na realização de pesquisa em diferentes áreas.  É necessário “preservar a memória 

física e espacial, como também descobrir e valorizar a memória dos indivíduos” 

(THOMPSON, 1992, p. 17). A memória de um pode ser a memória de outros, 

possibilitando a averiguação de fatos coletivos. 

A História Oral, conforme as autoras Mattos e Senna tem o foco principal: 

 

[...] na memória humana e sua capacidade de rememorar o passado 
enquanto testemunha do vivido. Podemos entender a memória como a 
presença do passado, como uma construção psíquica e intelectual de 
fragmentos representativos desse mesmo passado, nunca em sua 
totalidade, mas parciais em decorrência dos estímulos para a sua seleção. 
Não é somente a lembrança de um certo indivíduo, mas de um indivíduo 



 

 

83 

 

inserido em um contexto familiar ou social, por exemplo, de tal forma que 
suas lembranças são permeadas por inferências coletivas [...] (MATTOS; 
SENNA, 2011, p. 02).  

 

Em vista disso, ao reconstruirmos as trajetórias que as senhoras ficaianas 

percorreram no clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo, através de suas vozes, sendo 

elas protagonistas deste local, queremos acessar suas percepções com intuito de 

criar relações entre as parte envolvidas e a visão do coletivo sobre a presença da 

Dança neste ambiente. 

Esta instituição ficou conhecida pelos seus famosos Bailes de Primavera e 

Carnaval. Esses eventos movimentavam a população negra no município, mas é 

importante ressaltar que a participação nas suas festas e em outros eventos era 

restrita aos sócios (LONER, 2005, p. 02).  

 Ao destacarmos as memórias sobre a Dança nesta pesquisa, refletimos que 

ela possibilita a compreensão e apresentação das práticas culturais em um espaço 

de sociabilidade, recreação e lazer. Assim, promove o encontro dos associados do 

clube, com as suas histórias, demonstrando, dessa forma o quanto estão ligados, 

resgatando e atribuindo novos sentidos à sua vida. 

As lembranças construídas nas relações sociais são mantidas nos diversos 

grupos de referência e também nos espaços familiares, do serviço, lazer, da 

religiosidade. Dessa forma, ancorados no vivido (FÉLIX, 2004, p. 40), nas 

experiências das histórias de vida coletivas.  

Nesse sentido, a autora Tanno destaca que:  

 

Dançar, nesse contexto, criava condições para a manifestação de outras 
condutas além da dança em si. A volta pelo salão antes do início da música 
pode ser pensada como um desfile, a exibição do par, de status e de poder. 
O seu contrário, isto é, permanecer sentada, possivelmente, era o pior que 
poderia acontecer a uma senhorita num baile, denotando sua falta de 
beleza, sua pouca habilidade para a dança, ou escassez de prestígio [...] 
(TANNO, 2011, p. 338). 
 

 Em um clube em que havia diversos limites, regras de comportamento, o ato 

de poder dançar nos bailes era uma grande oportunidade para os associados se 

socializarem onde, a partir da Dança, se criavam relações através de comunicação e 

contato.  
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 Dialogando com a história do Fica Ahí e as vivências e memórias de suas 

frequentadoras, observamos as múltiplas identidades que se constroem e 

“reconhecer-se numa delas supõe, portanto, responder afirmativamente a uma 

interpelação e estabelecer um sentido de pertencimento a um grupo social de 

referência” (GOMES, 2006, p. 171). Observamos, neste contexto, algumas restrições 

em relação ao corpo negro, regrado e docilizado. Nisso notamos uma forte 

contribuição da prática da Dança em relação ao “rompimento” dessas barreiras.  

Observamos esse impedimento, através da presença desta manifestação artística 

nas festividades do clube, no qual as sócias desfrutavam de alguns momentos de 

liberdade ao poderem se expressar quando estava dançando, propiciando assim 

uma percepção corporal das senhoras ficaianas, bem como um auto- conhecimento 

enquanto mulheres negras. 

 Na década de 1950 os limites e regras impostos pela sociedade eram bem 

mais rigorosos, para ter prestígio e conseguir status era de praxe viver nos meios 

sociais, participar de festas renomadas de famílias de sobrenomes importantes. 

Nesse sentido, apresentamos no capítulo anterior, as ações sociais realizadas pelos 

dirigentes do Fica Ahí, para atingirem esse status e se adequarem aos parâmetros 

da sociedade. 

Ao acessarmos as memórias das mulheres sobre as experiências que tiveram 

com a Dança nos bailes ficaianos, nos deparamos novamente com hábitos e 

costumes existentes no clube.  

O movimento e a matéria da Dança, assim como qualquer matéria que se 

oferece a uma intenção normativa, já vem carregado de leis, usos, intenções e 

tradições. Embora transitório, o movimento existe no corpo dançante. E o corpo 

dançante está sujeito a possibilidades e restrições de ordem biológica, social e 

cultural.  

Em relação às normas sociais solicitadas nesta associação em relação às 

festividades, notamos que mobilizavam seus sócios, pois deveriam estar com roupas 

adequadas para cada evento, além de disciplina e comportamento impecáveis. 

Havia toda uma preparação anterior para que fosse permitido a participação nas 

festividades da instituição. 
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Sobre a vestimenta nas festas, D. Maria Teresa Barbosa se recordou que os 

homens tinham que usar “gravata, sapatos lustrosos e as mulheres estarem bem 

vestidas, emperequetadas, se possível de luva, essas coisas assim, tudo muito 

rígido” (Informação verbal)38. 

Havia um pudor severo em relação ao comportamento das mulheres dentro 

do clube, tinham que usar vestido e/ou saias cumpridas, não podiam mostrar o corpo 

e muito menos se exibir vulgarmente diante dos homens. 

Neste assunto, D. Miriam Machado (Fig. 13) mencionou em depoimento que 
em determinadas festas: 
 

Tinha os trajes sociais [...], nos bailes de Debutantes era de gala mesmo, 
smoking da época era realmente exigido [...]. As mulheres de longo, os 
vestidos eram longos arrastando quase no chão [...]. Depois com o tempo aí 
foram liberando o terno escuro, o fraque que também já era da época do 
smoking [...] usavam marinho [...], mas nunca o casaco ou a calça de uma 
cor diferente, não! Terno completo mesmo, isso no Baile de Debutante, [...] 
essa regra tinha. Era o nível de cada um [...] que nós vivíamos [...], o resto 
do pessoal era nesse nível assim, então não tinha aquela diferença [...] 
aquele é meio atirado, não, era todos na mesma altura mesmo (Informação 
verbal)

39
.  

 

 
__________________________

 
38 

Informação verbal fornecida por em Maria Teresa Barbosa em entrevista realizada no dia 05/08/ 
2015.  
39

 Informação verbal fornecida por Miriam Cleide Baptista Machado em entrevista realizada no dia 
25/08/2015. 



 

 

86 

 

 

 

 

 

Os sócios da instituição tinham uma preocupação de sempre estarem à altura 

das exigências da associação e dos seus dirigentes, pois era classificado e 

conhecido como um clube de elite. Então, quem não tinha condições de seguir 

esses padrões de vida nem tentava entrar ou se associar. 

D. Heloísa Pinto citou em depoimento que “tinha que ter todo aquele cuidado 

com roupa e cabelo [...] era uma preocupação de estar [...] o melhor possível para a 

festa” (Informação verbal)40. Não era de bom tom repetir a mesma roupa nos bailes, 

em alguns casos reformavam pra ir em outro evento. As costureiras eram muito 

 
__________________________

 
40 

Informação verbal fornecida por em Heloisa Helena Nunes Correa Pinto em entrevista realizada no 
dia 27/07/2015. 

Figura 13 – Fotografia de Miriam Cleide Baptista Machado 
coroada no Baile da Primavera com seus pais, em 1973 
Fonte: Arquivo pessoal de Miriam Cleide Baptista  
Machado 
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requisitadas, pois todas as roupas sociais eram feitas por elas, não havia aluguel de 

vestimentas naquela época. 

 Em relação a sua preparação para o baile, D. Maria Teresa Barbosa 

relembrou alguns momentos que vivenciou na sua juventude: 

 

[...] naquela época a gente [...] tinha o cabelo ruim, então a gente já 
começava a se arrumar cedo [...] quando não se tinha dinheiro [...] passava 
aquele ferro quente. E aí tu botava bastante vaselina no cabelo, quem tinha 
o cabelo mais cumprido, passava o ferro [...]. O Persi [...] era famoso na 
cidade, passava uma pasta que queimava, pura solda cáustica, dava uma 
ardida [...] mas ficava liso liso, saiam feridas na cabeça (Informação 
verbal)

41
. 

 
 Ao observarmos as fotos das moças negras que foram Rainhas do clube, a 

maioria usava o cabelo liso. Eram poucas as moças que assumia seus crespos, a 

moda era usar os cabelos lisos, faziam o possível e impossível para ficarem com as 

madeixas escorridas, assim como as moças brancas dos outros clubes sociais. 

 Refletindo com a autora Gomes (2006, p. 05) sobre este assunto, realçamos 

que “para o negro e a negra, a forma como o seu corpo e cabelo são vistos por 

ele/ela mesmo/a e pelo outro configura um aprendizado constante sobre as relações 

raciais”. De modo que nos causa estranhamento uma associação negra ter suas 

coroadas com os cabelos lisos, a expectativa era de encontrar cabelos blacks (afro). 

Mas temos que levar em consideração a moda e os padrões de beleza da época e 

também o receio que as moças tituladas poderiam ter, em sofrerem bullying e 

discriminação racial.  

 Percebemos que a preparação para as festividades era grande, mas a 

expectativa para os bailes na associação era maior ainda, os eventos do Fica Ahí se 

destacavam na cidade, recebiam artistas famosos que abrilhantavam as festas e 

promoviam uma grande repercussão fora da associação, entre as atrações estavam 

a cantora “Ângela Maria, os cantores Black Ouf e Gregório Barrios e a Orquestra de 

mulheres Anacaonas” (Informação verbal)42. 

  

 
__________________________

 
41

 Informação verbal fornecida por Maria Teresa Barbosa em entrevista realizada no dia 05/08/2015. 
42 

Informação verbal fornecida por Sumai Reis Silva em conversa realizada no dia 03/10/2015. 
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 Nesses eventos, havia imposições da diretoria em relação aos modos de se 

portar dos seus associados nas festividades. D. Maria Teresa Assumpção ressaltou: 

 

[...] tu tinha que vir com um comportamento e os rapazes ficavam do outro 
lado da copa, não podiam vir no salão, se vinham direto [...] era só para 
pedir permissão para dançar. Não podia conversar, a gente as vezes vinha 
correndo pra ir no banheiro dar uma olhadinha, tudo de olhadinha. Os pais 
vinham junto, [...] a gente não vinha sozinha. E por exemplo: me lembro que 
quando a minha mãe não podia vir nos trazer, a minha tia vinha [...] sempre 
tinha um adulto (Informação verbal)

43
. 

 
 

 É possível constatarmos que não era apenas regras impostas pelo clube, mas 

sim, valores morais correlatos à época. As práticas sociais desenvolvidas na 

instituição seguiam estes limites, principalmente em relação às mulheres. Para se 

relacionar e dançar nos bailes naquela época haviam algumas imposições, D. 

Marcolina Brum, enfatizou que: 

 

[...] dificilmente a gente ia nos bailes sentar perto do namorado, isso aí não 
tinha [...]  eu lembro bem dessa época, [...] se tu tinha um namorado 
sentava a mãe junto, tu já ia com os pais, [...] ficavam ali sentados. Podia 
dançar [...], mas tu dançava e [...] não podia ficar como agora tu vai na copa 
vai lá conversa com uma  amiga, isso aí a gente não tinha essa liberdade. 
Era dançar e volta pra junto daquela pessoa que estava te acompanhando 
(Informação verbal)

44
. 

 

 Isso posto mostra que um dos momentos que os sócios tinham de 

descontração era através da Dança, quando a moças podiam ter “contato” com os 

rapazes. Fora este momento não era permitido conversas, pois havia um cuidado 

rigoroso sobre a reputação das sócias ficaianas. A entrevistada ainda acrescenta 

que para convidar a dama para dançar havia um ritual:  

 

[...] a pessoa [...] tinha que ter um charme, um respeito para tirar a dama 
para dançar. Isso aí eu sei que tinha. Bem antigamente [...] o cavaleiro pra 
tirar a moça sempre tinha que andar com o lenço, ele tirava o lenço e 
acionava ele para a moça e ela vinha dançar, ele deixava o lenço na mão 
pra não suar [...] (Informação verbal)

45
. 

 

 
__________________________

 
43 

Informação verbal fornecida por Maria Teresa Reis Assumpção em entrevista realizada no dia 
08/08/2015. 
44

 Informação verbal fornecida por Marcolina Valente Brum em entrevista realizada no dia 03/08/2015.  
45

 Informação verbal fornecida por Marcolina Valente Brum em entrevista realizada no dia 03/08/2015.  
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 Havia toda uma educação e delicadeza para tirar a dama para a Dança, os 

cavalheiros realizavam um cortejo para impressionar à ela e a sua família, pois 

esses momentos poderiam até proporcionar relações matrimoniais futuras mas com 

o passar dos anos este hábito foi se perdendo. D. Shalimar Chagas comentou que 

na sua época já não existia essa tradição, os moços convidavam normalmente, se 

dirigindo até a moça de forma verbal: 

 

[...] principalmente porque a gente se conhecia, todo mundo [...], então 
chegava e diziam vamos dançar, vamos? Levantava e saía dançando, claro 
que tinha o carão

46
 na época, “não, muito obrigada, tô com dor no pé”. [...]. 

Na minha época tu dava carão e ainda ficava braba se os guris não viessem 
tirar pra dançar, porque iam pra copa e não nos tiravam pra dançar 
(Informação verbal)

47
. 

 

 A partir do relato da depoente, percebemos que embora os hábitos e 

costumes se alterassem de acordo com o tempo, a Dança continuava sendo um elo 

de relação e socialização entre os associados. Esta manifestação envolvia diversos 

ações como o convite para a Dança, a aceitação, negação/recusa. Isso gerava uma 

agitação por parte dos rapazes, que ficavam submetidos às respostas das moças. 

Observamos assim que o auge das festas era o momento do baile, quando os 

casais se direcionavam para o meio do salão. 

Na década de 1970, já não havia tantas exigências em relação às normas 

sociais, ainda era cobrado um comportamento “civilizado” dos sócios, mas os 

galanteios excessivamente formais foram ficando no passado.  Sobre a prática do 

carão esta é famosa dentre as depoentes, no qual proporciona muitas risadas ao se 

recordarem das situações que passaram nos bailes.  

O carão seguiu por várias gerações nas décadas aproximadamente entre 

1950 a 1980. D. Maria Teresa Assumpção que também frequentava o clube neste 

período, destacou que: 

 

 

 
__________________________

 
46 

De acordo com as depoentes, o carão se referia ao ato de ignorar a pessoa que estava convidando 
para a Dança. Para demonstrar a recusa, se realizava o carão. 
47

 Informação verbal fornecida por Shalimar Aleixo Chagas em entrevista realizada no dia 31/08/2015. 
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[...] a moça não podia dar carão, não podia ficar de par com um só, tinha 
que dar oportunidade para as outras dançarem [...] porque ficar só com 
aquela moça, só aquela não[...] tinham que dançar com as outras também 
que vinham pro baile” (Informação verbal)

48
. 

 

Na fala da depoente compreendemos que no caso da dama ser convidada 

para a Dança e não aceitar o convite, dando o famoso carão para o cavalheiro, 

devido a essa recusa, poderia ser retirada do salão. Mesmo que a moça não 

quisesse dançar com aquele rapaz, ela tinha que aceitar, para não ser expulsa do 

baile, até porque a mulher não podia sair dançando sozinha pelo salão, tinha que 

esperar que alguém lhe convidasse. A prática do carão era proibida na década de 

1950, no Fica Ahí. Entretanto, quando a moça aceitava o convite por livre e 

espontânea vontade e ia dançar, não podia ficar a noite toda formando par. Para os 

rapazes, mesmo que quisessem bailar à noite toda apenas com uma menina, não 

era permitido, eles tinham que circular pelo baile todo e dar oportunidade para outras 

moças dançarem, afinal a maioria delas ficava ansiosa para ser convidada para a 

Dança.  

O ato de ser convidada para a Dança por um cavalheiro era de extrema 

importância nessa época, pois as moças se arrumavam para o baile com a 

expectativa de serem tiradas para dançar, pois dentre várias meninas presente no 

baile o rapaz escolhia uma para a contra-dança.  

Havia todo um ritual de desfilar pelo salão e quando iniciava a música os 

pares começavam a se deslocar e esse era o momento de flertar, “namorar” e se 

divertir naquele instante em que esse contato entre ambos eram permitidos. Nos 

bailes, as regras e limites específicos regulavam o prazer na dança.  

Tomando como ponto de partida a filosofia do corpo, realçamos que o corpo 

que se desloca sentindo e desenvolvendo ações que informam sobre si próprio, 

desenvolve uma auto-percepção individual e ao mesmo tempo do coletivo, de modo 

que neste momento estamos refletindo e agindo sobre tais práticas sociais 

(SHUSTERMAN, 2012, p. 09). Observamos o corpo, neste espaço de sociabilidade, 

 
__________________________

 
48

 Informação verbal fornecida por Maria Teresa Reis Assumpção em entrevista realizada no dia 
08/08/2015. 
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como movimento e referente à própria origem de conhecimentos e posturas 

“situadas” nos sentidos físico e moral.  

As práticas culturais desenvolvidas nesse período despertam as posturas 

corporais em várias totalidades, sobre alguns aspectos um tanto que excessivos. As 

normas em relação a vestimenta, aos modos de se portar em público, a questão de 

estar acordo com os limites impostos por estar instituição interferiria nos corpos de 

seus associados, na postura “exigida” para estes sócios, que enrijecem o 

movimento, transformando-o em um corpo contido que possui receio de efetuar 

qualquer ação que possa infligir as normas estabelecidas. 

As referências da realidade desse período são destacadas por uma cultura 

que pensa muito mais do que sente, resultando em sujeitos “domesticados”, 

confinados aos limites impostos a eles (TAVARES; BIANCALANA; MAGNO, 2014, p. 

35) para conviver nos meios sociais. As palavras ditas marcam muito mais as ideias 

impoderadas, enquanto que as emoções, percepções corporais são outros 

sentimentos que acabam por não serem explorados na sua completude e 

devidamente sentidos.  

Diante de tais apontamento e ao refletir com a autora Marques, observamos 

que a percepção corporal provoca: 

 

Conhecer, perceber, organizam enfim, educar o corpo que dança ainda não 
implica necessariamente que estejamos efetivamente dançando [...].  Ao 
conhecermos nossos corpos, suas possibilidades, ordenações, conexões e 
relações com quem somos e existimos, também compreenderemos e 
participaremos criticamente de processos de leitura/mundo. Corpos que se 
conhecem, em geral, também logram estabelecer diálogos diferenciados 
com os outros, com o meio, com o mundo (MARQUES, 2010, p. 150). 

 
 
Refletindo sobre o trecho acima citado, percebemos o quanto é importante a 

liberdade do corpo, do movimento. Ao dançar, mesmo que com devidas restrições, 

era o momento em que os associados podiam, mesmo que em parte e de forma 

restrita, conhecer um pouco dos seus corpos e dos seus pares, em um contato mais 

próximo ocasionando ação e reação entre duas pessoas, através da dança dos 

passos executados pelo salão. 
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Para vigiar a conduta dos seus sócios a diretoria convocava um funcionário 

para circular no baile, cuidando para que não houvesse nenhuma confusão. Este 

funcionário era nomeado de diferente maneiras, ao longo do tempo como exemplo 

referenciamos o fiscal de baile. D. Marcolina Brum, se recordou que [...] tinha o 

mestre de sala, isso aí era bem antigo, [...] um homem que ficava no meio do salão 

olhando todos os pares e na porta, tu pra entrar, tu tinha que te identificar 

(Informação verbal)49.   

No tempo da D. Maria Teresa Barbosa, já havia uma outra denominativa: 

“tinha um olheiro, as vezes a gente nem sabia, em outras mais ou menos a gente já 

marcava, [...] sabia quem era o indivíduo. E já ficava cuidando (Informação verbal)50. 

Na década de 1950 as regras eram mais rígidas em relação a mulher, cada 

ato que elas realizavam era observado e de certa forma julgado pelos dirigentes do 

clube. 

As mulheres deveriam ter um comportamento totalmente correto de acordo 

com os ditames da sociedade. Sobre elas, recai com maior frequência o puritanismo 

dentro e fora da associação (SILVA, 2011, p. 187). Levando em conta que a diretoria 

do Fica Ahí era masculina, os assuntos que envolviam as associadas eram 

analisados com maior rigor, chegavam a serem abertas sindicâncias dentro da 

instituição para decidirem sobre a situação de mau comportamento destas se 

permaneceriam sócias ou não, dependendo do acontecimento em relação a elas. 

Enquanto que no caso dos homens eram realizadas apenas discussões nas 

reuniões da direção, sendo que para resolver os problemas somente eram enviados 

avisos alertando sobre as ocorrências que, na maioria das vezes, estavam ligadas 

ao mau comportamento nos eventos, solicitando ao sócio que isso não se repetisse. 

Conforme os depoimentos das senhoras ficaianas, no que tange à Dança, 

também havia regras para os homens, no qual não podiam “apertar” demais as 

moças durante a Dança, devido às normas sociais que não permitiam que o 

cavalheiro se aproximasse muito da dama (MELLO, 2013, p. 13). Quando essa 

 
__________________________

 
49 

Informação verbal fornecida por Marcolina Valente Brum em entrevista realizada no dia 03/08/2015. 
50

 Informação verbal fornecida por Maria Teresa Barbosa em entrevista realizada no dia 08/08/2015. 
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situação acontecia, eram convidados a se retirarem da festa, não podendo retornar 

para o salão. 

Nesses bailes principalmente na década de 1950, as Danças eram 

predominantemente de casais, no qual se dançava sempre junto, damas com 

cavalheiros. Em suas memórias D. Celestina se recordou que “naquela época não 

se dançava sozinho, [...] era só danças de pares. Depois dos 15 anos a gente 

sempre ia nos bailes. Eram danças de salão51 (Informação verbal)52. 

As moças podiam começar a frequentar os Bailes adultos, sendo eles 

noturnos, depois que completassem quinze anos, pois ao debutar (Fig. 14 e 15) 

eram apresentadas à sociedade, quando davam os primeiros passos para as ações 

da vida adulta como mulheres.  

 

    

 

 
__________________________

 
51

 Dança de Salão é a Arte de interpretar a música através de movimentos dos corpos de um casal 
quando o cavalheiro atrai a dama a realizar movimentos (ZAMONER, 2005, p. 52). 
52

 Informação verbal fornecida por em Celestina Isabel da Silva Pinto em entrevista realizada no dia 
14/08/2015.  

Figura 14 – Imagem do Convite do 
Baile de Debutante de 1980. 
Fonte: Sumai Silva Reis  

Figura 15: Imagem do Convite do 
Baile de Debutante de 1980. 
Fonte: Sumai Silva Reis  
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   Sobre as Danças de casais, D. Laurecy explicou uma das regras desse 

período: 

Os jovens participavam dos bailes [...] a gente dançava de par. Dança de 
casais ou namorados [...], era o homem e a mulher [...] chegava os homens 
e [...] tiravam as mulheres pra dançar. Mas acontecia de sair duas mulheres, 
as vezes duas moças, [...] vinham dois homens e apartavam, um pegava 
uma e outro pegava a outra pra dançar [...] porque na dança a mulher tinha 
que dançar com um homem (informação verbal)

53
. 

 

 Nas danças de salão o correto é dançar a dama e o cavalheiro, naquela 

época era regra em vigência, porque duas mulheres dançando juntas fugiam 

totalmente dos parâmetros estipulados pela sociedade. 

 Outra relevância em relação aos limites apontados por D. Maria Helena 

Assumpção para quem dançava nas festas era o que figurava, para aquele espaço, 

o samba, ele era mais aceito “[...] porque aqui era mais comportado, tinha aquela 

dança de rebolar, mas não podia ser dança sensual” (Informação verbal)54. 

 A cerca do relato da depoente, observamos que o samba estava no gosto 

pessoal dos sócios da instituição, bem como seguia uma tradição por ser um clube 

carnavalesco que cultiva este estilo nos seus bailes. Além do que o samba é um 

gênero em que se dança com uma maior elegância e tem a capacidade de 

oportunizar galanteios com a dama. Há toda a uma questão corporal relacionada ao 

ritmo, molejo, malandragem e gingado do negro.  

 Com referência aos depoimentos das mulheres negras frequentadoras do 

Fica Ahí, as danças de salão que aparecem em destaque foram o samba, tango, 

foxtrot, valsa, bolero e swing. 

 Sabemos que o Samba já era dançado no batuque africano, em sua raiz de 

origem. Era dançado em círculo ou em filas com o ritmo acompanhado por palmas. 

Os movimentos realizados eram ao som do batuque. A origem da palavra Samba é 

abordada por vários pesquisadores, adotamos aqui a compreensão de que essa tem 

origem africana, do vocábulo Semba, que significa umbigada (COSTA, 2012, p. 18).  

Com base nestas informações compreendemos a preferência dos sócios por ele, 

que muito remete às suas raízes.     

 
__________________________

 
53

 Informação verbal fornecida por Laurecy Pires Pinto em entrevista realizada no dia 05/08/2015. 
54

 Informação verbal fornecida por Maria Helena Ribeiro Assumpção em entrevista realizada no dia 
08/08/2015. 
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O tango, o foxtrot e a valsa são estilos mais formais consideradas adequados 

para a época. O tango teve origem em Buenos Aires em um bairro onde viviam 

negros, teve influência na dança negra, mas com passos diferenciados (Silva, 2013, 

p. 20). Em um primeiro momento era uma dança individual, depois foi havendo 

modificações e virou de par, sendo um ritmo acelerado e sensual bastante dançado 

na Argentina e, com o decorrer do tempo veio para o Brasil.  

 O Foxtrot é uma dança que tem várias versões relativas à sua origem, há as 

que apontam para raízes africanas e que haveria de ter chegado ao Brasil através 

dos filmes norte-americanos (FONSECA, 2008, p. 108). É uma dança elegante, com 

passos longos e contínuos, com os pés na meia ponta. Esta dança de salão era 

sempre bem aceita pelos associados do clube, com grande entusiasmo, pelo caráter 

elegante e sofisticado que assumia. 

A valsa é considerada a primeira dança a dois a chegar no Brasil, uma dança 

clássica que desenvolveu características próprias, com andamentos lentos e 

moderados pelo salão. Ela não é considerada uma dança popular e sim 

aristocrática, mas se propagou rapidamente ganhando universalidade nos espaços 

não formais de ensino em que é dançada (COSTA, 2013, p. 14). Este gênero, no 

Fica Ahí, teve grande destaque nos Bailes de Debutante, no qual as moças que 

debutavam adentravam à meia-noite no salão para dançarem, sendo que a primeira 

dança sempre era do pai. Na sequência, seguia bailando com os demais 

convidados. 

Outra dança que também era conhecido pela sua classe e elegância era o 

bolero, possui origem “Europeia/Cubana, porém no Brasil o Bolero é conhecido 

como Bolero Carioca, por ter sido influenciado pelo Tango com caminhadas e 

sacadas” (COSTA, 2012, p. 16).  É uma dança afetiva executada com músicas 

lentas e românticas, realizando movimentos sensuais de aproximação e 

afastamento, possibilitando rodar diversas vezes pelo no salão. (FONSECA, 2008, p. 

25). 

Por fim apresentamos o swing surgindo em 1930, sendo de origem norte-

americana influenciado pelo Jazz musical, Regtime e música clássica (polca). Esse 

ritmo pode ser dançando junto e solto. As músicas são bem variadas, geralmente 
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rápidas. Esse tipo de dança possibilita bastante improvisação tanto para a dama 

como para o cavalheiro. 

Sobre as memórias das danças de par, D. Sirley Amaro ressaltou: 

O que mais se dançava nos bailes, eram sambas, mas também se dançava 
muitos boleros e tango, valsa, uma coisa que hoje não se vê mais nas 
festas. Se dançava valsa e os costumes eram assim, quem tinha namorado, 
dançava com seu namorado, os casais dançavam com casais, hoje já não 
acontece assim, vinham as moças e bastante rapazes nos bailes, então 
nem sempre a menina dançava a mesma música com o mesmo rapaz, toca 
uma música ai o rapaz ia lá e convidava aquela moça, [...] as vezes quando 
o par se dava muito bem na dança, [...] porque cada pessoa tem o seu 
balanço o seu jeito de dançar, ai as vezes não era namoro, era muito 
comum naquela época o rapaz que dançava bem com aquela moça 
convidava se ela queria dançar de par com ele, aquela noite toda então nem 
sempre ficava conversando, ai surgiam os namoros (Informação verbal)

55
. 

 

 Através da dança as pessoas mantinham contato, se relacionavam, formando 

laços de amizade, namoros e até possíveis casamentos, pois na dança o homem e a 

mulher “conversam corporalmente”, a partir disso, interagem/ se comunicam. Era um 

modo de se socializar nos clubes, conhecer pessoas novas. Esta manifestação 

artística, envolvia os associados e promovia interações sociais neste espaço de 

sociabilidade frequentado pelas senhoras ficaianas. A linguagem da Dança dialoga 

com nuances particulares da cultura negra nesta associação, acionando dimensões 

identitárias em seus fazeres culturais, sociais e artísticos vivenciados pelas suas 

frequentadoras. Realçando através das experiências que adquiriam nesta 

associação negra, referente ás festividades que promoveram a valorização da 

cultura étnica negra contribuindo para o auto-conhecimento de seus associados, 

principalmente para as mulheres negras nos momentos em que dançavam com seus 

pares nos bailes do Fica Ahí. 

 A maioria das danças citadas nos relatos das depoentes, as danças de salão, 

quando sugiram eram chamadas de danças sociais, denominadas assim porque 

promoviam momentos de socialização entre as pessoas, propiciando divertimento 

através do movimento em bailes e reuniões (ZAMMONER, 2005, p. 40). 

 A D. Shalimar Chagas mencionou que as danças de casais eram as que mais 

tinham nos bailes, bem como nos aniversários do clube (Fig. 16, 17 e 18) e jantares 

 
__________________________
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 Informação verbal fornecida por Sirley da Silva Amaro em entrevista realizada no dia 06/08/2015. 



 

 

97 

 

dançantes, pois o marido “pegava” a esposa e saiam dançando [...] (Informação 

verbal)56. Além dos eventos citados pela depoente, aconteciam chás dançantes 

organizados pela Diretoria de mulheres, para os sócios confraternizarem juntos. A 

partir do ano de 1960, começaram a se destacar as danças individuais nas festas do 

clube, bem como as danças de par foram diminuindo. As músicas que estavam na 

moda eram tocadas no clube, seja pelos grupos e bandas de música ao vivo, seja 

pelos aparelhos de som que tocavam músicas de discoteca. 

 

 

 

 

 

 
_________________________

 
56

 Informação verbal fornecida por Shalimar Aleixo Chagas em entrevista realizada no dia 31/08/2015.  

Figura 16 – Imagem do Convite do Aniversário do Clube Fica Ahí pra ir Dizendo de 1971 
Fonte: Arquivo pessoal de Suma Silva Reis  
 

Figura 17: Imagem da programação do Aniversário do Clube Fica Ahí pra ir 
Dizendo de 1971 
Fonte: Arquivo pessoal de Suma Silva Reis  
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Desta maneira, D. Heloisa Pinto, nos apresenta em seu depoimento alguns 

tipos de dança em que ela se movimentava individualmente: 

 
Ah era as danças da época [...] anos 60, 70, era o Roberto Carlos surgindo 
e havia [...] assim as danças [...] que estavam no auge como [...] a Jovem 
Guarda, eu sou dessa época. Quando era a dança do iêiê, [...] o rock era 
separado, era quando realmente separou. [...] Já era balada, começou a 
música, começava todo mundo a dançar (Informação verbal)

57
.   

 

As danças dos anos de 1960 e 1970 como a depoente menciona, se tornaram 

muito famosas e tiveram grande repercussão dentro das boates e dos clubes 

sociais. Anteriormente na década de 1950 eram apenas danças de par, para se 

dançar juntos, quando a Jovem Guarda surgiu se tornou uma febre para os jovens 

da época, era um movimento cultural que mesclava música e a moda dos anos de 

1970. 

Em suas memórias, D. Maria Teresa Assumpção lembrou os estilos das 

danças que tinham nas festas que frequentou: 

 

 

 
__________________________
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 Informação verbal fornecida por Heloisa Helena Nunes Correa Pinto em entrevista realizada no dia 
27/07/2015.  

Figura 18 - Imagem da programação do Aniversário do Clube Fica Ahí pra ir 
Dizendo de 1971. 
Fonte: Arquivo pessoal de Suma Silva Reis  
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A dança era discoteca e samba. A dança do passinho, que era do tempo do 
Michael Jackson, não me lembro como que era o nome daquelas músicas 
[...], acho que era discoteca. É discoteca e balada, essas danças de balada 
[...] de dançar sozinho, solto é mais da minha época, [...] a gente dançava 
sozinha de grupo, de rodinha (Informação verbal)

58
. 

 

 Sobre as danças citadas pela depoente, menciona a dança do passinho, 

referindo-se aos passos marcados que se faziam nesta época, pois era muito 

comum os jovens ensaiarem coreografias para dançarem nos bailes. Ela ainda 

destaca, em seu depoimento, que seu irmão que morava em Porto Alegre quando 

vinha lhe visitar ensinava os passos que estavam sendo praticados nas festas da 

capital, assim ela e suas amigas estavam sempre atualizadas com as coreografias 

da moda. 

 Na época da depoente acima, aproximadamente na década de 1970, as 

mulheres foram conseguindo mais espaços dentro dos salões do clube, podiam 

dançar sozinhas, formavam grupos com os amigos para aproveitarem a festa. Não 

havia mais aquela fiscalização rigorosa nos bailes, entretanto, manter uma postura 

civilizada ainda era cultivado pela associação.  

Dando continuidade às memórias da Dança, D. Miriam Machado recorda 

como se dançava nos bailes adultos: 

 

Cada um dançava do jeito que queria, não tinha uma coisa mais marcada. 
Na época dos anos 80 sim, aquelas músicas de discoteca sim, aí nós 
tínhamos os passos marcados que fazia aquela coreografia, às vezes nós 
ficávamos em 5, 6 meninas, fazendo aquela coreografia dos anos 80 [...] 
(Informação verbal)

59
. 

 

 Assim como os anos setenta, os oitenta encheram os salões e pistas de 

dança, foi o auge da música “disco”, os bailes do clube lotavam e os sócios se 

juntavam em grupos para dançarem os passos da época. 

A moda, referente a cada período, influenciava nas ações sociais dos clubes, 

está refletida no depoimento de D. Sirley Amaro que nos relata onde conheceu a 

dança conga e como eram seus passos: 

 
 
_________________________
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 Informação verbal fornecida por Maria Teresa Reis Assumpção em entrevista realizada no dia 
08/08/2015. 
59

 Informação verbal fornecida por Miriam Cleide Baptista Machado em entrevista realizada no dia 
25/08/2015.   
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A conga quando surgiu, nos filmes latinos americanos, tinha parte que o 
rapaz levantava a perna e a moça levantava também, mas eram uns 
vestidos cumpridos que ela levantava a perna, [...] a conga em geral não era 
pro lado com o par, era “olha a conga, conga conga, conga conga” essa 
conga conga conga, tu levanta a perna, agora no filme era um grupo de 
dança, ensaiado, coreografado as bailarinas que levantavam muito mais a 
perna, [...] as músicas que se destacavam, o movimento pra dançar era 
conga, o twist e a rumba [...].Eram danças separadas, dançava sozinho 
(Informação verbal)

60
. 

 

A Conga é um ritmo latino, foi levada para Cuba pelos escravos, é 

popularmente conhecida nos Estados Unidos (QUENTATO, 2015, p. 01). Para 

dançá-la se realizava uma fila, colocando as mãos na cintura da pessoa da frente, 

uma atrás do outro, a contagem é 1-2-3 e se seguia uma linha em ziguezigue em 

todo o salão. Pode ser dançada também entre casais, os parceiros enfrentam uns 

aos outros e se movem em direções opostas. A mulher se move para a direita, como 

o homem se move para a direita e, em seguida, no sentido inverso.  

 Outra dança mencionada pela depoente foi o Twist que é típico dos Estados 

Unidos. Foi criado por Chubby Checker e segue a mesma linha coreográfica do 

Rock. Seu estilo marcou os anos de 1960. É uma dança fácil de aprender e 

divertida, neste estilo não é necessário parceiro, se dança sozinho com bastante 

deslocamento pelo salão (FONSECA, 2008, p. 24). 

A última dança individual, citada no depoimento, foi a Rumba que tem origem 

latino-americana, dançada ao som de músicas latino-americanas. É um ritmo rápido, 

apesar de exigir bastante gingado e requebrado, tendo que realizar muitas 

movimentações com o quadril, não há muitos giros durante a Dança (BRESSAM, 

2011, p. 23). 

 Os filmes norte-americanos repercutiam nos movimentos executados pelos 

sócios do Fica Ahí nas festas, ir ao cinema era uma forma de lazer, de divertimento 

e acesso à cultura e costumes dos negros. Nesses filmes, os espectadores 

conheciam os tipos de dança da cultura negra, as roupas e penteados de cabelo 

usados pelos participantes étnicos.  

Durante seu depoimento D. Marcolina Brum, também se recordou de como 

eram os passos da conga: 

 
__________________________
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 Informação verbal fornecida por Sirley da Silva Amaro em entrevista realizada no dia 06/09/2015. 
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A congada... conga era uma dança tão linda sabe, mas com o tempo foi 
terminando essas danças. Na conga tu dava dois passos pra lá, dois pra cá, 
virava [...] voltava depois [...] retornava fazendo os mesmos gestos de 
dança (Informação verbal)

61
. 

 
 A Conga era uma dança que tinha passos determinados que acompanhavam 

as notas da música, um estilo que divertia os sócios do clube, mas que não durou 

muito tempo. No Brasil a conga não se destacou durante muito, teve mais sucesso 

nos países latinos onde surgiu e nos Estados Unidos. 

Segundo a D. Heloisa Pinto, “a dança nos bailes antes era só junto, era dança 

de casais [...]” (Informação verbal)62, mas ressalta que o samba continua sendo 

praticado até hoje no clube, se dança tanto junto, em pares como separado, 

sozinhos ou em grupos pelo salão. Mesmo com a mudança nos estilos musicais e 

de dança nos espaços de sociabilidade, o samba sempre permaneceu no gosto dos 

sócios, não deixou de ser praticado nesta associação negra. 

 Através da fala da D. Sirley, constatamos como era forte a tradição do Samba 

e da Ciranda: 

[...] o samba é uma música nossa [...], se formou e entrou no coração, na 
vida de todos nós. Pra mim o ritmo mais importante das danças é o samba. 
Marchinhas em bailes assim de inverno, não eram muito comuns, mas 
tinham as marchas rancho, porque alguns bailes tocavam as marchas 
ranchos que são as mais lentas em que a gente dançava em forma de 
ciranda, se formasse, se dava as mãos [...] era muito interessante, hoje a 
gente houve falar mais na ciranda nas escolas. A ciranda sempre existiu 
nas festas, por exemplo: tocava uma marcha lenta, todos davam as mãos e 
as vezes quando acontecia de ter muitas pessoas no baile, se formava uma 
roda do tamanho do salão e aí se formava uma outra roda dentro daquela 
roda e as vezes era interessante que a gente ia cantar as marchas do tipo 
bandeira branca que é lenta, “baandeeiiraaa braanca amoor não poosso 
maais” [...] a roda girava pra esquerda e a roda que tava dentro da outra 
roda, girava pra direita, então ficava uma coisa muito bonita e as vezes 
acontecia [...] se o entusiasmo era muito se formava uma terceira roda, no 
meio [...] mais comum era os sambas e as marchas [...] (Informação 
verbal)

63
. 

 
 Na fala da D. Sirley, percebemos o quanto é rica a cultura e sabedoria 

popular. Através do samba, este ritmo tradicional brasileiro e das marchas rancho se 

dançava a ciranda. Esse conhecimento que vem desde a infância das rodas e 

 
__________________________

 
61

 Informação verbal fornecida por Marcolina Valente Brum em entrevista realizada no dia 03/08/2015. 
62

 Informação verbal fornecida por Heloisa Helena Nunes Correa Pinto em entrevista realizada no dia 
27/07/2015. 
63

 Informação verbal fornecida por em Sirley da Silva Amaro em entrevista realizada no dia 06/09/ 
2015. 
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cantigas é ressignificando nos espaços do clube. Os passos da ciranda, são 

realizados em roda com movimentos simples, mas que simbolizam a união, o 

envolvimento dos brincantes, o contato de dar as mãos, era uma forma de 

socialização cultivada no Fica Ahí. 

A Ciranda é uma manifestação folclórica que se expressa por meio de um 

conjunto de cantigas de roda, é prática principalmente nas regiões nordeste, norte e 

sudeste do Brasil. É mais comum encontrar cirandas infantis, mas também existem 

ciranda de adultos tocada, cantada e bailada por pessoas de ambos os sexos 

(OLIVEIRA, 2007, p. 16).  

O ritmo é relativamente lento, ao contrário das demais danças folclóricas. 

Devido a esse fator, as pessoas idosas e crianças também podem participar. 

Entretanto, em alguns grupos existentes de ciranda, há uma mistura de passos de 

outras danças em que os movimentos são mais rápidos. Como exemplo tem o xote 

e até mesmo a salsa. 

Na ciranda de roda as pessoas ficam em contato umas com as outras 

repetindo o passo em um constante ir e voltar dando o sentido de grupo. Nessa 

dança o lúdico é um resgate da infância que permanece dentro de nós (TELLES, 

2009, p. 58). Essa manifestação cultural foi cultivada dentro do Fica Ahí, pelos 

sócios que a praticava nos finais dos bailes de Carnaval, em um processo de 

valorização dos aspectos culturais e populares dos negros.  

  Quando os Carnavais eram de rua, a cidade de Pelotas se tornava uma 

festa, ficava cheia e vinham turistas de diversos lugares. A população pelotense 

decorava a cidade nos dias de folia e todos comemoravam, pois era uma festividade 

feita para o povo se divertir e todos podiam participar 

Naquele momento não importava a cor ou a classe social, a alegria 

contagiava e chamava a atenção. As festividades carnavalescas de rua foram 

inesquecíveis, ficaram marcadas na memória de quem participou e, para quem não 

teve essa oportunidade, ficou o imaginário, através da oralidade, na tentativa de 

registrar esses eventos.  

Com o tempo, os Carnavais realizados na rua foram diminuindo e os 

promovidos nos salões passaram a ser mais valorizados, recebendo maior número 

de pessoas e promoveram uma maior visibilidade da população negra, a partir da 
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mudança de cordões para clubes. Nestes eventos os sócios se mobilizavam e 

enfeitavam a sede. Nesta festividade, conseguiam se expressar livremente nos 

salões da associação. Ocasião esta em que não importava ofícios e status, o que 

realmente importava era a diversão e os festejos dos foliões. O samba no pé que 

não podia faltar, era o principal ritmo que dançavam, estava nas raízes das famílias 

negras, sendo deixado de herança pelos seus antepassados, no qual seguia sendo 

cultivado pelas novas gerações. Particularmente os sócios do Fica Ahí, tinham 

bastante molejo, segundo consta nos relatos das senhoras ficaianas é possível 

constar isso. 

Baseado nessa cultura, o Carnaval foi a principal atividade desenvolvida no 

clube, ele surgiu como um cordão carnavalesco de rua, sendo criado pelos negros 

para comemorarem os festejos do momo. Quando passou para clube não perdeu a 

tradição, seguiram promovendo bailes burlescos. 

A participação dos clubes e blocos nos eventos carnavalescos de rua e salão 

da cidade eram a alegria da população pelotense nos dias de folia (TANNO, 2011, p. 

345). No município, a maioria das associações promoviam Bailes Carnavalescos 

adultos e infantis. 

 Referente aos bailes infantis do Fica Ahí, D. Laurecy Pinto mencionou que 

eram dedicados aos filhos dos sócios e ainda sobre suas experiências nesses 

eventos, ressaltou que com menos de quinze anos de idade para participar das 

festividades era: 

 

[...] só baile infantil e eu sempre fui de família muito festeira, então eu 
sempre, [...] fui [...] e na minha época eles faziam concurso das crianças. Eu 
me lembro até hoje que eu dançava com um gurizinho, mais ou menos da 
minha idade [...] eu participava de concurso de dança, geralmente nós 
ganhávamos. Esses concursos de dança aconteciam aqui no clube. E cada 
um com o seu par, tocavam a música X lá e a gente dançava aquele som 
(Informação verbal)

64
. 

 

 A prática da dança era incentivada desde a infância dentro da instituição, 

nestes bailes as crianças brincavam, se divertiam através dos concursos (Fig. 19) , 

 
__________________________
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 Informação verbal fornecida por Laurecy Pires Pinto em entrevista realizada no dia 05/08/2015. 



 

 

104 

 

os filhos dos sócios já cresciam com uma familiaridade com o movimento e essas 

experiências repercutiram no gosto da D. Laurecy Pinto pela Dança. 

 

 

 

 

Na infância o exercício de criatividade aparece de uma maneira bastante 

significativa e é durante este período que o universo da criança se povoa  pelo lúdico 

(VIEIRA, 2014). A Dança oferece diferentes métodos de comunicação as crianças, 

como arte,integra o físico, a mente o espírito em um único ato de criação” 

(SCARPATO, 1999, p. 23). Ao brincar, dançar, se movimentar a criança é remetida 

às suas experiências subjetivas. Depois esse espaço abarca as experiências 

culturais, sociais e artísticas (CARVALHO, 2005, p. 34). 

 A criança, assim como todo o ser humano, atua como um sujeito social, e 

histórico, faz parte de uma organização familiar que está inserida em uma 

sociedade, no caso desta pesquisa, em um clube social, que possui uma 

determinada cultura (ALMEIDA, 2008 apud VARELLA, 2013, p. 15). O contexto em 

que estão inseridas influência as interações sociais desta criança, o 

desenvolvimento social é uma evolução da qual a criança desempenha o papel de 

um agente ativo. 

Figura 19 – Fotografia do concurso realizado em Baile de Carnaval Infantil – 
Coreografia Margaridas, em 1983   
Fonte: Arquivo pessoal de Shalimar Aleixo Chagas 
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 A formação social da criança é constituída através da relação com outras 

crianças ou adultos, pois não acontece o ato da socialização sem o convívio social 

(VARELLA, 2013. 15). É nesse momento que a dança ganha destaque, pois o 

movimento explorado desde a infância proporcionar benefícios às crianças que 

possuem esse contato, ainda por se tratar de um clube, onde os filhos dos sócios se 

relacionam entre si. Através dos bailes infantis, conheciam seus corpos, as 

possibilidades de movimentos e os limites, pois ao dançar, inclusive – através da 

Dança – exercitavam suas memórias na ocasião em que aprendiam e decoravam as 

coreografias. A partir do movimento a criança se comunica com o mundo que pode 

ser lúdico e imaginário e, via Dança, desenvolve um olhar sensível para arte. 

 Quando a criança dança se expressa de maneira criativa, ampliando assim 

suas possibilidades de interação (MARQUES, 2010, p. 46). Nessa perspectiva o 

clube se desenvolveu como um espaço que possibilitava o contato e aprendizagem 

aos filhos dos sócios.  

A D. Maria Helena Assumpção recordou que a partir da infância já 

frequentava o clube, “desde os seis anos de idade participava dos eventos infantis e 

das datas comemorativas, como Aniversário do clube, Páscoa e Dia das Mães, as 

crianças podiam comparecer nas festividades mais tradicionais” (Informação 

verbal)65, sempre acompanhadas por um responsável. 

 Frente ao exposto, D. Shalimar Chagas (Fig. 20), também frequentou as 

festas infantis quando tinha: 

 

[...] 5, 6 anos que eu comecei a entender. E aí aquela coisa que foi baile de 
carnaval, que já comecei a ver uma fantasia, a tia já fazia fantasia pra vir 
pro baile, aí que começo nos bailes infantis, porque naquela época criança 
não podia vir em baile adulto. As crianças mais corriam do que dançavam, 
mas tinha assim a gente brincava muito, fazia roda e tinha a Sumai que era 
a Xuxa da época, pode se dizer assim.  Então ela pegava as crianças, a 
gente sempre gosto de correr, a Sumaia sempre nos puxava pro salão pra 
gente dançar, a gente aproveito muito, aproveitei muito a minha infância 
aqui dentro (Informação verbal)

66
. 

 

 
__________________________

 
65

 Informação verbal fornecida por Laurecy Pires Pinto em entrevista realizada no dia 05/08/2015. 
66

 Informação verbal fornecida por Shalimar Aleixo Chagas em entrevista realizada no dia 31/08/2015. 
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Ela ainda conta que foi coroada como Duquesinha (Fig. 21) no Baile de 

Carnaval infantil (Fig. 22) no ano de 1985. A Duquesinha do ano anterior passava a 

faixa para a próxima titulada atual, onde era feito um ato solene. Havia uma 

cerimônia para a realização dessa troca e passagem de faixa, depois o salão era 

liberado para a Dança. Shalimar relata que ter ganhado esse título contribuiu para 

ela: 

 

[...] a nível de sociedade pra gente saber que todo mundo é igual, não ter 
aquela coisa, ah eu sou maior do que um, todo mundo é igual e conviver 
com o pessoal  [...]. Eu cresci [...] vendo o que eu sei hoje, principalmente 
de clube social, a cabeça que eu tenho muito do que eu vi aqui, [...] do que 
eu aprendi vendo a minha mãe trabalhar, vendo as outras trabalharem, a 
dedicação que tu tem que fazer o teu trabalho, o amor, a boa vontade de 
pegar tal coisa pra fazer sabe, a amizade, na base da brincadeira, da 
família, tudo isso eu aprendi aqui dentro

67
. 

 

 
__________________________

 
67

 Informação verbal fornecida por em Shalimar Aleixo Chagas em entrevista realizada no dia 
31/08/2015. 

Figura 20 – Fotografia de Shalimar Aleixo Chagas no Baile de Carnaval 
infantil de 1984. 
Fonte: Arquivo pessoal de Shalimar Aleixo Chagas 
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 A Duquesinha infantil tinha sua corte (Fig. 23) formada por meninas que 

também eram filhas de associados do clube. De acordo com as depoentes esse 

Figura 21 – Fotografia da coroação da Duquesinha 
Shalimar Aleixo Chagas, em 1985. 
Fonte: Arquivo pessoal de Shalimar Aleixo Chagas 
 

 

Figura 22 – Imagem da programação do Carnaval – Baile infantil de 1971. 
Fonte: Arquivo pessoal de Suma Silva Reis  
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grupo de meninas era escolhidos pela mãe da coroada, juntamente com a diretoria 

de mulheres da instituição. 

 

  

 

Acerca das comemorações do Momo, havia três Bailes de Carnaval adulto 

feitos no Fica Ahí, estes eram realizados à noite e famosos na cidade pela 

repercussão que tinham entre os sócios que participavam e os demais sujeitos que 

não eram sócios, mas que compravam ingressos para poderem comparecer e 

festejar.  Para referenciar este evento trazemos os relatos das depoentes sobre o 

Carnaval (Fig. 24), a Dança era mais solta, não havia passos marcados, a principal 

prática nas festividades era “pulando, samba, sem par, era à vontade, era livre” 

(Informação verbal)68. Um dos ritmos que sempre esteve presente nos Carnavais 

ficaianos foi o samba. 

 Observamos a dança inserida em um espaço de sociabilidade negra 

frequentado por um amplo quadro de sócios, era praticada e refletia um senso 

identitário coletivo pelos sujeitos que experimentavam um processo de interação e 

 
__________________________

 
68

 Informação verbal fornecida por Celestina Isabel da Silva Pinto em entrevista realizada no dia 
14/08/2015. 

Figura 23 – Fotografia da corte da Duquesinha Shalimar Aleixo Chagas de 1985. 
Fonte: Arquivo pessoal de Shalimar Aleixo Chagas 
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integração. O clube era o ambiente em que os frequentadores agregam construções 

e vivências sociais através do ato de dançar, entre outras formas, com seus amigos 

e familiares. 

 

 

 

  

Dessa forma, D. Sirley ao relembrar suas memórias carnavalescas declarou 

que nos bailes de Carnaval: 

 
As danças do carnaval em geral eram marchinhas, o que predominavam 
mais era marchinha porque era de pular, porque até hoje no carnaval tem 
que pular.  As marchinhas tinha que só pulando mesmo, a pessoa vai 
pulando e tinha uns passos mais engraçados, assim pros lados [...] 
(Informação verbal)

69
. 

 

 A tradicional marcha de Carnaval era conhecida nos clubes sociais, como 

marchinhas, se trata de um gênero de música popular que foi predominantemente 

promovido nos Carnavais brasileiros e pelotense. Essas marchinhas tiveram seu 

auge nas décadas de 1930 a 1960 (FERREIRA, 2014, p. 01). As festividades 

 
__________________________
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 Informação verbal fornecida por Sirley da Silva Amaro em entrevista realizada no dia 06/08/2015. 

Figura 24 – Fotografia do Carnaval de 1975. 
Fonte: Arquivo pessoal de Shalimar Aleixo Chagas. 
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carnavalescas só ficavam completas quando tinham uma boa trilha sonora, os 

sócios do Fica Ahí eram exigentes em relação à parte musical em seus bailes 

burlescos, exigiam que fossem bandas que tocassem ao vivo. 

 Eram as marchinhas que faziam a alegria dos foliões, de acordo com Ferreira 

(2014, p. 01) a primeira música reconhecida como marcha no Brasil “foi „Abre Alas‟, 

composta pela pianista e regente Chiquinha Gonzaga”. As marchinhas são 

conhecidas como caricaturas da sociedade brasileira, onde tinham malícias e eram 

divertidas, com um tom de humor escachado retratavam os costumes e a História do 

país. Entende-se que o politicamente correto não tinha espaço, não existia tema 

proibido, as frases de duplo sentido eram sempre bem-vindas e qualquer tema sério 

poderia se transformar em uma grande brincadeira.  

 No Carnaval, junto com o Samba, as marchinhas eram a principal dupla de 

estilos musicais que alegravam os frequentadores das festividades carnavalescas de 

rua e de salões. Constatamos algumas diferenças entre ambos. Enquanto 

o samba é geralmente, sentimental, romântico e “chorão” na fase carnavalesca, a 

marchinha é viva, vigorosa, vibrante, portanto, bem mais de acordo com o espírito 

do Carnaval. O samba é poético e/ou filosófico, a marcha é caricatural ainda 

maliciosa (FERREIRA, 2012, p. 02).  

Entre as marchinhas que já escutamos nos bailes de Carnaval em 

associações, bem como algumas senhoras se recordaram e até mesmo 

cantarolaram durante as entrevistas, mencionamos algumas mais famosas como: Ô 

Balancê, no qual a depoente Sirley se recordou de ter dançado muito ao som desta 

marcha, também informou que fazia sucesso nos bailes desta instituição, assim 

como nas demais que promoviam.  Entre outros exemplos desses ritmos estão 

Mamãe eu quero; Me dá um dinheiro aí e a Cabeleira do Zezé, que faziam a alegria 

dos associados quando tocadas nas festas. 

 Na época em que os pais de D. Maria Teresa Assumpção frequentaram os 

Carnavais “era mais as marchas, bailes de carnaval, dança de par que eu dava 

risada deles quando contavam e eu dizia pra eles, baile de carnaval pra dançar de 

par?(Risos).” Já na sua geração na década de 1970, os carnavais não tinham 

apenas marchas, salientou que “já eram as músicas do Rio de Janeiro, os sambas 
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enredos, [...] as musiquinhas antigas, Mamãe eu quero, tinha músicas de 

marchinhas antigas e tinham músicas atuais [...]” (Informação verbal)70. 

 A atenção nestes eventos era voltada à Rainha do Carnaval que também era 

Rainha do Clube, desempenhavam ambas funções. A coroada participava das 

reuniões de diretoria e de todos os eventos dentro da associação e fora dela e tinha 

grande destaque nos bailes burlescos. Receber este título neste período, era algo 

extraordinário para as moças, representavam seu clube de tradição familiar, dos 

seus ancestrais, com muito orgulho e dedicação. 

 Sendo assim, D. Maria Teresa revelou como aconteciam as atividades 

referentes à Rainha, nas festividades Carnavalescas: 

 

Na minha época o baile iniciava, depois parava e entrava a corte e a 
Rainha. Anunciavam, porque aí tinha o orador da diretoria, que ai já tinha 
começado o baile e depois quando chegava a Rainha lá na rua, a gente 
avisava e o baile parava, o pessoal se sentava, tinha mesas [...] o pessoal 
dava espaço [...] e a Rainha entrava sempre com o presidente, [...] faziam 
duas voltas no clube e depois a gente sambava sozinha e com a Rainha. 
Ficava uns minutinhos ali, dançava com a música do Zé Pereira, depois 
tinha uma outra música e a gente ficava ali sambando, ai encerrava e o 
pessoal seguia [...] o baile, aí tinha o momento das fotos e [...] quem era 
rainha não aproveitava muito (Informação verbal)

71
. 

 

 Acerca do depoimento, percebemos que era realizado todo um “ritual” para a 

entrada da Rainha no salão, além de seguir uma ordem de atividades durante a 

cerimônia realizada pela coroada que ficava em destaque, acompanhada do 

presidente do clube e de sua corte. Sobre essas informações percebemos que a 

atenção no salão era voltada para a Rainha e sua corte, em um dos momentos da 

cerimônia a coroada dançava sozinha, sambando para comemorar o título que havia 

ganho. Neste contexto, a Dança aparecia de uma forma positiva para lembrar um 

acontecimento importante que havia acontecido para a moça que foi escolhida. E a 

corte também dançava era uma apresentação coletiva onde entendemos que 

valorizava a cultura carnavalesca e negra por se tratar da escolha e coroação da 

Rainha do Carnaval do clube. Quem ganhava esse título, representava a imagem do 

 
__________________________
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  Informação verbal fornecida por Maria Teresa Reis Assumpção em entrevista realizada no dia 
08/08/2015 
71

 Informação verbal fornecida por Maria Teresa Reis Assumpção em entrevista realizada no dia 
08/08/2015. 
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clube nos seus eventos, bem como fora dele, nas visitas realizadas em outras 

instituições. 

            Nesses bailes, eram formados pelos sócios vários blocos burlescos (Fig. 25), 

D. Laurecy Pinto fez parte desses grupos e relembrou, “a gente se reunia numa 

turminha, fazia os blocos, fazia tudo igual [...] as fantasias [...] tudo iguais” 

(Informação verbal)72. Eram criados diversos blocos entre os sócios do clube e cada 

grupo usava um tipo de fantasia. Durante os bailes de Carnaval cada bloco se 

juntava com seus integrantes e também se misturavam com os demais para 

festejarem e dançarem livremente pelo salão, ao som das marchinhas. Esses grupos 

eram formados a partir das relações de afinidade entre os membros do clube. Nessa 

época, assim como hoje as festas carnavalescas não possuem passos marcados, os 

movimentos eram livres, cada folião dançava do seu jeito, mas o ato de pular acaba 

sendo o mais frequente. 

 

 

 
__________________________

 
72

  Informação verbal fornecida por Laurecy Pires Pinto em entrevista no dia 05/08/2015. 

Figura 25 – Fotografia do bloco do Carnaval de 1961, integrantes Loloça, Sumai, Glacy, 
Rosinha e Aracy. 
Fonte: Arquivo pessoal de Sumai Silva Reis.  
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A D. Miriam Machado (Fig. 26) em depoimento, lembrou de uma das fantasias 

que usou quando sua irmã foi coroada como Rainha, a fantasia “era das Baianas, 

[...] então a gente sempre ia fantasiadas, frequentamos muitos Bailes de Carnaval 

[...] brincamos muito no clube” (Informação verbal)73. Nesse período de bailes 

burlescos, a mães, avós, tias entre outros familiares produziam as fantasias dos 

mais jovem para as festividades. Percebemos que a fantasia da baiana era famosa 

dentre os associados. Ao pensarmos na cultura africana, as vestimentas das 

baianas têm grande significado em relação à representação que elas têm para a 

cultura popular negra.  

 

  

 

 

 
__________________________

 
73

 Informação verbal fornecida por Miriam Cleide Baptista Machado em entrevista realizada no dia 
25/08/2015. 

Figura 26 – Fotografia de Miriam Cleide Baptista Machado, 
à direita, fantasiada de Baiana ao lado de sua Irmã coroada 
Rainha do Carnaval, em 1977 
Fonte: Arquivo pessoal de Miriam Cleide Baptista Machado. 
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Chama a atenção, pela fala das senhoras, que este momento de organizar os 

blocos, definir e produzir as fantasias, era algo preparado com muita antecedência, 

então quando chegava o Carnaval, os sócios da instituição estavam em alvoroço, 

empolgados com as festividades. Durante os bailes eram instantes de 

confraternização e alegria entre os sócios. Através das danças de casais ou 

individuais formavam uma roda dançando o samba e as machinhas carnavalescas. 

Notamos que essa linguagem artística criava laços entre aqueles que estavam 

reunidos, acolhia estes sujeitos étnicos que haviam sofrido discriminação racial e 

que foram impedidos de frequentar os espaços públicos em que a população branca 

circulava. Transmitiam pela Dança, liberdade de expressão. 

 Eram realizados três bailes carnavalescos adultos e o último era conhecido 

popularmente pelos sócios, como o Baile da Pinhata. D Maria Teresa Barbosa nos 

contou suas memórias sobre esta comemoração: 

 

[...] no baile [...] era muito a marchinha. A gente vinha “tãnãnãnã”, fazia a 
volta assim e era um atrás do outro, se fazia a volta toda passava pelo salão 
“tãtãtã” e sempre retornava assim. Era tudo organizado, fazia [...] a volta em 
todo o contorno [...] do salão e ia todo mundo atrás da banda (Informação 
verbal)

74
.  

 
 A dança mobilizava toda uma organização do espaço e dos sujeitos que 

estavam presentes e que dançavam juntos, promovendo a partir dessa prática, 

construções de identidade que se propagam no desenvolvimento dos aspectos 

social, cultural, política e ideológica (GOMES, 2006, p. 20).  

No Carnaval pelotense, seja o de rua ou os de salões, as atrações eram 

esperadas durante todo o ano pela população, que se organizava, decorava suas 

sedes (Fig. 27) e curtia todos os dias de folia. Segundo o autor Kaufmann, o 

carnaval pelotense era tão famoso que foi classificado com o “terceiro carnaval 

considerado do Brasil, o primeiro do Estado e orgulho da cidade” (2001, p. 16). 

 

 

 

 
__________________________
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 Informa verbal fornecida por Maria Teresa Barbosa em entrevista realizada no dia 05/08/ 2015. 
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Outro acontecimento que gerou repercussão positiva em relação à 

contribuição para uma construção de identidade negra no Clube Fica Ahí, foi a 

criação de um Grupo Jovem (Fig. 28) na década de 1980, pelos sócios, D. Maria 

José dos Anjos, que fez parte nos contou em seu depoimento como foi o 

surgimento: 

 

Olha, nós começamos não lembro se tinha uma atividade esportiva, 
pensamos [...] “ah quem sabe a gente começa a fazer, vamos dançar, 
vamos fazer teatro, vamos ensaiar e foi assim que começou, todo mundo 
com o mesmo interesse de fazer alguma coisa nesse sentido, que partiu de 
nós mesmos, a gente veio aqui pra dentro no espaço que nós tínhamos, [...] 
o pessoal que estava a fim de participar e começamos a juntar e [...] a 
ensaiar, formamos um grupo que chamava na época o Grupo Jovem, então 
nós tínhamos o grupo, o pessoal que participava, [...] era formado pelos da 
dança e do teatro [...]. Cada uma fazia uma atividade, mas era um grupo só 
(Informação verbal)

75
. 

 
_________________________

 

 

Figura 27 – Fotografia da ornamentação do Carnaval de 
1980. 
Fonte: Arquivo pessoal de Sumai Silva Reis.  
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 Com a criação deste Grupo Jovem, constamos um interesse maior por parte 

dos sócios e também do clube, pela valorização da cultura negra, com a intenção de 

promover uma valorização desta. Alguns sujeitos decidiram formar um Grupo Jovem 

para dançar e atuar com a intenção de se apresentar nos eventos do Fica Ahí e 

assim, promover momentos de apreciação artística para os sócios. 

 Os sócios jovens que tiveram a iniciativa de criar este grupo e os diretores do 

clube “gostaram e deram todo o apoio [...] e a gente ensaiava aqui. O Presidente [...] 

era o Clóvis Nascimento, foi na gestão dele que começamos o grupo, ele dava 

bastante apoio, acompanhava muito a gente” (Informação verbal)76. Sob a influência 

destas memórias, ressaltamos que a diretoria dava plena liberdade para os jovens, 

para promoverem eventos e atividades culturais dentro do clube.  

O referido grupo foi criado, inicialmente, com intuito de aproximar os jovens 

que estavam se afastando da associação. Para tal, organizavam festas e 

apresentações também buscavam aumentar seu quadro de sócios. 

A formação deste grupo representou um símbolo identitário para o clube, por 

ter sido criado dentro desta associação negra, formada pelo coletivo, por jovens 

negros que tinham vontade de manifestar a sua cultura através da Dança e do 

Teatro. Para os negros que em um período não muito distante não podiam nem ter 

um espaço própria para se socializarem, a construção deste Grupo Jovem promoveu 

a valorização do clube e aprimoramento da cultura negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
75 

Informação verba fornecida por Maria José Martins dos Anjos em entrevista realizada no dia 
01/09/2015. 
76

 Informação verbal fornecida por Maria José Martins dos Anjos em entrevista realizada no dia 
01/09/2015. 
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 Diante destas ações, D. Maria José Martins conhecida no clube por “Zezé”, 

nos revelou sobre seu interesse pessoal pela Dança, afirmou que sempre gostou de 

dançar e quando entrou para o Curso de Educação Física aflorou mais ainda sua 

preferência por este campo de conhecimento e, assim foi aperfeiçoando suas 

experiências com essa linguagem artística. Ela desempenhou a função de 

coreógrafa do grupo, bem como foi uma das fundadoras destes. Nos relatou os tipos 

de Danças desenvolvidas pela equipe jovem: 

 

A princípio quando nós começamos, [...] na época tinha muito o jazz, como 
era o jazz a dança moderna que chamavam. Depois foi indo, o grupo foi 
mudando também e os componentes do clube e aí [...] passamos pro afro 
(Informação verbal)

77
. 

 

 
__________________________

 
77

 Informação verbal fornecida por Maria José dos Anjos Martins em entrevista realizada no dia 
01/09/2015.  

Figura 28 – Fotografia do grupo Jovem do Fica Ahí, década de 1980 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria José Martins dos Anjos. 
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 O grupo iniciou dançando jazz (Fig. 29 e 30), realizou algumas apresentações 

com o passar do tempo e devido a algumas mudanças no elenco da equipe, 

mudaram para Dança de origem africana, cultivando suas origens e agradando os 

associados que se identificavam mais com as coreografias. 

 À vista dessas ações desenvolvidas pelo grupo, podemos destacar que a 

dança contribuiu para definições de identidade nesta associação projetadas através 

das ações culturais e artísticas do Grupo Jovem.  

  Nas imagens abaixo, ilustramos as apresentações de Jazz, com movimentos 

no chão (Fig. 29) no qual a D. Zezé, que foi coreógrafa do grupo, ressaltou que 

essas composições acionavam bastante o quadril e que tinham deslocamentos pelo 

espaço através de saltos e giros que passavam pelo nível baixo, no qual esta é uma 

movimentação “característica” desse estilo. 

 

 

 

  

O Jazz possui origem africana, pode ser encontrada na chegada do primeiro navio 

negreiro aos EUA. Os senhores brancos, inclusive, levavam os escravo, a locais 

públicos permitindo a dança e o canto sob vigia. As canções de trabalho 

funcionavam como uma manifestação dos pensamentos dos trabalhadores e 

Figura 29 – Fotografia das apresentações de Jazz Grupo Jovem, década de 1980 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria José Martins dos Anjos. 
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revelavam seu cansaço. A música era o código de comunicação estabelecido pelos 

escravos. Além destas, eles tinham espaço para cantar nos cultos protestantes 

(MUDIM, 2007, p. 97). A partir das informações, é notório que o Jazz propagava 

elementos identitários através da Dança e canto dos negros.  

 Os primeiros indícios da dança jazz no Brasil surgiram por volta das décadas 

de1930 e 1940, mas foram os anos 1960 que a impulsionaram concretamente no 

país. 

 

 

 

Após o Grupo compor e executar as coreografias seguindo o estilo do Jazz, 

foram se especializando e buscando outras formas de conhecimento para criarem 

novas movimentações. Assim mudaram para as Danças Africanas, utilizando 

elementos simbólicos da cultura negra.  

As danças de origem africana são bem diversificadas contém elementos que 

demarcam suas características com danças circulares, bater de palmas e pé, 

movimentos de tronco, passos acelerados, fortes, bruscos e requebrados. 

Geralmente são danças desenvolvidas em grupo, firmando coletivos que 

representam e identificam a cultura dos negros. 

As danças africanas apresentadas pelos integrantes do grupo, faziam os 

sócios reviverem uma simbologia de um tempo passado, um contexto histórico 

Figura 30 – Fotografia das apresentações de Jazz Grupo Jovem, década de 1980 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria José Martins dos Anjos. 
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endereçado na África. Essas composições enriqueceram o imaginário dos sócios por 

envolverem diversos elementos significativos, entre eles o sagrado, o profano, o 

cultural, o artístico, o social e o educacional. Eram caracterizadas pela transmissão 

da energia vital e pulsante dos bailarinos, expressando a cultura africana através 

dos corpos negros em movimento a partir da Dança. 

 Estas danças conquistaram os sócios e não-sócios do clube, as 

apresentações sempre eram comentadas e recebiam atenção e destaque dentro e 

fora da sede. O Fica Ahí se tornou uma associação negra que expressou o orgulho 

das suas origens africanas através dos jovens da equipe ficaiana, dessa forma 

homenagearam os sujeitos negros que tiveram forte contribuição na construção e 

desenvolvimento do clube. 

Sob este ponto de vista, D. Shalimar Chagas mencionou suas recordações da 

infância, onde o grupo ficou conhecido pelos sócios como “um Grupo Afro, eram 

danças afro (Fig. 31 e 32), pra gente que assistia, [...] que éramos crianças era lindo, 

os guris dançando, a turma dançando [...] dava orgulho” (Informação verbal). 

O nome criado pelos participantes, foi Grupo Jovem, mas devido as 

coreografias desenvolvidas por eles de dança afro e o gosto pessoal de quem 

prestigiava os associados o denominaram com um “Grupo Afro”. “Esse grupo teve 

uma duração de uns dois ou três anos” (Informação verbal)78
 

Nas imagens abaixo observamos o registro de passos característicos das 

Danças afro, como deslizar dos braços a frente do corpo, pés sempre tocando o 

chão e joelhos flexionados e o quadril sempre acionado, o que são características 

próprias deste estilo.  

A figura abaixo (Fig. 31) representa alguns passos característicos das Danças 

afro, os bailarinos com movimentos dos braços circulares a frente do corpo, a 

posição do tronco e dos pés em contato com o chão, os joelhos flexionados e o 

acionamento do quadril.  

 

 

 
__________________________

 
78 

Informação verbal fornecida por Maria Teresa Reis Assumpção em entrevista realizada no dia 
08/08/2015. 



 

 

121 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Fotografia das apresentações de dança afro Grupo Jovem, década de 
1980 
Fonte: Arquivo de Maria José Martins dos Anjos. 
 

Figura 32 – Fotografia das apresentações de dança afro Grupo Jovem, década de 1980 
Fonte: Arquivo de Maria José Martins dos Anjos. 
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As temáticas das coreografias africanas expressam acontecimentos 

relacionados a história do negro. Dançavam para representar a mulher negra, 

dançavam para agradecer as colheitas, a fecundidade, os nascimentos, a saúde, a 

vida e até a morte (SANTOS, 2014, p 13). Na figura acima (Fig. 32) os bailarinos 

estão “gingando” capoeira, que representa a luta do negro, a cultura popular e a 

resistência.  

D. Zezé relatou que alguns componentes dessa equipe tinham curso superior. 

A própria professora D. Maria José, se formou em Educação Física. Havia outro 

componente que tinha formação da mesma graduação. 

 Dentre os eventos que este grupo participava estavam as manifestações 

relacionadas ao Dia da Consciência Negra79, no qual ocorriam bailes, jantares e 

atividades culturais, como apresentações artísticas e palestras que aconteciam no 

clube. O jantar afro (Fig. 33) ocorria no dia 20 de novembro, em celebração à etnia 

negra. Sobre esta confraternização D. Maria Tereza afirmou: 

 

É, foi uma festa de bastante sucesso aqui, [...] olha as pessoas de até 
outras sociedades queriam participar e o salão era todo decorado, com 
motivos afro e as comidas e tinha as danças desse grupo. A temática era 
africana. As origens afro, o presidente, a primeira dama, se caracterizavam, 
a diretoria toda se caracterizava e também os que participavam podiam vir 
caracterizados [...] (Informação verbal)

80
. 

 
 

 
 
 
 

 
__________________________

 
79

  Devido as inquestações do pesquisador, historiador e poeta Oliveira Ferreia Silveira sobre as 
referências festivas para os negros, ele mergulhou em uma pesquisa profunda sobre a história do 
negro no Brasil e nesse contexto se deparou com a História do Quilombo dos Palmares e seu líder 
Zumbi dos Palmares, sendo assassinado em 20 de novembro um fato histórico de resistência e luta. 
Após essa investigação, Oliveira reconheceu esta data com um símbolo de orgulho para a população 
negra. Inicou uma mobilização junto com outros ativistas e sugeriram ao movimento Negro a data de 
20 de novembro como o dia Nacional da Consciência Negra (A COR DA CULTURA ORG, 2013). 
80

 Informação verbal fornecida por Maria Teresa Reis Assumpção em entrevista realizada no da 
08/08/2015.  
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Ao 
 
 

Ao longo de seus depoimentos as senhoras ficaianas citam alguns eventos 

que aconteceram no clube, mas dentre os mencionados por elas, percebemos que 

este em comemoração ao Dia da Consciência Negra era o que mais dava 

visibilidade à cultura negra, valorizando as origens dos associados, bem como 

saudando seus antepassados e aos que muito se dedicaram ao clube. Neste jantar 

o salão era todo decorado com elementos africanos, havia comidas típicas e 

apresentações de danças afro. Devido a todos estes fatores, constatamos o quanto 

era importante esta festa, levando em consideração que era uma associação negra 

e que essas atividades propiciavam um reforço identitário aos sócios que 

participavam. 

 No contexto africano, o corpo, a sua ornamentação e a vestimenta enunciam 

o indivíduo as identidades grupais. Ressaltando assim, a importância de celebrar o 

dia da Consciência Negra, evento este em que os elementos citados acima eram 

representados, bem como as origens de sua ancestralidade. Além dos sócios 

jantarem nestas festividades as comidas típicas da cultura negra, apreciavam 

manifestações artística que seguia a vertente africana. As histórias das artes 

Figura 33 – Fotografia da apresentação de dança afro no jantar em comemoração ao Dia 
da Consciência Negra, década de 1980 
Fonte: Arquivo pessoal de Maria José Martins dos Anjos. 
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corporais representadas a partir da dança do Grupo Jovem revelam um dos mais 

significativos indicadores da dinâmica social e da influência cultural negra. 

 D. Shalimar Chagas também nos contou suas recordações sobre este evento 

e uma das apresentações do Grupo Jovem: 

 

Era uma janta e tava todo mundo jantando, daqui a pouco apagou a luz, 
apagaram todas as luzes do salão social lá de cima e o salão cheio, aí 
subiram dois, cada um com uma vela, aí subia uma presa, com algemas e 
aí começava a coreografia, toda a coreografia foi à luz de velas [...] 
lindíssima.  

 
 Na fala da depoente percebemos um encantamento em relação a esta 

apresentação do grupo que expressava a “prisão” de uma negra, utilizando as luzes 

como elementos cênicos. 

 Outro evento em que o Grupo Jovem se apresentava era a Feira das Nações 

(Fig. 34), D. Maria José nos contou como acontecia esse encontro: 

 

[...] se apresentava aqui no Guanabara todos os anos. Era assim, cada 
clube representava um [...] continente e o Fica Ahí era a África, então cada 
clube tinha a sua banca [...] apresentava as comidas típicas e os 
artesanatos, dança e música, tudo referente aquela cultura, pela etnia, 
então cada clube social se apresentava (Informação verbal)

81
. 

 

Neste evento todos os clubes sociais se apresentavam, fossem eles negros 

ou brancos, era uma manifestação cultural para todos independente da cor. Cada 

associação ficava com um continente. Não temos informações sobre as demais 

instituições, mas referente ao Fica Ahí as senhoras ficaianas nos relataram que em 

todos os anos representavam o continente Africano, podendo assim expressar suas 

raízes e homenagear a cultura africana. Essa representação acontecia 

principalmente a partir da Dança, o Grupo Jovem se apresentava suas coreografias 

com temáticas e movimentações africanas.  

 

 
__________________________

 
81 

Informação verbal fornecida por Maria José Martins dos Anjos em entrevista realizada no dia 
01/09/2015. 
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A presença dos sócios do Fica Ahí era garantida na feira das nações, todos 

os anos, onde eles se encontravam em um ambiente coletivo para representar a 

cultura negra, através da religião, da gastronomia, das vestimentas e principalmente 

da Dança do Grupo Jovem. Todos estes elementos africanos representavam o 

reforço da noção de pertença desenvolvida dentro do clube, que era manifestada em 

eventos fora dele também, que envolviam a representação destes sujeitos étnicos.   

A entrevistada Shalimar Chagas, também lembra da realização desta Feira 

(Fig. 35): 

 
[...] cada clube botava a sua etnia lá, fazia a apresentação da etnia e um 
grupo muito esperado era o Grupo do Fica Ahí, que sempre trazia alguma 
coisa. [...] cada clube apresentava a sua dança. Durante muito tempo, teve 
essa Feira das Nações e o clube sempre se apresentava, tinha desfiles [...], 
cada um com [...] suas roupas características, a gente se caracterizava com 
as roupas e depois se apresentava lá na feira (Informação verbal)

82
. 

 

 
__________________________
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 Informação verbal fornecida por Shalimar Aleixo Chagas em entrevista realizada no dia 31/08/2015. 

Figura 34 – Fotografia da Feria das Nações Continente Africano, década de 1980 
Fonte: Arquivo de Celestina Isabel da Silva Pinto. 
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 A depoente salienta em seu depoimento, o prestígio que o Grupo Jovem tinha 

para seus membros e sócios da associação e para as pessoas que mesmo não 

sendo sócias, assistiam todo o ano as apresentações da Feira das Nações. Já 

esperavam pela presença da equipe ficaiana, onde representavam a África, a 

negritude e identidade negra também através da dança. 

 A partir do Grupo Jovem a Dança passou a ter maior destaque dentro da 

associação devido as apresentações que passaram a acontecer. As ações que a 

diretoria de mulheres desenvolvia já eram pensadas na valorização desta 

manifestação artística, pois para elas tinha um significado especial, ao fazer parte de 

toda uma vivencia adquirida dentro deste espaço. Procuravam promover jantares e 

chás dançantes, para que esta pratica sempre estivesse presente nos bailes.  

Ao refletirmos sobre estes sujeitos que sofreram preconceito devido a sua cor 

e classe social e que mesmo assim conseguiram passar por tudo isso e criar um 

espaço próprio para se reunirem em um ambiente coletivo, propiciando o 

desenvolvimento do sentimento de orgulho de pertencer a este local, bem como a 

compreensão do significado que isso assume, através da valorização e do 

Figura 35 – Fotografia da banca Do Fica Ahí pra ir Dizendo na Feira das 
Nações, década de 1980 
Fonte: Celestina Isabel da Silva Pinto. 
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reconhecimento desta associação, relacionados diretamente na construção da 

identidade desses indivíduos inserido no Fica Ahí.   

No caso deste estudo, constatamos que as experiências que as senhoras 

ficaianas tiveram com a Dança propiciaram uma “libertação” como das mulheres 

negras, uma vez que essa linguagem artística respeita as vivências corporais de 

suas participantes, além de ensinar as mesmas a aceitar seu corpo e o corpo do 

outro, ou seja, entendendo e respeitando as diferenças (SILVA, 2013, p. 08).  A 

partir disso, compreendemos que a Dança foi um dos fatores que influenciou nas 

definições identitárias destas mulheres a partir dos momentos vividos por elas dentro 

do clube, bem com as práticas culturais e artísticas oferecidas pelo Grupo Jovem. 

Em se tratando da organização para as apresentações, o grupo tinha uma 

rotina estipulada pelos integrantes, “nós ensaiávamos de noite, [...] tinha os dias de 

ensaio” (Informação verbal)83.   

O grupo tinha uma preparação física durante o ano todo, havia um cuidado 

prévio por parte dos participantes para cada coreografia. Eles se reuniam para 

elaborarem e comporem as coreografias, discutir e decidir quais temáticas iriam 

abordar, quais roupas usariam e ainda para organizarem as festividades que 

promoviam na sede do clube. 

Sobre os temas das coreografias D. Maria José Martins explicou que não 

tinha um tema específico, mas eram sempre com elementos africanos. Ela ia 

montando, criando os movimentos que tinham partes que eram no chão (Fig. 36) e 

outras partes que era de pé (Fig. 37). O processo de criação do grupo era realizado 

em conjunto, colaborativo, mas D. Maria José Martins era quem criava a maioria das 

coreografias, relatou seu modo de composição: 

 

 Eu tinha que escutar a música, primeiro eu tinha que ver uma música que 
me dissesse alguma coisa, ai eu pesquisava [...] depois que tinha música eu 
começava a montar, fazer os movimentos dentro dos movimentos 
característicos afro (Informação verbal)

84
.  

 

 
__________________________
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 Informação verbal fornecida por Maria José Martins dos Anjos em entrevista realizada no dia 
01/09/2015. 
84 

Informação verbal fornecida por Maria José Martins dos Anjos em entrevista realizada no dia 
01/09/2015. 
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Figura 36 – Fotografia da Coreografia de Jazz no chão, década de 1980 
Fonte: Arquivo de Maria José Martins dos Anjos. 

Figura 37 – Fotografia da Coreografia de Jazz, de pé, década de 1980 
Fonte: Arquivo de Maria José Martins dos Anjos. 
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 Arguindo sobre o processo criativo de D. Maria José Martins, nos foi exposto 

que as composições das coreografias eram feitas através da música, com inspiração 

na História do negro e nas raízes dos integrantes do grupo levadas à cena. 

 Os objetos cênicos usados eram sempre africanos, utilizavam frutas que 

representavam oferendas durante as apresentações e cestas, buscando trabalhar 

com os fatores da cultura negra. 

 Quanto aos figurinos, D. Maria José Martins contou que o próprio grupo 

confeccionava suas roupas, para as meninas “era uma saia bem colorida, [...] e os 

meninos, era uma calça da mesma cor da saia das gurias e eles ficavam sem 

camisa, de pés descalços, com um turbante amarrado no cabelo (Informação 

verbal)85. A temática dos acessórios e vestimentas procurava remeter aos elementos 

africanos, valorizando a identidade negra através dos aspectos culturais étnicos 

transmitidos esteticamente. 

 Ao indagarmos as senhoras ficaianas mais direta e abertamente sobre a 

relação da Dança com a questão da cultura africana e a identidade negra construída 

no clube, surgiram algumas respostas e posicionamentos relevantes ao objetivo 

desta pesquisa. 

 D. Sirley Amaro destacou que na Dança de origem africana, de raiz negra, 

tinha que tirar o pé do chão (Informação verbal)86. Para ela esse passo é 

característico do negro. Já D. Heloisa falou das Danças africanas relacionadas a 

algumas características e elementos: 

 

Enquanto negra, é o ritmo, eu reconheço o toque do tambor acho muito 
bacana. O negro tem [...], faz parte dele a música, o movimento, a cor, o 
colorido, isso aí ajuda, me ajudou a identificar, a fortalecer isto, realmente 
faz falta à dança (Informação verbal)

87
. 

 
 Na fala da depoente percebemos que os elementos da cultura negra, 

contribuíram para que ela se reconhecesse enquanto mulher negra. 

 
__________________________

 
85

 Informação verbal fornecida por Maria José Martins dos Anjos em entrevista realizada no dia 
01/09/2015. 
86

 Informação verbal fornecida por Sirley da Silva Amaro em entrevista realizada no dia 06/08/2015.  
87

 Informação verbal fornecida por Heloisa Helena Nunes Correa Pinto em entrevista realizada no dia 
27/07/2015. 
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 Desse mesmo ponto de partida, D. Miriam Machado aponta uma tradicional 

manifestação cultura relaciona a sua etnia: “é da cultura essa função do ritmo, 

aquele gingado, então é do negro isso aí, então já originou o Carnaval de origem 

negra [...]” (Informação verbal)88. A depoente destaca o movimento corporal que o 

sujeito étnico possui, as características da sua dança, bem como um dos principais 

eventos cultivado pela população negra desde fundação do cordão. 

 Seguindo nesta perspectiva sobre origens, D. Maria Helena Barbosa, fala da 

sua prática com Dança relacionada aos seus antepassados, “pra mim, como para 

meus ancestrais [...] eu me sinto bem e essa parte da dança que pra mim é assim... 

é tudo” (Informação verbal)89. 

 Entre as onze senhoras entrevistadas que apresentamos neste capítulo e as 

suas memórias sobre a Dança, a D. Maria José Martins, foi uma das que mais teve 

contato com esta, formou o Grupo Jovem do Clube Fica Ahí, compôs a maioria das 

coreografias que a equipe apresentou e sua prática como coreógrafa junto aos 

colegas de grupo propiciou a ela um novo olhar para sua Dança: 

 

[...] a gente passa a valorizar mais, porque não é só dançar, a gente 
aprende, tu tens que pesquisar, é uma coisa que tinha que pesquisar e 
passar pra eles também, porque a dança não é só o movimento, tu faz [...] o 
movimento e tem que expressar, passar pra pessoa que está vendo o 
sentimento, então a gente tem que buscar isso aí no nosso interior 
(Informação verbal)

90
. 

 

Ainda em relação à influência que a Dança teve na construção da sua 

identidade enquanto negra na associação ela destacou que:  

 

 [...] Contribuiu, contribuiu muito, assim a gente [...] passa o valor da mulher 
negra, a gente é cultura, a gente tem a nossa história, é importante mostrar 
a história através da dança, muita gente não conhece, através da dança a 
gente se reconhece, mostra muita coisa da nossa raça, das nossas raízes 
(Informação verbal)

91
. 

 

 
__________________________

 
88 

Informação verbal fornecida por Miriam Cleide Baptista Machado em entrevista realizada no dia 
25/08/15. 
89

 Informação verbal fornecida por Maria Teresa Barbosa em entrevista realizada no dia 05/08/2015.  
90

 Informação verbal fornecida por Maria José Martins dos Anjos em entrevista realizada no dia 
01/09/2015. 
91

 Informação verbal fornecida por Maria José Martins dos Anjos em entrevista realizada no dia 
01/09/2015.  
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 Nas falas da D. Zezé, confirmamos que a dança faz parte da construção 

identitária destas mulheres negras, através desta linguagem artística elas 

conseguem se expressar, se reconhecer na sua cultura negra. 

 Diante das memórias das senhoras ficaianas e após entrar em contato com 

suas memórias e vivências que tiveram no Fica Ahí, percebemos que a expectativa 

para os bailes por parte das mulheres era muito maior que a dos homens, pois no 

período áureo das festividades da associação, elas ainda não podiam trabalhar, só 

estudavam, então depois que faziam quinze anos e podiam passar a frequentar os 

bailes noturnos, era o momento que elas tinham através da dança para se socializar, 

se relacionar com os demais associados. 

Sob esta circunstância, D. Maria Helena Assumpção, salientou em seu 

depoimento: “por que naquela época a gente [...] não trabalhava, os pais não 

deixavam [...] tinha que estudar, então nos bailes que a gente tinha um pouco mais 

de liberdade, ficava mais à vontade (Informação verbal)92. 

 Em vista disso, observamos a prática da dança como uma manifestação 

cultural em forma de expressão comunicação onde as relações se estabeleciam 

através dela, promovendo assim, momentos de liberdade e de autoconhecimento 

para as mulheres negras enquanto estavam dançando com seus pares, familiares, 

amigos e conhecidos. Naquele instante em que seus pais pudessem estar 

observando-as de longe ou ainda que o olheiro do clube estivesse as rondando, 

mesmo com toda essa vigilância sobre elas, conseguiam por um momento, sentir a 

música e aproveitar aquela sensação de liberdade através da dança.  

 Dando continuidade as reflexões destas mulheres sobre a Dança, nos 

deparamos com o significado, o gosto que a Dança tem para cada uma. Em suas 

memórias revelaram que: 

  Celestina Pinto não gostava de dançar, preferia apreciar os outros se 

movimentando pelo salão, “achava bonito e ao mesmo tempo divertido [...]” 

(Informação verbal)93. As danças compreendidas neste espaço eram movimentadas 

de maneira elegantes e graciosas, pelos pares que desfilavam e pareciam “flutuar” 

 
__________________________

 
92

 Informação verbal fornecida por em Maria Helena Reis Assumpção, entrevista realizada no dia 
08/08/2015. 
93

 Informação verbal fornecida por Celestina Isabel da Silva Pinto em entrevista no dia 14/08/2015. 
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pelo salão. Para quem não gostava de dançar ou não sabia, restava o prazer ocular, 

de ficar assistindo os casais bailando. 

 Sua cunhada Heloísa Pinto, frequentadora, também não bailava muito, era 

tímida, seu forte não era a Dança, mas nas poucas vezes que dançou, segundo ela, 

viveu “momento de espontaneidade, de alegria, prazer” (Informação verbal)94
 

 Ao contrário das cunhadas, Laurecy Pinto adorava e sempre gostou de se 

movimentar, ficava muito feliz ao se apresentar e ainda ressaltou: “eu sei dançar 

desde pequena, não me lembro assim... eu já nasci dançando (Risos)” (Informação 

verbal)95. 

 As irmãs Assumpção também apreciavam dançar nos eventos do clube e até 

mesmo fora dele, frequentavam em épocas diferentes e aproveitavam bastante as 

festividades. Maria Helena gostava de dançar e ia nas boates universitárias. Através 

desta linguagem artística “fez novas amizades em outros clubes sociais e em 

cidades como Rio Grande e Porto Alegre” (Informação verbal)96. Maria Teresa 

preferia mais as danças individuais, sempre bailava nos bailes de carnaval, junto 

com a corte da rainha no qual ela fez parte, via dança se “descontraía e se 

relacionava com as pessoas” (Informação verbal)97. 

   Marcolina Brum segue na mesma linha, “gostava de dançar e dança bastante 

até hoje” (Informação verbal)98, ainda se movimenta muito nos bailes da terceira 

idade, diz sentir-se nas nuvens nesta situação.  

Shalimar Chagas conta que sempre dançava, “se criou dentro do Fica Ahí, 

nunca parou, seu negócio era baile, era dança” (Informação verba)99. Assim como 

sua tia Maria Teresa Barbosa, que teve o gosto pela dança “desde criança quando 

via pelas janelas as aulas de balé na Academia da Dicléia de Souza” (Informação 

 
__________________________

 
94

 Informação verbal fornecida por Heloisa Helena Nunes Correa Pinto em entrevista realizada no dia 
27/07/2015. 
95

 Informação verbal fornecida por Laurecy Pires Pinto em entrevista realizada no dia 05/08/2015.  
96

 Informação verbal fornecida por Maria Helena Reis Assumpção em entrevista realizada no dia 
08/08/2015. 
97

 Informação verbal fornecida por Maria Teresa Reis Assumpção em entrevista realizada no dia 
08/08/2015.  
98

  Informação fornecida por Marcolina Valente Brum em entrevista realizada no dia 03/08/2015. 
99

 Informação verbal fornecida por Shalimar Aleixo Chagas em entrevista realizada no dia 31/08/2015.  
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verbal)100, se encantou mais ainda pelo movimento. Ela sempre dançou, até hoje 

ainda pratica nos bailes do Fica Ahí. 

Para Sirley Amaro a dança trouxe felicidade e prazer. Nos conta ainda que 

“não gostava muito de baile, mas que se estivesse passando um bloco ou escola de 

samba ela ia atrás” (Informação verbal)101 e atualmente também vai.   

E a Maria José Martins sempre gostou de dançar, destacou que traz isso de 

“outras vidas”, dançava sozinha em casa na frente do espelho. Quando cursou na 

Graduação de Educação Física, se encantou ainda mais. Lembra que nas provas 

com coreografias, criava as suas e das colegas. Para ela “é um sentimento, a dança 

é tudo, a gente consegue botar ali o sentimento da gente e se expressar, [...] eu amo 

a dança” (Informação verbal)102. 

Após nos atermos ás memórias e as reflexões pessoais das senhoras 

ficaianas, percebemos que a Dança esteve presente ao longo de suas vivências no 

clube, fez parte de vários momentos como nos Bailes de Debutante quando algumas 

delas debutaram, nos Bailes Infantis com as Duquesinhas, comemorações aos 

Aniversários do Clube e nos Blocos e Bailes Carnavalescos com as Rainhas e suas 

cortes, no Grupo Jovem, entre outros. Sendo dentro ou fora do clube, a Dança em 

algum momento de suas histórias de vida apareceu e a partir de suas memórias 

percebemos que contribuiu para suas identidades sociais enquanto cidadãs, 

identidades de gênero enquanto mulheres e identidade negra por frequentarem este 

clube negro que valorizava seus antepassados, suas origens e a cultura africana 

através das imagens, movimentos e dança das senhoras ficaianas.  

 

 

 

 

 

 

 
__________________________

 
100

  Informação fornecida por Maria Teresa Barbosa em entrevista no dia 05/08/2015.  
101

 Informação verbal fornecida por Sirley da Silva Amaro em entrevista realizada no dia 06/08/2015. 
102

 Informação verbal fornecida por Maria José Martins dos Anjos em entrevista realizada no dia 
01/09/2015. 
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5 Considerações Finais 

 

Este trabalho nos proporcionou um olhar atento e sensível para as memórias 

da Dança de um grupo de mulheres negras que frequentaram o clube cultural Fica 

Ahí pra ir Dizendo, entre outras que ainda frequentam. A partir desse estudo foi 

possível retornar ao passado, fazer uma viagem a um período desconhecido que 

nos foi contado através de recordações, contendo nelas experiência de vidas 

atreladas à história da associação. 

Com o propósito de respondermos ao questionamento do nosso problema de 

pesquisa e alcançarmos os objetivos propostos nesta investigação, percorremos um 

caminho cujo percurso resultou na escrita desta monografia. 

Em um primeiro momento nos debruçamos no aporte teórico desta produção, 

refletindo sobre assuntos que consideramos importantes para a construção deste 

trabalho. Entre eles os conceitos de Memória e Identidade, apresentando os dois 

assuntos interligados, dialogando com as memórias coletivas e individuais. Nas 

memórias das senhoras ficaianas encontramos recordações sobre as relações entre 

as experiências que vivenciaram dentro da instituição, estas conectadas com suas 

histórias de vida, aspectos que reconstituíram as lembranças destas mulheres. Por 

meio das lembranças, averiguamos que os grupos de indivíduos puderam resgatar 

identidades e construir representações sobre suas inserções sociais (DELGADO, 

2010, p. 62), pois, as memórias se constituem de um passado que é interpretado 

pelos seus protagonistas, os quais experenciaram situações que são ressignificadas 

e trazidas ao presente através dos seus depoimentos orais.      

 Entre as experiências vivadas por ela no Fica Ahí, destacamos nesta 

investigação a Dança vivenciada e contada em uma história reconstruída pelas 

agentes históricas no cotejo de seus relatos com o acervo de documentos e 

fotografias.                    

Outro conceito estudado neste trabalho, foi o de identidade negra. Ao 

investigarmos as memórias de um grupo de mulheres negras nos encontramos 

identidades a partir da auto-percepção que cada uma tem de si e ao mesmo tempo 

das demais senhoras que conviveram no Fica Ahí, ao se deparar com a 

interpretação “do outro”. Consideramos que a construções identitária envolvem 

diversos fatores como sociais e culturais.         
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Neste local eram promovidas diversas relações constituídas por quem o 

frequenta e por meio desta troca entre os associados, consolidou-se a formação de 

uma identidade coletiva, com substancial contribuição das mulheres negras, 

protagonistas desta pesquisa. 

Abordamos ainda, em nosso estudo, a questão de gênero. Ao estudarmos 

sobre sua construção relacionando-a ao contexto do clube e às frequentadoras 

desse espaço de sociabilidade, percebemos que se constitui em uma relação 

cultural, que promove uma classificação social. Dessa forma, foi possível observar 

que a dimensão do gênero, assumiu um papel importante no desenvolvimento das 

hierarquias sociais. 

Na sequência, para identificarmos o contexto em que o clube cultural Fica Ahí 

pra ir Dizendo estava inserido, realizamos um levantamento sobre o ambiente social 

em que esta instituição foi fundada, no qual nos deparamos com outras associações 

fundadas em períodos próximos.  

Analisando os dados, encontramos cinco clubes negros: Sociedade 

Recreativa Depois da Chuva (1916), Clube Chove Não Molha (1919), Clube Fica Ahí 

pra ir Dizendo e Quem Ri de nós Tem Paixão (1921) e por último o Está Tudo Certo 

(1931), inseridos em um espaço de ações discriminatórias (SILVA, 2011, p. 83). 

Deste modo, foram fundadas associações negras que surgiram como cordões 

carnavalescos e que, inicialmente, tinham o mesmo objetivo: celebrar o Carnaval e 

as festividades do Momo. 

Na investigação sobre os cordões, identificamos o tempo áureo dos 

Carnavais de rua na cidade de Pelotas. Neste período compreendido entre 1910 e 

1917, os negros buscavam espaços para desfrutarem das festividades 

carnavalescas, bem como outras celebrações. Tempos estes em que a realidade era 

o negro ser impedido de entrar nos espaços de sociabilidade que os brancos 

frequentavam.                                     

Vivendo em uma sociedade de ações discriminatórias, a população africana 

buscava possibilidades de conviver entre si, procurando espaços próprios, em prol 

da integração entre seus membros, o que foi a principal motivação para a criação 

dos clubes. 
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 A compreensão do contexto em que as associações negras surgiram e a 

descoberta de quais clubes foram fundados, foi fundamental para chegarmos até o 

nascimento do Fica Ahí. Embora tenha nascido na mesma condição dos demais, 

como cordão de rua, quando atingiu o status de clube, foi se destacando dos 

demais. Um dos pontos a ressaltar foram as regras sociais de convívio mantidas 

neste local devido ao trabalho que os dirigentes do clube desenvolveram, buscando 

que os sócios se adequassem normas vigentes da época.  

Este clube foi um dos espaços de sociabilidade mais “famosos” na cidade de 

Pelotas, sua repercussão foi grande dentro e fora do município. Seu surgimento foi 

em 1921, na Praça Coronel Pedro Osório, no qual um grupo de amigos estava 

reunido e decidiram criar de maneira simples e popular um cordão para comemorar 

os festejos burlescos, sendo a divulgação feita através da oralidade de seus 

fundadores. 

Ao identificarmos o histórico do Fica Ahí e suas práticas sociais, observamos 

que embora o fosse identificado como clube negro, tal indicação não constam na 

documentação a que tivemos acesso. Não há dados referentes a ser uma 

associação negra nos documentos consultados como estatutos, históricos e atas. 

Não há menção específica acerca da negritude, identidade negra, raízes e cultura 

africana, de modo que se infere que a especificação clube negro era uma convenção 

social. A valorização do negro, nesta associação, não era relatada textualmente em 

seus arquivos.  

O Fica Ahí era titulado pela impressa da época, bem como pelos integrantes 

do cordão carnavalescos como um clube negro, mas através deste estudo 

constatamos que era muito mais conhecido assim porque naquela época o “normal” 

era a separação das “raças”, no qual os indivíduos brancos deveriam frequentar as 

instituições brancas e os sujeitos negros participarem das associações negras, não 

havendo intercâmbio entre ambos. 

  Analisando o histórico do Fica Ahí, encontramos uma organização interna 

sistemática, mencionada pelas senhoras ficaianas em seus depoimentos, onde nos 

relatam que as regras eram elaboradas pelos diretores que tinham o propósito de 

conduzir as famílias negras frequentadoras a se adequarem aos hábitos sociais que 

eram considerados pertinentes para os cidadãos da elite na época.                                                                                 
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 As regras mais citadas durante as entrevistas foram as complexas condições 

impostas para se associar ao clube. Outra demanda foi em relação às vestimentas 

utilizadas nas festas. Dependendo do tipo de baile, os sócios deveriam ir com trajes 

sociais, citamos como exemplo o Baile de Debutante, quem fosse com trajes 

esportivos não entrava, era impedido de entrar na portaria. Neste quesito, 

observamos que os associados do Fica Ahí, com predominante situação financeira 

favorável – em geral - conseguiam atender às regras do clube, compareciam às 

festividades com roupas luxuosas.                                                                                                              

Nos depoimentos das senhoras ficainas, verificamos que os sujeitos que não 

tinham condições financeiras de se vestir à altura das festas da associação nem 

tentavam entram, pois já sabiam que seriam impedidos. Isso causava um certo 

ressentimentos e mágoa entre aqueles que não conseguiam atender às exigências 

do clube em relação aos trajes e as demais regras sociais impostas pela diretoria.  

 Os limites referentes à moral e aos bons costumes, também eram analisados 

pela direção, a conduta dos sócios nos bailes da instituição e até mesmo o 

comportamento fora da associação, eram observados pelos diretores. As regras em 

relação às mulheres eram mais rígidas, elas deveriam seguir um comportamento 

adequado para os padrões da época, sob o risco de tornarem-se “faladas” e, no 

caso disso ocorrer, seria um problema, pois possivelmente encontrariam dificuldade 

para arrumarem casamento. 

Nesse seguimento, a atuação das mulheres negras dentro do clube cultural 

Fica Ahí pra ir Dizendo era supervisionada, pois haviam valores a serem 

respeitados. Este espaço procurava disciplinar a mente o e corpo das mulheres que 

frequentavam o clube, sempre buscando a moral e os bons costumes. E de certa 

forma, tentavam se assemelhar aos hábitos dos clubes brancos (LONER, 2005, p. 

03), discriminando os membros que não aceitassem suas imposições. Mas, com o 

tempo, as mulheres negras foram ganhando espaço e força dentro desta 

associação, um dos pontos que contribuiu foram coroações da Duquesinha, a 

Rainha da Primavera e a Rainha do Carnaval, no qual as tituladas representavam o 

clube. 

 



 

 

138 

 

Assim, chegaram a compor uma das partes executivas do clube, formaram 

uma diretoria de mulheres (LONER, 2005, p. 06), onde um grupo se reunia para 

organizar os eventos comemorativos, discutindo, elaborando e tomando decisões 

próprias referentes às temáticas das festividades, bem como da decoração do salão 

e da elaboração e feitura do cardápio servido nos jantares. A partir dessas 

atividades e contribuições delas nas festas oficias, não-oficiais e nos eventos 

beneficentes que realizavam em busca de arrecadarem fundos para o clube, foram 

ganhando cada vez mais espaço.       

Nossa investigação pôde averiguar que nos depoimentos de suas associadas 

aparecem alguns casos de discriminação racial e social sofridos dentro da 

instituição, mesmo assim, não há registros em atas sobre casos de preconceito em 

sua sede, nos eventos e nem fora deste espaço. Em seus relatos mencionaram que 

fora do clube também passaram por situações assim, vivenciadas por elas ou por 

familiares e conhecidos; outras, presenciadas por elas ou que tenham ficado 

sabendo. Percebemos que, mesmo com o passar dos anos, tocar neste assunto é 

algo delicado e causa certo incômodo às entrevistadas. Ainda fere, fazendo com que 

revivam algo que de certa forma traumatizou, fazendo com que, ao se lembrarem 

dos acontecidos, o sentimento aflore junto. O que não nos causa surpresa, mas 

indignação é que ainda hoje passam por momentos semelhantes aos do passado.  

Após analisarmos os depoimentos das senhoras ficaianas identificamos que o 

preconceito em relação aos negros também era velado nos anos entre 1950 a 1980. 

Ocorria diariamente e em todos os lugares, sejam nos espaços de sociabilidade 

branca ou negra até ou em situações discriminatórias nas ruas, nas escolas que elas 

estudaram ou nos empregos que trabalharam, bem como em qualquer parte de uma 

sociedade elitizada. Deduzimos que, possivelmente, os dirigentes tentassem 

disfarçar os inconvenientes ocorridos em relação aos seus sócios para que o Fica 

Ahí não fosse visto de uma forma negativa frente aos demais clubes sociais, pois 

buscavam manter uma imagem apropriada para época. 

Nosso estudo apontou que a valorização da cultura negra, da origem dos 

seus ancestrais, bem como o reforço de construções identitárias passaram a ser 

melhores desenvolvidas um tempo depois, através de atividade sociais que 

começaram a acontecer dentro da associação. Um dos primeiros eventos foi a 
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escolha das Rainhas do Clube e Carnaval, Primavera e Duquesinha, cuja intenção 

foi valorizar a beleza da mulher negra. Conforme Escobar (2010, p. 328) o Fica Ahí 

era um espaço recreativo de convivência, que promovia “definições” de identidades, 

bem como, extensões da rede de relações e poder, observada na elite negra. 

Esta instituição era constituída por famílias negras que promoviam relações 

neste meio social, onde a tradição geracional seguia viva, transmitindo as ações 

culturais e sociais de um período vivido e desconhecido para nova geração. 

Conhecimento este que foi deixado de herança pelos seus antepassados que 

fundaram e cultivaram este espaço para que ele se desenvolvesse e seguisse 

promovendo atividades que reforçassem e valorizassem as origens negras. 

Reconhecemos a formação da identidade negra, que desempenha um papel 

importante na criação das redes de relações e de referências culturais dos grupos 

sociais (GOMES, 2005, p. 41), sendo expressada através de tradições culturais. 

Após nos atermos aos aspectos referidos, começamos a estudar os eventos 

sociais que aconteciam no clube. Para encontrarmos a Dança, partimos para a 

investigação dos bailes e festas que aconteciam nesta instituição. Para tanto, 

através do problema dessa pesquisa, buscou-se descobrir “qual era o papel da 

Dança no processo de construção identitária negra das mulheres frequentadoras do 

clube cultural Fica Ahí pra ir dizendo nas décadas compreendidas entre 1950 e 1980 

na cidade de Pelotas?”. 

A partir de então destacamos as agentes históricas desse espaço, as 

senhoras ficaianas, responsáveis por nos auxiliarem a reconstituir a História da 

Dança nesta associação, através de suas memórias e recordações referentes à 

Dança presente nos Baile de Primavera, Baile do Suéter, Baile do Havaí entre 

outros. 

Dentre os mais famosos estavam o Bailes de Carnaval, sendo infantis e 

adultos, pois seguiram cultivando as tradições burlescas dentro da associação, que 

eram organizadas pelos dirigentes. A expectativa dos sócios para a realização 

dessas festividades era grande. 

Outro baile que teve grande destaque nas lembranças das depoentes foi o de 

Debutantes. Algumas delas participaram, debutaram na associação, se recordaram 

do momento que foram apresentadas à sociedade e que puderam passar a 
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frequentar os bailes noturnos, tão esperados pelas adolescentes da época. Além 

dos tradicionais eventos festivos citados, haviam os Bailes temáticos, sendo eles: 

Baile do Suéter; Baile do Havaí, Baile Uma Noite na Bahia, Baile Esportivo, Noite 

das surpresas.  Ainda aconteciam as festas em datas comemorativas como Natal, 

Páscoa e aniversário do clube, jantares e chás dançantes. 

Refletindo sobre tais festividades e sobre os relatos das mulheres que 

participaram destas atividades, percebemos que a prática da Dança estava presente 

em todos os eventos, era uma tradição haver jantares, dentre outras atividades 

como discursos e cerimônias durante os eventos, e depois ser liberado o salão para 

a Dança, o momento mais esperado pelos sócios. Destacamos ainda que a 

presença destas mulheres negras nos bailes era uma forma de alinhamento 

indentitário constituído neste local. A presença desta linguagem artística 

desempenhava função agregadora no sentido de conviver em sociedade. 

Por esse ângulo, percebemos este espaço de sociabilidade com um 

incentivador da Dança, onde eram organizados bailes para o divertimento e 

entretenimento dos associados. A prática da Dança era uma forma dos sujeitos se 

socializarem através do contato com seus pares, levando em consideração as 

discriminações raciais que a população negra sofreu, onde não podiam circular 

livremente nos meios sociais. Essa manifestação, praticada neste clube, 

proporcionou uma amálgama identitária. Através da Dança se sentiam acolhidos 

nesta associação constituída e pensado para os indivíduos negros, para que 

pudessem cultivar e praticar as atividades referenciadas na cultura negra. 

Ao reconstituirmos experiências que as senhoras ficaianas tiveram no clube 

cultural Fica Ahí pra ir Dizendo, através de suas vozes, lidamos com suas 

percepções e buscamos criar relações entre as partes envolvidas e a visão do 

coletivo sobre a presença da Dança neste contexto. Deste modo averiguamos a 

prática da Dança presente na maioria dos eventos que aconteciam na associação. A 

Dança atuava como forma de libertação para as mulheres frequentadoras desta 

instituição. A partir das vivências corporais que adquiriram neste espaço, elas 

experenciavam o que lhes era proporcionado: o reconhecimento da corporeidade 

negra através de um processo de desinibição e de desenvolvimento da cultura 

corporal, resultando em uma maior autoestima e orgulho de serem negras. 
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Nas informações levantadas nas entrevistas, acessamos as memórias da 

Dança. No relato das senhoras, se destacaram assuntos entrelaçados a esta 

linguagem artística, como a expectativa e preparação para as festas, os famosos 

Carnavais ficaianos, os mais diversos bailes realizados na associação e os tipos de 

Dança que estiveram inseridos nos eventos do clube. Para melhor compreensão, 

realizamos uma organização destes temas encontrados a fim de melhor explorarmos 

as memórias sobre a Dança. 

Encontramos regras para a execução da Dança, as depoentes relataram que 

as moças não podiam dançar sozinhas pelo salão, os cavalheiros deveriam cortejá-

las, com muita educação e respeito e convidá-las para dançar. Era de bom tom 

impressionar as famílias, pensando em laços matrimoniais.  

Na década de 1950 não era permitido que, após a Dança, o cavalheiro se 

sentasse perto da moça. Quando acabava a música, ele retornava com a dama até 

o lugar onde estavam seus pais. Havia também toda uma educação e delicadeza 

para tirar a dama para a Dança, os cavalheiros realizavam um cortejo para 

realizarem o convite.  

De acordo as memórias de cada depoente, observamos que com o passar do 

tempo as exigências de comportamento e as regras para tirar a dama para dançar 

foram ficando para trás, pois o convite à Dança foi se tornando mais naturais através 

da conversa.  

Já as expectativas e preparação para as festas não mudaram, as onze 

entrevistadas possuíam lembranças semelhantes, no qual nos contam que quando 

havia baile marcado era uma alegria. Desde o início do dia se organizavam 

escolhendo vestidos, sapatos e arrumando os cabelos, usavam de muitos “artifícios” 

para os alisarem. O propósito era estar impecável, melhor arrumada possível para 

as festividades, para o momento da Dança. 

 Com base nessas informações, percebemos que no Fica Ahí a valorização da 

beleza negra demorou um pouco a ser destacada em seus eventos, observamos 

que isso aconteceu após algum tempo e através dos concursos de Miss Mulata. 

Em seus relatos destacaram que na década de 1950, as Danças mais 

praticadas nos bailes do clube eram as danças de casais (entre rapazes e moças). 

Tinham que seguir essa regra, de pares, de acordo com os valores morais da época.  
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Nas memórias destas mulheres ressaltaram-se as danças sociais de salão: o 

samba, o tango, o foxtrot, bolero e a valsa.  

Com o passar dos anos, na década de 1970, as danças individuais foram 

ganhando mais espaço nos salões do clube. A moda da Jovem Guarda foi 

conquistando os associados, se dançava o iêiê, o twisti, a rumba e a conga. 

Passado algum tempo, o estilo da discoteca (que era dançado separado) começou a 

ganhar mais visibilidade nos salões da instituição. Ela permitia aos associados se 

movimentarem por todo o salão. 

Pudemos perceber nas vozes das depoentes durante as entrevistas que, a 

paixão dos sócios era mesmo o Carnaval, era uma tradição que foi valorizada desde 

sua origem como um cordão carnavalesco de rua. Essa prática proporcionou uma 

valorização para o clube, devido a repercussão positiva que propiciou a população 

pelotense, ficando conhecido pelas suas famosas festividades. 

A cidade de Pelotas literalmente parava nestes dias, aconteciam festividades 

nas ruas e nos salões. A tradição dos cordões burlescos seguiu no Fica Ahí. Seus 

membros se organizavam em bloco, os integrantes usavam fantasiais iguais, mas 

cada grupo montava a sua e todos comemoravam e pulavam juntos. Todos 

dançavam as marchinhas mais agitadas no início dos bailes e, no final, quando já 

estavam cansados era chegada a hora das marchas rancho, mencionadas no 

capítulo anterior, que eram as mais lentas. Chegavam a formar mais de uma roda 

dentro do salão para dançarem, girando para esquerda e direita contornando as 

paredes enfeitadas deste local.                                                                                                   

Outro acontecimento citado pelas depoentes que contribui para destacar a 

cultura negra, foi a criação de um Grupo Jovem dentro da associação, fundado por 

sócios que tinham vontade de dançar, de fazer teatro e se apresentar. Essa equipe 

despertou atenção de alguns jovens que estavam se dispersando do clube e atraiu 

novos sócios.  

Esta formação reforçou a pertença dos associados da instituição, por 

formarem este coletivo composto por sujeitos negros que tinha vontade de 

manifestar a sua cultura através Dança e do Teatro. Através dessa intenção por 

parte dos integrantes e devido a ações artísticas desenvolvidas dentro deste local, 



 

 

143 

 

promoveram a valorização do clube e aprimoramento da cultura negra, com 

substancial contribuição de Dança. 

 Os participantes deste grupo criaram coreografias de Jazz e Danças negras. 

Nos depoimentos de quem participou e/ou assistiu as apresentações, percebemos o 

prestígio que tinham os espetáculos.  

As temáticas nestas apresentações referiam-se à história do negro. Os 

elementos africanos usados em cena, a comida típica, as vestimentas, o turbante na 

cabeça, as oferendas, o som do tambor, a Dança africana, com movimentos 

característicos como o gingado e o deslocamento do tronco e a expressão do negro.  

A identidade negra era expressada através Dança e dos elementos étnicos usados 

em cena e também pelas relações estabelecidas entre os sujeitos durante o 

processo de composição das coreografias e nas apresentações realizadas dentro do 

Fica Ahí. 

 Este Grupo Jovem conhecido como Grupo Afro, despertou os sentimentos de 

orgulho, de reconhecimento e admiração por parte dos sócios de pertencer a esta 

associação, pois os integrantes ao se apresentarem representavam o clube. Essa 

valorização do trabalho que realizaram, impactou na construção das identidades 

destes jovens também, através das experiências que tiveram com manifestações 

artísticas da cultura negra que viveram neste local. 

Destacamos os integrantes como formadores de traços identitários que se 

propuseram a resgatar a cultura afo-brasileira, através das coreografias criadas 

pelos bailarinos, bem como os estudos realizados para a composição, sendo 

realizado em coletivo, de forma colaborativa. Investigando os elementos da Dança 

negra para serem utilizados em cena, em vista destas atividades desenvolvidas pela 

equipe ficaiana, ressaltamos que este grupo desempenhou papel de fortalecimento 

do sentimento de negritude, dentro desta associação.  

 Nesse espaço de sociabilidade negra a Dança estava inserida, sendo 

praticada no coletivo, por sujeitos étnicos entre si, que buscavam a possibilidade de 

se expressar, se comunicar e se relacionar no clube social do qual eram sócios.  

 Partimos do pressuposto de que, que através de aspectos da cultura africana 

e afro-brasileira, o corpo negro encontra na Dança Afro, possibilidades de 

transformação artística, sociocultural e política. Consideramos, nesta pesquisa, 
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como aspectos importantes para a construção da identidade negra das senhoras 

ficaianas suas experiências no Fica Ahí, bem como o convívio familiar e as práticas 

sociais presentes no interior desta associação. Observamos essa relação através 

das vivências que tiveram com o Grupo Jovem, as apresentações artísticas que 

apreciaram dentro e fora do clube. Ainda a Dança praticada por elas, contribuiu no 

processo de reforço identitário, por meio do reconhecimento de suas corporeidades 

negras. 

Frente ao exposto, podemos afirmar que objetivo principal dessa pesquisa foi 

atingido, visto que através das memórias das protagonistas, acessamos a presença 

da Dança neste local, conhecemos os tipos de Danças existentes no clube e as 

sensações que tinham ao dançar nas festividades. Verificamos que esta 

manifestação artística contribuiu sim, para o desenvolvimento da construção 

identitária negra na realidade do grupo destas mulheres frequentadoras desta 

associação, confirmando sentido de pertencimento e definições de identidade, 

através dessa linguagem artística. 

O questionamento condutor desta pesquisa, foi respondido através dos 

relatos das senhoras ficaianas, no sentido em que a Dança, propiciou estas se 

identificarem como negras e assumirem sua história e cultura como um patrimônio a 

ser preservado e valorizado. Destacamos em meio às palavras relatadas por D. 

Maria José Martins (que também representam as demais senhoras ficaianas) que 

ressaltam a influência que a Dança teve na construção da sua identidade enquanto 

negra: 

 

 [...] Contribuiu, contribuiu muito, assim a gente [...] passa o valor da mulher 
negra, a gente é cultura, a gente tem a nossa história, é importante mostrar 
a história através da dança, muita gente não conhece, através da dança a 
gente se reconhece, mostra muita coisa da nossa raça, das nossas raízes 

(Informação verbal)
103

. 

 
 
 

 
__________________________

 
103 Informação verbal fornecida por Maria José Martins dos Anjos em entrevista realizada no dia 
01/09/2015. 
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Em uma análise mais ampla, concluímos que a construção da identidade 

negra acontece através de um vasto processo. E esse percurso possui dimensões 

pessoais e sociais que não podem ser dissociadas, pois estão interligadas e se 

constroem na vida em sociedade. Foi nesse sentido que a presente produção se 

configurou, através das memórias pessoais das senhoras ficaianas sobre a Dança 

relacionadas as experiências que tiveram no clube Fica Ahí pra ir Dizendo, relatando 

o sentido de pertencimento que elas estabeleceram neste lugar que veio a ser tornar 

um espaço de resistência negra e que constituiu as mulheres deste estudo a partir 

da bagagem cultural e social adquirida nessa associação. 

A prática Dança sempre esteve presente nos eventos do Fica Ahí e as sócias 

organizavam festividades como jantares, bailes e chás dançantes, bem como 

participavam de todas as atividades deste espaço que tinham relação com essa 

linguagem artística. Estes fatores aparecem sempre interligados nas recordações 

das mulheres frequentadoras desta associação.  

Revisitando as memórias de onze senhoras ficaianas encontramos um 

universo contendo diversas histórias e acontecimentos vividos por elas na 

instituição, através de seus depoimentos identificamos o histórico do clube e as 

ações referentes à organização interna deste local. Em seus relatos sobre as festas 

aparecerem lembranças dos tipos de Dança que praticaram, alguns passos e 

músicas marcantes de suas épocas e suas relações pessoais e percepções 

corporais através do ato de dançar dentro do clube que eram sócias. Ao acessarmos 

as narrativas destas mulheres relacionadas a Dança contendo suas recordações do 

clube, compreendemos que os objetivos específicos deste estudo foram alcançados, 

pois a realização dos bailes reunia os associados em sua sede e isso era o pretexto 

para eles sempre dançarem.  

Em virtude a identidade negra está ligada á questão de assumir a própria 

negritude e reconhecer as características desse grupo de pessoas frequentadoras 

do Fica Ahí, que se diferem dos sócios dos demais clubes negros e partir das 

semelhanças dos ficaianos, formam a identidade deste espaço e dos seus 

integrantes. 
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 Ao produzir este Trabalho de Conclusão de Curso me compreendi abarcando 

as três dimensões que o curso de Dança-Licenciatura/UFPel proporciona. 

Contemplou a pesquisa, na medida em que investigou - dentro dos parâmetros 

científicos, o problema deste estudo; a vertente artística foi apreciada, na medida em 

que acessei memórias da Dança em um espaço não-formal, repleto de 

manifestações culturais, sociais e artísticas que repercutiram no meu modo de 

pensar e, consequentemente, na minha Dança. Por fim, e não menos importante, a 

presente produção me fez pensar como uma futura docente, assumindo o papel de 

professora e oportunizando a partilha com meus futuros alunos,  das riquezas de ter 

pesquisado um local com um contexto histórico repleto de historicidade e Dança. 

A realização deste trabalho se mostrou gratificante devido à relação 

estabelecida durante o acesso às memórias das senhoras ficaianas, nos fazendo 

viajar a um período desconhecido, onde o passado ganhou voz através dos 

depoimentos destas mulheres reconhecidas aqui como agentes históricas da cidade 

de Pelotas e do clube Fica Ahí. Em cada espaço deste clube, há uma lembrança 

diferenciada, marcada pelo tempo, pela trajetória de suas frequentadoras repletos de 

lembranças, recordações, histórias vivas para serem recontadas e reconstituídas por 

outros licenciados. Portanto, ficam as possibilidades de estudos a serem explorados, 

neste valoroso campo de pesquisa. 
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Apêndice I - Roda de conversa 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° de senhoras 

convidadas 

 
N° de senhoras 

que compareceram 

 
N° de senhoras 
entrevistadas 

 
Identificação das Entrevistadas 

 

 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 

09 

 
 
 
 
 

07 

 
01 

 
Heloisa Helena Nunes 

Correa Pinto 

 
02 

 
Maria Teresa Barbosa 

 
03 

 
Laurecy Pires Pinto 

 
04 

 
Marcolina Valente Brum 

 
05 

 
Maria Tereza Reis 

Assumpção 

 
06 

 
Maria Helena Reis 

Assumpção 

 
07 

 
Sirley da Silva Amaro 

 
N° de indicações 
dadas por estas 

senhoras 

 
N° de entrevistas 
realizadas a partir 
desta indicação 

 
Nomes das 

entrevistadas 

T 
Total de entrevistas a partir da 

Roda de Conversa 

 
 
 

11 

 
 
 

02 

 
 

01 

 
Maria José 
Martins dos 

Anjos 
 

 
 
 

09 

 
02 

 
Celestina 
Isabel da 

Silva Pinto 
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Apêndice II – Convite Roda de Conversa 
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Apêndice III – Roteiro semi-estruturado 

 

1) Em qual época se associaram, começaram a frequentar o clube cultura Fica Ahí 
pra ir dizendo? 
2) Havia requisitos para se associar no clube? Se sim, quais?  
3) Os associados eram de qual classe social? 
4) Quais recordações, lembranças possuem sobre as festividades que aconteciam 
no clube? 
5) Ocorriam bailes de Debutantes, Estudantes, Páscoa, Natal e Suéter no clube. As 
senhoras lembram como eram esses bailes? 
6) Quem podia comparecer aos eventos apenas sócios? Era permitido a venda de 
ingressos? 
7) Havia um determinado comportamento estipulado pelo clube/direção, para as 
mulheres nas festas? 
8) As senhoras lembram em que ano ocorreram mais eventos festivos no Clube? 
9) As mulheres participavam da organização? E podiam fazer parte da diretoria? 
10) Alguma das senhoras fez parte da diretoria de mulheres? Organizou algum 
evento. Se sim, qual evento? 
11) A Dança aparecia nas festividades?  Como era essa Dança? Dançada por 
casais ou individualmente? 
12) As senhoras gostavam de dançar nos bailes? Quando a Dança surgiu na vida de 
vocês?  
13) Com qual idade começaram a frequentar os bailes que ocorriam a noite? 
14) Frequentavam apenas os eventos do clube cultural Fica Ahí?  
15) Como era a relação de vocês com os demais clubes negros da cidade de 
Pelotas? 
16) As senhoras frequentaram as festas afro-brasileiras? Se sim, como eram? Como 
era a dança?  
17) Como era a questão da consciência negra dentro do clube? A cultura negra 
estava inserida dentro do clube nas festividades?  
18) As aulas de Dança que ocorreram no cube cultura Fica Ahí pra ir dizendo, as 
senhoras participaram? Que tipo de Dança era? Em que ano iniciou a aulas de 
Dança? 
19) Atualmente as senhoras são sócias do clube, possuem vinculo com este espaço, 
frequentam os eventos sociais?  
20) Em relação as festas de antigamente e as atuais há diferença?   
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Apêndice IV – Café Colonial  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N° de senhoras 

convidadas 

 
N° de senhoras 

que 
compareceram 

 
N° de entrevistas 
realizadas a partir 

do evento 

 
Nomes das 

entrevistadas 

 
Total de 

entrevistas 
a partir do 

Café 
Colonial 

 
 

100 

 
 

32 

 
 

02 

 
01 

 
Shalimar Aleixo 

Chagas 

 
 

02 

 
 

02 

 
Miriam Cleide 

Baptista 
Machado 

 
Número total de senhoras entrevistadas a partir da Roda de Conversa e do Café Colonial 

 

 
11 
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Apêndice V - Roteiro de entrevista  

 

 Clube Fica Ahí  
Apresentação: nome completo, idade, profissão; 
1) Como a senhora chegou até o clube Fica Ahí? Como aconteceu sua inserção no 
clube? Descreva. 
2) Em qual período começou a frequentar o clube Fica Ahí pra ir Dizendo? 
3) O clube Fica Ahí foi o único clube frequentado pela senhora? Frequentou algum 
outro clube negro? Se sim, qual? 
 4) Porque o escolheu? 
5) Como acontecia a circulação de um clube para o outro? 
6) Havia determinados valores, limites ou regras impostas pela direção do clube, as 
quais os membros deveriam seguir? Se sim, quais?  
7) E se não seguisse as regras, o que acontecia?   
8) As normas que os sócios tinham que seguir era igual para homens e mulheres? 
9) Como as mulheres foram construindo seus espaços dentro do clube Fica Ahí?  
Clubes negros 
10) Em relação aos clubes de antigamente, onde havia uma separação entre clubes 
negros e clubes brancos: qual sua opinião a respeito das razões dessa divisão?  
11) O que significou para a senhora frequentar um clube de referência para etnia e 
elite negra na cidade de Pelotas, além de ser um espaço de sociabilidade, lazer e 
recreação? 
Senhoras ficaianas (mulher negra; papel da mulher)  
12) A realização dos concursos de beleza, para a escolha da mais bela negra, 
rainha e Duquezinha do clube influenciaram de alguma forma na visibilidade da 
mulher dentro deste espaço de sociabilidade? Ou até fora dele? 
13) Quais funções eram destinadas as mulheres negras? Exerciam os mesmo 
cargos que os homens dentro da associação?  
14) As senhoras ficaianas são agentes históricas do município, auxiliaram na 
construção da história do Clube Fica Ahí pra ir Dizendo, são protagonistas deste 
espaço. Levando em consideração todas essas bagagens que as senhoras trazem, 
as vivências no clube interligadas com as experiências de vida, como estes fatores 
influenciaram no papel da senhora enquanto mulher perante a sociedade?  
15) Como era o papel social da mulher negra na época que frequentou 
assiduamente o clube? Percebe, na atualidade alguma mudança? Caso sim, quais? 
Dança (memórias; festividades)  
16) Em relação à dança: como elas eram, quais são suas memórias? 
17) Havia dança de casais? Isso era permitido?  
18) Durante a festa havia algum ritual/cortejo a ser seguido para convidar as damas 
para dançar? Como eram? 
19) A partir das suas memórias sobre os carnavais que aconteciam no clube, como 
por exemplo: os bailes e blocos carnavalescos, como a dança aparecia nestes 
eventos?  
20) Além das senhoras ficaianas desenvolverem a história do clube, contribuíram 
para a história da dança na cidade de Pelotas. Relembrando suas memórias e 
experiências que tiveram nas festividades do clube, como bailes (debutantes, 
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estudantes, primavera, Páscoa, Natal, Suéter e azul e branco), como era a relação 
da dança com o clube Fica Ahí?  
21) O clube Fica Ahí incentivava a prática da dança nos eventos festivos e na rotina 
deste espaço?  
22) E como foi a relação da senhora com a dança nas festas do clube?  
23) Que tipo de dança era praticada nos bailes?  
24) Haviam passos ensaiados?   
25) Relembrando suas memórias em relação às festividades que aconteceram no 
clube, o que o seu corpo ao dançar/ se movimentar expressava naqueles momentos 
que ali estava, entre seus pares e seus amigos de convivência? 
26) Em relação à dança vivenciada neste espaço, no que contribui para a sua 
identificação ou auto-conhecimento enquanto mulher negra? 
Identidade (coletiva, positiva e negra)  
27) Pensando na questão da cidade de Pelotas ser uma cidade com ampla 
população negra, com contribuição cultural e material forte, mas que mesmo assim o 
negro não possui visibilidade perante a sociedade, bem como há discriminação em 
relação aos sujeitos negros: ao pensar nas relações sociais que aconteciam nos 
eventos festivos, o clube Fica Ahí propiciou, em algum momento, uma construção de 
identidade coletiva ou reforço dela  para seus membros?  
28) A busca que o clube Fica Ahí tinha pela diferenciação social, evidenciada pela 
distinção material, através das vestimentas exigidas nas festas, além da moral e dos 
bons costumes auxiliou na constituição de uma identidade positiva dos membros em 
relação à sociedade? Fale sobre isso.  
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Apêndice VI - Listagem apresentando as dificuldades encontradas durante a 
realização desta pesquisa 

 
 
 

* Embora tendo o auxílio do clube para a divulgação da Roda de Conversa, nos 
pareceu insuficiente para atrair maior número de associadas;  
* Os horários dos encontros como a Roda de Conversa e Café Colonial indicados 
como melhores pelo clube, na prática, não foram favoráveis para a presença 
massiva das senhoras ficaianas. 
* Agendamentos de horários para pesquisa no clube eram cancelados sem aviso 
prévio, bem como dias de expedientes interno não eram comunicados;  
* Aparente desconhecimento da direção do clube acerca do quadro efetivo de 
associados;  
* Acervo documental disponibilizado pelo clube: carente de organização, melhor 
acondicionamento e manutenção física. Perda de documentos decorrida de 
enchentes ocorridas na cidade;  
* O acervo está em processo de organização, inviabilizando o acesso a todo 
material; 
* Acesso ao acervo somente mediante presença de uma funcionária, que não estava 
diariamente na instituição;  
* Dificuldade de acesso às entrevistadas:  
- Impossibilidade de agenda para entrevistas; 
- Imprevistos de diferentes ordens relativas à saúde (gripe, virose, pressão alta e 
laringite) e ao uso de tecnologias: atendimento ao celular, falta de comunicação via 
redes sociais, inexistência de um endereço eletrônico;  
- Indisponíveis por viagens, reuniões, passeios ou em poucos casos, trabalho; 
- Desencontros nos dias agendados para as entrevistas; 
- Mal tempo e chuva eram indicadores de ausência nas entrevistas agendadas;  
- Não apresentação da documentação ofertada 
- Recusa de depoimento 
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Apêndice VII - Cessão gratuita de direitos de depoimento oral 
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Apêndice VIII - Cessão gratuita de direitos de depoimento oral 
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Apêndice IX - Cessão gratuita de direitos de depoimento oral 
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Apêndice X - Cessão gratuita de direitos de depoimento oral 
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Apêndice XI - Cessão gratuita de direitos de depoimento oral 
 
 
 

 
 



 

 

172 

 

Apêndice XII - Cessão gratuita de direitos de depoimento oral 
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Apêndice XIII - Cessão gratuita de direitos de depoimento oral 
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Apêndice XIV - Cessão gratuita de direitos de depoimento oral 
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Apêndice XV - Cessão gratuita de direitos de depoimento oral 
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Apêndice XVI - Cessão gratuita de direitos de depoimento oral 
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Apêndice XVII - Cessão gratuita de direitos de depoimento oral 
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Apêndice XVIII - Cessão gratuita de direitos de depoimento oral 
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Apêndice XIX - Transcrições Celestina Pinto 
 
Entrevistada no dia 14/08/2015 com Celestina Isabel da Silva Pinto  
Local: Residência da entrevistada 
Horário: 16h 
 
*Como legenda para as entrevistas colocou-se a letra “E” para as perguntas 
realizadas pelo entrevistador e a letra “D” para as respostas do depoente. 
 
Clube Fica Ahí 
E: Antes de fazer as perguntas eu gostaria que a senhora se apresentasse falando 
nome completo, idade e profissão. D: Tá,é Celestina Isabel da Silva Pinto, oitenta e 
um anos e professora aposentada. E: E como a senhora chegou até o clube Fica 
Ahí? D: Através do meu tio que o pai dele já fazia parte do clube e ele também e foi 
nos encaixando (Risos), levando sobrinhos e todo mundo pra dentro do Fica Ahí. E: 
Sim, era forte essa questão nos clubes sociais de passar por várias gerações. Se 
associava um parente e depois levava outro e assim por diante né? D: É, isto, isto, 
é. E: E a senhora lembra em qual período começou a frequentar o clube? D: Pois é, 
não, ah eu tinha pensando que era 54, mas foi antes, porque em 54 nos passamos 
pra lá, mais ou menos em 52 por ai, 50, 52 mais ou menos a época, porque em 54 
nós já estávamos lá, até o meu irmão mais moço foi até duque lá, na sede nova. E: 
A senhora lembra que idade tinha quando começo a frequentar o clube? D: A 
frequentar, uns 15 anos, foi no baile da primavera, aquele na Félix da Cunha e dali a 
gente já começo a frequentar. E: Sim. O Fica Ahí foi o único clube que a senhora 
frequentou? D: Sim, assim como sócia sim, nos outros era visitas que a gente fazia 
através do Fica Ahí. E: E podia ter essa circulação de um clube pra outro, como por 
exemplo de ir Chove e Depois da Chuva?  D: Era permitido, só que a gente é que 
não ia (Risos). E: A senhora não gostava de frequentar os outros clubes negros? D: 
Não, não. E: Por que nos outros clubes não era tão forte essa questão de ser sócio, 
alguns frequentavam, mas não eram sócio? D: Não eram, no Fica Ahí que isso já 
era mais rígido. E: E porque a senhora escolheu seguir frequentando o clube? Por 
que a senhora foi a partir dos seus familiares? Mas a senhora quis seguir 
frequentando, teve algum motivo? D: Não, não é porque gostamos mesmo e 
ficamos. E: Havia determinados valores, limites ou regras impostas pela direção do 
clube, as quais os membros deveriam seguir? D: Isso. E: A senhora lembra de 
alguma regra que tinha? D: Não, era as regras do, as regras que tinham eram do, 
como é que se diz? Era andar na linha como se diz agora, era muito observado tudo 
tudo, os lugares que a pessoas iam né e sempre tinha como eu digo ah, agora a 
gente diz um olheiro né, então qualquer coisa já iam na diretoria, ah a fulana assim, 
fulana assado. E: E tinha também a questão forte da vestimenta não era? D: Ah é, 
os trajes sociais, quando a festa era social não entrava de jeito nenhum com outra 
vestimenta. E: Se fosse com uma roupa esporte era barrado? D: Já, já não entrava, 
não adiantava nem sair de casa. E: Eu vi nas outras entrevistas que a maioria nem 
ia porque já sabia que não poderia entrar. D: E tu não ia entrar (risos). E: E a 
senhora lembra se para se associar tinha que apresentar uma proposta? D: É, é 
tinha que apresentar a proposta por outros associados né, o outro associado é que 
tinha que apresentar a gente como sócio. E: De certa forma já era alguém de 
confiança que era apresentado? D: É, é, de confiança. E: E quem apresentava, de 
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certa forma, tinha que ficar cuidando o outro? D: Não, não, era só apresentar. Mas ai 
a pessoa já apresentava uma pessoa que não fosse incomodar. E: E a senhora 
lembra se tinha algum requisito nessa proposta? D: (silêncio). E: Se tinha que ser 
casado, por exemplo? D: Casado sim, isso eles observavam muito. E: E a profissão 
dos membros eles levavam em consideração? D: Não, não a profissão não. Eles 
levavam em consideração a conduta da pessoa, a conduta, mas a profissão não. E: 
E se não seguisse essas regras o que acontecia? D: Ah ia [...] em diretoria e punido 
ou suspenso, suspensão, e até quando o caso era muito grave a eliminação do 
sócio né. E: A senhora lembra se essas regras que os sócios tinham que seguir era 
igual para homens e mulheres? D: É, eram iguais. E: Não tinha diferença devido a 
essa questão das morais e dos bons costumes, as mulheres não eram mais 
exigidas?  D: Não, eram iguais. E: E esse cuidado que tinham que ter era só dentro 
do clube ou fora do clube também uma boa postura? D: Dentro e fora do clube 
também. E: Por que eu li que tinha um boato de que um jornal A Alvorada, que saia 
algumas fofocas. D: Isso, esse livro que tem as Alvoradas, que tem o pesquei como 
diziam, então ai tinha um ah pesquei a fulana de tal passando na Praça, em tal 
horário, pesquei a fulana indo embora do baile disso, daquilo. E: Eles não davam 
nomes, mas deixavam assim entre linhas? D: É, era pesquei, a coluna era pesquei e 
tinha aquele que pescava (risos). E: E esse jornal falava de todos os clubes? D: De 
todos, todos os clubes de toda a cidade, uma vez que fosse negro e tivesse 
passando na rua eles falavam. E: E esses rumores que tinham no jornal geravam 
algum atrito dentro do clube? D: Ah gerava sim, porque tinha aqueles que queriam 
defender, foi por isso, foi por aquilo e tinha aqueles mais severos, que não 
aceitavam, os rigorosos não aceitavam, mas sempre tinha um que queria defender, 
não é, é por isso. E: Até porque eu li alguma coisa que teve membros do jornal que 
também eram do clube. Algum chego a fazer parte da direção? D: A maioria, a 
maioria da A Alvorada, inclusive o dono da Alvorada foi o que fundo, fundo não, fez 
a sede e ele era o dono do Alvorada, mas claro, tinha os empregados, aquela coisa 
toda, mas ele que  era o dono do jornal A Alvorada. E: De certa forma o jornal servia 
pra fiscalizar os sócios? D: É, mas de todos os clubes, não era só do Fica Ahí, do 
Chove e do Chuva e do Quem ri.  
Clubes negros 
E: Em relação aos clubes de antigamente, onde havia uma separação entre clubes 
negros e clubes brancos, qual sua opinião a respeito das razões dessa divisão? D: 
Pois é, a minha opinião isso ai a gente achava normal né, a gente achava normal 
que fizesse isso, mas levou bastante tempo pra mudar né, mas eu particularmente 
achava normal, eu já nem procurava ir, eu já tinha o meu pra ir. E: Sim, a senhora 
nunca tentou frequentar um outro clube que fosse frequentado por brancos? D: Não, 
depois com a continuação mesmo, a gente como professora que tinha evento de 
uma coisa, evento de outra, que a gente foi como é que se diz? Foi se enturmando, 
ai foi fácil, mas não assim por minha vontade que eu vou ir, não não. Quando deu a 
oportunidade começamos a ir, graças a Deus sempre muito bem aceitas, muito bem 
acolhida, hoje em dia então. E: E se alguma pessoa quisesse frequentar o clube 
Fica Ahí, uma pessoa que fosse branca, não podia? D: Logo no início não, depois já 
abriram também né, abriram exceção porque começaram os outros a abrir, ai o Fica 
Ahí também abriu. E: E no caso, se o marido fosse negro e a mulher branca aí podia 
frequentar? D: Podia frequentar. E: Mas passa por uma análise antes? D: Ah é, a 
mesma coisa que os outros, tinha entrava a proposta, mas podia também, era 
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analisado. E: O que significou para a senhora frequentar um clube de referência 
para etnia e elite negra na cidade de Pelotas, além de ser um espaço de 
sociabilidade, lazer e recreação? Qual importância teve para senhora frequentar um 
clube negro? D: Olha, eu a importância mesmo que teve acho que é o espaço pra 
gente também, como é que eu vou dizer, pois [...]. E: Por que pensando que antes 
os negros não podiam frequentar os mesmo espaços sociais dos brancos, então de 
certa forma os clubes foram criados pra eles poderem encontrar os conhecidos, 
confraternizar junto né, éé indivíduos que eram da mesma cultura que eles se 
sentiam bem e não era discriminados. D: Ah, pois é. E: Então o que significou pra 
senhora na época que começou a frequentar o seu clube que a senhora sabia que 
era bem vinda né? D: Ah é, não e ali mesmo o Fica Ahí começo a fazer a dar 
importância, a essa evolução da cultura do negro que inclusive quando a gente se 
formava tinha a homenagem no fim do ano, para todos os formandos negros 
daquele ano e então tinha a professora, os contabilistas, então todos, foi ai que o 
clube começo a  dar importância e se sentir melhor ali dentro, não precisava ir a um 
clube branco pra ser reconhecida a importância da gente. 
Senhoras ficaianas (mulher negra; papel da mulher) 
E: Agora as próximas perguntas sobre o papel da mulher no clube. Haviam 
concursos que na verdade não eram concursos né? Eram escolhidas a Rainha e 
Duquesinha. A senhora acha que essas escolhas influenciaram de alguma forma na 
visibilidade da mulher dentro deste espaço de sociabilidade? Ou até fora dele? D: 
Sim, a Rainha e a Duquesinha elas eram escolhidas e são ainda, de preferência os 
filhos e netos de associados antigos, para valorizar aquele associado, ah vou 
escolher aquela Duquesinha porque o avô era sócio e participava, foi presidente. E: 
As escolhas eram feitas então pela diretoria? D: A diretoria que escolhia, de 
preferência meninas que era filhas de descendentes de sócios antigos, que fizeram 
muita coisa pelo clube. E: Que a família já tinha uma bagagem no clube né? D: Sim, 
tinha que ter. E: E a senhora acha que deu visibilidade para essas que eram 
escolhidas, como a rainha fora do clube, em relação a sociedade? D: Ah sim, sim, 
agora já a gente nota que o amor já não é tanto como naquela época, a menina uma 
moça que era Rainha, bah ela era Rainha e se dedicava ao clube em tudo, agora já 
não é mais tanto assim e a gente também trabalha, quando as da gente pegavam 
esses títulos, a gente procurava acompanhar sempre e cada vez melhor, porque era 
o clube da gente. E: Mas é uma pena essa tradição não ter seguido. D: Ah é, não, 
não, agora não sei se isso pode gravar?! E: Pode sim. Hoje a gente nota o seguinte, 
eu mesma aqui na nossa família, o meu irmão mais moço foi duque com seis anos 
de idade, aah minha sobrinha foi, foi Duquesinha, depois foi da Primavera, ela foi 
Rosa da Primavera, a outra foi Rainha, a outra foi Glamour, é e quando debuto foi 
Miss Simpatia, o Bernardo mais moço foi Garoto Amigo, o outro sobrinho foi Mister, 
deixa eu ver quem mais falta, os sobrinhos praticamente todos tiverem títulos e nós 
procurávamos sempre sempre colaborar e até hoje nós colaboramos por causa dos 
títulos que  os sobrinhos tiveram e eu uma coisa que eu falo muito, a única minha 
sobrinha foi rainha em 80, mas antes ela já tinha sido rosa e uma porção de títulos, a 
única que até hoje é sócia do Fica Ahí é ela, a única  rainha com esse monte de 
rainha que o Fica Ahí já teve, a única que ainda continua de sócia até hoje é ela, 
quando tem uma promoção ela já me pede, tia vê o que que tem pra mim ajudar 
sempre sempre sempre. E: Mais que legal que ela foi Rainha e seguiu cultivando 
essa participação né?! D: E quando ela foi Rainha nós todo o ano fizemos 
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promoções, a outra que foi Duquesinha a mesma coisa, o Leonardo Mister a mesma 
coisa e nós sempre sempre sempre sempre ajudando. E agora mesmo continuamos, 
festas mesmo nós vamos pouco eu e a minha irmã, mas tudo que tem no Fica Ahí, é 
só ele telefonar, continuamos pagando mensalidade, continuamos ajudando e tudo 
porque nós temos prazer né, temos prazer mesmo e da Adriane, ai tia eu vou ficar 
de sócia também, essa coisa toda pra ajudar esse clube, sempre que tiver e ela 
também faz parte, agora ela faz parte do do conselho deliberativo né, ela é 
advogada e ela tá sempre querendo saber alguma coisa e ela, mas dinda e isso e 
isso e aquilo e não vai ter reunião, porque não sei o que, não vão tratar disso? Então 
eu digo, eles não sabem quem eles colocaram lá, porque ela trabalha na advocacia 
regional e sabe como é né e ali assim a função dela é, como a gente diz? É os 
processos que vem contra o governo, ahm avaliar os processos, então quer dizer 
que ela é muito rígida.  E: Mas de certa forma é importante que tenha alguém no 
clube que seja mais firme né? até mesmo pra fiscalizar. D: É, é sim. E: E pensando 
também nessas escolhas eu acho que era uma forma de valorizar a beleza negra 
né, os títulos que ganhavam. D: Ah é, que tinham, o Fica Ahí teve representante em 
tudo até na Fenadoce uma das nossas meninas foi, na Fenadoce, princesa da 
Fenadoce eee também fez sucesso lá e em todos os eventos sempre teve uma 
participante nossa. Na glamour também a menina que representou o Fica Ahí como 
Glamour, ela aqui pelo Rio Grande do Sul, fez sucesso também e a gente sempre se 
procuro ajudar. E: E se a senhora lembra, quais funções eram destinadas as 
mulheres negras? Além da diretoria de mulheres a senhora lembra de mais alguma 
função? D: Não, era essa, como eu ti disse era a diretoria de mulheres né e cada 
uma tinha a sua ocupação, nem era cada uma, era o grupo, então a gente inventava 
uma coisa e o grupo todo tirava de cabeça, fazíamos junto né, é isso que eu sinto 
falta agora , eu digo ai o Fica Ahí precisava de uma diretoria de mulheres pra fazer o 
que a gente fazia, porque a gente trabalhava, eu fui tesoureira quatorze anos e 
quando tinha os bailes de Carnaval, eu ia pra lá no sábado e voltava na segunda-
feira, porque naquele tempo que tinha o baile infantil e na mesma noite tinha o baile 
de adulto e no outro dia tinha o baile infantil, a Nair que dizia: vai levar a cama, é, só 
faltava levar a cama. E a gente sempre se dedico muito, nós aqui sempre sempre, 
os irmão também, tudo, no Fica Ahí e na Academia. E:  De certa forma essa diretoria 
de mulheres era que levava o clube pra frente, porque os bailes todos eram 
organizados por elas? D: Isso, isso todos os bailes eram organizados por nós. E: 
Levando em consideração todas essas bagagens que as senhoras trazem, as 
vivências no clube interligadas com as experiências de vida, como estes fatores e se 
eles interferiram de alguma forma, no papel da senhora enquanto mulher perante a 
sociedade? D: (silêncio). E: Assim, pelo fato de  participar de um clube social? D: É, 
não entendi. E: Aham. Deixa eu ver como eu posso lhe explicar, esse convívio que 
as senhoras tiveram no clube participando das festividades em um clube social, com 
pessoas que as senhoras conheciam toda a família, a sua experiência como 
professora também e essa experiência também participando do clube como 
tesoureira, fazendo parte da diretoria de mulheres, toda essa bagagem influenciou 
de alguma forma no seu papel que a senhora perceba como mulher negra e 
professora na sociedade? D: Sim, sim porque, inclusive a gente fazia e fazem de 
vez em quando, ã com é baile e festa e eventos, representando o clube não é, 
sempre lembro a ah fulana e a Edi não é muito né, então empurra pra mim, ai eu vou 
né, ee influencio bastante assim e influencia até hoje, quando tem qualquer evento 
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nesses outros clubes, nessas outras coisas, ah porque eu vou mandar um 
representante, ah não, não tem problema eu vou né. 
E: Como era o papel social da mulher negra na época em que frequentou 
assiduamente o clube? D: Olha ã, não era valorizada né? isso ai a gente tem agora, 
claro que a gente foi se valorizando, cada vez mais, primeiro pela conduta né? e por 
esse ambiente também de escolaridade né?  a gente saia e foi conhecendo dentro 
das escolas e ai então começa-se a ser mais valorizada, eu digo sempre a a o nosso 
caso aqui, a minha mãe ficou viúva com 37 anos com sete filhos, o mais moço tinha 
dois meses e o mais velho treze anos e ela trabalhava como servente no Assis 
Brasil, trabalho trinta anos ai, foi uma pessoa que sempre sempre sempre o pessoal 
tinha encanto por ela, foi super valorizada ai, lembram até hoje e falam dela né, ela 
já é falecida a bastante tempo. E nós estudamos, nos criamos dentro da escola e 
depois fomos trabalhar e nós também não sei se pela nossa conduta assim que ela 
nos deu uma educação muito boa, éé e nós começamos a ser super, eu digo, super 
valorizadas dentro das escolas que trabalho e do próprio Assis Brasil. Essa minha 
irmã trabalho trinta anos, vinte e cinco anos no Assis Brasil, como professora de 
matemática, estudo ai e depois tiro normal ai e depois fez a faculdade veio trabalhar 
ai também, eu trabalhei em outras escolas e depois me aposentei também por ai e 
até hoje o pessoal lembra muito da das nossas pessoas como filha da Nair do Assis 
Brasil né e ela criou todos os filhos, todos, graças a Deus se encaminharam na vida 
e temos sete irmãos, sete sobrinhos, todos estão bem agora pelo mesmo caminho 
né ee a gente fico super valorizada. E: Ela deixou essa herança da educação, do 
estudo pros filhos né? D: É, a educação que a nossa mãe nos deu né. 
Dança (memórias; festividades) 
E: As próximas perguntas então dona Celestina, é pensando nas memórias da 
senhora sobre a Dança nos Carnavais e bailes, ai eu queria saber como eram as 
danças? Que memórias a senhora tem das danças que tinham nesses eventos? D: 
Como? E: Assim, que tipos de Dança tinha, se a senhora lembra se eram danças de 
casais ou eram danças em que se dançava sozinho? D: Não, não naquela época 
não se dançava sozinho eu acho, mas era só Dança de pares, né. E: E podia se 
dançar ou tinha algum controle dos pais? Como era essa relação? D: Não, não não, 
sabendo se portar, como eu ti disse, tinha que ter um  comportamento né? não tinha 
assim. E: E a senhora lembra se tinha algum ritual ou cortejo para tirar a dama para 
dançar, que o cavalheiro tinha que fazer? D: É eu não me lembro. E: A senhora 
chegou a frequentar os bailes que aconteciam no clube? D: Sim, depois dos quinze 
anos que a gente sempre ia né? E: Sim, porque tinha vários bailes né? tinha de 
Debutante, Primavera, Estudante, Suéter né que é bem famoso. D: É Suéter, é. E: E 
a senhora lembra como a Dança aparecia nesses eventos? Era algo que sempre 
tinha a Dança? D: Sempre sempre sempre, já diziam baile disso, baile daquilo outro. 
E: A questão da música era bem forte também né? D: É é. E: Era música ao vivo? 
D: Ah era. E: E a senhora lembra o que se dançava nos bailes, era a Dança da 
época? D: Era era. E: A senhora lembra de alguma Dança que tinha assim que 
dançavam mais? D: (silêncio). E: Se eram danças de salão? D: É, eram danças de 
salão, mas que eu lembre assim, não me lembro. (conversando com outra pessoa): 
o Edi tu queres ir? Porque meu horário é depois do teu. (resposta Edi): não, mas é lá 
longe, nós vamos juntas. Ah tá. Então vai fechando a casa. E: E a partir das suas 
memórias sobre os Carnavais que aconteciam, que eram bem famosos no clube né? 
a senhora lembra como eram os bailes e blocos carnavalescos? D: Pois é, pois é, 



 

 

184 

 

isso. E: Como a Dança aparecia neste eventos?  D: Silêncio. E: A senhora não 
chego a sair nos Carnavais? D: Ah não, não, nos fazíamos sempre parte do bloco 
da Rainha, depois saíamos a Academia. E: A senhora fez parte da corte? D: É, nós 
fazíamos sempre sempre parte da corte, já eram duas que garantiam as Rainhas 
(risos), saíamos com a Rainha e depois a gente saia na Academia né, só na 
Academia, porque a Academia foi fundada lá dentro do Fica Ahí, só na Academia 
que a gente saia. E: E a senhora lembra assim, se os blocos que tinha nos bailes, 
tinha marchinhas? D: Ah sim, tinha, marchinhas tinha sempre. E: E Dançar era 
dançar, era mais pulado? Sambando? D: No carnaval sim, não tinha nada de par, 
nem nada, era à vontade. E: Não tinha assim nenhuma coreografia que se criasse 
com passos que todos fizessem iguais? D: Silêncio. E: Era mais livre? D: Era livre. 
E: E o Fica Ahí incentivava a prática da Dança nestas festividades e/ou até fora nas 
rotina do clube? D:  Ah sim, porque ele era um clube carnavalesco né, depois que 
passou pra clube cultural né, mas antes era. E: Sim, então tinha esse incentivo da 
Dança? D: Tinha, tinha sim. E: E como foi a relação da senhora com a Dança nas 
festividades do clube? A senhora dançava? Gostava de dançar nos bailes? D: Não, 
eu não gostava muito, gostava mais de apreciar os outros dançarem (risos), achava 
bonito. Adorava aqueles passos que alguns faziam, era muito engraçado, porque 
tem pessoas engraçadas e a gente, ai eu adorava, ate hoje eu adoro quando a 
gente vai numa festa, numa coisa, eu adoro ver o pessoal dançar. E: E a senhora 
lembra se nessas danças de salão tinha tango, salsa, samba assim? D: A salsa eu 
acho que não tinha tanto né. E: Era mais samba? D: Tudo era muito pouco, era 
samba mesmo. E: Tem uma Dança que a dona Sirley falou que tinha naquela 
época, era a conga. D: Aah a conga (risos), é. E: A senhora tem alguma memória 
sobre conga, que tenha dançado ou visto?  D: Ah não não, tinha sim a conga, mas 
não era muito, mais mesmo era os samba. E: E relembrando as suas festividades 
que aconteceram, as vezes que a senhora dançou, o que a senhora expressava, 
sentiu ao dançar, se movimentar, ou até mesmo quando a senhora estava vendo 
alguém dançar?  D: Eu nem me lembro, faz tempo, tantos anos, tu vê to com oitenta 
e um (risos). Ah eu, eu adorava, gostava mais de ver mesmo, como hoje eu vou e 
me divirto vendo as pessoas dançando e gosto de ver, tem gente muito graciosa na 
Dança. E: E tinha também quermesses e chás dançantes? D: Ah tinham, que a 
gente fazia as quermesses e chás quando a gente fazia pra construção da sede 
nova, as quermesses fazia-se muito essas coisas. E: E a presença da Dança 
sempre estava? D: Ah sempre sempre sempre. E: E a senhora lembra como era a 
preparação antes de ir pro baile? A questão de se arrumar, se preparar, a 
expectativa de ir, lembra como era? D: É é, pois é. E: E como era essa preparação 
antes da festa, a senhora se reunia com outras amigas pra se arrumar? D: Bom, 
aqui em casa sempre teve bastante pessoal que vinha pra cá, a gente juntava 
bastante gente né, mas era uma coisa normal. 
Identidade (coletiva, positiva e negra) 
E:Pensando na questão da cidade de Pelotas ser uma cidade com ampla população 
negra, com contribuição cultural e material forte, mas que mesmo assim o negro não 
possui visibilidade perante a sociedade, bem como há discriminação em relação aos 
sujeitos negros, ao pensar nas relações sociais que aconteciam nos eventos 
festivos, o clube Fica Ahí propiciou, em algum momento, uma construção de 
identidade coletiva ou reforço dela para seus membros? D: Silêncio. E: Deixa eu dar 
um exemplo. Pensando na questão da vestimenta, da conduta que o sócio deveria 
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ter, isso de certa forma criou uma identidade do clube, que se olhasse de fora certas 
pessoas podia nem saber que era do clube, mas olhando a postura e 
comportamento, podia identificar aquele é um ficaiano? D: Ah sim, isto isto sempre 
teve. E: E o clube, tinha essa intenção de criar uma identidade para os seus 
membros? D: Até hoje eu acho o pessoal já, ah é do Fica Ahí, porque ainda tem 
gente meio atrasada como eu digo (risos). E: Por que era um modo de ser, de agir 
dos membros que era só dali? D: É diferente que não era igual aos outros clubes.  
Clube Fica Ahí 
E: Pra terminar, porque a senhora tem horário né? tem que sair, ã o que significou e 
ainda significa frequentar o clube Fica Ahí? D: Pra mim significa tudo né (risos), uma 
importância muito grande e eu adoro e enquanto eu tiver aqui, no que eu puder fazer 
e frequentar e estar sempre atento ao clube. 
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Apêndice XX - Transcrições Heloisa Helena Nunes Correa Pinto 
 

Entrevistada no dia 27/07/2015 com Heloisa Helena Nunes Correa Pinto 
Local: Biblioteca do clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo 
Horário: 15 h 
 
*Como legenda para as entrevistas colocou-se a letra “E” para as perguntas 
realizadas pelo entrevistador, e a letra “D” para as respostas do depoente. 
 
Clube Fica Ahí 
E: Então D. Heloisa, vou pedir primeiro para a senhora se apresentar, falar o nome 
completo, a sua idade e profissão que a senhora exerceu ou exerce. D: Meu nome é 
Heloisa Helena Nunes Correa Pinto, tenho sessenta e três anos de idade, sou 
professora aposentada e também advogada em exercício. E: Vou começar a fazer 
umas perguntas aí vou lendo para senhora, se tiver alguma dúvida a senhora me 
pergunta e caso também não queira responder alguma não tem problema tá? Então, 
a primeira é como a senhora chegou até o clube Fica Ahí? Como aconteceu isso? D: 
Eu desde o nascimento eu faço parte do clube porque o meus pais desde solteiros 
frequentavam o clube, então eu nasci praticamente né dentro do clube então minha 
inserção foi natural a partir dos pais. E: Já dentro do clube, (risos) sim, foi a partir 
dos pais. D: sim, foi a partir dos pais. E: Aí então seguindo, como aconteceu a sua 
inserção no clube né?  Foi ainda bebê? D: foi nós participando dos Bailes Infantis 
desde pequeninha. E: a senhora chegou a ser a Duquesinha, alguma coisa assim? 
D: Não fiz, fazia parte da corte, ah eu tenho uma foto, eu fazendo parte da corte. E: 
Da corte? uma foto? Vou entrar em contato de novo com a senhora (Risos) sobre a 
documentação. Então a outra pergunta é qual o período que a senhora começou a 
frequentar o clube? foi mais ou menos o que agente conversou né? D: Foi na 
década de 50 né. E: Na década de 1950, a senhora nasceu em 1951? Foi na 
década de 1050.  D nasci em 1951. E: Mas que a senhora lembra assim que a 
senhora frequentava mais era mais assim na adolescência? D: Ah. é  na 
adolescência, mais assim em Baile Infantil e depois na adolescência. D: É, havia 
Bailes Debutantes, eu me lembro que eu não quis debutar. E: Ah!  Porque 
geralmente gostavam né?  ainda mais antigamente era mais forte ainda. D: A é, 
isso, isso, me lembro que minha tia e minha mãe, e tinha uma outra tia e todo 
mundo dizendo a quem vai, assim já meio que disputando quem ia bordar o vestido 
(risos), eu digo eu não vou debutar(risos). E: Sim.  Ah!  Sim porque é uma tradição 
bem forte nos clubes né? os bailes de debutantes. D: era, os Bailes de Debutantes.  
E aqui haviam os bailes bem, muito bons (risos). E: É, atualmente ainda tem uns 
bailes, mas não é assim muito forte né? não é  as vezes assim em conjuntos né? 
vários Debutantes. D: São poucas agora. São poucas que querem, aí é um baile que 
se torna caro né [...]. Também a situação econômica também faz diminuir a 
participação. E: E o Clube Fica Ahí ele foi o único que a senhora frequentou? D: 
Frequentar de ir a baile participar de ser sócia, foi o único. Fui [...] poucas vezes no 
Chove Não Molha nas festividades, quando jovem, pouco, poucas vezes. E:  E lá 
podiam frequentar mesmo se não fosse sócio né? No Chove. D: Eu sei que haviam 
sócias também, mas também poderiam como visitante poderia. Mas parece que não 
havia tanto rigor, mas eu não posso falar porque não sei não a realidade de lá, eu 
não frequentava. E: Sim, mas assíduo a senhora foi do Fica Ahí? D: Ah não do Fica 
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Ahí, sim. E: E aí então queria saber porque que a senhora escolheu o Fica Ahí? 
Digamos que quem escolheu foi seus pais, mas depois que a senhora já estava 
maior porque que seguiu né?  Quis continuar no clube? D: Ah, não sim, porque aqui 
era famílias, a família se reunia, não só família, depois os amigos, os amigos dos 
meus pais, os filhos dos amigos que também já ficavam, então era uma tradição né. 
Todos frequentarem. E aí ampliando o círculo de amizade. Então não tinha porque 
não continuar. É porque acaba que era muito agradável, sempre foi, todo mundo se 
conhece, como se fosse uma família, com certeza. E: É. Vira um círculo mesmo de 
sociabilidade. E aí aqui então, não sei se a senhora frequentou outros clubes, mas 
se a senhora sabia assim, de outras pessoas que como era a circulação assim de 
um clube para o outro de quem frequentava o Fica Ahí, e que ia no Chove, como 
que era essa circulação assim? D: Não. Havia uma boa circulação, havia sim, eu sei 
que muitos faziam esse intercâmbio. E: Sim. De frequentar mais de um clube? D: 
Sim, de frequentar mais de um é, havia o outro clube também. E: Depois da Chuva, 
tinha o Chove Não Molha. D: sim a pesar que meus pais falavam de outros clubes 
que eu não cheguei a conhecer. E: Não chegou a conhecer, mas eram clubes 
negros também? D: Eram clubes negros, Quem Ri de Nós Tem Paixão, me lembro 
que o pai falava do Quem Ri de Nós Tem Paixão, tinha outro que eu nunca [...]. E: 
Tinha outro que era muito engraçado também a Dona Maria Helena falou na 
conversa agora eu não consigo lembrar, mas era um nome bem engraçado também, 
de um clube bem diferente assim. D: Pois é. É, não me lembro. Esse eu não sei, 
mas eu achava tão interessante quando o pai falava o Quem ri, como é que é o 
nome? O Quem Ri, Aí ele me disse todo nome. Quem Ri de Nós Tem Paixão.  E: É 
porque ai fica que nem o Clube do Fica Ahí né, fala Fica Ahí, Não Fica Ahí pra ir 
dizendo. D: Pra ir dizendo. É. Daí a gente entendi. A gente completa. E: Deixa eu 
ver aqui, pensando no Fica Ahí, havia determinados valores ou regras impostas pela 
direção do clube as quais os membros deveriam seguir? Se haviam, quais regras, 
limites eram esses aqui no clube? D: Sim. Haviam regras porque havia um Estatuto 
e que deveriam ser seguida pelos sócios e eram bem [...]. E: E esse Estatuto eram 
apresentados a eles antes de se associarem? D: É. Quando associados recebiam o 
Estatuto. Já recebiam o Estatuto, eu me lembro que o pai tinha um estatuto. 
Recebeu, eu me lembro que quando eu era criança eu manuseava, lia, aquelas 
descobertas da leitura. E: A senhora lembra quais as regras que tinham ali? D: Ah! 
Eram várias regras. Para ser associado tinha que ser apresentado por um outro 
sócio, ia para a diretoria para poder ser aceito. Ia para reunião da diretoria, então 
havia regras a serem seguidas. E: E em relação ao comportamento assim dos 
membros, também eram estipulados? D: Também, eram estipulados sim, um 
comportamento dentro da, como vou dizer, dentro realmente das leis de 
sociabilidade do respeito e principalmente o respeito. E: Sim, muito relacionado com 
o que a sociedade ia pensar né? E essas, essas regras assim elas eram 
estipuladas, pelo clube ou será que já vinham de outros clubes? D: Como havia um 
Estatuto possivelmente, porque geralmente há essa, eles procuram sempre mais ou 
menos. E: E aí se não seguissem essas regras estipuladas pelo clube, o que 
acontecia? D: Ah! Já havia estabelecido, seria punição ou o que o que acarretaria o 
não cumprimento. Então já estava estabelecido, advertência até a exclusão do 
quadro de sócios. E: Tinha várias etapas até chegar a exclusão? D: É. Várias etapas 
até chegar, mas tudo estava previsto. E: Sim, e aí se chegassem à última eles eram 
convidados a se retirar do Clube? D: Ah! Sim é. E: Bom, e aí sobre as normas então 



 

 

188 

 

essas que os sócios tinham que seguir, elas eram iguais tanto pra homens quanto 
para mulheres? D: Olha, ã [...] escrito no Estatuto era, o que estava escrito era, mas 
talvez na prática talvez até as exigências em relação às mulheres, talvez fosse bem 
mais rígidas. E: Era diferente. Pensando nessas normas elas eram só dentro do 
clube ou fora também? D: Não eles observavam também a conduta dos associados 
fora do clube também, em especial em relação às mulheres. Porque havia um 
jornalzinho até que saía depois no Alvorada, se comentavam se estavam 
conversando com alguém [...] na esquina, se a moça, fulana e tal. Então, havia um 
jornal, que tinha até um nome, não era Candinha, Dona Candinha assim que dava 
esses, quer dizer havia um. E: Sim, que nem agora tem as revistas de fofoca e 
naquele tempo tinha um jornalzinho. D: Tinha um jornalzinho, é. Eu me lembro que a 
mãe comentava e o pai, aí depois eles lendo Alvorada aí realmente. D: Eu me 
lembrei do que eles contavam. E: Ah! Se alguém fizesse alguma coisa de errado ia 
para o jornal para o clube ficava sabendo? D: É. Eles não diziam assim. Não diziam 
os nomes. Mas aí a pessoa já sabia, olha saiu no jornalzinho então. E: Ba! Devia ser 
um susto quando viam o jornalzinho. (Risos). E aí então pensando nessa questão 
das mulheres eu queria saber como elas foram construindo o espaço dentro do 
Clube Fica Ahí?  D: Olha, acho que elas foram mostrando sua importância através 
do trabalho né. Da dedicação, porque elas ajudavam a preservar, a construir, a 
manter o clube. Através da, organizando, organização de festas, quermesses 
organizavam e colocavam em prática, trabalhavam mesmo, então acho que a 
dedicação e o trabalho ocuparam o seu espaço e mostraram que eram realmente 
importante. 
Clubes negros 
E: Sim. Deixa eu ver, vou falar um pouco sobre a questão do clube Fica Ahí como 
um clube negro.  Em relação aos clubes de antigamente onde havia uma separação 
entre clubes negros e clubes brancos. Qual a sua opinião a respeito das razões 
dessa divisão? Separação entre os clubes? D: Não. Ah!  É que a época era isso, 
esse era o normal, é a separação das raças, então havia o clube para a raça branca 
e havia o clube para a raça negra, então é porque era o normal para a época. E: 
Sim. Não podia ser misturado né? D: Não, foi muito mais tarde. E: Um não podia 
entra no clube do outro? D: Não!  É porque esse era a situação da época. E: Sim. E 
aqui no Fica Ahí se algum branco quisesse frequentar ou se associar não podia? D: 
Tinha que ser associado. E: E aí tinha, mas tinha que ser um parentesco ou ser 
casado? D: É, aí ia ser estudado, principalmente sócio tinha que ser casado, mas aí 
tinha que ser casado, mas como acho que era muito difícil, porque de ter essa 
situação porque os brancos não demonstraram nunca vontade de frequentar. É. 
Acho que nem tentavam. E: E os que frequentavam, os negros frequentadores do 
clube do Fica Ahí, também nem adiantavam tentar frequentar os clubes dos 
brancos? D: Ah não, também nem tentavam. Havia essa barreira. E: Sim.  Então, 
seguindo nessa questão do clube negro. O que significou para a senhora frequentar 
um clube de referência para etnia e elite negra na cidade de Pelotas além de ser um 
espaço de sociabilidade, lazer e recreação para os membros? O que significou para 
a senhora frequentar um clube que era de negros mesmo? D: É. É reforçar a 
identidade, é valorizar a sua etnia e aqui tive a oportunidade de ir ver os valores né 
dos meus antepassados, porque eles com as poucas oportunidades, eles tiveram 
condições de fundar um Clube, se preocuparem em ter um jornal, ahm então 
realmente isso aí depois que eu fui me conscientizando aí mesmo que reforço, por 
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isso que até hoje eu procuro ajudar porque, é um reconhecimento, uma valorização 
da luta dos meus antepassados. Isso aqui é uma resistência. E: Sim, o quanto é 
importante né? desde 1901 até hoje ainda funciona. D: Sim, o quanto é importante. 
É, é. São 94 anos. E: É tempo né? E tu vê que tem outros clubes negros que já não 
funcionam mais. D: É, não porque falto estrutura, falto [...] É, é muita diversidade. 
(Risos). 
Senhoras ficaianas (mulher negra; papel da mulher) 
E: Agora eu vou fazer umas perguntas pensando bem na questão da mulher negra 
aqui dentro do clube. Então, a realização dos concursos de beleza para a escolha da 
mais bela negra, rainha e Duquesinha do clube influenciaram de alguma forma na 
visibilidade da mulher dentro deste espaço de sociabilidade? Ou até fora dele? D: 
Queria fazer uma observação que essa mais bela negra não é daqui do clube. E: 
Não é daqui do clube? D: Não. Esse tipo de concurso, não é do clube. Isso ai é fora 
do clube. Agora o que sempre houve era escolha de Rainha, escolha de 
Duquesinha. Também tinha o Duque para criança. Essa é a preocupação da em 
relação a escolha, mas era Rainha e Duquesinha. E: Sim, mas a Rainha e a 
Duquesinha, elas sempre foram negras? Não tinha abertura assim para brancas? D: 
Não, não havia assim, Rainhas claras que eram misturas. D: Mas tinham o sangue 
negro e branco, tem muitas que quando há misturas algumas saem mais puxando a 
raça negra, outros puxam mais a raça branca. As vezes acho que já tivemos rainhas 
que olhava assim parecia que era branca, mas tinham o sangue negro também. 
Então dizer assim, ah teve rainha branca, não ela tinha uma Rainha que havia uma 
mistura, da raça negra com a raça branca. E: Sim. E pensando nessa questão assim 
da visibilidade na questão da sociabilidade dentro do clube não favoreceu assim o 
aumentou a visibilidade da mulher, pensando assim nesses eventos que tinha? D: 
Não. Havia, eu acho que deu sim a visibilidade a escolha da rainha e da 
Duquesinha, pelo que meus pais contaram havia a coroação no Teatro guarani, quer 
dizer acho que chamava atenção, acho que marcava mesmo. Repercutia acho que 
para os outros clubes. Agora também não sei se nos outros Clubes também faziam 
essa, eu sei que havia carros alegóricos assim que saia e faziam um cenário. Lá no 
Guarani. Eu sei que abria assim a porta e a rainha surgia então, quer dizer. Eu tenho 
impressão que nos outros clubes também porque haviam os carros alegóricos do 
Diamantinos, Brilhante. Então era também apresentando a Rainha e acho que o Fica 
Ahí também. E: De certa forma até fora do clube isso tinha uma repercussão né? D: 
Tinha, tinha. Eu ficava assim quando eles contavam, eu dizia, Ah! Mas era lá no 
Guarani? era a coroação, pois é esses registros aí que é uma pena não ter. E tem 
quando chega o Carnaval, aí tem do Diamantinos, dos carros alegóricos, do 
Brilhante agora não me lembro se ele deveria ter alguma coisa. E: Então, seguindo 
aqui, quais funções eram destinadas as mulheres negras? Aqui no caso, que 
funções elas exerciam dentro do clube?  Na época assim que a senhora frequentou? 
D: Era parte social, vinham para se divertir, para os bailes trazer as crianças e 
também participar da diretoria. Ou geralmente marido participava e elas também 
participavam, havia também como é, teve uma vez que tinha diretoria de senhoras 
chamavam. E: Sim. E era formado só por senhoras? D: É. Quer dizer era tal da 
auxiliar a outra diretoria, então assim a diretoria que era só homens né, então assim 
elas já começaram a, eu me lembro que a minha tia falava ah diretoria de senhoras. 
E: Sim, eu ia lhe perguntar se elas exerciam os mesmo cargos que os homens aqui 
no clube?  D: É eles fizeram até uma, isso aí eu me lembro que a tia Luiza falava a 
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porque a Diretoria de Senhoras vai fazer não sei o que, então quer dizer elas se 
separavam e organizavam já, algumas festas. E: Sim. Organizavam os eventos? D: 
É, organizavam os eventos, por responsabilidade delas. E: Sim, mas elas não eram 
nomeadas que nem os homens eram a diretor presidente? D: Não, mas depois tinha 
a diretora social em algumas, depende da época, mas não depois que agora tem né. 
Mas bem antigo assim é que eu não sei. Mas agora, depois que comecei a 
frequentar. Tenho o diretor social, cultural. Pode exercer as mulher aí não é, havia 
esse cargo é só para homens e esse cargo é só para mulher, não, dependendo é 
convidado para. [...]. Agora mesmo nós temos uma vice presidente que é uma 
mulher. E: Sim. É uma mulher? D: É. E: É, eu acho que talvez no tempo do seus 
pais não tinha isso né?. D: É talvez no tempo deles não, acho que não, agora não 
tenho certeza, sim havia a esposa da primeira dama. E: Sim. E o marido era o 
presidente? D: Sim, o presidente. O vice presidente era homem, então seria a 
segunda dama (risos). Então elas tinham acho já um é, uma atribuição. É tinham 
acho uma atribuição é.  Tinham uma atribuição também ajuda-los é uma [...]. Agora 
eu não sei também na época se havia na diretoria com cargos nomeados assim se 
havia mulheres, porque acho que era mais na época 80 é tem. Aqui não tem a 
época dos presidente, eu não sei  que época foi da Maria Helena. D: Não acho que 
é só na secretária é. [...], estava conversando com a Maria Helena acho que foi a 
primeira. É acho que foi. E: Foi a primeira presidência mulher? D: É foram nos anos 
80.  Então por isso que eu, não ta aqui tá na outra sala.  E: As senhoras ficaianas 
são agentes históricas do município, auxiliaram na construção da história do clube 
Fica Ahí pra ir Dizendo, são protagonistas deste espaço. Levando em consideração 
todas essas bagagens que as senhoras trazem, as vivências no clube interligadas 
com as experiências de vida, como estes fatores influenciaram no papel da senhora 
enquanto mulher perante a sociedade? D: Ah esse aí é muito importante porque 
essa identidade, esse despertar, essa consciência da importância dos meus 
antepassados então foi aqui, foi despertado aqui de ter ficado concretizado assim, e 
aí com esse sentimento, com a minha consciência eu levo isso pra toda minha vida, 
no trabalho onde estou a importância do negro dentro da sociedade. Não só da 
mulher, porque acho que aí tu ta falando só da mulher? E: É, seria pensando no 
papel da mulher por causa de todos esses tabus né? que eram diferentes o 
comportamento, que era muito o moral.  Por isso assim queria sabe da senhora 
pensando no papel enquanto mulher, pensando nessa sua bagagem de vida que a 
senhora tem nas vivências do clube também. D: É essas convivência do clube me 
firmo essa minha identidade. Tá, agora já na minha época já não estava, não tinha 
essa barreira tanto assim, eu acho. E: Com a mulher? D: Com a mulher, do 
comportamento ser como era cuidado, ele era observado. Sou da época da 
juventude dos anos 70. Então já havia né uma liberação assim nesse sentido de [...].  
Não havia aquele mais assim, aquela mulher submissa, já estávamos naquele [...] 
dos ripes paz e amor dos anos 70, começava já o despertar que não era bem assim 
né, mulher não era pra ficar só em casa, mulher já trabalhando fora. Ocupando o 
seu espaço, então. Acho que aí não houve, não há diferença assim da mulher 
branca para mulher negra. Acho que aconteceu aqui também independente da raça. 
Eu pelo menos para mim, na minha época de juventude eu encarei assim, mas sem 
pensar assim ah é diferente? Não, minhas amigas brancas ou negras também todos 
tinham essa ideia que mulher não era pra ficar submissa, que já tinha que trabalhar. 
E: Sim. E já era aceito pela sociedade? D: Ah não, já... anos 70. Só estudando, 
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trabalhando e em 70 já me formei normal, aí já fui para a faculdade. Esse olhar 
assim, lá do que vem da época dos meus pais e da minha mãe. Eram bem 
diferentes, na minha época já não. E: Sim, já tinha avançado. Então, e como era o 
papel social da mulher negra na época que frequentou assiduamente o clube? como 
era assim pensando dentro do clube? D: Ah não, agora é igual e muito forte, agora é 
muito forte [...]. É um dos [...] é que realmente o que está levando o clube é um 
grupo de mulheres. Que está ajudando que a diretoria na realidade agora, a diretoria 
é composta por mais mulheres. E: Sim, e antes quando a senhora frequentava na 
adolescência não era tanto? D: Ah não, na adolescência não, mas na adolescência 
assim já nem me preocupava muito sabia? Assim diretoria só sabia quem era o 
presidente. Mas eu tinha a impressão e não era como agora, agora o predomínio é 
mais mulher.  
Dança (memórias; festividades) 
E: Então agora as perguntas são voltadas mais pra questão da Dança, pensando 
nas festividades do quadro um pouco. D: É essa aí eu sei pouco. (Risos).E: Então 
em relação a Dança eu queria saber como elas eram aqui no clube? Quais as 
memórias a senhora tem sobre os tipos assim de Dança, como elas eram? D: Ah, 
era as Dança da época né, anos 60, 70, era o Roberto Carlos surgindo e havia eu 
me lembro assim as danças da época que estava no auge como é, a jovem guarda 
eu sou dessa época. O que estava em moda, aqui também. E: Era a Dança que 
estava no Fica Ahí? D: Era a Dança que estava no clube do Fica Ahí. E: E pensando 
nessas Danças assim, da época, elas eram dançadas em casais, eram dançadas 
individuais? D: Não [...]. Sim, quando era a Dança do iêiê era separado né. O rock 
era separado, era quando começou realmente separado. Antes era só junto. E: Só 
junto? Eram danças de casais? D: É. Era Dança de casais, era, o samba continua 
sendo. Mas, ai já quando eu já estávamos numa outra época que não era só. Então 
isso eu me lembro que tinha de casais, acho que predominava os bailes a noite. Que 
eu não frequentava, mas eu acho que [...]. Mas se havia alguma Dança. Se surgisse 
alguma Dança aqui com certeza hoje também era do momento era o que [...]. E: 
Aham. E durante a festa havia algum ritual/cortejo a ser seguido para convidar as 
damas para dançar? D: Ah. Na minha época não. Não. Ah não eu sei que tinha na 
época do pai e da mãe, mas na minha época não, era a Jovem Guarda, IêIê, já a 
discoteca. Quem era sozinho já não vinha. É a balada de agora né (Risos). Convém 
outros, mas já era o prenuncio. (Risos) E: Sim. Já era conversa, era convite? 
(Risos). D: Não, já era o prenuncio do que estava acontecendo agora. Que é a 
balada né. E já era na Jovem Guarda. E: E predominava nos bailes homens e 
mulheres? Era igual assim?  D: Não, tinha era jovens, homens e mulheres. Mas é 
aquilo que os rapazes ficavam numa parede assim lá esperando (Risos). Na parede 
pra depois saírem, assim, esperando pra dançar, mas depois com a Jovem Guarda, 
aí já começavam a Dança separado e aí não precisava mais. Então eu sou da época 
que não precisava mais vir tirar pra dançar. Já era balada, começou a música, 
começava todo mundo a dançar. E: Sim, todo mundo dançava? D: Claro, aí depois 
sim quando dava música romântica né, aí era diferente, mas já na minha época já, 
não havia. Essa espera. (Risos). E: E quando tinha no casal assim música romântica 
que vinham convidar assim, era normal? Só tiravam para dançar, não tinha uma 
maneira? D: Ah sim, sim. Não, Não. Nos meus anos 70 não. (Risos). Eu sei que 
antes tinha até lencinho, assim. Tinha pra segurar a mão da moça, então tinha que 
andar com o lenço né, e aquele lenço, na cintura assim tudo assim, o rapaz usava 



 

 

192 

 

aquele lenço, isso ai o pai que contava.  É esse aí não posso falar que eu não sei. E: 
Sim. A partir das suas memórias sobre os Carnavais que aconteciam no clube, como 
por exemplo: os bailes e blocos carnavalescos, como a Dança aparecia nestes 
eventos? porque o Carnaval era bem forte aqui no clube né? D: Ah muito fortes aqui, 
os bailes de Carnaval. E: Era forte a tradição? D: Muita tradição, muito bons, lotava 
mesmo, eram três bailes, o de adultos e tinha o Baile da Pinhata que era o último. 
No último sábado, no domingo quando o Carnaval, todo mundo dizia, Pelotas 
dançava o Carnaval, acabo no Brasil e continuava em Pelotas. Eram sete dias né, o 
ultimo era o Baile da Pinhata. E: E como que era esse Baile da Pinhata? D: É 
porque era o último. Era um baile de Carnaval muito enfezado porque sabia que era 
o último então lotava. É, mas não era um baile de Carnaval. E: E a Dança assim, 
como ela aparecia? A partir do Samba?  D: Ah, não a partir do Samba e as música 
de Carnaval, as marchinhas e depois já na minha época já havia já o Samba enredo 
das escolas do Rio. E: E nesses bailes de Carnaval não tinha assim coreografias, no 
caso passos que se ensaiavam pra dançar? D: Não. E: Eram livres assim? D: É não 
sei se antes tinham, mas na minha época não. E: E as cortes de carnavais tinham? 
D: Ah tinha, aí entrava, aí tinha, parava tudo pra Rainha entrar e com a corte.Eram 
convidados jovens e assim, no Baile Infantil também era a Duquesinha, a corte. Com 
meninos e meninas e depois rapazes e jovens e a Rainha acompanhando, aí a 
Rainha escolhia a fantasia e adaptava menos, sim o dela era bem mais enfeitado. 
Mas dentro do tema que ela escolhia, a corte acompanhava aquele tema.  Só na 
entrada, pra entrarem, paravam o baile para todo mundo ver e aplaudir e depois 
todo mundo continuava o baile. E: E nessa entrada não tinha passos, assim de 
Dança? Algo que foi ensaiado assim, para a apresentação? D: Não, não. Só se 
fosse um Carnaval, que eu me lembro assim não, na minha época não, não sei 
antes.  E: Sim. Vamos para a próxima. Além das senhoras ficaianas desenvolverem 
a história do clube, contribuíram para a história da Dança na cidade de Pelotas. 
Relembrando suas memórias e experiências que tiveram nas festividades aqui do 
clube, como bailes por exemplo: de Debutantes, Estudantes, Primavera, Páscoa, 
Natal, Suéter e Azul e branco, como era a relação da Dança com o clube Fica Ahí?  
D: Ah! era Dança e muito exigente, os nossos sócios, sempre foram muito exigentes 
em relação a, aos orantes, antes até tinha orquestra desses bailes. Convidavam, 
pagavam orquestras até de fora, eles eram muito exigentes na parte da música, 
tinha que ser boa. E no Carnaval tinha que ser uma banda muito boa mesmo. De 
Samba mesmo, que segurasse o ritmo, por isso que todo mundo queria vir aos 
bailes porque exigiam muito os, ah deus, o livre som mecânico, não tem, tem clubes 
que fazem Carnaval com som mecânico, aqui jamais. Ah, não aqui tem que ser ao 
vivo, então essa parte aí, isso sim era uma características exigir músicos e muito 
bons e bandas boas e até orquestras aqui, eu me lembro que o pai e a mãe 
comentavam que tinham orquestras da baixada, tinha orquestra, aí tinha outros 
nomes, que vinham para complementar as festas do clube. E: E nesses bailes então 
a presença da Dança era forte? D: Ah, era forte, é ponto alto de ter a música muito 
boa para poderem dançar. E: Sim. E deixa eu pensar, em relação a Dança assim 
que ai nessa conversa a Dança era o pretexto né? pra tudo, assim na questão de 
namoro né? D: Ah Sim. E: Queria que a senhora me falasse sobre a questão da 
Dança? Como era se preparar para o baile?  A expectativa? D: Ah é, tinha que ter 
todo aquele cuidado né com roupa, cabelo. Então era uma preocupação assim de 
estar o melhor possível para a festa.  E ali, aqui dançar, conquistar ou ser 



 

 

193 

 

conquistada. No caso a mulher ser conquistada, o rapaz conquistar né. E: Sim, isso 
aí é bem forte no clube, a questão matrimonial de casamento que aconteciam assim, 
eu penso que talvez seja a partir dos bailes, que se conheciam. D: Ah sim, se 
conheciam namoravam, aí a família gostava já conhecia, aí que bom. Fulano está 
namorando né conhecido de família, conhecida tradicional que vai sempre, a pessoa 
sabe quem são os pais, é aquela como tem em todo lugar também não era diferente 
no Clube Negro, assim como a preocupação nos outros Clubes também aqui era a 
mesma coisa. E: Sim. Bom, e pensando ainda na Dança em relação ao Fica Ahí, ele 
incentivava a pratica da Dança e também nos eventos festivos e também não só nos 
eventos assim, na rotina do clube a Dança era incentivada?  D: Ah, tudo tinha que 
ter Dança, ah não tudo tinha que ter Dança né?  E: Eu li também que tinha alguns 
chás dançantes D: Apresentações. É chás dançantes, jantares, acho que esse aí a 
minha cunhada ia nas quermesses, me lembro que ela conto, faziam quermesses, 
quer dizer deve ser a tarde né, aí também claro que tinha a Dança. Então quer dizer 
também que tinha Dança só que essa daí já não sei. E: Então quer dizer que com 
todos esses eventos que tinham, sempre havia Dança? D: Aé. E: Sempre que o 
pessoal colocava música começavam a dançar? D: Ah não, só no Aniversário do 
clube em janeiro que aí sim, havia numa solenidade, um ato solene, aí havia 
discurso, havia convidados especiais né, então aí geralmente na [...] aí depois que 
havia o baile de aniversário, mas havia antes um ato Solene sem a Dança. 
Hasteavam a bandeira no dia. Então havia um ato solene para o aniversário e 
depois havia o baile do aniversario tá? Mas separado. E: Em dois momentos? D: Em 
dois momentos para comemorar. 
E: Sim, E pensando ainda na Dança, como foi a relação da senhora com a Dança 
aqui nas festas do clube, que a senhora frequentou? Qual a sua relação com a 
Dança? D: Ah, eu fui sempre fui muito tímida. Tanto que eu não fui debutar porque 
teria que ficar em [...]. E: Destaque? D: É. Agora eu analiso né., só digo que não 
queria debutar. É, então eu não, não era esse meu forte. E: Não era o forte a 
Dança? D: Não, pra mim não era o forte dançar, eu acho que também nunca 
participei não, eu participava assim da corte. E depois blocos, minhas amigas, ah 
faziam um bloco de Carnaval então se vestiam iguais, com um tema desses assim 
eu participei. Desses assim eu participei, mas assim no Carnaval. E: Sim. Mas aí a 
Dança no Carnaval era mais a opção?  D: O baile vira baile de Carnaval. Com a 
fantasia, com aquele grupo iguais. E dançar as música de Carnaval como é agora. 
E: Sim e nesses blocos não escolhiam assim passos para dançar, como a roupa que 
já era igual, não escolhiam passos iguais para dançar?  D: Não. Baile de Carnaval 
não. E: Que tipo de Dança era praticado nos bailes assim? Se tinha alguma que era 
mais assim. D: Ah eu acho que na época do meu pai tinha, que ele falava o 
modismo né. Havia modismo também e ele falava, acho que até a dona Sirley falou 
agora Conga só que eu não sei o quê, como é. Mas eu me lembro que tinha essa 
Dança,  acho que era com passos marcados. E: E que eram fortes aqui no clube? D: 
Aderiram, porque é que era moda, não sei como surgiu. E também que eles 
praticavam, mas eu não sei como é que é. Eu só sei que essa esse nome ficou. E: A 
conga, D. Sirley comentou. D: É ela me comentou, ela deve saber, acho que ela 
explicou. Ela meio que danço os passos. Sim, ela fez os passos. E: Aí a outra 
pergunta era se havia passos ensaiados?  D: É desses, nesses talvez tivessem, é 
claro que deveria ter, mas o tango, eu sei que também tocava o tango aqui eu sei, o 
bolero, ah tinha uma senhora que dançava muito tango, todo mundo queria dançar 



 

 

194 

 

com ela, ai como era o nome dela, os rapazes que sabiam dançar tango. A 
Florência. Mas sempre queriam tirar ela pra dançar porque sabiam que ela dançava 
Tango. E: Sim, mas não era algo ensaiado? D: Não, porque já sabia. E eles nem 
todos se atreviam a dançar o tango, mas aí tinha alguns que queriam dançar com 
ela que isso aí o pai contava, a Florência, que dançava Tango. E: Sim. E as Danças 
da sua época tinham passos assim já definidos, que vocês chegassem a ensaiar? D: 
Não. Só havia a Jovem Guarda, IêIê. E: Mas o que vocês dançavam na Jovem 
Guarda era o que se via na TV? D: Ah é, é o que se via na TV. E: Mas nunca teve 
assim de entre amigas trazer aquele passo daquela forma? D: Não. Agora havia as 
festas juninas, aí sim, o clube até hoje é um dos fortes, acho que agora na 
principalmente Duquesinhas e rainhas eles fazem a quadrilha se apresentam nos 
outros Clubes, os outros clubes verem então, mas é nas festas juninas, aí sim há 
essa preocupação do ensaio. E: Preparar uma coreografia?  D: Preparar uma 
coreografia, o traje, isso aí já vem. E: E isso é a pouco tempo?  D: Já vem a mais 
tempo, mas agora o auge é festa junina. E: Sim. E pensando em outras datas 
comemorativas, não tinha isso na Páscoa, assim Natal? D: Agora que tem. Os 
Clubes Sociais, através da Apespel com essa união. Aí eles cultivam isso muito. E: 
Mas antigamente nas datas comemorativas não tinha assim muito isso, de fazer 
passos, coreografias? D: Não, na minha época de juventude não. E: Mais era a 
questão dos desfiles né? D: É tinha os desfiles, desfiles de moda, tinha até o baile 
do Suéter, em agosto ou julho, aproveitava as férias de julho. Então o pessoal 
estava em férias, não tinha quem fizesse os blusões e suéteres bonitos, aí eles 
escolhiam o mais bonito e coisa e tal. Tudo assim, mas não, nada de passos 
especiais. E: Sim. Relembrando suas memórias em relação às festividades que 
aconteceram no clube, o que o seu corpo ao dançar/ se movimentar expressava 
naqueles momentos que ali estava, entre seus pares e seus amigos de convivência? 
D: A sim a Dança é o momento de espontaneidade, de alegria, prazer né? Isso que 
nos traz a Dança. E: E pensando na questão da Identidade aqui do clube a senhora 
acha que de alguma forma a Dança contribuiu para essa identidade do clube?  D: 
Eu acho que talvez nos anos finais, final dos anos 90 que aí que começou essa 
conscientização de ir lá nas raízes africanas. Eu acho que na minha época da 
juventude acho que não, agora no final dos anos 90 aí ano 2000 aí sim começamos 
a ver essa preocupação e é por isso que eu digo, as vezes eu não sei que época 
que ela iniciou ela tinha uma, um grupo de Dança Afro, então não sei bem, não 
posso te precisar.  Mas, mas foi agora bem nos últimos anos que veio essa 
preocupação que temos. Agora acho que não temos mais. É, agora depois no ano 
de 2008 ou 2009, as oficinas do Pro Cultura, aí depois tivemos as oficinas de Dança 
Afro. E Dança de Salão, tivemos um período, que se teve. Dentro do projeto. E: E as 
danças de salão, agente já falou um pouco do tango, bolero, elas eram praticadas 
antigamente? D: Não, antes eu sei que tinham, mas na época do meu pai que ele 
falava que tinha o bolero e tango. Agora na minha época não era na moda assim. E: 
E pensando na época do seu pai, quando tinha o bolero e tango era algo que quem 
sabia dançava assim, ensinava o outro? D: É. E: Mas não algo programado assim 
para dançar pra se apresentar, não? D: Não, que eu saiba não, não sei se teve 
algum concurso ou alguma, talvez até tivesse né? Mas isso não me lembro pra 
contar. Mas nós tivemos agora nos últimos anos preocupação até com oficinas. Com 
Dança Afro, até com o Coreografo do Daniel Amaro, que veio nos ajudar como 
voluntário, dança afro, depois dança de salão tivemos um período e agora eu não 
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sei como que está, não sei se já voltou as oficinas. E: Sim, Sim. Mas nessa época 
de 1970, 1980 não tinha grupos de Dança assim?  D: Aí talvez nos anos 90 acho 
que teve com a Zezé esse grupo de Dança. E: Com a Zezé, sim. Grupos de dança 
afro? D: Grupos de dança afro. E: E chegavam a se apresentar aqui no clube? D: A 
sim. Se apresentavam. Tinha apresentações e nos anos 2000 eles também fizeram, 
agora 2000 e pouco, porque até na Dança livre, na feira do livro, sei que teve um 
grupo. Teve apresentações de dança afro. É que depois isso tudo né, depois que 
entra pra faculdade não tem mais horário pra ensaiar. Mas aí vai dispersando. E: Em 
relação à Dança vivenciada neste espaço, no que contribui para a sua identificação 
ou autoconhecimento enquanto mulher negra? D: A o conhecimento é a valorização, 
eu vejo a importância da música principalmente. O negro tem essa, faz parte dele a 
música, o movimento, a cor, o colorido, isso aí ajuda, me ajudou a identificar, a 
fortalecer isto, realmente faz falta a Dança. Eu gosto de dançar, mas como sou 
tímida não me arrisco muito, mas que é importante é, muito importante né. E: Então 
a senhora acha que a Dança contribui para a sua relação e identificação enquanto 
negra? D: Enquanto negra, é o ritmo, eu reconheço o toque do tambor, acho muito 
bacana. Ele mexe, se eu estou num lugar e tem música eu não consigo ficar só 
ouvindo parada assim. Tem que dar um balanço, tem aquilo começa [...]. Eu curto 
muito assim esse som do tambor. E: É da cultura né? que traz dos ancestrais 
mesmo. D: É os ancestrais, aí comecei a me dar conta né, estimular e se tem, se eu 
ouço eu paro, eu vou prestigiar. As vezes na rua o pessoal passa e passa né e eu 
passo e procuro, pra me valoriza né, me toca. (Risos). 
Identidade (coletiva, positiva e negra) 
E: Então, as próximas perguntas, tenho duas perguntas para fazer pensando nessa 
questão da identidade aqui do clube, se foi uma identidade assim construída e como 
contribuiu? Pensando na questão da cidade de Pelotas ser uma cidade com ampla 
população negra, com contribuição cultural e material forte, mas que mesmo assim o 
negro não possui visibilidade perante a sociedade, bem como há discriminação em 
relação aos sujeitos negros: Ao pensar nas relações sociais que aconteciam nos 
eventos festivos, o clube Fica Ahí propiciou, em algum momento, uma construção de 
identidade coletiva ou reforço dela para seus membros? D: Ah sim, uma contribuição 
muito grande, é um reforço para essa identidade e dentro da cidade de Pelotas, ele 
tem essa projeção. E é um clube tradicional de Pelotas e ele com as suas atividades 
ele marca presença. Marca presença, dentro de uma cidade que antes procurava 
melhorar a presença do negro, mas agora que com a nossa resistência desses 94, 
95 anos realmente ajudou a fazer com que Pelotas se conscientizasse que há a mão 
negra nessa história, nessa construção dessa cidade. E vem dessa nossa 
conscientização da nossa, o fortalecimento da nossa identidade, das nossas 
realizações. Isso ai tudo ajuda a, então nós somos realmente uma resistência né, 
um Quilombo urbano (Risos). E: Eu gostei muito dessa[...].  D: É porque existe né e 
até dentro da cidade porque [...]. E: E pensando assim numa identidade coletiva, a 
senhora fala bastante do reforço, os membros então no clube eles tinham isso para 
eles assim que no clube a partir dos eventos que tinham dessa questão que eles 
eram um, como vou dizer, era um espaço de frequentadores da mesma etnia 
mesma cultura e isso de certa forma contribuiu para uma identidade coletiva dos 
membros do Fica Ahí? D: Ah sim, eu acho que é a união, que dentro do clube tem 
essa reunião de pessoas da mesma etnia, então se unem e conseguem a se 
projetarem né? O grupo consegui se projetar, então as pessoas que estão dentro 
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desse grupo também se projetam juntos. E: Sim, até pela questão que tinha de 
vestimenta, de andarem arrumados no clube, um comportamento que era algo que 
era geral pra todos né, que todos de certa forma seguissem? D: É né? no sentido 
assim porque a pessoa não estava assim, saia de casa só estava no clube? Não. 
Então essa pessoa, a questão de se vestir não, ela estudava, trabalhava, eu no meu 
caso isso aí era normal. Então era se arrumar só para vir aqui, é que no ambiente de 
trabalho, no ambiente do estudo, do colégio, depois na faculdade, então isso ai era 
uma coisa natural. E: Sim. Não era, digamos, uma das normas assim do clube, 
serem ou estarem vestidos? D: Não, para as festas sim, mas isso era algo que não 
era uma preocupação normal de estar bem arrumado no ambiente onde a pessoa 
estivesse né? Se eu vou trabalhar eu tenho que ir com uma roupa adequada, se eu 
vou para a faculdade vou com uma roupa adequada para aquele local. E para o 
Clube também, se é uma festa, tinha festa né com trajes social, então tinha que vir 
realmente obedecendo, mas não que não seja só aqui. No trabalho, na escola a 
preocupação havia também. E quanto a conduta também né. E: Sim. A busca que o 
clube Fica Ahí tinha pela diferenciação social, evidenciada pela distinção material, 
através das vestimentas exigidas nas festas, além da moral e dos bons costumes 
auxiliou na constituição de uma identidade positiva dos membros em relação à 
sociedade? Fale sobre isso. D: Ah eu acho que sim, principalmente nessa parte 
de...ãhm... como vou dizer [...]. Não só da aparência, mas a parte também da 
contribuição, como a parte intelectual, porque aí há essa contribuição tanto que 
temos um jornal que é da etnia negra. Os mais antigos, então há essa contribuição 
também intelectual porque não?! E: Tem a questão bem forte também da educação, 
pelo prédio do clube ter sido sede de uma escola. D: Exato, porque havia essa 
preocupação porque já havia essa conduta assim, se é para nós conquistarmos né 
uma posição que era, que deveria ser para todos e que estava só através da 
Educação para haver equiparação, muito difícil, muito difícil, aí por isso que fica 
assim, são poucos porque as dificuldades são muitas. É, as oportunidades são 
muitas, as oportunidades são diferentes, até hoje as oportunidades são diferentes 
né. Isso aí a gente não vai entrar no mérito, mas imagina 60 anos atrás 90 anos 
atrás. Então pra ver como, por isso que eu dou um valor imenso aos antepassados 
que mal saindo da escravidão porque em 88 né? 1888 e o Clube em 1921 fazendo 
as contas dá 1900 [...]. 21, 33 anos? Não 40, vamos ver 1921, fazendo calculo na 
minha cabeça não vai dar, 1921 menos 1888. (Silêncio). 33 anos, tu vê o que são 33 
anos para 300 anos de escravidão. Então pra vê como foi rápido ter esse sentimento 
de união, de construir, de ter um patrimônio. E ir à luta né e procurar só vendo, a 
solução era a Educação. Mas 33 anos. Pouquíssimo tempo, se em 88 a libertadores 
era abolição da escravatura só no papel porque foram jogados a margem. Então sair 
do nada. E: E ter um clube negro né, com todo esse contexto. D: 33 anos e 
conseguir. Não sei porque são 33 anos para 300 anos de escravidão. E: É. E 
funcionar até hoje? D: Funcionar até hoje, então essa consciência . E: Por isso tem 
que ser tão valorizado. 
Clube Fica Ahí. 
E: Então a penúltima pergunta eu queria saber o quê que o clube Fica Ahí  significou 
na sua vida, assim, qual a importância que ele teve? D: Ah, tem muito importância. E 
da pra mim assim nasci me criei aqui dentro então, e meus antepassados. Meus 
familiares contribuíram nessa criação até na construção aqui, tem um tio que sempre 
conta. Que trabalhava na câmara pra formar e trabalhava assim, na parte braçal 
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para construir. Eles construíam, então tem alguns da família também, então é algo 
muito importante e ali e com a minha conscientização eu vejo o valor que esses 
antepassados têm na minha vida agora, eu tenho esse orgulho, de pertencer à raça 
negra, até porque eles saíram do nada né e nos abriram caminhos e eu ainda 
continuo abrindo caminhos agora para meus filhos e meus netos. E ainda tenho que 
continuar, ainda tenho que lutar.  Ainda tenho que abrir caminhos, mas é a vida, mas 
eu não posso deixar de reconhecer que aqui este local aqui, muito importante.  E: 
Sim. E que a gente percebe bem forte assim, na fala da senhora e das outras 
senhoras ficaianas, é que as vivencias aqui do clube elas andam junto né, assim não 
tem como separar das suas experiências de vida né? D: Princípios de vida. É 
porque fortalece né para o embate lá fora. (Risos). É. E: É, é verdade. Porque tem 
muitos que nem a senhora mesmo, a senhora nasceu já estava dentro do clube. D: 
Isso. E: E foi crescendo aqui dentro toda a sua experiência de vida junto com essas 
festividades dentro do clube, então é algo que é muito forte. D: Isso, passou, o outro 
também passou. E: E naquele grupo mesmo daquele dia tinham nove senhoras né? 
todas as senhoras se conheciam. D: É.  E: De muito tempo, de conhecer filhos. E: É, 
os pais se conhecem, já frequentavam aqui. D: E a gente se conhece é que nem é 
que nem quando a gente em algum lugar. É que nem quando a gente chega em 
alguma festa estão. [...]. Aah aí a gente já pergunta assim depois quando já são os 
netos já, és filho de quem? E os netos de quem? E: São várias gerações Dentro do 
Fica Ahí né. D: É, várias gerações. 
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Apêndice XXI Transcrições Laurecy Pires Pinto 
 

Entrevista realizada no dia 05/08/2015 com Laurecy Pires Pinto 
Local: Biblioteca do clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo 
Horário: 17h20min. 
 
*Como legenda para as entrevistas colocou-se a letra “E” para as perguntas 
realizadas pelo entrevistador, e a letra “D” para as respostas do depoente. 
 
Clube Fica Ahí 
E: Primeiro eu queria que a senhora falasse o seu nome completo, idade e 
profissão. D: O meu nome é Laurecy Pires Pinto, Professora aposentada, setenta e 
dois anos. E: Então a primeira pergunta é como a senhora chegou até aqui o clube? 
D: Olha eu cheguei, como eu contei aquele dia, através do namorado que eu tinha e 
os pais dele eram sócio do Clube e eu não. E: Sim. D: Aí um dia eles perguntaram 
né se eu não queria me associar, eu morava com a minha vó, a dai minha vó disse 
que sim. Ah, aí é do tempo que tinha que trazer a proposta, aí levaram a proposta 
para mim em casa, a gente preencheu né, depois volta pra reunião eles faziam na 
época. Uma reunião pra avaliar né. E: Se podia se associar? D: Pra poder se 
associar. E: A outra questão era como aconteceu a sua inserção no clube, se foi 
através dessa proposta? D: Foi através dessa proposta que no primeiro momento 
até não foi muito bem aceito porque a gente, eu não era [...]. Não sou filha de casal 
assim. Naquela época né? agora naquela época tinha um como vou te dizer [...]. E: 
É que tinham hábitos né? que se seguiam. D: É era bem rígido. Era bem rígido pra 
aceitar um sócio, era bem rígido. E: Sim, a inserção do clube.  D: É. E: E qual o 
período a senhora começou a frequentar aqui? D: Aí eu comecei a frequentar aqui. 
Hum. Já era bem moça, com uns dezoito anos. E: A senhora tinha dezoito anos de 
idade? D: Mais ou menos por ai eu já era uma moça feita. E: Sim. E qual ano a 
senhora nasceu? D: Em 41. E: 1941. A professora me ensinou uma regrinha pra 
mim chegar até o período exato, aqui  pensando. Na década de 1960 talvez, 1059 
por aí? D: Isso mesmo, isso aí na década de 60. E: E o clube Fica Ahí ele foi o único 
Clube que a senhora frequentou? D: Não, não eu frequentava, o Chuva, nem tem 
mais. Depois da Chuva se chamava, Depois da Chuva e frequentava também o 
Chove Não Molha. E: O Chove Não Molha? D: É. Fui muito no [...] minha vó era 
sócia nesse Depois da Chuva e no Chove não Molha. E: Depois da Chuva?  D: [...] 
Então elas levavam o tempo que a gente ia com as avós com os pais (Risos) a 
gente não ia sozinha. Então frequentei muito muito mesmo o Depois da Chuva. E: O 
Depois da Chuva. E lá a inserção era mais tranquila do que aqui no Fica Ahí para 
frequentar? D: É lá não tinha assim muita burocracia assim. E: E como que era essa 
circulação assim, podia ter circulação de um Clube para outro? Participar do Fica 
Ahí, frequentar aqui, aí ir numa festa no Chove e no Depois da Chuva ?  D: É depois 
em seguida o Depois da Chuva assim foi caindo, caindo e daí a gente ficou mais, 
fiquei mais frequentando o Chove e aqui. E: O clube Fica Ahí. E podia frequentar 
aqui?  D: Não, não tranquilo. E: Não tinha problema? D: Não tinha problema não 
tranquilo. E: Sim. E Havia determinados valores, limites ou regras impostas pela 
direção do clube, as quais os membros deveriam seguir? Tinham regras estipuladas 
assim, alguns limites regras que os membros tinham que seguir pra frequentar o 
clube? D: Aqui é, sim, regras, regras. E: Porque a questão dos valores [...] D: Não 
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porque [...] E: Era bem fortes naquela época? D: Ah é, eles davam preferência claro 
tinha que ser claro moça de família sempre tinha que ser ne.Não tinha assim, porque 
eu acho que como já era assim, rígido pra se associar, depois fluía normalmente. 
Acredito eu né. E: As exigências já eram antes de entrar para o clube né? D: Ah sim. 
E: E aí se tivesse de acordo com o clube e com as regras. D: Sim. E: E questão 
também da vestimenta assim, da roupa que pra frequentar o espaço? D: A é depois 
na minha época já não era tão, tão mais, mas o clube já foi muito chique, 
frequentadas por senhoras muito chiques, da sociedade. E: Sim. Frequentado pela 
elite negra. D: Depois assim foi, já foi aquela turma assim, já foi passando adiante já 
não era tão tão chiquei. Mas ele já foi um Clube chique, muito chique mesmo, as 
senhoras eram muito chiques. E: E se não seguissem alguma regra assim 
estipulada pela clube o que que acontecia?  D: Olha [...].  E: Eles eram chamados 
atenção assim? Ou Convidados a se retirar? D: É acho que alguém assim, 
principalmente rapaz assim extrapolava alguma coisa, acho que era chamada 
atenção, não vou te dizer assim, te dizer que era convidado a se retirar. Mas eles 
procuravam conversa né? E: Sim para resolver? D: Sim de chegar ao ponto disso, 
isso eu não sei mesmo, nunca [...]. E: Sim. E as normas assim, as regras que os 
sócios tinham que seguir era igual tanto para homens quanto para mulheres? Ou 
tinha alguma diferença assim, nas regras para homens e mulheres? D: É. E: Regras, 
assim, no comportamento assim nas festas e até o comportamento fora do clube? D: 
Ah sim a gente tinha que ter um cuidado para frequentar aqui, tinha que ter um 
cuidado, eu não sei eu não tinha assim uma regra assim. Para poder fazer isso ou 
aquilo, não tinha, não sei pra mim não tinha. E: Aham. E esse cuidado assim, a 
senhora entro com seu namorado né? Esse cuidado tanto a senhora como ele 
tinham que ter também ou era mais para as mulheres? D: Ah acho que era geral. E: 
Sim. Tanto para homens quanto para mulheres? D: Sim era geral né, tinha que se 
comportar bem nas festas e tudo era geral. E: E outra pergunta também como as 
mulheres foram construindo o seu espaço aqui dentro do clube assim, na sua 
época? Como as mulheres foram ganhando espaço?  D: É que assim a alguns anos 
atrás agente tinha como é o grupo jovem. O Grupo Jovem depois tinha a o grupo 
também das Coroas tinha uns grupos que faziam festa de Rainha das coroas tinha o 
grupo jovem tinha um grupo jovem que organizava festas nos domingo nos sábados 
né dependendo, tinha bastante atividade, muito mais do que agora. E: Elas 
ganhavam a visibilidade organizando esses eventos assim?  D: Organizavam, a 
gente organizava eventos, a tinha o jovem era muito participativo. Agora tu não acha 
jovem participativo. E: É agora está muito difícil.  D: Ah, os jovens participavam e os 
bailes assim que tinha a gente dançava até de par. Ah agora é tudo [...]. A era boom 
era uma época boa. E: Sim.  É. E assim, porque tinha os cargos de direção né no 
caso, as mulheres tinham os mesmos cargos que os homens ou tinha alguns que 
eram só para homens e outros para mulheres? D: É assim ó, por exemplo tinha os 
homens no caso tinha o presidente, tesoureiro, secretários né e as mulheres 
acompanhavam né o meu marido mesmo numa época nós tinha na época uns 
quarenta anos foi vice presidente. Então a gente tinha que acompanhar tudo as 
atividades do Clube, as mulheres acompanhavam os homens. Seus maridos nas 
festividades. E: Mas não que elas tivessem um cargo que nem eles tinham? Na 
época não tinha isso? D: Não assim ó as mulheres ficavam a parte de organizar, 
organizavam festas.  Almoço, jantares era tudo assim uma, junto né. Como um 
acordo assim, a diretoria assim no caso. E: Mas elas eram nomeadas ao clube como 



 

 

200 

 

vice- presidente, tesoureiro assim, mulheres não tinham naquela época? D: Não, 
mas até alguns anos já teve assim, mas agora pra cá. De uns anos pra cá, mas tu ta 
perguntando dos anos 60? E: Sim. D: É não depois de uns anos pra cá que teve até 
presidente mulher. Só tinha homens tanto que tu vê não está aqui. Já pra cá tu vai 
ver que tem uma mulher que é vice presidente que foi vice presidenta.  E: Por que a 
senhora escolheu frequentar o clube Fica Ahí?  D: Olha eu não sei dizer se foi bem 
uma escolha (Risos). E: Uma escolha?  (Risos). D: É. Foi, sim eu admirava muito. E 
surgiu essa oportunidade através do que já te falei. Surgiu essa oportunidade e eu 
gostei. Eu admirava muito o Clube aí eu achava assim legal, lindo.  E: Sim. Tanto 
que a senhora frequenta até hoje. D: E quando apareceu. É eu sempre tive vontade, 
ainda vou vir em algum baile aqui nesse clube. E: Sim Antes de começa a 
frequentar?  (Risos) 
Clubes negros 
E: É. E em relação aos clubes de antigamente, onde havia uma separação entre 
clubes negros e clubes brancos: qual sua opinião a respeito das razões dessa 
divisão? Porque tinha o clube negros e o clube dos brancos, tinha essa separação 
assim, quem era negro tinha que estar junto com os negros e os brancos, como que 
a senhora pensa nessa divisão naquela época?  D: É naquela época agente até 
achava natural não sei porque tinha uns clubes separados. Negros e brancos, a 
gente achava natural, eu pelo menos. E: A senhora não chegou a frequentar 
nenhum clube branco?  D: Não, não naquela época não. Aí depois que eles 
começaram a se interagirem mais. E: Aqui também não podiam, os brancos não 
podiam frequentar o clube? D: É eu acho até é mais fácil um branco frequentar o 
clube dos negros do que o clube dos brancos, eu acho. Era mais fácil. E: O que 
significou para a senhora frequentar um clube de referência para etnia e elite negra 
na cidade de Pelotas, além de ser um espaço de sociabilidade, lazer e recreação? O 
que significou então para a senhora frequentar um Clube que foi criado, para os 
membros serem negros e se sociabilizarem. D: Eu achei muito bom, porque depois 
me casei meus filhos tiveram, já os meus filhos também se criaram aqui, os meus 
filhos já se criaram aqui os dois. Tiveram títulos tanto a menina quanto o menino. E: 
Já virava uma tradição? D: Uma tradição é, é já minha filha debuto, isso.  
Senhoras ficaianas (mulher negra; papel da mulher) 
E: Então as perguntas agora é em relacionada as senhoras ficaianas com as 
mulheres aqui do clube: A realização dos concursos de beleza, para a escolha da 
mais bela negra, Rainha e Duquesinha do clube influenciaram de alguma forma na 
visibilidade da mulher dentro deste espaço de sociabilidade?  D: É, ã ã essa parte 
de escolher a mais bela negra assim já é uma parte que eu já, mas assim rainha e 
Duquesinha era muito assim eles escolhiam assim em relação assim como é que eu 
vou te dizer os pais assim a como vou te explicar. E: Os pais participavam? D:Sim a 
relação com os que os pais tinham com o clube.  Eles davam preferência para os 
pais que também já tivessem uma história. E: Sim, uma história mais longa no 
clube? D: Mais longa e os filhos seguissem, é mais ou menos assim. E: Na época 
era assim? D: É. E: E isso deu alguma visibilidade assim? A mulher ganhou mais 
espaço dentro do clube devido a esses concursos assim que tinha, quando elas 
eram escolhida né a rainha? D: Ah sim, eu me lembro que uma época uma sócia 
nossa que ela nem está aqui em Pelotas mais ela foi representa o clube numa, não 
foi, na na como é deixa eu me lembrar até ela ganhou era bem pretinha ela ganho.É, 
é um evento que tinha está que tinha nesse meio, que tinha branca, sei que cada 
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clube tinha branco, negro. Cada Clube mandava uma representante. Então Clube 
Fica Ahí, Chove, Brilhantes.E nessa época, deixa eu me lembra do concurso é foi 
muito comentário, nessa época quem foi escolhida foi a nossa representante do Fica 
Ahí. E: Ela que ganho? D: Ganho era bem pretinha, aí quero me lembra a Tereza 
deve se lembrar, pode ser que mais adiante eu  me lembre. E: Eu nem sei se ela 
não chego a comenta não era aquela lá de rosa? Porque ela me falou de de algum 
concurso daquela de rosa,  era outro concurso. D: Não ela nem está aqui. Ela fez 
outro concurso, aí até todos os anos tem que essas senhoras aí da sociedade que 
fazem né não sei se é da Madre Tereza de Calcutá, não é miss, aí esqueci. E: E 
essa visibilidade que tinha no clube teve de certa forma fora deles também, fora do 
clube, essas mulheres que participavam? D: Sim, sim  a Tereza deve ter falado a 
neta dela participava [...]. E: E quais funções eram destinadas as mulheres negras? 
Exerciam os mesmo cargos que os homens dentro da associação? Foi aquilo que a 
senhora falou hoje no início. D: É. Aham. E: As senhoras ficaianas são agentes 
históricas do município, auxiliaram na construção da história do clube Fica Ahí pra ir 
Dizendo, são protagonistas deste espaço. Levando em consideração todas essas 
bagagens que as senhoras trazem, as vivências no clube interligadas com as 
experiências de vida, como estes fatores influenciaram no papel da senhora 
enquanto mulher perante a sociedade? D: Hã  Enquanto mulher? E: É. D: Perante a 
sociedade? E: É enquanto a senhora teve no clube assim o quanto contribuiu para o 
seu papel perante a sociedade? Por a senhora ser uma mulher negra participar de 
um clube negro, essa relação com a sociedade que antes havia discriminação 
assim. D: É eu não sei eu entendo assim eu contribui com os meus filhos com a 
minha menina foi Duquesinha, era uma contribuição muito grande o meu filho foi 
mister, tinha sempre a rainha da primavera, rainha da primavera não, ela foi 
bonequinha, essas coisas assim. Agente sempre contribui acho que com os filhos da 
gente, não sei. Como vou te responder isso aí. E: Pois é, mas pensando assim foi 
nas suas experiências enquanto mulher, porque naquela época não era tão visível, o 
papel da mulher perante a sociedade e aí a senhora vai participar de um clube, 
como a senhora falou, ela contribui assim perante a sociedade a senhora vê alguma 
mudança? Em relação a mulher? D: É eu acho que a gente sai daquela rotina né, só 
ser dona de casa. Acho que é uma coisa maravilhosa, sai da rotina a gente vai 
experimentar né coisas, atividades diferentes. Era muito bom. E: E deixa eu ver aqui 
onde eu parei aqui. E como era o papel social da mulher negra na época que 
frequentou assiduamente o clube? Assim a senhora lembra de como era o papel da 
mulher negra, o papel social relacionado, sociabilidade? D: Pera aí que não entendi. 
Como é a pergunta mesmo? E: Assim, como era o papel social da mulher negra na 
época que frequentou assiduamente o clube? Nessa época de 60 assim, se a 
senhora lembra como era o papel da mulher negra. D: Antes? Como era o papel? E: 
É como era o papel da mulher negra assim, se tinha diferença assim em relação ao 
homem ou a mulher branca? D: Não tinha assim, acho que (Risos) cada uma 
desenvolvia o seu trabalho no seu Clube, eu não sei, até depois foi criada essa que 
tem a presidente de todos os clubes né tem a União assim dos Clubes agora né. E: 
Sim. Que antes não tinha? D: É antes não tinha, antes não tinha agora não tem a 
União do Chove, do Fica Ahí, do Brilhante eles tem né. O que eles chamam de a 
Apespel tem a presidente da Apespel que reuni todos os clubes ela fica com toda 
programação do clube durante o ano de todos os clube tem que mandar para essa 
Apespel. E de vez em quando eles fazem reunião num clube ou em outro, outras 
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vezes é aqui outras vezes não, de todos os presidentes. Tem aquela, de primeiro 
não tinha essa União assim dos Clubes. E: Sim. E pensando agora na atualidade a 
presença das mulheres é bem mais forte né dentro do clube? D: A é bem mais forte, 
não e agora também, eles assim, como vou te dizer, eles participam os clubes 
participam das festas um do outro. Eles participam das festas assim em comum. E: 
Que antes não tinha assim essa circulação? D: É. Então assim tem uma, fica assim 
uma amizade as mães das meninas tituladas as meninas, então fica assim fica, uma 
família. Entendesse? E: Sim. Entre os clubes?  D: Entre os clubes é uma família, as 
meninas ficam e ficam assim com amizade pra toda vida e as mães. E: Sim. Que era 
uma coisa que antes não tinha mais assim a relação? D: Não, não tinha.  E: Era 
cada clube no seu lugar né? D: Ah é, tanto que a programação do clube de todo 
ano, tem que ser enviada para a Apespel, pra essa diretoria pra não bate, por 
exemplo a festa junina bater, as festas não podem bater com os clubes para eles 
poderem participar. E: Para eles poderem participar. D: Pra eles poderem participar. 
E: É uma organização? D: É então todos os clubes participam tanto é que quando a 
gente está fazendo a programação a gente tem que ver se não tem no outro clube 
[...]. Pra todos participar. 
Dança (memórias; festividades) 
E: Essas perguntas que eu vou fazer, eu já fiz algumas naquelas nossa roda de 
conversa. É pensando na relação com a Dança assim, então em relação a Dança, 
eu queria saber como elas eram  na época de 1960 quando a senhora frequentou, 
que memórias a senhora lembra assim, sobre a Dança aqui no clube? D: (silêncio) 
Se tinha algum grupo de Dança? E: Não. Como era assim a Dança em relação 
assim, que tipos de Dança tinha? Se a senhora lembra que tipo de Dança se 
dançava nos bailes? D: Aah tá, tá, tá. Aah, se Dança se dançava assim, de tudo um 
pouco só que as Dança eram diferentes né. D: Porque as vezes assim era [...]. Não 
era assim, agora é conjunto né, de primeiro era assim era era orquestra, era 
orquestra que tocava [...]. Ã Assim as Danças era tudo era tudo Dança pra dançar o 
homem e a mulher. E: Eram danças de casais? D: Casais, dança de casais ou 
namorados ou casais né era o homem e a mulher então a mulher ficava, chegava os 
homens e vinham e tiravam as mulheres pra dançar. E: Para convidar pra dançar 
havia um ritual assim, um cortejo pra tira a dama para dançar? D: Aah, sim eles, 
depois foi mudando né?  D: Mas eles faziam já faziam algum sinal de longe ou 
vinham até a gente, vinham até a gente. Aí muito raro, muito raro quando, muito 
difícil mas acontecia sair duas mulheres as vezes duas moças. Vinham dois homens 
e apartava, um pegava um e outro pegava outra. E: Aah, eles não gostavam que 
duas mulheres dançassem juntos? D: É... É porque a Dança a mulher tinha que 
dançar com um homem né? Então tinha essa [...]. Então a gente estava dançando 
assim com as moças aí quando a gente via olha lá vem dois moços e vão nos [...] 
vão apartar, apartar que se chamavam. Aí eles vinham e cada um pegava uma pra 
dançar. E: Sim. Mas aí para tirar eles só convidavam? Só chegavam e perguntavam 
se queriam dançar, não tinha um cortejo?  D: Ah Não, aí a gente já sabia aquilo já 
era automático?. Eles já vinham, E aí cada uma se atirava pra onde dava (Risos). E: 
Sim (Risos). De certa forma ofendia eles né? (Risos), duas mulheres dançando e ele 
parados sem dançar. D: É, é. E: A partir da suas memórias em relação aos 
Carnavais que aconteciam no clube, que era bem forte  que acontecia aqui no clube 
que era como por exemplo: os bailes e blocos carnavalescos, se a senhora lembra 
como a Dança aparecia nestes eventos, assim nos carnavalescos, nos baile de 
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Carnaval? D: A os baile de carnaval eram uma loucura. E: (Risos). D: Aah, eram 
muito bom, ãã tinha ãã, blocos né. Tinha blocos. A gente se reunia numa turminha, 
fazia os blocos, fazia tudo igual vamos dizer é as fantasias as roupas, tudo iguais. 
Tinha aqueles blocos e tinha a hora o momento do baile de Carnaval que era o 
desfile aí entrava o desfile daqueles blocos, o desfile. É, era muito bacana. E: Sim. E 
nesses blocos as fantasias eram iguais né? D: Iguais. Não. Tinha blocos diferentes 
né. E: Sim. Mas no caso, vários blocos? D: Sim, vários blocos com várias fantasias 
no caso, diferente. Mas era bloquinhos que a gente chamava (Risos). Então tinha 
hora que tinha hora olha está chegando [...]. Aah e os outros clubes também vinham 
como blocos deles visitar os blocos no clube da gente, a gente ia. E: Sim. Naquela 
época já podia isso? D: É [...]. Aah sim. A as Rainhas Duquesinhas no Carnaval. Iam 
visitar os outros clubes. E: Sim. Que legal já tinha essa circulação?  D: É é faziam 
rodízio, eu sei que a minha filha foi Duquesinha do Carnaval, a gente ia pra tudo 
quanto era clube. E: E a corte tinha a corte também do carnaval né? D: Tinha, tinha. 
E: E pra eles não tinha um ritual assim, um desfile alguma coisa? D:É tinha, tinha já, 
já, essa parte da corte já é mais, mais, adiante mais antiga. As minhas cunhadas 
que sabe, as minhas cunhadas sabem te falar direitinho. E: Da época da corte? D: 
Da corte porque elas participavam. E: Sim, a senhora é cunhada da Dona Celestina 
e da Nair. D: É, elas participavam. E: Sim. Mas não tinha assim passos ensaiados? 
Era livre, assim o Carnaval, a Dança era livre? pulando assim? D: Aah não, era era 
livre. E: Sim. Não tinha nada algo ensaiado assim, para os desfiles? D: Para os 
desfiles? E: É. Talvez mais essa questão da corte né? De ensaiar. D: O pessoal ia 
mais pra pular Carnaval. D: Aaaah não, pra pular Carnaval e se pulava Carnaval. 
Era uma beleza. E: Sim. Pena que agora não é mais assim né? não é forte assim. 
D: Nem tem, nem sei esse ano nem teve baile de carnaval ano passado. A aqui, 
coisa boa era aqueles bailes de carnaval. Bah. A gente arrumava namorado assim, 
só naquele período de carnaval, depois do carnaval cada um ia para um lado. E: 
Aah, sim. D: Ah mas era muito gostoso. E: Toda uma preparação que é durante todo 
ano. D: Ah muito bom. E: Então, além das senhoras ficaianas desenvolverem a 
história do clube, contribuíram para a história da Dança na cidade de Pelotas. 
Relembrando suas memórias e experiências que tiveram nas festividades do clube, 
como bailes (debutantes, estudantes, primavera, Páscoa, Natal, suéter e azul e 
branco), como era a relação da Dança com o clube Fica Ahí? D: Aah é tinha até 
suéter. Ã (silêncio). E: Nesses bailes assim nesses eventos, como a Dança aparecia 
assim, nos bailes? D: É aqui tinha, como vou dizer tinha [...]. Eles faziam festa em 
quer dizer faziam muita festa de suéter. E as pessoas, desfilavam, concurso do 
Suéter mais bonito e tudo, mas as danças não tinha nada. Há um tempo aí atrás que 
,agora a pouco tempo que andaram fazendo capoeira essas coisas assim mas na 
época assim era Dança normal. E: Sim. Era mais a Dança da época de 1960? D: A 
Dança da época. E: Não era nada do que se pensava antes do baile assim, chegava 
ali e dançava na hora? D: Não. Olha era samba bolero, essas coisas assim. E: Sim. 
Mais Dança de salão né?  D: Mais Dança. E: Sim. Mais dança de casais. Mais 
Dança de Salão mesmo né? E: Sim. A dona Maria Tereza chegou a me falar não sei 
se a senhora chegou a participar que tinha algumas, em algumas casas tinha 
brincadeiras assim. D: No carnaval? E: É, ou então até fora do Carnaval assim, 
organizavam no caso um pai liberavam a sala e tinham música. D: Aah, a gente 
chamava, é eu era, era, mais novinha pequena. Mas eu me lembro né, a gente 
chamava de assalto. Assalto, até aquele dia a Dona coisa falou né que ia pra [...] 
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casa. D: Sim. A dona Sirley. E: É isso mesmo. D: A é e a gente tem, tinha assim de 
organizar festinha na, nas casa isso mesmo. É. Eu era [...].  Como é que a gente 
chamava [...] “o clube da amizade”. D: Aah. Aí então escolhia a casa de um ó essa 
semana é na tua casa a festinha, então a gente se reunia tudo na casa daquela. Na 
outra, aí passava na outra semana na casa de outra. Era o “clube da amizade” é 
cada um levava um prato uma coisa e nós se reunia. E: Sim. E nos encontros tinha 
bastante Dança assim? D: Tinha. E: Dançavam? D: A gente dançava.  E: E aí já 
esse grupo já vinha pro baile já e repetia assim as mesmas Danças? D: Sim, sim 
repetia. É isso era uma coisa que tinha a parte assim do clube. E: Aqui não 
acontecia é encontros como esse né? D: É, é. Era muito mais os bailes. E: E a 
senhora se lembrando dessa época o clube Fica Ahí, ele incentivava a prática da 
Dança nos eventos, nos bailes assim? D: Aah, sim. E: De certa forma propondo os 
bailes já eram um incentivo? D: Sim, Sim. E: E na rotina dele assim fora os bailes, 
não tinha nada ligado a Dança? Na rotina normal assim do clube, sem ser os bailes 
tinha? D: Os bailes? E: É. Não tinha nada relacionado?  D: (Silêncio) Não me 
lembro deveria até ter, mas eu não sei não me lembro assim, deixa eu te dar um 
exemplo assim. Não me lembro. E: Que nem agora tem aulas de Zumba assim 
antes não tinha?  D: É. Antes não. E? Naquela época não tinha aula de Dança ou 
algo nesse sentido? D: Não, não. E: Relembrando suas memórias em relação às 
festividades que aconteceram no clube, o que o seu corpo ao dançar/ se movimentar 
expressava naqueles momentos que ali estava, entre seus pares e seus amigos de 
convivência? O que a senhora acha que quando a senhora estava ali dançando, a 
senhora gostava de dançar? D: Muito. E: Dançava bastante nos baile? D: Bastante. 
E outra coisa e o meu marido dançava muito bem. Nós gostava mesmo de dançar. A 
onde tinha [...], a onde tinha a Dança era conosco mesmo né. E a gente dançava 
mesmo tudo quanto era tipo de música, sempre gostei muito de dançar. Sempre, 
sempre. Eu [...] Baile dia de [...] tinha baile pra mim era uma maravilha. E: E a 
preparação antes do baile como é que era assim? D: Ah, era a gente, claro as vezes 
a gente até se reunia na casa de um casal ou de outros amigos né. Aí faziam um [...] 
comprava uns salgadinhos umas coisinhas já se preparavam, tomavam um 
uisquinho, uma cervejinha. Pra se prepara para o baile, era muito gostoso. E: Sim. E 
aí em relação a [...] (Entrou gente na sala) Oi...(A pessoa diz: Oi, vi a luz acesa, vou 
olhar né). E: Sim (Risos). D: (Risos). E: E em relação a  roupa assim cabelo, tinha 
uma preparação? D: Aah não, agora não tem mais, mas de primeiro existia tinha 
roupas né? especiais pra gente, ó tem o Baile da Primavera era roupa especial, tem 
o baile disso, aah tudo tinha uma preparação desde a roupa. Natal, era, era,era de 
praxe isso aí era. [...]. Baile de Natal então era uma maravilha. Por que a gente já 
tinha que preparar a roupa para o Baile de Natal.  E: Debutante né? que era outro 
baile? D: Ah sim se preparava pra outros, tinha o baile do Suéteres. Cada qual 
queria fazer o seu Suéteres mais bonito pra ir pro baile. Tinha, tinha sim. Ah tinha 
cada qual queria fazer mais bonito. E: E pensando na senhora que gostava de 
dançar bastante com seu marido né? D: Ah gostava. E: Relembrando suas  
memórias  o que o seu corpo ao dançar, se movimentar a senhora acha que 
expressava aquele momento que vocês estavam ali festejando? D: Aí não sei, 
(Risos), eu ficava tão feliz. E: (Risos). D: Não sei o que na hora. E: Um sentimento, 
talvez alegria? D: Eu sei que era alegria, eu sei que eu gostava de dançar. Aah eu. 
Ah, Adorava dançar. E adoro né? E Danço até hoje. E: Dançava a noite inteira? 
Todo baile? D: Aah nós dançava, eu ficava triste porque o meu marido não gostava 
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de ficar até o fim. E: Ah!  D: Ficava triste que eu nunca ficava a festa inteira [...]. Eu 
gostava de ficar até o fim.  E: E em relação a Dança vivenciada aqui no clube no que 
contribuiu e se contribuiu para sua identificação,  autoconhecimento enquanto 
mulher negra? Se a Dança contribuiu de alguma forma assim pra sua identificação 
enquanto mulher negra. D? Olha o que que a Dança [...]. E: É porque, talvez o par 
da senhora se sentisse alegre o que isso interferiu na, na sua personalidade assim? 
D: É inclusive né? voltando um pouco atrás quando eu era porque de primeiro tinha 
os Bailes Infantil. Até uma idade a gente só ia a Baile Infantil, agora sim com doze, 
treze anos sim, nós estava nos baile da noite, mas baile da noite a gente só ia 
depois de quinze anos. E: Depois de Baile de Debutante né? D: Depois do Baile de 
Debutante, tanto é que a gente era apresentado a sociedade, antes era só Baile 
Infantil e eu sempre fui de família de muito festeira, então eu sempre, sempre fui e 
na minha época eles faziam concurso de Baile Infantil das crianças né. Então eu me 
lembro até hoje. Que eu dançava com um gurizinho né, mais ou menos da minha 
idade assim. E nós sempre ganhava. Então isso aí já veio desde pequena, esse 
gosto pela Dança essa alegria de dançar. E eu participava de concurso de Dança, 
geralmente nós ganhava, eu [...]. Nem me lembro mais, mas era bom. E: Já era 
cultivado pequena? D: Já era cultivada desde pequena porque né eles faziam [...]. 
D: Pois é. Esses concurso de Dança. E: E isso acontecia aqui no clube? D: Aqui, 
aqui no clube. E muito no Chove também. E: E na escola a senhora chegou a ter 
contato com a Dança?  D: Aah na escola a gente se apresentava sim é a gente já se 
apresentava sim. Com coisas de Dança. Eu gostava de me apresentar quando eu 
estudava.  E: Sim. E de certa forma a Dança que a senhora viu na escola ela refletia 
um pouco da Dança que a senhora dançava aqui clube? D: Sim, sim. E: Tinha uma 
relação? D: Tinha uma relação. Participava sim de [...] sim quando tinha evento na 
escola até ãã [...] até depois também que eu já estava trabalhando as vezes os 
professores ãã [...] é resolviam se apresentar a gente dançava, as crianças. E: E a 
Dança que a senhora dançava com o seu marido era algo assim de vocês? De já 
saber dançar não que tivesse que ser aprendido com alguém?  D: Aaaah não, 
porque estou te dizendo que eu já nasci, nós ele também [...]. Participava dos bailes. 
A gente ia desde pequeno né. Eu não sei, eu sei dançar desde pequena, não me 
lembro assim. De não saber dançar (Risos). E: Já nasceu dançando? (Risos). D: [...] 
De não saber dançar [...]. É já nasci dançando. Aah e meu marido dançava muito 
bem. E: É mesmo. Então o primeiro contato que a senhora teve com a Dança talvez 
seja nesse, nesses concursos que tinham? D: Aah tinha, tinha agora que eu me 
lembrei. Tinha participei bastante. E: E aí era vocês que escolhiam o tipo de [...] 
assim, que movimentos iam fazer ou era assim livre? D: Não, eles botavam a quem 
vai participar? Formava os casalzinho. E cada com o seu par, tocavam a música X lá 
e a gente dançava aquele som. E: Ah vocês, dançavam em casais assim? D: Sim.É. 
E: Junto? D: junto, junto. E: Sim. D: Porque nessa época agente só dançava junto 
né. E: Sim. Na nossa roda de conversa isso não foi falado. Mas bem legal esse 
concurso eu não sabia naquela roda de conversa. D: Eu mesmo participei bastante.  
E: Sim. Era algo cultivado desde cedo né, no clube? D: É. 
Identidade (coletiva, positiva e negra)   
E: As duas perguntas que eu vou fazer é pensando na na questão assim da 
identidade dos negros que frequentaram o Fica Ahí. Então na questão da cidade de 
pelotas ser uma cidade, com a ampla população negra né contribuição cultural 
material forte mas que mesmo assim o negro ele não possui, uma visibilidade 
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perante a sociedade, bem como a discriminação  em relação aos sujeitos negros 
acontecia: ao pensar nas relações sociais que aconteciam nos eventos festivos, o 
clube Fica Ahí propiciou, em algum momento, uma construção de identidade coletiva 
ou reforço dessa identidade   para seus membros aqui do clube?  Pensando assim 
nesses hábitos que os membros daqui tinham, como a vestimenta né? o 
comportamento assim mais adequado e de certa forma esses aspectos que todos 
seguiam sabe?  D:Hum. 
E: Acabou assim construindo uma identidade dos membros só daqui do clube? D: 
Olha. Assim não entendi muito bem. E: Pois é. Assim no caso [...]. D: O que que eu 
posso te dizer. E: Que nem assim digamos uma pessoa que não é do Fica Ahí, de 
fora. E aí tem um grupo de membros assim e aí um grupo de pessoas, e aí mesmo 
que ela não saiba que eles são do Fica Ahí vendo a postura deles a maneira de 
como eles se comportam e tudo a vestimenta [...].   D: Sim, Sim. E: Já era algo que 
identificava, ah aqueles ali são do clube Fica Ahí, aqueles ali frequentam o Fica Ahí 
e tinha algo assim naquela época? (tossiu).  D: Aé, assim ó é como é que vou te 
explicar, o Fica Ahí, sempre foi não sei se pela história dele um clube assim mas 
assim mais aceitável, aah fulana aí é do Fica Ahí, aah. Ela é do Fica Ahí, não sei o 
que sempre foi, nos outros clubes agente sempre foi mais ãã.. aceitável, mas a jeito 
de conversa assim tanto que o Fica Ahí, não sei te explicar assim o Fica Ahí, tinha 
uma. D: Uma [...] é era privilegiado. E: Sim. Se era aceito no Fica Ahí, no restante 
era? D: É, é, é.  E: Frequentava, todos? D: É. O Fica Ahí, sempre foi muito bem 
quisto nessas, nessas outras, clubes sociais. E: Sim. E aí, então de certa forma é 
uma identidade, era uma identidade coletiva assim? D: É. E: Dos membros que nem 
a senhora que são um grupo, que se conhecem a muito tempo.  E que é uma 
experiência de vida das senhoras que caminha junto com as vivências aqui do clube 
né? D: Sim, Sim. E: É que tiveram filhos e  toda essa trajetória. D: Aham. E: Que é 
passado de geração para geração, eu penso que acaba sendo uma identidade daqui 
né do clube que talvez em outros não, não seja assim. E: É ã [...]. Aah, o pessoal do 
Fica Ahí não sei mas o pessoal do Fica Ahí sempre. Não é respeito, não sei qual é a 
palavra (Risos) que vou dizer. Não é respeito. Respeito sempre ele teve uma, uma 
[...]. Aah não sei, sempre foi uma referência boa assim. Para os ficaianos, pra gente 
chegar num lugar. Entendesse? E: Sim. E a busca que o clube Fica Ahí tinha pela 
diferenciação social, evidenciada pela distinção material, através das vestimentas né 
das roupas exigidas nas festas, além da moral e dos bons costumes auxiliou na 
constituição de uma identidade positiva dos membros em relação à sociedade? 
Esses aspectos assim que se seguiam né como as vestimentas ãã cuidar a moral né 
das mulheres de certa forma aa gerou uma identidade coletiva daqui do Fica Ahí ? 
D: Aah, sim, sim. E: Uma identidade positiva? D: Positiva. E: É. Era o que era daqui 
assim, que quando a senhora participava lá assim do Chove Não Molha, a senhora 
não via uma identidade dos membros lá igual a daqui? D: É. Não. E: Era diferente? 
D: Diferente. completamente. E: Sim, talvez por essas regras né? por esses 
cuidados que o clube tinha desde. Quando que poderia começar a frequentar, se 
associar né? D: Aah, era bem, era bem, rígido. Eu não saberia assim dizer assim, 
sem vir no clube, sem estar envolvido com o clube. E: Sim. Por que já está na sua 
rotina. D: Incluída né. E: Participa da direção atualmente? D: Sim. Participo e agora 
é engraçado que eu continuei sendo esse a mesma coisa agora os meus netos. 
E: Não participam? D: Muito difícil. Eles só veem assim quando é um almoço ou 
alguma coisa né, mas é muito difícil né. Já eles não, só foi naquele período de. 
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Coisa, depois já não veio mais. Aliás os jovens não vem. É uma dificuldade. Os 
jovens não vem. Assim de primeiro os jovens vinham, iam mas vinham mesmo. E: É 
que vinham acompanhados dos pais e tinha essa questão de passagem da geração 
que agora isso não é mais cultivado né?  D: É, não. Eu e meu marido que quando 
ele era vivo, a gente continuo vindo sempre, mas eles não. É essa geração agora 
[...]. E tem muita coisa muito barzinho muita coisa. 
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Apêndice XXII – Transcrições Maria Teresa Assumpção e Maria Helena 
Assumpção 

 
Entrevista realizada no dia 08/08/2015 com Maria Teresa Ribeiro Assumpção e 
Maria Helena Ribeiro Assumpção. 
Local: Copa do Salão principal do clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo 
Horário: 15h30min.   
 
*Como legenda para as entrevistas colocou-se a letra “E” para as perguntas 
realizadas pelo entrevistador, e a letra “D” para as respostas do depoente (D1 = 
Maria Teresa e D2 = Maria Helena).  
 
Clube Fica Ahí 
E: Então primeiro eu vou pedir, separado para cada uma se apresentar, falar o nome 
completo, a idade e profissão. D¹: Ãã o meu é Maria Teresa Ribeiro Assumpção, 
minha profissão é professora aposentada, ã com pedagogia e qual é o outro que tu 
pergunto ? E: E a idade? D¹: A idade? E: Sim D¹: Eu tenho cinquenta e cinco anos 
de idade. D²: Maria Helena Ribeiro Assumpção, professora aposentada, formada em 
economia doméstica e especialização em alimentos, tenho sententa anos é? D1: 
Maria Tereza: É. E: (Risos). D²:  (Risos). D¹: (Risos). D²: Setenta anos e fui 
professora da pré escola. E: Então a primeira pergunta eu queria saber como as 
senhoras chegaram até aqui ao clube. D¹: Eu vim mais através di dos meus pais, ã 
bailes infantis que tinha né, primeiramente era só através dos bailes, bailes infantis e 
nas datas comemorativas, tinha as festas que tinha no meu tempo de criança eram 
carnaval, aniversário do clube que era depois, em janeiro, fevereiro o Carnaval 
(ruídos, barulhos de obra) e a páscoa, era a páscoa né acho que festa da páscoas, 
as festividades eram espaçadas, não tinha muita festa é mais aquelas tradicionais e 
de baile infantil era de páscoa,  de dia das mães (barulho alto da obra) de festa 
junina, não me lembro se tinha na minha época, acho que é mais agora , era o 
aniversário do clube, natal e só (passos, sons de pés caminhando) e carnaval. E: 
Sim. E não sei se a senhora quer falar? D²: Eu desde pequena, mas as festas que 
tinha naquela época era natal, Carnaval e aniversário do clube, meus pais [...] não 
mas pra criança era só natal e carnaval. E: Sim e a inserção da senhora s no clube 
como ela aconteceu? Foi a partir dos pais? E as senhoras seguiram frequentando?  
D¹: Eu foi a partir dos pais né? que meu pai já era do cordão né? e solteiro aqui do 
Fica Ahí, tinha o cordão carnavalesco, depois conheceu a minha mãe, casaram e 
depois permaneceram aqui na sociedade, meu pai foi da diretoria na época, ai o 
clube passo por várias localidades que ele já frequentava, eles tinham um grupo de 
amigos, depois aqui na fundação, aqui na na Deodoro e também fez parte da 
fundação da aqui pra ficar sede própria, então tudo assim através do e o elo com o 
clube foi através do meu pai, depois do relacionamento deles e a gente deu 
continuidade. E: Sim. D¹: Eles faleceram e a gente continuo, é mais tipo assim deu 
continuidade na família, um conhece o outro. E: Por que antigamente era mais forte 
isso né? se passava de geração. D¹: É de geração em geração, porque o meio 
social que a gente tinha pra ver as pessoas, eram os aniversários nas casas e aqui 
no clube, se reunião pra se encontrar. E: Aham. D¹: Pra conversar, então era uma 
maneira de se agregar e de ficarem né no conhecimento se encontrar, festejar, era 
um atividade social pra sair de casa (Risos). D²: É também, meu pai e a mãe 
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traziam, vinha com os pais, naquela época tinha baile de debutante, mas eu não 
debutei. E: Sim. D²: É é bom eu comecei quando era ali na Félix da Cunha entre 
Cassiano e Voluntários, depois eles vieram pra cá, é a mesma coisa né. E: Ee qual 
período as senhoras começaram a frequentar, oo ano assim?  (barulho de serra 
elétrica). D1: Assim em criança era esporadicamente, assim acho que a partir dos 
seis anos, acho que em 1969, 1968 por ai comecei, com seis, sete e oito, aa 
participar das festividades, aos bailes infantis, depois adolescente, com quatorze 
anos quando debutei. E: A senhora chegou a debutar então? D¹: Eu debutei aqui em 
70 e 4, 74 e 75 foi o debu, que eu debutei , o presidente era o Seu Carlos Abreu e a 
primeira dama era a dona aa Noemi Abreu, nesse período e depois na adolescência 
, a fase da adolescência foi através dos bailes infantis, aa baile debutante, depois 
tinha aqueles bailes de suéter, não tinha muita atividade, assim era só aquelas 
festas, acho que era uma festa, se tinha uma vez por mês uma festa era muito. E: 
Sim. D¹: As festas mais, ãã festa que eu participava mais eram aquelas reuniões de 
brincadeiras  que cada um fazia né, na minha adolescência eram as brincadeiras 
que a gente fazia na casa do outro. E: Era fora do clube que acontecia? D¹: Era fora 
do clube, cada um fazia, era. D²: Gente do clube. D¹: Gente do clube, mas cada um 
fazia na sua casa, um dia era na casa de um rapaz, ai os rapazes levavam 
refrigerante, e as moças levavam. D²: Salgados. D¹: Salgados e doces, ai era aquela 
brincadeira das quatro, as duas, as seis, quando as mães permitiam eram das seis 
até as oito e meia, até nove horas. E: (Risos). D¹: Então a gente quando não tinha 
que ir no clube, a gente se reunia fazendo brincadeiras nas casas dos outros, os 
colegas tinha discoteca né, como que era naa época, agora é DJ, na minha época 
era discotecário. (Muitos Risos) D¹: Tinha discoteca, então as vezes ele já até 
formavam uma discoteca que ai comprava os seus vinios e depois iam tocando na 
casa do outro. E: Aham. D¹: Já tinha aparelhagem né, ai chama o fulano, o fulano 
tem som ai já levava. D²: Era paga só só em evento. D¹: É. E: E as senhoras 
lembram se nestes encontros tinha a Dança, chegavam a dançar? D¹: Aah sim, tinha 
as Dança da da minha época, era Tim Maia e era mais aquelas músicas  dançantes 
né, é era mais dançante. Não tinha tanto música solta, lá de vez em quando 
aparecia um rock, mas eu não sou ainda da geração do rock, mas eu não gostava 
muito, mais era samba né, era aquela fase do John Travolta, eu nem sei, agora nem 
me lembro, o nome Da [...]. E: Não era discoteca? D¹: É, era mais da discoteca 
mesmo, da Dança era discoteca e samba. E: Aham. E aí dançavam junto ou era 
separado? D¹: Ah não no meu tempo, era muito mais junto do que separado (Risos). 
E: Sim. Até nesses encontros? D1: Nesses encontros era dificilmente dava uma 
música assim, tinha umas músicas mais dançantes, tinha aqueles grupos na época, 
é que agora m foge da memória, mas tinha aquelas danças, ãã de discoteca, tipo 
Michael Jackson, aquela fase tinha né. E: Sim. D¹: Não era bem uma banda era um 
grupo, eram umas danças dançantes, mas tipo John Travolta, aquelas coisas de 
tudo dançar igualzinho, tinha os passinhos todo mundo dançava igual ou, não é, iii 
eram músicas de par. E: Sim. E esses passos eram que se viam na TV? Assim e ai 
fazia igual? D¹: É o que se via na TV, ou na época assim como eu tinha meu irmão 
que morava em Porto Alegre, que foi criado pelos meus tios, então ele como já 
morava na capital, vinha o meu irmão, meu sobrinhos, já vinha com umas novidades 
de passo, olha agora lá em Porto Alegre, a gente tá dançando assim e assim. D²: 
(Risos). D¹: (Risos). Assim já passava né, a gente já ficava mais (Risos), mas 
atualizada, lá de Porto Alegre chegava mais as atualidades do que aqui, que era 
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considerado o interior. E: Sim. Eles ensinavam pra vocês os passos? D¹: Sim. E: E 
vocês vinham para os bailes praticar? D¹: É já repassava para os outros. E: Sim. D¹: 
E até outra geração já, tinha muitos que tinham os irmãos, também primos que 
morava em Porto Alegre, tinha novidades. E sempre veio notícia, através dos meus 
primos e do meu irmã. E: Sim.  E as senhoras chegaram a frequentar, algum outro 
clube ou foi só o Fica Ahí? D²: O Chove, eu ainda peguei o tempo do Chove. E: É? 
D²: Ainda quando eu fui pra universidade, eram as boates né, peguei ainda as 
boates. E: Mas a senhora não chegou a ser sócia né? Só frequentava o Chove? 
Uma festa que outra? D²: O Chove, era o mais exigente assim, com mensalidade era 
o Fica Ahí, o Chove  eles pagavam, quem ia no Chove ia no Fica Ahí, não tinha 
assim uma mensalidade, o pessoal pagava na entrada, dependendo a carteira do 
Fica Ahí [...]. D¹: As vezes tinha, que levava a carteira do co-irmão tu entrava. D²: 
Entrava. E: Sim. D¹: Ou tu entrava gratuitamente, ou pagava um valor x. Uma 
colaboração. E: Mais barato? D²: Sim, para as moças era um preço e pros rapazes 
outro. D¹: É geralmente as moças não pagavam nada, quem pagava eram os 
rapazes né, as vezes tinha no meu tempo, na minha geração era assim, as vezes tu 
tinha a carteira do clube co-irmão tu não pagava nada e o rapaz é que sempre tinha 
uma colaboração. D²: E tinha as excursões pra Rio Grande, a gente ia muito, 
visitava, a SEPRACE vinha aqui, a gente ia lá, tinha um intercâmbio entre Pelotas e 
Rio Grande, eu ainda peguei. E: Sim. D²: Esse tempo.  E: E podia ter essa 
circulação de frequentar o Fica Ahí, frequentar o Chove, não era proibido assim? D²: 
Não, não era proibido. D¹: Não. Proibição não. Até uma época eu na minha época 
de juventude, o pai chegou a ter ser sócio do Chove, ele se associo a convite, 
esqueci o nome do senhor que foi presidente antes do Chove e convido a gente 
ainda teve um período que foi sócio, mas ai a atividade mais era aqui no Fica Ahí, a 
gente ia eu me recordo, em criança eu fui em alguns bailes infantis no Chuva, uma 
vizinha minha me levava a Dona Nina e a Heloisa, que foi titulado do Chuva, então 
as vezes ela me levava, nos bailes do Chuva, mas acho que eu fui a uns três, quatro 
bailes infantil no Chuva, e no Chove eu frequentava mais aqui no Fica Ahí e 
esporadicamente no Chove. E: Aí eu queria saber porque as senhoras escolheram o 
clube Fica Ahí ? D¹: Hã eu não escolhi (Risos). E: Sim, no caso porque quis seguir 
frequentando? D¹: Éé né. D¹: Mais pela questão familiar né. D²: E as amizades 
também né. Eu ia nos dois né, mas a maioria que estudava vinha aqui, eu tanta ia 
num como ia no outro, mas aqui a mãe e o pai eram a diretoria, a mãe também era 
da diretoria, então na época eu segui, a academia também saia daqui, era da 
academia,  então por isso a convivência era mais aqui, no Chove tinha festas, mas 
não tinha escola de samba nós, eu tanto e minha primas íamos, mas tinha aquela 
coisa eu até achava que elas se arrumavam melhor que eram do Chove, se 
arrumavam melhor. E: Sim. D¹: Risos. D²: De vez em quando dava casamento, dava 
namoro e tudo. D¹: É eu frequentei mais o Fica Ahí, eu não peguei as festas boas, 
porque o meu, o meu, nos tínhamos dois irmãos, um é vivo o outro falecido, o irmão 
mais velho frequentava aqui o Fica Ahí e saia na Academia do Samba, o João 
Francisco e o Luiz meu irmão era nós fomos aqui do Fica Ahí, mas e ele já gostava 
mais do Chove. E: Sim. (Risos). D¹: (Risos). Ele achava que aqui no Fica Ahí, as 
coisas eram muito certinha. E: Era mais rígido? D¹: Levava carão, que era rígido, 
não sei se o fator dele morar em Porto Alegre, não conviveu mais aqui né, lá em 
Porto Alegre tinha mais liberdade, então ele dizia pra mim que as festas, eles 
consideravam as festas do Chove eram melhores do que aqui pra ele, eu já gostava 
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daqui né eu vivenciei mais aqui o Fica Ahí, do que eles que já são, tem diferença da 
Maria de 15 anos, dele de 5 então eu vivenciei mais aqui, não peguei as fases áurea 
das festas que eles participaram. E: Sim. E haviam determinados valores, limites ou 
regras determinados, impostos pela direção aqui do clube que os membros 
deveriam seguir? D¹: Ah sim, tinha os rapazes que tinha que respeitar as moças, 
não podia aperta muito. E: Risos. D¹: Não podia pegar na mão, era só olha. D²: Não 
podia dar carão. D¹: A moça não podia dá carão, não podia ficar de par com uma só, 
tinha que dar oportunidade para as outras dançarem. D¹: Muitos risos. D¹: Para as 
outras dançarem. E: Tinha que dançar com mais de uma, não podia dançar a noite 
toda só com uma dama?  D¹: Não podia, as vezes eles não gostavam muito, mais 
era assim voltava para os pais né, as vezes até dar oportunidade para as outras 
moças, porque ficar só com aquela moça, porque só aquela moça ia dançar, as 
outras também vinham pro baile (Risos).  D¹: Claro que a gente não gostava né? E: 
Sim. D¹: A gente tacava o olho e já queria e já queria ficar. E: Sim, queria dançar 
toda noite né? D¹: Toda noite. D¹: Essas eram as maneiras de, as vezes na roupa 
também né. D²: Tinha que vir de traje completo. Traje de roupa. D¹: É. Traje social , 
depois é que foi se adaptando mais a moda atual. E: E se não viesse social não 
podia entrar?  D¹: Ah se viesse de tênis no caso, não entrava, tinha que ser sapato. 
E: Era barrado? D¹: Ah é, era barrado. E: E não podia entrar? D¹: Nem subia. Ah e 
era palito. Era palito que chamavam na época né. D²: Era.  D¹: Blazer de agora, 
casaco né. Quando era exigido, tinha que vir de traje, gravata, as vezes até, até 
aliviavam um pouco, mas se viesse com traje esportivo não entrava.  E: Sim. E 
essas normas que tinha no clube elas eram iguais pra homens e pra mulheres ou 
havia uma diferença? D¹: Sim, sim. Moça também não podia tá muito decotada, 
sainha, na época, na minha época que a moda era mini saia (Risos) a mini saia. D²: 
Tinha que ser abaixo do joelho. D¹: Não podia muito curta. E: Mesmo sendo moda 
não podia?  D¹: Mesmo sendo a moda não podia, tinha que ter o pudor a moça. D²: 
Era moça de família. D¹: De família (Risos). Não era muito adaptado por uma moça 
andar muito exposta, tinha que ser mais recatada. E: Sim. D¹: Podia até andar na 
rua, no seu dia a dia, mas aqui tinha que ser mais recatada. E: Mas o 
comportamento fora do clube também eram cuidado? D¹: Aah também, se a moça 
era muito assim [...]. D²: Saidinha (Risos). D¹: E no clube dava uma de quentinha e 
depois saracoteava muito lá na. D²: Muitos risos. D¹: Ah fora. D²: Ficava queimada. 
D¹: Era queimada no clube, as mães já cochichavam ela não é boa companhia, ou 
as vezes até o próprio presidente do clube chamava a moça ou o rapaz que nãoo 
estavam se comportando devidamente fora né, não era muito com seus 
comportamento, adap [...]. como é que? agora me fugiu. D²: Era censurado. D¹: Não 
mas éé. E: Adequado? D¹: Adequado ao quadro social do clube. E: E se não 
seguisse as regras que eles estipulavam, acontecia alguma coisa?  D²: Era até 
suspenso. D¹: Ah sim. E: Suspenso? D¹: Era suspenso mesmo. D²: No mínimo seis 
meses. E: Nossa seis meses. D²: E eles suspendiam em época do carnaval, eles se 
comportavam. E: Aah. D¹: E se nesses bailes de Carnaval tivesse briga no salão, o 
rapaz também era suspenso, por seis meses, podendo ser expulso da sociedade. E: 
Era bem rígido mesmo. D¹: É. E: E nos outro clubes, já não tinha tanto isso? D¹: Eu 
creio que sim, que tinha também, tinha também. O Chove também. D²: Tinha até 
fiscal de baile (Risos). D¹: Risos. Euu não peguei (Risos).  E: (Risos). D²: A Maria 
Teresa Barbosa que disse que tinha. D¹: Apertando a moça demais (Risos). E: E se 
tivesse agarrando eles chegavam e diziam para soltar. D¹: Ah sim. D²: Uma senhora 
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de respeito dizia e foi suspensa do Chove. E: E como as mulheres foram 
construindo seu espaço aqui dentro do clube Fica Ahí? D¹: A acho que as mulheres 
sempre tiveram seus espaços né? eu acho que pelos trabalhos manuais, na fase do, 
da minha mãe eles falavam assim, os homens tomavam conta da copa, a diretoria 
né, dificilmente a diretoria se divertia nos bailes, faziam uma escala, então 
geralmente os homens cuidavam da copa e as mulheres é que faziam a parte da 
alimentação do baile, que tinha assim os bailes na épocas deles que era com janta. 
E: Sim. D¹: Tinha janta, não era só, então as mulheres as vezes até traziam de casa 
a comida até preparada, as partes comestíveis  prontas, ou realizavam na cozinha 
do clube, então acho que a integração da mulher teve mais nessa parte né braçal 
das comidas e os homens mais na parte de organização da festa, aquela irmandade, 
aquela confraternização deles, a organização, eu acho que a mulher sempre teve 
participação, pelo menos que a mãe comentava. D²: Dificilmente mandavam fazer 
algo fora como agora só comprava bebida. D¹: É não é como agora que a gente 
contrata um Buffet, a gente que é da diretoria, compra salgados, era tudo feito por 
elas. E: E nos cargos que tinha da diretoria as mulheres participavam?  
D¹: Elas participavam, mas só assim os cargos eram mais direcionados aos homens. 
E: Aham. D¹: A tesouraria, ã a diretoria, era mais composta por homens, eu acho 
que a mulheres nem participavam das reuniões. D²: Só a rainha. D¹: É né. Acho que 
elas eram mais assim, as esposas do tesoureiro, a esposa do presidente, elas 
tinham essas atividades, mas acho que frequentar reunião, acho que mais pra cá. 
Acho que nem eram convidadas pra participar da diretoria. D²: Era só secretário, 
tesoureiro. D¹: Sim, as mulheres eram mais da parte social, mas ativamente em 
diretoria, elas não participavam de reuniões. E: Não tinham as mesmas funções dos 
homens? D¹: Não tinham as mesmas funções dos homens, acho que teve de um 
período pra cá, do século vinte pra cá. E: Sim. D¹: Por que aqui no clube mesmo, 
presidente mulher só tem uma né. D²: A Maria Helena e a Edi, Nair Edi que foi vice-
presidente. E: As fotos que eles tem na secretária, só tem uma mulher. D¹: A Edi 
Pinto, foi vice do Ariovaldo. É que vice quase não aparece né (Risos). Muito risos. 
D²: A última presidente mesmo foi a Maria Helena. 
Clube negros 
E: E em relação aos clubes de antigamente onde havia uma separação entre clubes 
negros e clubes brancos, qual a opinião das senhoras a respeito das razões dessa 
divisão que havia entre os clubes? D²: O pessoal aceita né. E: É. D²: O pessoal 
aceitava. E: E não tinham vontade de frequentar? D²: É se tinha não, só iam quando 
eram convidados, nos bailes de Carnaval não tinha essa, já era criado ali é clube de 
branco aqui é clube de preto e a gente já considerava um respeito, não não assim 
essa coisa de brigar e como hoje que é um direito, mas hoje o pessoal briga, quer 
pra participar da festa. Ou quando era um aniversário, os Diamantinos, o Centro 
Português, que era mais aberto o baile de debutante, eles sempre convidavam cinco 
moças pra debutar no Centro Português. E: Moças que eram negras? D²: Acho que 
eram negras, ou então elas iam quando casavam, depois quando casavam e iam 
pra lá tudo bem né e depois o Diamantinos, com a função do meio universitário, que 
eu acho que foi em 68 né, o baile universitário que até então os bailes eram feitos na 
Universidade. Mas isso era uma coisa bem feita, o pai tinha que ser sócio do clube, 
porque ter universitário negro era raro, ainda mais. E: Era mais difícil?  D²: Era um 
ou dois e os sócios do clube, uma coisa bem pensada. E: E se algum branco 
quisesse entrar aqui no Fica Ahí, não podia era barrado? D²: A regra era igual, tinha 
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que passar por um, pela diretoria. Eu tinha um primo, que era bem claro, e ele 
apresento a proposta e não foi aceito. E: Não deixaram ele frequentar? D²: Mas o 
pai dele e ele, mas  eu sou, minha mãe é negra (Risos). E: Ah. D²: Foi rejeitado. E: 
A dona Maria Teresa Barbosa, que me contou uma história da neta dela, que não 
deixaram ela ganhar o concurso, porque ela era branca e ela no dia chorava 
dizendo, mas eu sou negra e não conseguiu ganhar. D¹: A pele já ficava um pouco 
mais clara. D²: Já não. D¹: Ficava na confusão. Eu não peguei muito essa fase 
dessa divisão, eu já sou mais aqui da década de 70, tinha até o ã, essa função, eu 
vivenciei mais aqui dentro do Fica Ahí, eu peguei mais a fase do Fica Ahí e boate, ai 
a gente ia na boate, mas essa coisa de que ela frequento, mas tinha oo baile 
universitário, tinha o baile do chapéu,  essas coisas ai eu não peguei e eu assim 
problemas com festas em clubes de brancos eu não tive porque, quando eu já 
comecei aa eu vinha só no Fica Ahí, depois já na fase mais madura já tinha esse 
intercâmbio da Universidade  e os clubes sociais negros, não existia a Apespel 
ainda, mas o Fica Ahí tinha a rainha e a Duquesinha, iam visitar o Comercial, iam 
visitar  o Caixeral, então ia visitando os clubes, nem eram chamados de clubes co-
irmãos agora que são, mas eles mandavam o convite, pra rainha e a sua corte. E 
outra que era uma oportunidade pra mim que era negra e que nunca tinha entrado 
em clube de branco, era uma oportunidade de conhecer. (Risos).  E: Sim. (Risos). 
D¹: Pra gente ver qual a diferença que tinha, então a gente era da corte da Rainha e 
da Duquesinha, a gente ia e ficava encantada olhando, porque geralmente clube de 
negro é de negro e de branco é de branco, só passava na calçada e olhava, 
admirava, eu sei que uma vez a gente, foi no Comercial que era assim, que falavam 
que era uma maravilha, então a gente era criança e já entrava olhando pros lados, 
olhando o lustre, olhando pra tu que era lado, tudo encantada. Então essa fase, eu 
peguei mais essas visitações. E: E o que significou frequentar um clube referência 
para etnia negra, que de certa forma era para elite negra na cidade de Pelotas, além 
dele ser um espaço de sociabilidade, lazer e recreação, o que significou para as 
senhoras frequentar um clube que era para os membros negros? D²: Ah era um 
orgulho, mas a gente falava que era Fica Ahí e as portas se abriam (Muitos Risos). 
D¹: Ah é só, até lá né as vezes a gente vai pro Rio de Janeiro, São Paulo e se tu diz 
que é do clube  Fica Ahí e eles ficam encantados. E: É famoso até lá pra cima?. D¹: 
Famoso lá pra cima, na época saiu naquela revista Raça, uma reportagem do Fica 
Ahí, que é muito conhecido, ã eles vieram aqui porque disseram que aqui tinham 
uma vontade de conhecer. D²: E lá não tinham né? D¹: Não, lá no Rio não, em São 
Paulo tem, mas o Fica Ahí, é muito reconhecido no Rio São Paulo e agora mesmo 
na diretoria é que as vezes a gente, o presidente  recebe convites para participarem 
lá da. D²: Semana. D¹: Semana da consciência negra, que tem lá e as atividades 
relacionadas a etnia negra. E: Que legal né? o clube aqui do Rio Grande do Sul, 
Pelotas ser reconhecido lá.  
Senhoras ficaianas (mulher negra; papel da mulher) 
E: Essas próximas perguntas então é pensando no papel da mulher dentro do clube. 
Então a realização dos concursos de beleza para a escolha da rainha e Duquesinha, 
não sei se tinha alguns outros concursos, eu até tinha colocado da mais bela negra, 
mas acho que esse é mais atual. D¹: É esse e mais atual. E: Naquela época eram 
escolhidas mais rainha e Duquesinha né? D¹: É e não era concurso era escolhido 
pela diretoria. E: Aham. Era escolhido pela diretoria e tinha algum critério para essa 
escolha? D²: É geralmente chamavam as filhas da direção, eram escolhidos a dedos 
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mesmo (Risos). E: Sim, não tinha uma votação assim com critérios. D²: Ah não, 
geralmente tinha um plano, era o presidente. E: Mas tinha que ser sócio do clube? 
D²: Ah, sim. D¹: Sim. E: O pais [...]. D¹: Tinha que ser sócio os pais que 
participavam, as vezes até os pais eram sócios. D²: Avós. D¹: ou não tinham muita 
atividade, mas ai convidavam em reconhecimento pelo avó ou pela avô, que muitos 
fizeram pelo clube ou tiveram participação em diretoria, então era convidados. D²: É 
como é hoje né, essas titular pra mim são escolhidas [...]. D¹: É até hoje. D²: [...] 
atuação da mãe. E: Sim e [...]. D²: pelos pais. E: E as senhoras acham que quando 
começo a ter essa escolhas de rainha e Duquesinha  de certa forma  influencio na 
visibilidade da mulher dentro do clube? Por que no caso valorizava a beleza da 
mulher negra. D¹: Éé. D²: É que desde pequena já já tinha. E: Aham, já tinha. D¹: Já 
tinha né. D²:  alguém que conhecia fulano, aa rainha  inclusive até durava mais, era 
dois anos, não era, ou era a rainha durante a gestão da diretoria. Tinha alguma 
coisa de madrinha, madrinha batizava o clube e ficava até morrer, agora hoje é 
madrinha anual né? D¹: Eu nem sei se tem título de madrinha aqui. D²: Tem as 
madrinhas de uma escola de samba. Aqui é madrinha que batizo o clube. D¹: É 
porque aqui no clube tinha que eu peguei era rainha da primavera, que era 
considera a rainha do clube e tinha a rainha do carnaval, ai com a função da criação 
da Apespel porque nos clubes brancos, a rainha era rainha [...]. D²: Só uma. D¹: [...] 
só uma, nós aqui mesmo já tínhamos a rainha [...]. D²: que debutava já era escolhida 
a rainha das Debuntantes entre “da primavera” e a do carnaval, sendo que a do 
Carnaval é que era a rainha do clube. D¹: A rainha da primavera era a rainha das 
debutantes. D²: eles não entendiam porque só tinham uma Rainha. E: E nos outros 
clubes negros como o Chove Não Molha, o Depois da Chuva, era que nem aqui no 
Fica Ahí duas rainhas. D¹: Não ã, não me lembro. E: Era só aqui? D²: Não, acho que 
não, agora tu me aperto, mas depois acho até que a rainha da primavera que foi que 
eu me lembre foi a filha da ninetinha, acho que o Chove não tinha, só se tivesse 
antes. D¹: É eu o Chove eu creio que tinha só Duquesinha e rainha. E: Sim, era uma 
tradição daqui? D¹: É. E: Ter duas rainhas? D¹: Era tradição daqui ter duas rainhas, 
a gente até teve que sistematizar no final, porque as vezes os clubes sócias 
brancos, não sabiam se convidavam a rainha do Carnaval ou se convidava a rainha 
da primavera. E: Ah sim. D¹: (Risos). Qual é que era a rainha do clube né. E: Virava 
uma confusão né?  D¹: Até nós que éramos daqui, a gente custo a entender, mas ai 
a rainha da primavera, era a rainha das debutantes. E: Então ela vinha só quando 
tinha os aniversários? D¹: Ela ficava só naquele dia né e a rainha do carnaval, sim 
que era a rainha do clube que fazia visitações e apresentações, que apresentava o 
clube em outras festividades. E: Sim, ela era a oficial do clube? D¹: Era a oficial do 
clube. E: Então, as senhoras ficaianas são agentes históricas do município, 
auxiliaram na construção da história do clube Fica Ahí pra ir Dizendo, são 
protagonistas deste espaço. Levando em consideração todas essas bagagens que 
as senhoras trazem, porque as vivências de vida elas caminham junto com as 
experiências que tiveram aqui no clube, não tem muito como separar né na fala das 
senhoras dá pra perceber isso, eu queria saber se esses fatores, como as 
experiências que tiveram aqui junto com as vivências de vida, elas influenciaram de 
alguma forma no papel das senhoras enquanto mulher perante a sociedade? D¹: A 
maneira de se portar, saber se portar, as etiquetas (Risos). E: Sim (Risos). D¹: É 
influencio pra mim bastante né, pra mim era como tu ti portar, como tu ti comportar, 
como enfrentar alguma atividade  né, então eu assim pra mim, eu sei na parte que 
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tem do preconceito, mas eu , não vou dizer que não vivenciei preconceito, vivenciei 
mas na minha época foi mais né velado. D²: Eles respeitavam. D¹: É eles 
respeitavam né, o negro que tinha estudo era inteligente. D²: Eles tinham que 
obedecer. E: Era outro patamar né?  D¹: Aham, era outro patamar (Risos). Eu 
mesma não tive barreiras, sim porque eu fui diretora em duas escolas, pelo 
município e pelo estado, no estado eu me aposente na direção, então eu assim, 
apesar de ter essa dificuldade pra mim, me ajudou a enfrentar muito, porque eu 
mesmo toda vez, no município eu tive na direção, tá era só eu e a coordenadora 
então no estado eu já peguei direção, então eu mexia que tinha as minhas bonecas 
susi porque [...]. D²: Muitos Risos. D¹: eu era, a diretora era preta e as minhas vices 
eram loiras, então eu geralmente e as gurias chegava alguém na escola e dizia 
assim eu quero falar com a diretora, ou geralmente se direcionavam a Laura e a 
Sandra dizia, não a diretora é aqui oh (Risos). E: Aaah. D¹: (Risos). E a pessoa 
ficava sem graça, então até hoje eu digo assim para as gurias viu como a coisa é 
velada, porque ã geralmente a loira de olho azul, se direcionavam a ela e a gente e 
a Laura que era loira, mas não tinha olho azul, mas ela era todo miudinha, toda 
bonitinha né, sempre e, mas eu não tive essas dificuldades, na escola me 
escolhiam, me aceitavam. D²: A Eva mesmo foi e queriam deixar ela assumir né, ela 
era professora. E: Por que ela era negra? D²: É, ela foi foi nomeada. D²: Quem era a 
Eva? D²: a Eva mãe da guria aquela. D¹: Da Adriana? D²: Não, a professora Eva. Ti 
lembra da vila da daquela que era amiga da [...] a Dona Antoninha, ela foi nomeada 
pra fora pra ser. D¹: Aah. D²: Pra diretoria e não queriam deixar ela assumir porque 
ela era negra, ela podia ir como professora, mas como negra não, ela batalho até, 
até diz que foi inclusive até quem deu apoio pra ela foi o prefeito da cidade que era 
alemão. E: Sim, imagina. Por que não queriam deixar. D²: Não pra ser professora 
tudo bem, agora pra diretora não. E: Mesmo ela tendo toda uma formação. D¹: É e 
as vezes tinha preconceito pelo próprio, não sei se to me desviando da pergunta, 
mas ã as vezes tinha preconceito do próprio negro, sim, porque eu quando comecei 
a lecionar eu peguei alfabetização e uma negra disse que não queria que o filho dela 
fosse alfabetizado por uma negra, porque nego não sabia ensinar. E: Aah eu não 
acredito nisso. D¹: (Gargalhadas). Sim, eu não quero a minha filha com essa 
professora negra, porque nego não sabe ensinar, então ela queria a professora da 
filha fosse branca. E: Imagina o que ela ensinava pra filha dentro de casa né?  D¹: O 
próprio negro tinha esse receio de do professor ser negro, o que ele vai ensinar. E: 
Sim. D¹: Então ela tinha aquela ã, ela mesmo desvalorizava a etnia dela. E: Ela tinha 
que ter orgulho de ter uma professora negra. D¹: Não, mas quando eu cheguei na 
escola, assim apresentaram a professora o olho dos nego, foram tudo falar com a 
diretora (Gargalhadas). Enquanto que os brancos, as crianças brancas ficavam 
admiradas, aii eu vou ter uma professora preta. E: Aaaah. D¹: Pra eles era uma 
novidade né. E: Sim. D¹: Mas pras professoras negras não, mas isso que a diretora 
era negra, mas era mulata, então eles não consideravam negra né, ai foram falar 
com a diretora e a diretora Olga era uma das sócias daqui né, ela foi rainha aqui do 
clube e ela disse gente mas eu sou negra, ah não a senhora não, a senhora é clara. 
E: Mas que coisa isso. D¹: Tinha isso ai também, quando tu tinha a pelezinha mais 
clara tu não era considerada negra, eu sei que eu cheguei em casa e disse assim 
pra mãe, iii vai ter confusão, porque eu cheguei naquela escola. D²: (Risos). D¹: Sou 
preta e cheguei naquela escola, eu acho que não vou conseguir dar aula (Risos), 
então. E: Para gente ver como as crianças não tem essa maldade. D¹: Não. E: Não 
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são preconceituosas. Os pais [...]. D¹: Os brancos ficaram admirados porque nunca 
tinham tido uma professora preta e os pretos não queriam professora preta porque 
professora preta não ensinava bem, não ia saber alfabetizar o meu filho. D²: Quando 
eu fui lecionar em Pedro Osório né, então um serviço feito por um negro era bem 
feito, eles diziam ah não, não não, serviço de branco é relaxado. D¹: Gostava de 
preto que tinha estudo né.  D²: E eu tive uma funcionária quando eu fui ser 
nutricionista da escola, eu vou ti aceitar como chefe porque eu conheço a tua 
família, porque eu não gosto de ser mandada por negro, aquilo saiu assim. D¹: 
Assim, sem maldade. D²: (Risos). Não gosto que negro me mande saiu automático 
praticamente. E: Nossa. Hoje em dia que já não era pra ter discriminação ainda tem. 
D¹: Ainda tem, ficam com o narizinho torcido, eu vejo pelo o meu irmão teve dois 
relacionamentos, então a primeira esposa dele era clara, mas era mulata, bem clara 
que a família aa sogra dele, era casada com um branco e já no segundo 
relacionamento também ele caso, ai ele caso com uma branca, família branca né, 
então as vezes veem o meu sobrinho de dez anos ele e bem clarinho né e todo 
apaixonado pela tia (Risos) , então ele fica, então tem pessoas que passam na rua e 
vêm o Arthur, aquele eu já digo pra ele, tu é, tu é saroba, tu é negrão (Risos). D²: 
Risos. D¹: Então ele é bem claro, alto então me veem de braço dado e as pessoas 
ficam admiradas olhando então tem essa diferença, eu mesmo tenho uma afilhada 
também que ela o pai, a minha sobrinha é negra, bem jambo, mas tem o cabelo liso 
e pro lado da mãe dela teve cruza de branco com negro ee a Karen também, é bem 
carinha quem olha pra ela não diz que é negra eu até mecho com ela minha 
escravinha Isaura. Então ela anda comigo e com ela, eu sou a dinda um e ela a dois, 
então ela anda no meio de nós e uns ficam assim olhando, mas o que aquela guria 
no meio daquelas duas negras, então até hoje assim o olhinho vai assim meio que 
disfarçadinho, mas vai olhando. E: O que não deveria mais acontecer né.? D¹: Não 
deveria né, agora já teve muito ãã inter-racial então já tá tudo misturado né. E: Sim, 
o Brasil é assim. D¹: É o Brasil é assim. E: É uma mistura. 
Dança (memórias; festividades) 
E: As próximas perguntas, são as perguntas que as senhoras que entrevistei estão 
com mais dificuldade de lembrar que é sobre a Dança mesmo. D¹: É eu não me 
lembro assim das danças que eu tinha, era aquelas danças era as danças da época 
do Michael  Jackson, pra mim eu não me lembro. D²: Era samba.  E: A senhora que 
época começo a frequentar aqui? D²: Ah eu nasci em 45, mais sete, em 52, as mães 
não traziam para os bailes, como trazem hoje bebe, com dois, três anos, é eu já 
tinha uns seis anos, sete anos. D¹: É eu sou mais da época da discoteca [...]. D²: 
Pequena nós íamos em bailes infantis, com seis anos, agora hoje as mas trazem, 
desde pequeno. D¹: Eu mais de discoteca, o swing, aquele samba swing, aquele 
swingado, tempo do Bebeto, aquilo era samba swing né. D²: É, engraçado como 
muda. D¹: Agora meu fugiu o nome das danças (Gargalhadas). Me apago a 
memória, mas mais era discoteca, sambas swing, samba. E: A D. Heloisa falo do 
iêiêiê, que tinha. D²: É iêiêiê. D¹: É eu não peguei iêiêiê, eu nasci na época da jovem 
guarda, mas não peguei a a jovem guarda. E: E a Dona Sirley, falou também de 
uma Dança não sei se era da época das senhoras, era conga ou congada. D¹: Ah é, 
isso não é do meu tempo. E: É. D¹: Acho que isso era mais do tempo do meu pai e 
da minha mãe. D²: Acho que quem preservava mais era o  Chuva né. D¹: É  eu é 
mais discoteca, samba, swing. D²: Aqui era mais o samba. Por que aqui era mais 
comportado, tinha aquela Dança de rebolar, não podia ser dança sensual. D¹: A 
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dança do passinho, que era do tempo do Michael Jackson, não me lembro como que 
era o nome daquelas músicas do tempo, acho que era discoteca. E: É eu acho que 
era. D¹: É discoteca e balada, não sei se naquela época se chamava assim, essas 
danças de balada. E: E tinha mais aqui no clube, danças de casais ou individuais? 
Ou era mesclado? D²: Era mais casais né, chegava o rapazinho tirava a moça pra 
dançar, a moça não podia dar carão, não podia sair dançando sozinha pelo salão, 
tinha que esperar que alguém tirasse? D¹: É de dançar sozinho, solto é mais da 
minha época. E: Aham. D¹: Da minha época, ainda tinha assim [...].  D²: Assim com 
a moça não podia dar carão, se dava carão ela era suspensa. E: O carão é famoso 
(riso). D²: É era suspensa. D¹: Sou mais da época de dançar solta, a gente dançava 
sozinha, de grupo de rodinha. D²: Isso é mais na tua geração. D¹: Na década de 80, 
90. E: E mesmo se não gostasse da pessoa era obrigado a dançar? porque não 
podia dar carão. D²: Ah era obrigado a dançar, tinha que se esconder, mas não 
podia dar carão e não podia se esconder muito, se não ia lá no presidente e era 
suspensa também, chamava os pais delas. E: Que horror, a mulher não podia nem 
escolher com quem queria dançar. D¹: Dança nem que depois tu dispara. E, D1, D2: 
Gargalhadas. D²: Ai combinava com um primo, depois me tira pra dançar (Risos). 
D¹: Muito obrigada e saia disparando, ia pro banheiro, ou já combina com alguém 
tira, um amigo, pra chegar e tirar (Risos). E: E tinha algum ritual ou cortejo, a ser 
seguido para tirar a dama para dançar, que o homem tinha que seguir?  D²: É na 
época chegava perto né. D¹: É chegava perto, se aproximava, pedia. D²: Não muito 
perto (Risos).  D¹: Na minha época chegava perto. D¹: Chegava perto, ou chegava 
na mesa, ou então, as vezes já vinha assim pegando a tua mão, na época, na minha 
época. E: Já podia pegar na mão? D¹: É já podia pegar na mão, chegava ali tocava 
na mão ou se direcionava. D²: Também já se conheciam né. Tinha a época do 
Ginásio, só que na época do Ginásio, só que não era [...].  D¹: É eu peguei [...]. D²: 
As turmas não eram mistas, só de rapazes ou só de meninas. Então mais ou menos 
já se conheciam. D¹: É eu já peguei a reforma do ensino, bom eu com rapazes eu fui 
ter contato no ensino fundamental, eu estude no São Benedito era uma escola só de 
meninas, ai eu acho que no quinto ano que o São Benedito fico misto, não mas eu 
acho, eu estudei todo o, eu entrei no primeiro ano do primário e fui até o quinto ano 
do primário. D²: Ai era misto. D¹: Não, era só meninas. D²: Ah tá, porque o teu era 
particular. D¹: É o São Benedito, era particular e era só de meninas e depois quando 
eu ia fazer o exame de admissão, houve a reforma do ensino, ai eu já entrei no 
ensino fundamental eu fui pro Dom João Braga e no Dom João Braga que eu fui ter, 
contato com meninos, do sexo oposto porque até ai estudava só com meninas. 
E: Não podia ser junto? D¹: Não e o São Benedito era uma escola só de meninas. E: 
Sim, agora atualmente ele é né? D¹: Agora eu não sei se retorno, teve uma fase 
mista e agora não sei se tá só de meninas de novo. E: Eu fiz estágio, mas foi no 
Nossa Senhora da Conceição. D²: Ah é particular. E: É um instituto só de meninas. 
D¹: Aqui perto. D²: É aqui perto da faculdade SENAC. E: E a partir das memórias 
das senhoras sobre os carnavais que aconteciam aqui no clube, como por exemplo: 
blocos e bailes carnavalescos, as senhoras lembram como a Dança aparecia nos 
carnavais aqui do clube? D²: Como assim? Os carnavais que tiveram aqui porque 
era bem famoso os bailes, carnavais e blocos. As senhoras lembram como a Dança 
aparecia assim, o mais forte era o samba né? D²: É o samba, a marcha. D¹: No 
tempo da minha mãe e do meu pai, era mais as marchas, bailes de carnaval, dança 
de par que eu dava risada deles quando contavam e eu dizia pra eles, baile de 
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Carnaval pra dançar de par?(Risos). Ai depois já na minha geração, já eram as 
músicas do Rio de Janeiro, os sambas enredos, eram as musiquinhas antigas, 
mamãe eu quero, tinha músicas de marchinhas antigas e tinham músicas atuais, 
sambas enredos. D²: Mas os ritmos são do Rio de Janeiro. D¹: É ritmos do Rio de 
Janeiro. E: E aí tinha o desfile da corte?  D²: Ah sim, o baile só começava depois 
que entrasse a rainha com a corte. E: Sim, e nessa corte era só desfile? Tinha 
algum passo marcado? D¹: Não era só música do Zé Pereira (Risos), tararará, 
tararará, era né? D²: Era e depois era coroada. D¹: Mas o baile iniciava, não sei na 
tua época. D²: Não, o baile só iniciava depois que a rainha entrasse. D¹: Ah não, na 
minha época o baile iniciava, depois parava e entrava a corte e a rainha. E: E não 
tinha uma apresentação dela, era só um desfile? D¹: Não, anunciavam porque ai 
tinha o orador da diretoria, que ai já tinha começado o baile e depois quando 
chegava a rainha lá na rua a gente avisava a o baile parava, o pessoal se sentava, 
tinha mesas por causa que nas redondezas da copa, entrava a rainha o, dava 
espaço pra rainha a rainha entrava, sempre com o presidente, presidente né fazia 
fazia duas voltas no clube e e depois a gente sambava sozinha e com a rainha. E: 
Só as mulheres? D¹: Não, só a corte exibida (Risos), fazendo um show a parte com 
a rainha, depois ia pra sala de honra para tirar as fotos. E: Mas então nessa 
apresentação da corte tinha um momento em que se dançava? D¹: Mas só a rainha. 
E: Só a rainha no salão Dança, podia até as outras pessoas estarem dançando de 
pé? E: Mas o foco. D¹: Sim, mas o foco no salão era a rainha. E: E a dança era 
samba? D¹: É, ai fica uns minutinhos ali, dançava com a música do Zé Perera, 
depois tinha uma outra música e a gente ficava ali sambando, ai encerrava e o 
pessoal seguia continuando o baile, ai tinha o momento das fotos e e ai quem era 
rainha não aproveitava muito, o primeiro baile não aproveitava muito. D²: Tinha que 
fazer visitas. D¹: Por que tinha o coquetel na casa da rainha, que oferecia pra corte e 
vinha pra cá pro salão, a gente chegava aqui no clube quase, se o baile tava 
marcado pras onze horas, começava lá pela meia noite, então a corte chegava umas 
duas horas da madrugada, porque tinha que dar aquele tcha (Risos). E: Ah chegava 
depois? D¹: Chegava depois, ai depois o baile ia até cinco, seis horas. D²: E as 
visitas no clube né. D¹: Na minha época não tinha visita no clube, eu acho que foi 
mais geração que eu pertenci, fiz parte da corte em 78, 79 eu acho e da geração de 
90 pra cá que começou. D²: Mas elas não iam visitar os clubes? D¹: Não ia mais a 
Duquesinha, a rainha, a rainha não ia o máximo que a gente ia visitar era o Chove, 
saia daqui e ia lá visitar o Chove, mas ai nos outros clubes sociais de branco a gente 
não ia, só aqui mesmo no Fica Ahí, que de 90 pra cá que teve essa visitação, quem 
visitava mais era Duquesinha, a Dquesinha que ia nos outros clubes sociais. E: 
Relembrando suas memórias e experiências que tiveram nas festividades do clube, 
como bailes (debutantes, estudantes, primavera, Páscoa, Natal, Suéter e azul e 
branco), como era a relação da Dança com o clube Fica Ahí? Como era a presença 
da Dança nos bailes? D¹: Ah eram as danças atuais do momento. E: Todos esses 
bailes que tinham, ã sempre, em todos os bailes e essas datas comemorativas 
sempre tinha a Dança? D¹: Sempre tinha Dança, se era um jantar, era um jantar 
dançante, sempre tinha Dança. E: Sim, a questão da música era bem forte aqui 
também né? era música ao vivo? D¹: Era orquestras, conjuntos, eu nem sei quando 
quando começo a ter o bailes com som, olha a gente nem gostava, ficava furiosa 
(Risos). E: (Risos). Preferia música ao vivo? D¹: Sim, música ao vivo. D²: Acho que 
começo a ficar caro. D¹: É acho que até o Carnaval era conjunto. D²: Tinha um que 
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era o Sal de fruta, ele vinha só pra toca nos bailes. D¹: Ah o Motta, Seu Motta. D²: É 
Seu Motta, vinha só pra tocar. D¹: Ele era militar e tinha uma banda só de militares 
que vinham de Porto Alegre, era de Pelotas, mora em Porto Alegre e vinha, o 
presente dele era tocar nos bailes aqui do clube, então não era cobrado nada, mas a 
geração de 90 pra cá que começo o som e começamos a aceitar o som né, porque 
sempre nestas festividades começo a ter o som, mas em baile de Carnaval a gente 
não abria mão de ter conjunto, pra baile infantil até podia botar (risos), mas o baile 
adulto tinha que ser música ao vivo, nem sei se até agora na época do se  chego 
algumas vez a tocar, nem que seja uma bandinha pequena tinha que ser. D²: Eu me 
lembro que teve uma vez os guris pegaram os instrumentos (Risos). D¹: Ah foi, 
porque muitos saiam em escolas de samba. E: Sim. D¹: Ai, tentaram botar som, ai 
eu sei que eles quando vê foram em casa e trouxeram os instrumentos e entraram. 
E: Ah e tocaram? D¹: Tocaram (Risos). E: Fizeram música ao vivo? D¹: Fizeram 
música a vivo, foi no finalzinho né, mas teve música ao vivo. E: E sendo música ao 
vivo ou sendo rádio, instrumental havia diferença na Dança? 
D¹: Não, não a Dança a mesma, é que a gente achava que. E: O entusiasmo era 
maior? D²: Se tu não controlava, os adultos tomavam conta do baile (Risos). D¹: Ah 
é era difícil. E: Sim. E o clube Fica Ahí, incentivava a prática da Dança não só nos 
bailes, mas na rotina do clube semanal do clube tinha o incentivo assim para 
Dança? D²: Não, era só nas festas. D¹: Só nas festas, mais tarde que depois no 
tempo do presidente Darion e Ariovaldo que houve um grupo de danças afro. E: A 
senhora lembra em que ano era? D²: Ele criou a diretoria de jovens. D¹: Criou a 
diretoria de jovens, acho que foi em 80, 90. D²: No tempo do Ariovaldo, não sei não 
me recordo agora da gestão do Ariovaldo, porque aqui no clube teve uma época que 
paralelo com o presidente, tinha a presidência do grupo jovem. E: Sim e nessa 
época tinha um grupo de Dança?D¹: Ai eles formaram um grupo de Dança, eles 
organizavam as festividades dos jovens, porque os jovens estavam se afastando né. 
E: Do clube? D¹: É do clube, ai eles fizeram essa parceria com a juventude. E: Sim. 
D¹: Ai começo a ter mais festividades e a senhora lembra que tipo de Dança eles 
dançavam nesse grupo? D¹: Eram danças afros, a professora Maria José que 
também era do clube, se formou em educação física, depois ela formo esse grupo e 
tinha um outro rapaz que também era formado em educação física formo esse grupo 
e esse grupo teve uma duração de uns três ou quatro anos. E: Sim. D¹: Era só 
danças afros, porque aqui no Fica Ahí, uns três ano teve, como era nome daquele 
jornal? D²: Era jantar do 20 de novembro. D¹: Era relacionado a semana da 
consciência negra, tinha um jantar afro, foi de bastante sucesso aqui, acho que 
durou. D²: Duas gerações. D¹: Uns dois anos D²: Dois anos. D¹: Foi o Darion que 
implantou né?  D²: Ai o Ariovaldo [...]. D¹: Assumiu né? D¹: A presidência né. D²: 
Teve um ano que ele não fez e no seguinte ele fez, porque era despesa né, era 
peixe. D¹: Era tudo comida [...]. D²: E vendiam enchiam o salão. D¹: Da etnia negra 
né, uma pena que não teve prosperidade né. E: É uma pena, que não seguiu. D¹: É 
foi uma festa, que olha as pessoas de até outras sociedades queriam participar, era 
bem, era bem e o salão era todo decorado, com motivos afro e as comidas e tinha 
as danças desse grupo. E: Eles se apresentavam nestas festas? D¹: Se 
apresentavam, na semana da consciência negra. E: Acho que na época de 1980 
né? D¹: 85 por ai, até 90. E: Sim. Ai eles ensaiavam? D¹: Ah ensaiavam diariamente. 
D²: Era uma mão de obra. D²: Até a roupa era adequada. D¹: E sempre pensando na 
questão da dança africana né? D¹: É africana. As origens afro, o presidente a 



 

 

220 

 

primeira dama, se caracterizavam, a diretoria toda se caracterizava e também os 
que participavam podiam vir caracterizados poderiam vir. E: Que legal pena que não 
tem até hoje. D¹: É, nessa fase acho que [...].  D²: Era muito trabalhoso. D¹: É era 
muito trabalhoso. D²: Iam longe buscar esse peixe, em Rio Grande. D¹: E foi nessa 
época acho que veio a Revista Raça. D²: A Revista Raça é. E: Por que tava em 
destaque o clube né? D¹: É, eu tinha essa revista, mas eu acho que nem [...]. D²: Eu 
acho que fazem mais ou menos parecida é em São Paulo. E: Ai será que a senhora 
não tem mais? D1: Eu acho até que foi fora na mudança. D²: Na enchente (Risos). 
E: Ai essas enchentes. D¹: Não essa Revista Raça a gente já morava na Barroso. 
D²: Sim, mas as primeiras não. D¹: Ah é, eu não me lembro se aqui no clube não 
tem essa revista. E: É eu ainda não acessei os documentos. D¹: É não sei se não 
tem essa revista porque. D²: Isso saia de três em três meses. D¹: Por que se ganho, 
eu até trousse umas fotos, mas depois vou tirar xerox pra ti. E: Tá, eu não sei se 
aqui não tem Xerox né, ali em baixo com a Bianca eu posso perguntar. D¹: Eu acho 
que ficava melhor em [...] esse aqui é meu pai e minha mãe no baile da primavera. 
E: Que lindos. D¹: Aqui no baile de carnaval. E: Que linda a roupa né. D¹: Baile de 
Carnaval do clube cultural Fica Ahí , em 21 de fevereiro de 1935, tu nem era 
nascida. E: Aah. D¹: Era o tempo que a gente fazia roupas iguais. E: Sim. D²: A 
diretoria também fazia. D¹: Faziam bloquinhos, com roupas diferentes, quando nos 
saia mais em corte. D²: Nossa mãe era costureira, então a gente fazia em casa. As 
costureiras também eram a maioria, empregadas doméstica. D¹: E era o fato 
também da gente se destacar. A gente vinha nos bailes de carnaval, fazia 
bloquinhos, fazia uma roupas diferentes, se destacar, ficar visível (Risos). E: Sim. E 
como era a relação das senhoras com a Dança nas festas? Dançavam e gostavam 
de dançar nos bailes? D¹: Aaah eu dançava. D²: Eu dançava, eu gostava já tinha 
muito mais por causa da Universidade, tinha a boate. E: E relembrando suas 
memórias em relação as festividades que acontecera no clube, o que o seu corpo ao 
dançar/se movimentar expressava naqueles momentos que ali estava, entre seus 
pares ã e seus amigos de convivência? O que as senhoras sentiam quando estavam 
dançando nos bailes, nas festividades? D¹: Ah a gente descontraia né, D²: Sim né. 
D¹: Descontração. D²: Por que naquela época a gente éé não trabalhava, os pais 
não deixavam trabalha, tinha que estudar, então nos bailes que a gente tinha um 
pouco mais de liberdade, mais a vontade. E: Sim. E a questão da preparação para 
vir pro baile também, como que era? D¹: Ah tinha arrumar os cabelos, enrolar os 
cabelos. D²: Alisar os cabelos (Risos). D¹: Tinha até vergonha de usar os cabelos 
(Risos). D²: O crespinhos (Risos). E: Ainda bem que agora estão assumindo seus 
cabelos. E: Em relação à Dança vivenciada neste espaço, no que contribui para a 
sua identificação ou auto-conhecimento enquanto mulher negra? E se contribui de 
alguma forma a dança assim? D¹: Aah sim, bastante né porque a gente descontraiu. 
D²: Se relacionava. D¹: Se relacionava com as pessoas. D²: Novas amizades de 
outros clubes, em Rio Grande, Bagé, era mais em Rio Grande e em Porto Alegre. 
D¹: Ah o Floresta Aurora a gente ia muito, os bailes de debutante eu peguei, que 
tinha esse intercâmbio com o Fica Ahí, quando tinha baile de debutantes. D²: Tinha 
em Rio Grande o Braço é braço e oo, me esqueci o nome do outro, me deu um 
branco. D¹: Rui Barbosa, não era?  D²: Não era em Porto Alegre. Era mais Rio 
Grande que tinha. D¹: Tinha duas sociedades em Rio Grande, era o Braço é braço e 
agora esqueci o nome do outro. E: Mas pensando nessa identificação enquanto 
mulher negra perante a sociedade, se a Dança influenciou de alguma forma se 
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contribuiu? D²: Sim, porque a gente né, dançava muito, era mais o samba. D¹: O 
samba swing também. Era mais swingado, tinha o cantores Bebeto. E tinha as 
músicas americanas também, que influenciaram. D²: É acho que isso foi mais na tua 
geração. D¹: É na minha época tinha mais as músicas americanas. E: A partir da 
Dança era o momento de sociabilidade né? D¹: É de sociabilidade. E: De se reunir 
com os amigos familiares. D²: É, naquela época a gente não tinha Televisão. D¹: É 
eu já peguei TV. D²: É, tu já pego. D¹: Já fui moderna (Risos). 
Identidade (coletiva, positiva e negra) 
 E: Pensando na questão da cidade de Pelotas ser uma cidade com ampla 
população negra, com contribuição cultural e material forte, mas que mesmo assim o 
negro não possui visibilidade perante a sociedade, como as senhoras deram alguns 
exemplos, em relação as escolas que trabalharam, bem como há discriminação em 
relação aos  negros: ao pensar nas relações sociais que aconteciam nos eventos 
festivos, o clube Fica Ahí propiciou, em algum momento, uma construção de 
identidade coletiva ou reforço dela  para seus membros?  D¹: É que a gente sempre 
teve identificação, sempre [...].  D²: É fazia as festas. D¹: As festas sempre pensando 
nas origens né e nos antepassados que contribuíram que fundaram. D²: No 
aniversário do clube os velinhos vinham tudo. D¹: Então no aniversário do clube, é 
uma data que a gente lembra por tudo que se passou pra até adquirir a sede social, 
porque até o momento de chegar aqui na Deodoro a gente passou por vários locais 
alugando né, então houve uma união da comunidade dos antepassados da gente, 
então a gente tenta seguir isso aí que é um orgulho né que mesmo com a geração 
de agora seja meio rebelde, mas depois com os anos ele acabam retornando. D²: É 
que agora eles já tem mais espaço, pelos outros clubes né naquela época e hoje 
eles vão nas escolas de samba, não deixa de ser uma sociedade. D¹: E mesmo 
assim eu observo [...].  D2: É tem vários bailes. D¹: Eu observo uma sobrinha minha 
ela vinha conosco nos bailes infantil, ela foi intitulada  aqui ai chego na adolescência 
se afasta né, lá não dá pra ir, não tem rapaz não tem não sei o que, a gente fica 
sentada tem mais é idoso, não sei que mais (Risos). D¹: Aquele clube é mais pra 
idoso, ai casam tem  os filhos, elas retornam procuram e chegam assim tiaa quando 
é que tem um baile infantil, ué mas tu não quer mais saber de coisa que tem espaço 
pra, ai elas vão se chegando pra gente ai já vão querendo  saber quais são os 
bailes, ai já querem pras filhas pegarem títulos, os títulos é bonequinha, então eles 
tem um afastamento de rebeldia, mas depois eles retornam. E: Sim e aí segue a 
tradição. D¹: Tanto é que a filha dela, ela não quis ser rainha, mas a filha foi, a filha 
quis (Risos).  Então tu vê, depois de tanto anos ela retorno. Então tem essa fase, 
eles se afastam, não querem mais saber e depois acabam retornando pro clube que 
ai depois vai passando vão amadurecendo. D²: Vão saindo da cidade, vão pra longe 
e também na [...].  D¹: Tem outras convivências. D²: É outras sociedades, militar. D¹: 
Mas no fim voltam (Risos), retornam. E: E a busca que o clube Fica Ahí tinha pela 
diferenciação social, evidenciada pela distinção material, através das vestimentas 
exigidas nos bailes, além da moral e dos bons costumes auxiliou na constituição de 
uma identidade positiva dos membros em relação à sociedade? Pensando assim, na 
vestimenta que usavam, no comportamento e o modo de agir e ser que fosse talvez 
uma característica dos membros daqui que olhando de fora assim, sabia aquele é 
um membro do Fica Ahí? D¹: Ah sabiam. E: Que os do Chove não tinham que era 
diferente. D²: Eu achava até que eles se arrumavam mais, as roupas deles eram 
mais caras, mas de gravata, eles não era de gravata. D¹: Não. D¹: Só quando 
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vinham aqui e aqui não podia tá com uma roupinha [...].  D¹: É que eles alegavam 
que aqui no Fica Ahí tinha que vir muito emperiquitados eu sei como é que 
chamavam com roupa a vontade, se tu ia a um baile de debutante tinha uma 
diferenciação assim, no Fica Ahí no baile de debutante tinha que vir de smoking, 
tinha que vir de smoking. Já um baile de debutante no Chove era uma muda de 
roupa, era uma coisa mais acessível, mais casual. Isso ai que dava diferenciação. 
Acho que o trajar era mais exigente, a festa era a mesma, tinha que ser roupa de 
festa.  D²: Outra coisa que eu acho que dava muito, a grande maioria do Fica Ahí, as 
mulheres tinha doméstica, mas a grande maioria era alfaiate e costureira, 
costuravam pra esses ricos. D¹: E fora aquelas pessoas assim que nem a mãe era 
era empregada doméstica, mas trabalhava com a família Carvalhada, então as 
vezes a patroa dava o vestido né, ou se não dava o tecido dava o dava, ia na 
modista dela e mandava fazer. A minha mãe mesmo bailes e festas assim só ia de 
chapéu, tinha uma senhora na rua quinze. D²: Nilza. D¹: A dona Nilza, era chapeleira 
dos ricos, mas como a minha mãe trabalhava com eles, quando a dona Maria 
Carvalhado ou eles iam fazer um chapéu, já mandavam fazer pra mãe (Risos). 
Então ai tinha também muita a ajuda das patroas. D²: A Elvira e a Dalva se 
arrumavam muito bem e eram domésticas. D¹: É uma vizinha nossa Celeste disse 
chamava a mãe de Quiquica, quando ia a um casamento era das luva ao sapato, 
parecia uma madame. E: (Risos). Toda chique. D¹: Mais toda chique, né então 
muitas vezes as patroa davam né, ajudavam. E: Mas de certa forma foi construída 
uma identidade. D¹: É. E: Dos membros daqui do Fica Ahí, que se diferenciavam 
dos outros? D¹: É se tinha uma festa no Fica Ahí, uns já diziam eu não vou no, 
aqueles nego vão ir tudo de fraque, todos emperiquitados (Risos), a gente também 
se  espelhavam muito nos brancos né. E: Sim. D¹: Nas roupas dos brancos, aqui era 
uma elite assim [...]. D²: Era cópia dos brancos. Sim, eram domésticas dos brancos. 
D¹: Então eram todos de fraque, até se tinham que usar cartola, usavam né, então 
eu digo assim, lá no Chove eram mais simples, era uma muda de roupa mais 
acessível. D²: Pra mim era mais cara, só não tinha aquela elegância. D¹: As vezes 
até uma muda de roupa poderia ser muito mais cara. D²: Eram porto, portuário 
ganhavam bem, não era uma fortuna. D¹: Acho que era mais o visual né. 
Clube Fica Ahí  
E: Pra terminar, a última pergunta eu queria saber o quê que o clube Fica Ahí 
significou na vida das senhoras, significa né porque ainda participam, qual a 
importância que ele teve? D²: Pra mim sair do Estado, a diferença, uma postura 
vaidosa, quando se sai do Estado tu sabe ti comporta, não precisa ficar aquela 
preocupação. Eu ia pra faculdade, pra congresso, a gente já tinha aquelas... ou por 
as mães serem domésticas, então aquilo pra nós era natural né e muitas das vezes 
até tinham o dinheiro, mas elas não dependiam qualquer coisa que elas queriam, a 
doméstica fazia, por ser empregada tinha aquela convivência, então aquilo era uma 
escola. D¹: Pra mim é tudo, é a minha vivência, minha segunda casa aqui tudo, o 
Fica Ahí é como Deus no céu e Fica Ahí na terra (Risos). Ah eu adoro o Fica Ahí, se 
fale isso aqui eu já [...]. E: A senhora já briga? D¹: (Risos), um tiquinho do meu clube 
eu já me irrito, até dento da própria família assim que tem uma turma das minhas 
tias que são mais chovista, até agora a geração atual estão vindo aqui, mas as 
vezes tinha aqueles pegas até de família, falava do Fica Ahí eu já me bicava (Risos). 
E: Já defendia? D¹: Já defendia o meu clube. D²: Aquela senhora, como é que elas 
diziam, as irmãs dela iam no  Fica Ahí. D¹: Ah dali da, esqueci o nome dela, que é a 
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presidente atual do Chove. D²: Então as vezes tinha briga, até entre a família. E: A 
D. Nina? D¹: Isso a dona Nina, porque nos tínhamos, nos temos uma tia que até o 
lado das netas dela foram Duquesinhas Chove, então a nossa, a nossa, as nossas a 
mães das nossas, eram irmãs né? D²:  As nossas avós eram irmãs, então tinha briga 
as vezes entre os primos, aah sai aquela negrinha do Fica Ahí (Risos), então tinha 
briga até entre família, a gente briga porque a gente tinha dois lados, tinha a Iná e a 
mãe Fica Ahí e a tia Marja era mais da, do Chove, então até entre meus primos tinha 
umas briga, umas rixas, agora que a gente já tá tudo velho que que já (Risos), mas 
até pra irem lá em casa já tinha uma coisa assim, tinha aniversário e uns já diziam 
iiii, tem que ir lá naquelas primas aquelas cheinhas do Fica Ahí (Risos). D²: Vai dar 
só negrada. 
D¹: Ai diziam eu não vou (Risos), naquela negrada do Fica Ahí, então até entre a 
própria família tinha essa resistência. E: Sim. D¹: Dee, mas eu o Fica Ahí é tudo né, 
eu posso tá afastada, mas assim to vive, no meu período de juventude acho eu na 
minha parte nunca tive muito afastada. E: Sempre presente? D¹: Sempre presente 
ou na diretoria, já frequentei a diretoria do Zé Luis, depois eu comecei a participar só 
como sócia, agora retornei como na diretoria com seu Raul, tanto como sócia nas 
atividades, então a gente tá sempre em contato com o clube. 
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Apêndice XXIII - Transcrições Maria José dos Anjos 
 
Entrevistada no dia 01/09/2015 com Maria José dos Anjos 
Local: Biblioteca do clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo 
Horário: 14h  
 
*Como legenda para as entrevistas colocou-se a letra “E” para as perguntas 
realizadas pelo entrevistador, e a letra “D” para as respostas do depoente. 
 
Clube Fica Ahí 
E: Primeiramente dona José, vou pedir para senhora se apresentar, falar nome 
completo, idade e profissão. D: Meu nome é Maria José Martins dos Santos, éé a 
profissão é professora de Educação Física, aposentada e to com cinquenta e oito 
anos. E: A primeira pergunta é como a senhora chegou até o clube? E como foi a 
sua inserção no clube? D: Bom o clube assim, já tava na raiz da família, dos 
ancestrais, antepassados, que frequentavam o clube tinha parentes que passavam, 
participavam dos cordões, aquelas função toda e eles participavam e a gente depois 
foi crescendo e o clube que assim que na época era clube dos negros, tinha o clube 
dos brancos, então nós começamos a vir aqui no Fica Ahí. E: E a sua inserção foi 
através da família? D: Da família é. E: E a senhora lembra o período, em que ano 
começou a frequentar o clube? D: Puxa tão distante. E: A senhora lembra a idade 
que tinha quando começo a vir aqui? D: É, deixa eu ver (silêncio), acho que era 
quinze, uns quinze anos por aí. E: Deixa eu fazer uma conta, quando a senhora 
nasceu? D: Eu nasci em 56. E: Na década de 1970 então, pelo resultado em 1971. 
D: É. D: E o clube Fica Ahí, foi o único clube que a senhora frequentou? E: Foi, mas 
a gente até ia no Chove também, mas a gente vinha mais aqui, até porque tinha os 
amigos que vinham mais aqui, mas quando a gente tinha oportunidade a gente 
também ia lá no Chove. E: E era permitido ser sócio aqui e frequentar outro clube? 
D: Sim, não tinha problema. E: A senhora só frequentou o Chove, o Depois da 
Chuva não? E: Não, porque acho que na minha época já não tinha mais, assim eu 
demorei a sair assim, porque na minha geração a gente demora mais pra sair, 
porque essa geração de agora começa a sair bem cedo, nos demorávamos mais pra 
sair pra ir pra festa, na noite, mas acho que já não tinha mais o Depois da Chuva, 
era só o Chove e o Fica Ahí. E: Havia determinados valores, limites ou regras 
impostas pela direção do clube, as quais os membros deveriam seguir? Lembra de 
alguma? D: É, tinha tinha umas coias bem rígidas, assim de comportamentos e 
posturas dentro do clube, que era exigido, por um lado era bom, para manter o 
ambiente assim tranquilo. E: A questão da roupa também era bem rígida né? dos 
trajes que tinha que ser sociais. D: Ah é, era coisa bem assim mesmo, a roupa era 
bem, era uma coisa que assim a pessoa tinha que colocar uma roupa bem 
adequada mesmo. E: Se não, não podia entrar? D: É. E: E a senhora lembra de 
algum caso de alguém que não seguiu uma regra o que aconteceu? D: Não me 
lembro, não visualizei nada a respeito. E: E a senhora lembra se essas regras que 
tinham eram iguais para homens e mulheres ou tinha diferença? D: É eram igual, 
acho que que na minha época não, acho que era mais mais rígido atrás né. E: E 
como as mulheres foram ganhando seu espaço aqui dentro do clube? D: Eu acho 
que foi quando a gente começo com o grupo aqui, eu até fui convidada, eu até 
participei muito tempo da diretoria. E: Da diretoria de mulheres? D: Mas não era 
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assim separado, não, era tudo junto, era uma diretoria e eu participava, participei de 
várias diretorias porque eu era membro da diretoria, não me lembro quando assim 
ganharam espaço. E: Por que os cargos como presidente, vice-presidente e 
tesoureiro era tanto para mulheres como para homens? D: É, presidente sempre 
foram homens, que eu me lembre. E: Acho que teve só uma mulher. D: É, teve a 
Maria Helena que foi, mas a maioria sempre era homem. E: Mas as mulheres 
podiam participar das reuniões e decisões da direção? D: Sim, é. E: E essa diretoria 
de mulheres a senhora lembra como era? D: Eu não participei dessa diretoria de 
mulheres não. 
Clubes negros 
E: Em relação aos clubes de antigamente, onde havia uma separação entre clubes 
negros e clubes brancos: qual sua opinião a respeito das razões dessa divisão? D: É 
tudo uma evolução assim do mundo, da conscientização das pessoas, porque 
somos todos iguais, então lá bem atrás, tinha a época dos escravos e foi vindo 
assim, mas se bem que o racismo e a discriminação racial continua, mas não da 
mesma forma como era, na época que tinha  a separação dos clubes havia isso ai, 
me lembro que a minha vó falava, não tendo relação com o clube, mas na época da 
minha vó ela sempre nos contava as histórias, ela dizendo que tinha o bonde que o 
negros não podiam sentar no banco da frente, então os negros sentavam atrás e a 
minha vó era muito desaforada, ela era muito assim de peitar, e ela entrava no 
bonde e sentava bem na frente e olhava pra trás e dizia: quero ver achar melhor que 
eu (Risos), olha pros brancos:  quero achar melhor que eu e sentava bem na 
frente, mas ai a coisa vai evoluindo e isso a continua né. E: Mas certa ela, porque se 
ela ficasse sentada no fundo isso não ia mudar, tinha que se impor mesmo. D: É, é 
questão de cultura né?  E: Mas podiam brancos frequentar o Fica Ahí? D: Olha na 
minha época, quando eu comecei tinha, porque vinhas as cortes de outros clubes, 
visitavam o clube e o clube também visitava os outros. Na época que eu comecei, 
não sei se antes como era, acho que naquela época é como diz cada macaco no 
seu galho, depois foi indo ai iam lá e vinham aqui, podia até se associar em outros 
clubes de branco. E: O que significou para a senhora frequentar um clube de 
referência para etnia e elite negra na cidade de Pelotas, além de ser um espaço de 
sociabilidade, lazer e recreação? D: Pra gente é muito importante né, ter o nosso 
local, aqui é as nossas raízes, então a gente vem aqui, tem acervo, é o nosso chão, 
não é que a gente queira fazer aqui um Quilombo, mas a gente precisa ter uma 
base, saber o nosso passado, a nossa referência como negros, isso é muito 
importante, até pra gente poder continuar a nossa caminhada, bem firme e bem 
claro na nossa mente, porque tu ti colocasse assim eu entro em qualquer lugar, não 
tenho problema de entrar em qualquer lugar, mas se tu não aquilo ali firme, aquela 
formação tu embasado, tá bem assim, consciente da tua etnia, tu fica mais 
fragilizado, vulnerável a qualquer coisa, com vergonha de entrar em determinados 
lugares. E: E o clube de certa forma contribui para isso? D: Sim, contribui, a gente 
se fortalece.  
Senhoras ficaianas (mulher negra; papel da mulher) 
E: As escolha da rainha da primavera, rainha do carnaval e Duquesinha do clube 
influenciaram de alguma forma na visibilidade da mulher dentro deste espaço de 
sociabilidade? Ou até fora dele? D: Até por terem sido escolhidas e por não ficar só 
aqui dentro do clube, tinha momentos que elas se apresentavam em outros clubes, 
outras sociedades, até mesmo as vezes apareciam em entrevistas na TV, uma 
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forma de mostrar as meninas do clube. E: Tinha uma repercussão fora do clube 
também, porque de certa forma valorizada a beleza da mulher negra. D: É, sim, 
valorizava. E: Quais funções eram destinadas as mulheres negras? Exerciam os 
mesmo cargos que os homens dentro da associação? D: Não tinha a questão do 
sexo né, era convidado para ocupar um cargo, mas não era discriminado, o que era 
a maior homem era o presidente. E: Levando em consideração toda essa bagagen 
que as senhoras trazem, as vivências no clube interligadas com as experiências de 
vida, como estes fatores influenciaram no papel da senhora enquanto mulher 
perante a sociedade?  D: Ah, eu acho que sim, até pelo que gerou, como tu disse 
que eu sou conhecida por todas e nem sabia (risos). E: A senhora é famosa nas 
entrevistas das outras senhoras ficaianas (risos). D: De alguma forma tu deixa 
alguma sementinha, sempre plantando uma sementinha. E: E perante a sociedade 
naquela épocaa no caso por ser um espaço reservado aos negros, um espaço, 
convívio entre amigos e familiares contribui na sua forma perante a sociedade, o 
modo de se socializar? D: Contribui bastante, eu mesma era muito tímida, não 
falava muito, na faculdade mesmo eu era bem quentinha, ai a gente vai na 
convivência, tudo é questão de convivência, experiências tu vai aprendendo, vai 
socializando melhor, aquilo vai ti conduzindo a um caminho melhor, ti abrindo mais, 
ficando mais solta. E: E nessa época que a senhora começou a frequentar, na 
década de 1970 a senhora lembra como era o papel da mulher perante a sociedade. 
D: Posso dar o exemplo da minha casa, não era uma coisa da mulher sair muito, 
trabalhar acho que era mais coisa do homem, era mais a dona de casa, ficava com 
os filhos, de sair, ter uma profissão não tinha em busca da profissão, da sua 
independência, depois de uns anos pra cá que começou a ter sua independência 
financeira, eu me lembro quando eu era menor, que a minha mãe era considerada 
do lar. Atualmente o importante é ter a tua independência financeira, não ficar 
dependendo de ninguém pra nada, procurar seu conhecimento, sua liberdade. 
Dança (memórias; festividades) 
E: No tempo em que a senhora frequentou os bailes que tipo de dança tinha? Como 
era a presença da Dança? O que se dançava? D: No geral? O que as pessoas 
dançavam? D: Dançavam de tudo, vinham bandas pra tocar e tocava tudo que era 
tipo de Dança, principalmente samba. E: Sim, e tinha dança de casais ou dançavam 
sozinhos? D: Tinha dança sozinho e tinha danças de casais. E: E as danças de 
casais, eram samba, bolero? D: As músicas mais adequadas para se dançar junto. 
E: A senhora lembra assim se tinha alguma Dança da época? D: Mas em que ano 
estás perguntando? E: Seria a partir da década de 1970. D: Pois é, é que aqui eu 
vinha nos bailes de Carnaval. E: E nos bailes de Carnaval como a Dança aparecia 
nesses bailes? D: Era samba, com banda que tocava música de Carnaval, tinha os 
blocos, formava um grupinho todo mundo de roupa igual. E: Na época que a 
senhora vinha nos bailes, pro homem tirar a mulher pra dançar, havia um cortejo ou 
ritual para convidar pra dançar? D: Normal chegavam e convidavam. E: A partir das 
suas memórias sobre os carnavais, os bailes aconteciam aqui dentro do clube, não 
era na rua?  D: Não, era aqui no clube, aí depois terminava o baile, a baile descia 
fazia a volta no clube, e ia todo mundo atrás da banda. E: E a senhora chegou a 
participar dos Bailes de Debutante que era o da Primavera, Baile do Suéter e 
Estudantes , esses Bailes temáticos?D: Baile de debutante eu nunca vim e acho que 
vim em um Baile do Suéter. E: E nesses bailes que tinham, como era a presença da 
Dança, dançavam em casais. D: É baile normal só que caracterizados, era do 
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Suéter vinha de Suéter, colocavam tudo que era tipo de Dança. E: O clube Fica Ahí 
incentivava a prática da Dança nos eventos festivos e na rotina deste espaço? D: 
Como assim? Dança normal ou dança de apresentação? E: É, também as duas 
formas. D: Ah sim pra dançar, porque é um clube de baile, cada vez que tinha uma 
atividade aqui era com baile.  O objetivo central era reunir os sócios, fazerem a 
festa, dançarem. E: E a sua relação com a dança aqui no clube como foi, a senhora 
dançava? Gostava de dançar? D: Olha nós começamos não lembro se tinha uma 
atividade esportiva e aí nós começamos a quem sabe a gente começa a fazer, 
vamos ensaiar, aí nós começamos assim, aí a gente veio aqui pra dentro no espaço 
que nós tínhamos, começamos o pessoal que estava a fim de participar e 
começamos a juntar e começamos a ensaiar, formamos um grupo, que chamava na 
época o grupo jovem, então nos tínhamos o grupo, o pessoal que participava, 
tinham da dança e do teatro, mas nós éramos um grupo só, mas o grupo era 
formado pelos da dança e do teatro e tinha os guris que dançavam funk na época. 
Cada uma fazia um atividade, mas era um grupo só. E: A senhora lembra em qual 
período esse grupo foi criado? D: Ai exatamente assim a data, mas mais ou menos 
depois de 80, 82 por aí, não sei, por ai. E: Então ele foi criado pelo Grupo Jovem? 
D: É nós, que tivemos essa iniciativa de começar e ai o clube gostou e deu todo o 
apoio pra gente e a gente ensaiava aqui.E: E a Dança que era apresentada, era 
Dança afro? D: A princípio quando nós começamos, com o que na época tinha muito 
o jazz, como era o jazz, a Dança moderna chamavam. Depois foi indo, o grupo foi 
mudando também e os componentes do clube e ai depois passamos, pro afro, a 
gente se apresentava, tinha a feira das nações, se apresentava aqui no Guanabara 
todos os anos, era assim cada clube representava um país, um continente e o Fica 
Ahí era a África, então cada clube tinha a sua banca, tinha as comidas típicas, 
apresentava as comidas típicas e os artesanatos e Dança, música, tudo referente 
aquela cultura, pela etnia, então cada clube social apresentava. E: E nessa feira 
tinha apresentações de Dança? D: Tinha, cada clube apresentava a sua Dança. 
Durante muito tempo, teve essa Feira das Nações e o clube sempre se apresentava, 
tinha desfile, tinha o desfile dos clubes, cada um com a suas roupas características, 
a gente se caracterizava com as roupas e depois se aprestava lá na feira. D: E além 
de se apresentar aqui no clube e nas feiras, iam apresentar em outros lugares as 
coreografias? A gente foi até Porto Alegre e apresento. E: Eu fiquei sabendo desse 
Grupo Jovem, através da dona Maria Teresa que me comento que esse grupo se 
apresentava na semana da consciência negra. D: É, é tinha a festa da consciência 
negra, tinha baile, tinha atividades culturais, palestras, tinha muita coisa, bem legal 
mesmo, ai tinha a Dança, tinha coisas culturais, era muito bom. E: E as coreografias, 
além de serem afro tinham elementos da cultura africana? D: É, tinham a gente mais 
ou menos fazia, era uma coisa bem colorida uma saia bem colorida não tem 
nenhuma foto e os meninos, era uma calça da mesma cor da saia das gurias e eles 
ficavam sem camisa de pés descalços com um turbante amarrado no cabelo. E: Mas 
eram sempre com elementos africanos? D: Eram sempre, é. E: A senhora lembra 
quanto tempo duro esse grupo? D: Pois é, isso que eu tava tentando me lembrar, eu 
vinha vindo tentando me lembrar, quanto tempo duro, porque foi ã [...] na época de 
um presidente o Coe que deu muita força pra gente, mas ai não lembro depois 
quando ele saiu, porque ai tinha que ver a época que ele entro e saiu. E: Presidente 
Coe o nome dele? (Clóvis Nascimento) – 82. D: O nome dele era Coe que eu me 
lembro quando a gente começo o grupo, era na gestão dele. E: Foi quando começo 
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o grupo? D: É. E: E ele incentivo que tivesse esse grupo? D: É, ele dava bastante 
apoio, acompanhava muito a gente. E: Sempre tinha um incentivo do clube? D: Isso. 
E: E o grupo termino quando acabo a gestão dele? D: Pois é, tu sabe que eu não 
consigo assim me lembrar como é que acabo, por quê que acabo e quando acabo? 
E: E essa preparação para a semana da consciência negra, era um tempo antes 
dessa semana, ou era durante todo o ano que se organizavam. D: As danças? E: É. 
D: Nós ensaiávamos todo o ano, nós ensaiávamos de noite, mas era todo o ano, 
tinha os dias de ensaio, sempre ensaiava. E: E as coreografias afro eram com 
temáticas assim? Se criava um roteiro? Lembra como eram feitas? D: É, eu me 
lembro que a gente apresentava com umas frutas, tipo umas oferendas. E: Mas era 
sempre referente a cultura negra? D: Sim. E: E a senhora lembra assim algum nome 
de alguma pessoa que tenha participado desse grupo? D: Algum dos integrantes? 
E: Isso mesmo. D: Só vendo as fotos, mas não lembro. E: A senhora lembra qual 
era a intenção do grupo, porque ele foi criado? D: Olha foi assim uma coisa que 
surgiu de repente, como eu ti disse a gente estava em uma atividade esportiva, ah 
quem sabe a gente faz um grupo, vamos dançar, vamos fazer teatro e foi assim que 
começo, todo mundo com o mesmo interesse de fazer alguma coisa nesse sentido, 
que partiu da gente mesmo, até nem foi da diretoria nem nada. Foi do grupo mesmo. 
E: A senhora acha que esse grupo assim, a Dança que realizavam quando se 
apresentavam, contribuiu digamos assim pra identidade negras dos integrantes. D: 
Ah com certeza, que a gente passa a valorizar mais, porque não é só dançar a gente 
aprende, tu tem que pesquisar, é uma coisa que tinha que pesquisar e passar pra 
eles, também, porque a Dança não é só o movimento, tu fazer o movimento, tem 
que expressar, passa pra pessoa que está vendo o sentimento, então a gente tem 
que buscar isso aí.  E: Tinha um estudo assim sobre a cultura africana antes de 
montar as coreografias? D: É a gente passava isso ai pra eles. E: E relembrando 
suas memórias em relação às festividades que aconteceram no clube, o que o seu 
corpo ao dançar/ se movimentar expressava naqueles momentos que ali estava, 
entre seus pares e seus amigos de convivência? D: Eu sempre gostei muito de 
dançar, é uma coisa ué já trago de outras vidas, porque sabe que eu fazia em casa, 
eu colocava um espelho nas costas do sofá e dançava na frente daquele espelho de 
tanto que gostava de dançar, ai depois eu fui pra faculdade, ai tinha aula da parte de 
Dança, ai eu dançava, tinha que fazer coreografia pra apresentar, eu fazia a minha e 
fazia a das minhas colegas de tanto que eu gostava, que ai era pra prova. Mas é 
uma coisa assim, é um sentimento, pra mim a Dança é tudo, a gente consegue botar 
ali o sentimento da gente e se expressar, pra mim eu amo a Dança. E: E de certa 
forma essa experiência que a senhora teve na faculdade a senhora trouxe pra 
dentro do clube? D: É, que ai até depois durante o curso que eu fiz, era com uma 
professora que tinha chegado dos Estados Unidos, ela tinha feito curso de jazz lá e 
trouxe muita coisa pra cá, eu fiquei impressionada. E: E de que era o curso? Que 
tipo de Dança? D: Era ginástica rítmica, esportiva e Dança. E: Em relação à Dança 
vivenciada neste espaço, no que contribui para a sua identificação ou auto-
conhecimento enquanto mulher negra? D: Contribuiu, contribuiu muito, assim a 
gente, o valor passar o valor da mulher, a gente é cultura, a gente tem a nossa 
história é importante mostrar, a história através da dança, muita gente não conhece, 
através da dança a gente mostra muita coisa, da nossa raça, das nossas raízes. E: 
E a senhora lembra alguma temática, um tema específico de algum coreografia que 
criaram no grupo, das danças afro? D: Um tema específico acho que não tinha, eu ia 
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montando criando os movimentos e fazendo, tinha que ter a parte do chão, a parte 
em pé. E: E a senhora se inspirava em alguma coisa para fazer os movimentos? D: 
Eu tinha que escutar a música, primeiro eu tinha que ver uma música que me 
dissesse alguma coisa, ai eu pesquisava a música, depois que tinha a música eu 
começava a montar, fazer os movimentos dentro dos movimentos característicos 
afro. E: E quando se apresentavam aqui no clube, era montado um cenário, 
utilizavam elementos, objetos africanos? D: Não, não tinha cenário, a gente entrava 
com sextas carregando frutas. 
Identidade (coletiva, positiva e negra) 
E: Pensando na questão da cidade de Pelotas ser uma cidade com ampla 
população negra, com contribuição cultural e material forte, mas que mesmo assim o 
negro não possui visibilidade perante a sociedade, bem como há discriminação em 
relação aos sujeitos negros: ao pensar nas relações sociais que aconteciam nos 
eventos festivos, o clube Fica Ahí propiciou, em algum momento, uma construção de 
identidade coletiva ou reforço dela para seus membros? D: É identidade do clube, 
tinha era característico do clube, tinha a característica do clube, tu sabia o 
comportamento a maneira era bem caracterizada. E: Já se sabia que era um 
membro do Fica Ahí? D: Na época chamavam os metidos, mas não é acho que a 
pessoa tem que ter uma postura, ter um comportamento. Até assim se tu vai numa 
festa, tu tem que ti vestir adequadamente e procurava  sempre manter um nível, um 
padrão bom,  mais de acordo possível, até com os outros clubes. E: Mas o clube 
tinha a intenção de reforçar uma identidade daqui do clube, uma identidade negra? 
D: Uma identidade negra, eu acho que depois mais tarde que começou mais isso ai, 
mais forte aqui dentro. E: Essa questão perante a sociedade. D: Eu acho que isso ai 
não era tanto, era mais aqui era um clube dos negros, mas enquanto fortalecer a 
raiz acho que foi depois que começou a ficar mais fortalecido em relação a etnia. E: 
E pensando nisso agora que a senhora já falou da questão da vestimenta, que tinha 
nas festas no comportamento de certa forma era uma diferenciação social do Fica 
Ahí, porque não sei se no Chove também era assim. D: Eu acho até que tinham, é 
que assim eu acho que aqui eles procuravam fazer, parece que ficavam mais 
próximos, como tinha o clube dos negros e clube dos brancos, mais dos brancos, 
por ter um poder aquisitivo e aqui os negros se comportavam mais parecido com os 
outros. E: Se aproximavam mais dos clubes brancos. D: É, eu acho até que os 
negros daqui tinham um poder aquisitivo melhor que os outros lá do outro clube. E: 
E pesando nisso assim perante a sociedade por ele ser um clube negro e ter os 
outros clubes brancos e de certa forma ele se aproximar a senhora acha que criou 
uma identidade positiva aqui do Fica Ahí, perante a sociedade? D: Eu acho até que 
é uma maneira de que nós somos iguais que só muda é a cor, por exemplo: eu sou 
professora, tu é professora, eu sou uma nega e tu uma branca temos a mesma 
profissão, só somos de cores diferentes, tu tem que ter uma postura saber ti colocar 
não é porque tu é negra que tu vai ficar ti encolhendo, tu tem condições como o 
outro, ou as vezes ate melhor que o outro, mas é aquela coisa o que é o racismo o 
branco tenta dizer que o negro é inferior, que não tem condições que o nego é isso é 
aquilo, que o nego é feio é tudo de ruim. E: E a senhora acha que esse convívio aqui 
no clube, incentivava os negros a se imporem? D: A se fortalecer, um fortalecimento, 
porque tu tem que está fortalecido pra enfrentar, porque tu sempre encontra algum e 
se tu não tiver fortalecido não sabe o que vai fazer. 
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Clube Fica Ahí 
E: A senhora ainda frequenta aqui o clube? D: Olha eu não tenho vindo quase, tudo 
é uma época que passa na vida da gente, os filhos estão grande não vê mais, 
quando era m pequenos vinham aí a gente frequentava mais. E: Eu queria saber 
então o que o clube Fica Ahí significou para a senhora, que importância ele teve no 
período que a senhora frequentou? D: Olha assim era um local que a gente tinha de 
encontrar os amigos, pessoas conhecidas, familiares e a gente aprendeu muito aqui 
dentro cresceu, viu muita coisa e é o nosso local, onde a gente tem as nossas 
raízes, isso que é importante ter um local, saber onde estão as minhas raízes, da 
nossa etnia, passando de geração em geração, uma coisa muito boa, a gente vinha 
e ficava tranquilo de vir aqui, é um clube muito bom. 
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Apêndice XXIV – Transcrições Marcolina Valente Brum  
 
Entrevistada no dia 03/08/2015 com Marcolina Valente Brum 
Local: Biblioteca do clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo  
Horário: 15h  

 
Clube Fica Ahí 
E: Então D. Nina primeiro eu vou pedi para a senhora se apresentar falando o seu 
nome completo idade e profissão tá?  D: Bem, eu Marcolina Valente Brum, mas o 
meu nome popular (Risos), que eu me identifico muito é Nina tenho setenta e três 
anos. Sou frequentadora né? do [...] assiduamente do clube cultural Chove Não 
Molha, mais também frequento o Fica Ahaí pra ir Dizendo, ãã. [...] nos dias de festa 
quando sou convidada e também quando não sou pra participar de algo que esteja 
acontecendo dentro do clube , então eu sou uma participante assídua. (Risos). E 
assim não tem muita muita coisa pra falar sobre o clube do o Fica Ahí, só que a 
gente é considera um clube irmão do Chove Não Molha. Que eu fui presidente 
desde do fim de 2 [...] metade do ano de 2009 até junho deste ano de 2015. E: Sim. 
E aí a senhora começou a frequentar o Fica Ahí, quando a senhora se tornou 
presidente no Chove? D: É. Foi, foi mais presente nessa, nessa época [...], porque 
eu vinha mas só pra um almoço ou convidada para um aniversário ou casamentos, 
os 15 anos da minha neta foram festejados aqui. Mais tenho pouca coisa assim pra, 
pra relatar diretamente sobre o clube Fica Ahí. E: A senhora não chegou a se 
associar nunca aqui no clube? D: Não, não, não. A minha filha é que é sócia mas eu 
não. E: Sim. E o período então que senhora começou a frequentar mais aqui o clube 
foi no período de 2009? D: É 2009, por aí, é, foi em 2009 que eu fui mais frequente 
né. Ao clube. Nessa época até pela troca de como vou te dizer, troca assim de, de 
alugueis do salão e outras coisas mais, quando no tempo do seu Rubinei que ele era 
nosso sócio lá e era um sócio direto dentro do clube e. Inclusive foi uma grande 
perca que nós tivemos. E estamos aí tentando fazer alguma coisa, agora já não sou 
mais presidente do clube cultural Chove Não Molha, e uma outra pessoa Carlos 
Machado é que ficou no meu lugar. E: Sim, a senhora se desligou do cargo? D: Aah 
me desliguei porque eu já estava muito cansada né? Cansada era trabalhar, era pra 
limpar, para promover as festas e que até agora ultimamente são poucas esse 
problema dos bombeiros aí está dificultando bastante pra que a gente possa 
prosseguir. E: Sim. São vários? D: É, são[...]. Já ta a documentação toda, já foi[...]  
foi encaminhada só a gente [...] Espera a liberação que ainda não está total. E: E 
essa circulação assim, de frequentar o Fica Ahí, frequentar o Chove, podia haver 
uma circulação assim, nenhum clube impedia? Não tem que frequentar só um clube, 
podia ir na festa de um clube, na festa de outro clube isso era permitido? D: Aah, 
sim é na minha época sim porque o clube que eu, eu fui sócia mais antigo era o 
Caixeral. Que a minhas filhas frequentavam o Caixeiral e a gente, aah [...] ia muito, 
elas mesmo, eu não tinha muito tempo pela minha profissão porque a minha 
profissão é da enfermagem eu tenho, tinha um ambulatório a cinquenta e sete anos 
e 2012 tive um problema perdi meus filhos e me desgostei um pouco né. Então 
fiquei assim e não tinha aquela presença deles no ambulatório e eu resolvi sair que 
foram umas perdas assim irreparável né. E: Sim, imagino. D: Mais teve que ser e 
agora eu estou assim sem ligar, ligada mesmo a nenhum clube é só o Chove Não 
Molha porque eu ainda vou ficar por um tempo, não sei quanto, se 30,90,60 dias a 
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afim de passar fazer uma comunicação e me afastar da diretoria que eu fiquei 
presidente do conselho Deliberativo. Por enquanto.  E: Mas esses eventos que 
acontecem aqui no Fica Ahí. D: Aah não. E: E no Chove a senhora vai? D: Aah não 
isso a gente vem, é almoço é agora não tem tido baile direto no Fica Ahí né. Tem 
sido [...], mais é festas que o pessoal lá aluga, ou outras promoções éé que tem aí 
de almoço que é oferecido pelo clube então isso eu sou bem presenteei sempre 
venho. E: E na terça-feira que ainda tem o baile né? que acontece?  D: Tem, terça-
feira a gente tem [...]. Eu sou sócia do grupo da terceira idade, do Brilho do Sol. E eu 
sou sócia, ontem mesmo nós tivemos a festa no CTG no Thomas Luis Osório. Que é 
referente ao grupo O Brilho do Sol, dá um baile a cada mês né. Então o sócio que é 
sócio do clube, do grupo não paga, é gratuito. Então são convidados vários lugares 
vem de São Lourenço, Encruzilhada, Jaguarão, Arroio Grande, Rio Grande então 
são os grupos que se formam né e se apresentam tem os desfiles da rainha da 
princesa né. Da rainha da terceira idade. E: E esses desfiles acontecem nos clubes 
aqui? D: Acontecem nos clubes. E: É aqui no Fica Ahí? D: Aqui no Fica Ahí, os 
bailes as terças-feiras que é promovido pelo Brilho do Sol, então não é sempre nem 
todas terças-feiras mas sempre tem uma, duas terças-feiras que tem alguma 
comemoração. Que é desfile das Rainhas, então eu aí sou, aí eu frequento é, é. E: 
E quando a senhora começou a frequentar lá em 2009 ã senhora lembra se havia 
assim se havia regras ou limites que deveriam ser seguidas aqui pra frequentar no 
Clube Fica Ahí? D: É o Fica Ahí, até sempre foi um clube mais exigente, né? um 
clube [...] que [...]. bom né não tem nada contra, acho que sempre foi um clube muito 
presente dentro da cidade só que era mais difícil assim pra entrar tu tinha que ser 
sócio, terias que ser apresentado ou então apresentado por um sócio e demorava 
uns meses pra tu poder te associar eu nunca fiz isso aí porque eu nem tinha muita 
disponibilidade. De frequentar festas, porque as festas que eu frequentava eram 
mais quando na [...] E: mais na minha juventude né? Na época que eu vim pra 
Pelotas os clubes a gente não tinha muita participação assim nos clubes as minhas 
irmãs tinham mas eu não. E a senhora lembra quando a senhora começou a 
frequentar se não seguissem as regras que tinha aqui no Fica Ahí, ã [...] o que 
acontecia assim, se ia pra reunião da diretoria? D: É normalmente sempre essas 
questões era passada pra diretoria se resolvia em reuniões e a diretoria se reunia e 
resolvia sobre aqueles casos né que seriam, que seria que precisaria ser aceito por 
toda diretoria. Mas eu não peguei assim esse tempo muito rígido. E: Muito rígido?  
D: É Não essa época eu não passei por isso aí porque eu sempre que entrei aqui no 
Fica Ahí, sempre fui bem aceita né eu nunca recebi um não e então eu não tenho 
assim muito o que comentar sobre isso aí. Tem pessoas que sabem bem dessa 
história, que estão bem [...] bem que poderia até te passar uma melhor informação 
mas o que eu sei até muito pouca coisa. Naquilo que eu poder te ajudar. E: Não mas 
com certeza a senhora ajuda E a senhora lembra se tinha, na sua época assim, se 
tinha diferença nas normas pra homem e pra mulheres?  D: Não acho que tudo era 
igual. Não, não tinha diferença não. D: E no tempo que a senhora frequentou a 
senhora lembra assim ou antes de ouvir falar como as mulheres elas foram 
construindo o seu espaço aqui dentro do clube do Fica Ahí? Ou até memórias que a 
senhora tenha do Chove Não Molha também como a mulher foi ganhando espaço 
assim dentro do clube? D: É as mulheres foram criando mais espaço dentro se 
entrosando dentro da diretoria porque antes os clubes a maioria tudo era homem né. 
O presidente era homem, o vice- presidente em fim, e outras pessoas né que 
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completam a diretoria mais depois a mulher já foi se entrosando nisso aí já foi 
entrando na diretoria e foi fazendo assim já promovendo certos eventos né eventos 
de rainha das princesas e  as madrinha do clube né que isso aí sempre teve mas era 
mais  promovido era por homem mesmo. Não era pela mulher, não tinham muita, 
muito privilegio nisso aí não sei o porquê, mas com o tempo como as coisas hoje 
tudo mudam né e hoje felizmente em certas ocasiões a mulher também tem tanto 
direito quanto os homens né. E: É verdade. E a senhora lembra assim se tinha 
assim se era os mesmos cargos, não era assim os mesmos cargos assim, naquela 
época de 1970, 1980 as mulheres faziam os mesmo cargos que os homens? D: É 
era a mesma coisa. E: A mesma coisa? D: É a mesma coisa, presidente, diretor, 
diretor do clube, diretora no caso. E: Não ficavam só na parte das festas assim? Era 
relacionado de tudo? D: Não, não elas participavam de tudo, é. 
Clubes negros 
 E: E pensando assim na relação dos clubes de antigamente, onde havia uma 
separação entre os clubes negros e os clubes brancos né, qual a sua opinião a 
respeito dessa divisão? D: Olha eu [...]  eu acho no meu pensar que isso aí nunca 
poderia existir, porque nós todos somos iguais, nós todos lutamos pelos mesmos 
conceitos, né é eu não acho diferença nisso aí. E a cor não nos leva a nada se a 
gente for querer diminuir não nos leva a nada o que que é é o acredito no caráter né 
no caráter da pessoa é a dignidade né pra gente ter abertura pra muitas coisas que 
nos elevam e isso aí eu sempre, eu seria contra, contra sempre mesmo naquela 
época eu sabia que a gente não poderia, não entrava aqui, não entrava ali, não 
podia ir nos Brilhante, não podia entrar nos Diamantinos, né mais ã eu nunca passei 
por essa  uma... Essa situação. E: Por essa situação? D: É de chegar num lugar e 
dizer aah não tu não pode ir porque tu é negra. E: Sim. Ser barrada?  D: Ser 
barrada, não. Eu nunca passei, nunca me aconteceu isso aí, e há  muitos anos eu 
frequentava os Brilhantes, ia pra festa brilhante o Caixeiral, até vinha menos no Fica 
Ahí,. E no Chove ia nessas outras festas. E: E a senhora ia mais nesses outros 
clubes que eram considerados brancos né? D: É isso mesmo né, nunca fui barrada, 
nunca fui menosprezada por ninguém. E: E aqui no Fica Ahí, se algum, um branco 
quisesse frequentar não podia? D: Não aí não podia, eles não deixavam né. Não 
deixavam. E: Mesmo se fosse casado com alguém negro? D: Olha aí é nessa parte 
assim eu não sei como eles fariam, porque isso agora vem de uns quantos anos pra 
cá né. É que branco casa com negro né então né. E: Sim. Mas antigamente negro 
não podia frequentar?  D: Não, não podia frequentar. Mas felizmente hoje as 
pessoas mudaram. As pessoas mudaram porque isso aí não pode existir. E: E o que 
significou para senhora frequentar um clube de referência para etnia negra da 
cidade de Pelotas, além de ele ser um espaço de sociabilidade e lazer e recreação, 
o que significou pra senhora representar um clube negro? D: Olha, eu considero 
uma [...] é eu considero normal entende? Pra mim não me crio diferença, de 
frequentar um clube de branco e um clube de negro. Pra mim todos nós somos 
iguais. Eu aprendi isso aí, eu me criei assim né, fui uma criação já mais antiga mas a 
gente sempre sempre pensava assim vamos agir, andar pelo caminho certo e isso aí 
pra mim não me influencia... não me influencia, nunca me influenciou e  não, não, 
não peguei isso aí essa parte de tanta rigidez  como antigamente né, porque eu 
lembro desde quando eu era guria é eu nunca tive separatismo, separatismo, tu 
entendeu? Eu me criei trabalhando já com dose anos eu já fui trabalhar e nas casas 
a onde eu trabalhei, que eu trabalhei com os Fetter trabalhei com o Zambrano, 
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família Zambrano aqui de Pelotas com a família Crespo e eu sempre fui 
considerada, tanto eu quanto a minha irmã mais velha que trabalhava também 
quase que junto nas mesmas casas. Então eu nunca tive essa diferença de comer 
na mesa separada ou comer depois, não, a única coisa que tinha que era assim 
porque as crianças os filhos dos brancos eles não comiam as vezes na mesma, na 
mesma tinha famílias que as crianças almoçavam primeiro e depois então os 
adultos. Mas quando havia essa parte do [...] das crianças comerem primeiro a 
gente já comia ali junto com as crianças e depois já ia levar para o colégio a gente 
também já ia pra escola também né. Sim. E: A questão da educação era tranquilo 
assim? D: É isso aí. E: Tinha a possibilidade? D: Não tive assim essa presença uma 
rigidez porque era negro. E eu vou te dizer bem sincera que o pior racista tu sabe 
que é o negro. O pior racista é o negro, porque as vezes os negro ele já não gosta 
do negro, ele já não gosta porque é negro e ele é negro e as vezes não reconhece. 
Não, não a gente tem que se assumir né, eu mesmo eu sou negra né, sou negra, 
sou negra sou [...] a minha [...] o meu avô mesmo era português, português legitimo 
e veio de Portugal ã caso com a minha mãe que era beem pretinha, com a minha 
mãe não, desculpa estou falando errado, casou com a minha vó que era bem 
pretinha. E a minha mãe por parte [...] a minha vó por parte de mãe era uma 
chinesa. Que mistura (Risos). D: É e o meu avô era italiano, mas até que eu tenho 
irmãos assim que tu olha a fisionomia é a mesma mas o cabelo é diferente. 
Senhoras ficaianas (mulher negra; papel da mulher) 
E: As próximas perguntas então D. Nina é, é pensando nessa questão das mulheres 
dentro dos clubes sociais, então a realização dos concursos de beleza, para a 
escolha da mais bela negra, mulata que eu tenho certeza que tinha rainha e 
Duquesinha do clube esses eventos influenciaram de alguma forma na visibilidade 
da mulher dentro do clube, deste espaço de sociabilidade? D: Sim dentro do clube. 
E: Que a senhora lembre assim teve influência assim, mas teve mais visibilidade a 
partir destes concursos?  D: Aah sim, porque até nos desfiles nas apresentação de 
Rainha do clube cultural Chove Não Molha, do Fica Ahí, dos Brilhantes, então isso aí 
não tinha [...] não era separado entende? havia uma  apresentação, uns desfiles e 
elas desfilavam  todas, cada clube apresentava a sua rainha e a sua princesa né. 
Não tinha na época que eu peguei assim, não tinha muito isso aí.  E: Sim. E de certa 
forma ã as mulheres ganharam uma visibilidade assim perante, fora do clube, assim 
perante a sociedade. Ao participarem, ao ser valorizada a beleza negra dentro do 
clube? D: Olha eu acredito que sim porque isso aí dá a mais bela negra faz pouco 
né. Faz pouco tempo, Miss Brasil existe a milhões de anos né. Mais não, não lembro 
assim de ter muita divisão sobre isso aí né ou ou se apresentar só porque era do 
clube, não eu acho, eu acho que não. E: Sim. E quais funções eram destinadas as 
mulheres negras? Porque que nem a gente estava falando no início, elas iniciam 
com o mesmo cargo que os homens depois de um tempo assim, não tinha uma 
separação ou não só homem podia.  Só o homem podia exercer aquele cargo e a 
mulher não? D: É até houve um tempo que sim pra ser um presidente de um clube é 
tinha que ser homem. E: Não podia ser mulher? D: Não podia ser mulher, até 
porque o pessoal mesmo já nem procurava isso aí a entrosar a mulher nas eleições, 
nas [...] na [...] aí meu deus me fugiu agora nas assembleias e a gente frequentava. 
E a gente ia as assembleia, mas as mulheres não conheciam muito sobre isso aí na 
proposta de presidência, faz muito pouco, muito pouco tempo.Eu acho que aqui em 
Pelotas mesmo que eu lembro de presidente do clube eu aqui no  Chove Não Molha, 
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fui a primeira. E: A senhora foi a primeira mulher?  D: Nunca teve mulher. E: 
Imagina. D: Teve assim ó a Enilda que era uma pessoa idônea raiz do clube né que 
se criou ali dentro do clube promoveu várias festas, aah o baile do Havaí que é um 
baile muito falado em Pelotas que é promovido pelo clube e depois ela passou pra 
ser presidente, ela foi presidente, mais até um período por uns seis meses até eu 
assumir, porque faleceu o seu Dirceu, ele que era o diretor presidente e aí como ela 
era do conselho né aí o pessoal puxaram ela pra ficar no lugar dele até eu assumir. 
Mas presidente mesmo de clube eu não lembro assim, pode até ter tido, não quero 
falar nada errado mais que eu lembre não. E: É. Eu acho que aqui no Fica Ahí 
primeiro foi lá pela época de 90 assim tem um quadro ali. D: É eu não lembro se 
tinha [...]. Ou de outro clube também não lembro. E: E vice diretora podia ser? Vice 
presidente no caso? D: Também não lembro de ninguém como vice presidente. E: 
Só homens? D: Só homens. É. E: É. Bom deixa eu ver as senhoras ficaianas são 
agentes históricas do município, auxiliaram na construção da história do Clube Fica 
Ahí pra ir Dizendo, são protagonistas deste espaço. Levando em consideração todas 
essas bagagens que as senhoras trazem, as vivências que tem aqui no clube né a 
senhora também teve do Chove Não Molha, que de certa forma elas estão 
interligadas com as experiências de vida né não tem uma separação assim 
caminham juntas. D: Sim. E: Â como esses fatores essas experiências influencio no 
papel da senhora enquanto mulher perante a sociedade?  D: Não entende bem. E: 
Deixa eu pergunta de novo assim: Essa bagagem que a senhora trás ou a 
experiência que a senhora teve. D: Tá. E: Nos clubes  não só aqui? D: Sim. E: E as 
experiências de vida que a senhora trás e que caminham juntos né que estão 
interligadas que tem muito essa questão da tradição de família e aí pensando assim 
nessa questão de família, de certa forma o que influenciaram no papel da senhora 
enquanto mulher em ter participado dos clubes? D: A grande amizade, além da que 
eu já tinha e a que eu adquiri dentro dos clubes. E: Sim. D: Né [...]. E de poder 
promover alguma coisa dentro dos clubes é junto a ao cargo que eu ocupei. E: Sim, 
é pensando nessa questão que a senhora tava dizendo que a foi a primeira mulher a 
ser presidente do Chove Não Molha, o que que isso contribuiu pra senhora assim?  
Que importância teve? D: Olha foi muito bom porque eu pude fazer alguma coisa no 
clube que o clube estava precisando que não tinha e eu na época eu consegui até 
financeiramente ajudar o clube a se manter até hoje. E: Sim. D: Porque quando eu 
peguei o clube, o clube não tinha até o telhado estava caído. E: Nossa. D: E a gente 
foi indo fazendo reuniões, e fazendo reuniões fazendo ãã.. Promovendo almoços né 
e aí dentro dessas promoções desses festejos que a gente fazia promovia dentro do 
clube junto com o Fica Ahí, ãã. A gente foi adquirindo ajuda de um, ajuda de outro 
pra mim foi muito bom, foi muito importante que eu conheci pessoas, assim mais a 
fundo pessoas que eu não imaginava que fosse. E: Sim. D: Tanto pra o bem, como. 
E: Como para o mal?  (Risos). D: É, é. E: Os dois lados (Risos). D: É, é pessoas 
com muita imposição e que a gente não leva nada dessa vida né, a gente não 
adianta querer ser ã [...].  Tu pode construir um pedestal mas se tu não tiver um 
ponto um procedimento uma boa consideração, quando tu vê estas lá em baixo. E: 
É verdade.  D: Mais pra mim isso foi muito bom, isso aí eu gostei, trabalhei bastante 
mas foi mais uma experiência que eu tive na vida. E: Sim. D: E que amizade é 
maravilhosa é coisa boa tu sentir acolhida pelas pessoas eu sempre tive bom 
acolhimento. E: Acho que nos clubes em geral nos clubes sociais tem essa questão 
de família né? D: É. E: Que frequentam o clube e todos se dão bem, conhecem o 
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filho né o neto e vai passando assim as gerações. D: É. E: E como era o papel 
social da mulher negra na época que a senhora frequentou assiduamente o clube? 
Então em 2009 quando a senhora começou a frequentar o clube a senhora lembra 
como era o papel social assim da mulher? D: Olha assim ó tinha certas regras né 
dentro do clube né não sei se vão alcançar se o que estou respondendo a isso aí, 
tinha algumas questões algumas exigências com a mulher né, mas que não levava 
assim ã não era muito é não se levava muito a sério porque não tinha, não tinha o 
porquê né? E: Sim. D: Questionar da mulher é e acho assim que o pessoal já criava 
assim uns programa até pra se valoriza como mulher né e como ação para ajudar os 
clubes. E: Sim. D: Porque dentro de uma direção que o clube precisa ter mulher, 
assim como precisa ter homem porque eu vou te dizer uma coisa se eu tiver que 
tocar alguma coisa eu toco e se tiver a falta do homem [...]. E: Sim. D: Tudo bem. E: 
A senhora se vira igual? (Risos). D: Me viro igual é. O importante é tu ter apoio 
dentro daquelas coisas que tu pode fazer e que tu quer fazer. E: E a senhora 
percebe agora pensando na atualidade alguma diferença daquela época para agora, 
se tinha alguma relação? D: Aah sim. Tem muita diferença. E: Bastante? D: Muita, 
muita diferença. Que agora, antigamente mesmo tinha uma regra no clube aqui no 
Fica Ahí, no Chove e outros demais não sei bem assim nos Brilhantes, nos 
Diamantinos porque não participei muito desse separatismo assim de [...] de 
separarem as coisas né, mas eu acho que foi que nessa época que eu comecei a 
frequentar que foi isso aí não teve muita repercussão de coisas que não poderiam 
fazer que tu não podia entrar  numa saia [...]. Numa saia curta né. E: Sim. D: Não 
poderia entra de tênis, tinha certas coisas assim que eram rígidas se tivesse uma 
festa tu tinha que vir é vestida socialmente. E: Sim. Era uma regra? D: Normalmente 
era tu terias que vir socialmente né, a não ser Carnaval, mas essas outras festas 
assim [...]. E: E quem não vinha socialmente era barrado? D: Era barrado, tinha 
clubes que barravam e principalmente o Chove. E: É mesmo? D: Por incrível que 
pareça que eu tive mais conhecimento assim né? E: Sim.  D: E aqui no Fica Ahí 
também ele conseguiu era mantido a mesma regra né. E: Sim. D: Não entrava quem 
não era casado, tinha lugares que não era casado. E: Divorciado também não 
podia? D: Divorciado também não entrava.  Tu tinha que ter um um parente assim  
de [...] de socialmente né tinha que ser casado, não podia ser separado. E: Sim. D: 
É. E até hoje não fugiu um pouquinho fora da regra, hoje felizmente chegou esse 
tapa maravilhoso social. E: Ta mudando tudo. (Risos) D: Esta mudando tudo, mais 
eu sou muito de ir a igreja, eu todos os domingos vou a missa se eu não puder ir, 
dar alguma eventualidade e eu não puder ir, que as vezes estou cuidando os netos 
eu ligo  na aparecida e assisto a missa igual. E: Sim. D: E eu sempre me criei fiz a 
primeira comunhão e sempre indo na igreja e criei meus filhos a indo a igreja e disse 
a hora que vocês quiserem escolher uma outra religião vocês estão em aberto só 
que eu frequento a igreja católica. E: Sim. D: Eu fui a missa na igreja do porto e o 
padre que o padre aí teve uma palestra ele falou que não que quem era separado, 
não poderia, fazer a primeira comunhão, não poderia frequentar e comungar. E: Que 
horror!  D: Tu sabe que eu passei meses sem ir a igreja, como meu filho mais velho 
era o padrinho dele era foi o padre Florêncio e ele não estava na cidade aí eu 
telefonei pra ele e contei isso aí. E: O que tinha acontecido? D: Ele disse não 
comadre agora quando eu for a Porto Alegre a senhora vai continuar indo a igreja 
porque a igreja aceita todos nós, porque nós somos aceitos por Deus Jesus cristo e 
nos abençoa e vai continuar nos abençoando e não é isso que tem que ser feito, não 
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é isso, porque eu era separada né infelizmente. E: Sim. D: Eu graças a deus sempre 
tive a cabeça no lugar, me separei do meu esposo fiquei com oito filho e aí criei 
meus oito filhos sozinha. E: Nossa oito? D: Oito filhos nunca pedi uma ajuda para 
meu marido, né criei eles todos, todos eles fizeram faculdade né tiveram sorte né 
porque na Federal né a faculdade. E: Sim. D: Fizeram a faculdade era pela Federal.  
E: Que legal. D: É. E eu acho que isso aí não tem nada haver né, hoje já não tem 
nada, mas antigamente tudo era mais rígido. E: É. D: E o que eu não gostei da 
religião, parei um pouco de ir não frequentei mais mas depois conversei com meu 
compadre e ele disse não senhora, a senhora é católica e a senhora tem que 
continuar. E: Aí a senhora voltou? D: Voltei, só que nunca mais fui na igreja do 
porto. E: Sim. D: Aí eu vou lá na catedral. E: Melhor (Risos). D: É. 
Dança (memórias, festividades) 
E: Dona Nina as próximas perguntas então é pensando nas memórias sobre a 
Dança, que é sobre as festividades então em relação a Dança pensando nas suas 
memórias como elas eram nos bailes assim que tinham que a senhora participo aqui 
do Fica Ahí? D: Olha muito bom todas as festa, por pouco que eu tenha frequentado 
sempre  foi  bom a música muito boa eu não gosto muito de samba  mas tenho que 
acompanhar. E: Aah (Risos) a senhora não gosta de samba? D: Não gosto de 
samba (Risos), eu gosto de 2,3 sambas e deu. E: Sim. D: Mais sempre foi muito 
bom sempre foi tudo muito bem apresentado né? E: E havia Danças de casais era 
permitido? Assim na época já que a senhora frequento?  D: Sim, sim, sim tinha 
bailes que eles faziam para os casais.  E: Só para casais? D: Só para casais, é.E: E 
a senhora lembra que tipo de Dança que tinha nesses bailes assim? D: Bom era 
assim ó, a Dança a Dança principal era: tango, bolero, swing. E: Sim. D: Né que 
hoje tem outros nomes né, só não digo o tango porque é o único que continua sendo 
tango, valsa. E: Sim. A Dança de salão era mais forte? D: É. Era mais forte é não é 
como agora né. E: Sim. D: Hoje. Antigamente a bem pouco tempo o salão 
continuava, continua com as mesas e nessas outras festividades do pessoal mais 
jovem retiram as mesas do salão. E: É verdade. D: E isso aí na minha época eu 
nunca passei por isso aí. E: Sim. E durante a festa havia um ritual assim, um cortejo 
a ser seguido pra convidar a dama pra dançar para tirar a dama para dançar, que o 
cavaleiro deveria seguir? D: Olha isso aí foi na minha época já bem mais nova 
porque depois eu nunca fui, porque nunca tive tempo mesmo, eu não tinha tempo a 
minha dedicação era para os filhos e trabalhar né. E: Sim. D: Mas tinha a pessoa 
assim tinha que ter um um charme um respeito para tirar a dama para dançar isso aí 
eu sei que tinha né. E: É. Não era, não tinha um cortejo assim, algo que tivesse que 
seguir, porque eu lembro que vocês comentaram algo do lenço, que tinha um lenço. 
D: Aah é isso aí tinha bem antigamente né tinha, tinha, o cavaleiro pra tirar a moça 
ele sempre tinha que andar com o lenço, ele tirava o lenço né e ele acionava o lenço 
pra moça e ela vinha dançar ele deixava o lenço na mão pra não soar a mão né? E: 
Sim. D: Isso aí tinha essas coisas, não podia dar carão, que agora [...].  E: (Risos). 
D: Essa do carão [...]. E: Carão? (Risos). D: Essa do carão  era uma beleza e a 
gente se cuidava pra não [...]. Não dar carão. E: Não podia? D: Não podia, tu era 
retirada do salão. E: Mesmo se não quisesse ser aquela pessoa tinha que dançar? 
D: Tinha que dançar, até porque era assim olha ãã eles eram revistado tinham o 
mestre de sala isso aí era bem antigo, o mestre de sala tinha uma pessoa um 
homem que ficava no meio do salão olhando todos os pares e na porta, tu pra 
entrar, tu tinha que te identificar. E: Sim. D: E então tinha, sempre muito respeito né 
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tinha muito respeito, tu não podia tá [...] namorar um rapaz  e já se sentar por  perto 
dele, não tu tinha que saber se o pai e a mãe aceitavam né. E: Sim. D: Não era bem 
assim, dificilmente a gente ia nos bailes sentar perto do namorado, isso aí não tinha 
assim, sentar perto do namorado, eu lembro bem dessa época, eu lembro se tu tinha 
um namorado sentava a mãe tu já ia com a mãe e o pai ou o pai e mãe ficavam ali 
sentados. E: E iam sempre junto né ?  D: Sempre juntos, sempre, sempre juntos a 
gente era acompanhado. E: Mas [...]. D: E bem acompanhado. E: (Risos) Mas 
podiam dançar? D: Não. Podiam dançar, podiam dançar, mas tu dançava e tu não 
podia ficar, como agora tu vai na copa vai lá conversa com uma  amiga, isso aí a 
gente não tinha essa liberdade. E: Era dançar e voltar a sentar? D: Dança e volta 
pra junto daquela pessoa que estava te acompanhando. E: Sim. A senhora lembra 
em que ano, período era assim mais forte? D: Em [...] olha isso aí foi até uns 57 por 
aí eu lembro. E: Sim. D: que eu tinha 16, 16 pra 17 anos. E: Sim. Depois não seguiu 
assim, essa tradição de cortejar a Dança? D: Não, não, isso aí foi terminando, foi 
terminando e não [...]. E hoje foi caminhando, caminhando e dissolveu-se. E: É. É 
uma pena né. (Risos). D: É uma pena mesmo, porque era tão bonito os bailes. E: 
(Risos). É. D: Aqueles bailes lindos que faziam né mais hoje já não... E: Sim. Já não 
tem. D: É já não tem, já não tem. E: A partir das suas memórias sobre os carnavais 
que aconteciam no clube, como por exemplo: os bailes e blocos carnavalescos, 
como a Dança aparecia nestes eventos? Que era bem forte né esses bailes de 
tradição do carnaval. D: Aah era tinha os bailes né, tinha os bailes de Carnaval e os 
clubes todos a maioria deles desfilava né tinha os carro alegórico. E: Sim. D: É que 
era muito lindo, tinha o o acho que era dos Brilhantes que tinha o Espia só era lindo 
um ano saiu um carro e o carro era uma melancia. E: Nossa. D: E aquela melancia 
abria e saia, eu não lembro bem se era um pirom, mas alguém saia de dentro 
daquela melancia. Saia de dentro da melância. D: Era lindo, lindo os carros, 
maravilhoso era os desfiles normalmente era na 15 de novembro. E: Sim. D: É 
lembro do [...]. E: Sim. E todos os clubes até os clubes negros, também tinham 
carros alegóricos, desfilava? D: Não os clubes negros, já não tinha muito pela 
dificuldade né porque isso aí é um bom  dinheiro né. E: Sim. D: É porque depois 
começou a surgir os blocos carnavalescos, que aí tinha o bloco do [...] da que agora, 
hoje é academia, tinha o bloco carnavalesco do Chove, do Depois Da Chuva. E: 
Sim.  D: É. Não tinham muitos, os carros dos clubes negros tinham poucos, até nem 
lembro né eu pra ser verdadeira eu não lembro. E: Sim. De ter carro alegórico? D: É 
eu não lembro de ter carro alegórico, quem tinha era esses outros clubes. E: Sim.  
Que tinham mais dinheiro? D: É que tinham mais dinheiro, mais dinheiro né. E: E a 
senhora lembra nesses desfiles assim, se a Dança aparecia, se tinha algum passo 
assim determinado, ou era mais livre? D: Não, não o que tinha assim era a porta 
bandeira, o mestre de sala, essas coisas assim que chamavam mais pra Dança, e o 
pessoal que sambava normalmente. E: O que predominava era o samba? D: Era o 
samba, a é sempre foi o samba é e o [...] e tinha os frevo né que era, que era do 
como é era.. ele era  do quartel sabe? A banda era do quartel, um bloco que eles 
dançavam um frevo. E: Sim. D: Coisa mais linda aquilo ali com a sombrinha.  Com 
as sombrinhas né. E: E a senhora lembra em que período era isso? D: Aah não, era 
em 2000, não acho que era em 48, 49 eu era bem pequena. E: Mas não eram 
negros, membros do clube que dançava?  D: Não, não era de fora. E: Era de fora? 
D: Normalmente era o pessoal do quartel. E: Do quartel? D: Eles tinham um pessoal 
que dançavam, que se acertavam pra dançar o frevo. E: Sim. Que legal. D: É. E: E 
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deixa eu ver, além das senhoras ficaianas desenvolverem a história do clube, 
contribuíram para a história da Dança na cidade de Pelotas. Relembrando suas 
memórias e experiências que tiveram nas festividades do clube né? porque tinham 
vários bailes aqui nos clubes né acredito que com o Chove também, como bailes 
(Debutantes, Rstudantes,Primavera, Páscoa, Natal, Suéter e azul e branco), como 
era a presença da Dança nesses bailes do clube Fica Ahí?   D: É até aí não se te 
dizer assim de,de  não sei te dizer assim é de vir assistir assim  isso aí porque eu 
não nunca fui muito frequentadora. E: Sim, sim. E esses bailes a senhora não 
chegou a frequentar assim? D: Não. E: De debutante, estudante? D: Não, não, não. 
E: Não? D: Não. E: E aniversário do clube? D: Sim, aniversário do clube sim. Baile 
participar de debutante, das debutante e da da desfile da outros desfiles né que são 
promovidos por outros clubes né. E: Sim. D: Eu nunca participei, fui participar 
dessas festividades de rainha, rainha da terceira idade, aí eu participei aqui no Fica 
Ahí. E: No Fica Ahí? D: Aqui, no Fica Ahí junto com o Brilho do sol né, eu mesmo fui 
eleita a rainha da primavera, fui eleita aqui, depois teve o desfile aí a gente foi a São 
Lourenço que foram as escolhidas lá eu fui a miss da terceira idade, mais  na minha 
juventude eu não tive tempo disso aí. E: Não, não participou? D: Não, não participei, 
só estudava e trabalhava. E: Sim. E relacionado a algum baile que a senhora 
frequentou que tinha outras festas falava muito das Danças da época né o que que 
se dançava nos bailes era o que estava na moda. D: na moda.E: A dona Heloisa até 
fala da Jovem guarda que tinha do iêiê. D: É. Isso mesmo é tinha. E: E a dona Sirlei 
ela falou de uma Dança eu não lembro direito o nome, eu não sei se a senhora 
chegou a conhecer conga. D: Conga. A congada. Conga era uma Dança tão linda 
sabe, mas com o tempo foi terminando essas danças. E: Sim. D: No meu tempo a 
gente tinha nos baile a a marca da cadeira, a marca da cadeira uma pessoa sentava 
e os outros seguiam dançando na volta né seguiam dançando e aí a gente  [...]. E: 
Sim. D: A gente sentava né, na primeira a gente sentava e vinha um rapaz e tirava. 
E: Que legal. D: É tinha. Muito bonito isso aí era, mas agora já não, foi terminando. 
E: E a senhora lembra em que período? D: A isso aí foi em 58,59 por aí. E: Sim. D: 
Não me lembro, esses bailes que se promovia essas, essas. E: Sei. D: Como é que 
vou te dizer essas apresentação né. E: Sim.  D: Que hoje não tem né, o pessoal 
nem [...]. E: É.D: Tem muita gente que não lembra, já nem lembra mais, jovem 
mesmo não lembra. E: É. D: Só lembram aqueles que os pais contam né. E: É que 
os jovens não participam assim muito dos clubes agora né. D: Não, não nem 
querem. E: É. D: É uma luta pra ti trazer um jovem pra dentro do clube. E: É uma 
pena né. D: É uma judiaria né? E: É uma tradição que não segue. D: A é uns 
eventos bons sabe, sadio, mas jovem não quer isso aí. E: É.  D: Muito difícil. E: E 
essa Dança da conga assim, ela tinha passos ãã [...] marcados né? D: Tinha, tinha, 
tinha, tinha tu dava dois passos pra lá dois pra cá virava a volta depois é retornava 
fazendo os mesmos gestos de Dança , de Dança né. E: Sim. A senhora chegou a 
dançar aqui no clube ou no Chove?  D: Não, aqui no clube não. E: Não. D: Mas em 
Piratini sim. E: Fora daqui? D: Fora daqui, em Piratini e nós tinha, eu tinha a minha 
irmã a Enilda e tinha uns que não sabiam então o José Manuel ele tocava a gaita e 
já dizia assim olha eu vou tocar a conga agora e vai dançar a Nina e a Enilda. E: 
(Risos). D: Pra ensinar vocês. E: (Risos) Aah, já eram conhecidos.  D: E a gente 
dançava pra dançar para os outros.  E: Sim. Deixa eu ver onde eu parei, E o clube 
Fica Ahí, ele incentivava ãã.. ter a presença assim da dança nos bailes, porque a 
relação com a música era bem forte né? D: É. E: E tinha assim esse incentivo em 
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relação a Dança? D: Tinha, tinha sim. E: É. E fora dos bailes assim, na rotina do 
clube, tinha algo relacionado a Dança, alguma oficina, aula que a senhora teve? D: 
Não, não tinha, que eu lembre não tinha. E: Não, não tinha. D: É eu fui conhecer 
essas danças que até na faculdade tão promovidas e pela faculdade, na quando os 
meus filhos foram pra faculdade porque a Greice mesmo essa minha filha que eu 
perdi ela tinha aula de Dança na faculdade e no [...] que ela fazia enfermagem e 
fazia magistério. E: Sim. D: Duas coisas juntas, então ela fazia essas aulas de 
Dança que era tipo umas Dança Afro assim sabe? E: Aham. D: É, bem pouco 
tempo. E: Pouco tempo. D: É minha filha mais moça. E: Antes não tinha nada? D: 
Antes não. E: E como foi a sua relação com as Danças com a Dança aqui no Fica 
Ahí, a senhora dançava bastante gostava de dançar? D: Aah gostava, gostava de 
dançar dançava bastante. E: É. A senhora dança até hoje? D: É as músicas muito 
boa né, muito boa, sempre dancei bastante. E: É. D: Sempre dancei bastante e até 
hoje ainda gosto de dançar. E: A senhora ainda Dança? D: Danço, participo 
bastante da dessa das Dança da terceira idade dos bailinhos da terceira idade. E: 
Sim. D: Eu agora até quis criar um lá no Chove, e não consegui. E: Aah. D: Mas 
tudo bem. E: Mas porque não aceitaram? D: Não. Porque o presidente ele acho que 
aah  da terceira idade não se fala mais. E: Ué mas deveriam fazer né porque é 
quem frequenta os clubes né. D: É.  D: É. E ele até queria que eu fizesse um 
contrato, eu disse não eu não vou fazer um contrato, eu vou fazer assim ó faço um 
mês pra ver se vai dar certo, se der certo eu continuo né, mais aí tentei falar fiz a 
primeira e fiz na segunda na terceira eu disse pra ele eu digo olha essa seria a 
ultima pra ver se vai dar certo. Aah não mas isso aí não vai dar certo, então tá tudo 
bem. Eu não sou muito de insistir. E: Sim.  D: Tem coisas assim que eu vou ter que 
trocar palavras e eu não gosto. E: Mas é uma pena né porque tinha que ser 
incentivado. D: Os bailes do clube Fica Ahí é uma beleza. E: É. Sim. D: Baile da 
terceira idade mesmo. E: Porque da pra credibilidade pro clube né. D: É.  E: Mais 
eventos, para vir mais pessoas. D: O seu Raul mesmo ele incentiva muito esses 
bailinho da terceira idade. E: Sim. D: Porque é um baile muito bom, um baile que 
ninguém incomodava. E: Sim. As pessoas veem pra dançar. D: Pra dançar. E: E se 
divertir. D: Pra dançar. E: É. D: A se diverti um toma refri o outro toma uma 
cervejinha quem gosta né eu não bebo. E: Sim. D: Eu não tenho vício nenhum, eu 
não bebo não fumo então não [...] mas gosto de dançar. E: Sim. D: E a música tem 
que ser uma música boa, bandinha não gosto as vezes pego uns bailes de bandinha 
mas eu não gosto. E: E a senhora não gosta de bandinha? (Risos).  D: Não gosto, 
mas mesmo assim eu danço. E: E nem o samba, também não? (Risos). D: Não sou 
muito. E: Relembrando suas memórias em relação às festividades que aconteceram 
no clube, o que o seu corpo ao dançar/ se movimentar expressava naqueles 
momentos que ali estavam né com seus conhecidos, parentes né o que a senhora 
sentia assim se expressava, quando a senhora estava dançando? D: Aah, me sentia 
nas nuvens. E: (Risos). D: (Risos). Quem gosta de dançar né. E: É verdade. D: 
Ouve e aprecia os outros dançarem. E: Sim, é bom dançar e ver os outros 
dançando. D: Sim. Eu me sinto bem feliz, é criar novas amizades né a gente 
pessoas que tu nem imagina que tu vai conhecer né e tu termina tendo uma boa 
amizade. E: Sim. D: Por esses encontros. E: As duas perguntas agora é pensando 
na questão da identidade assim construída no clube. Pensando na questão da 
cidade de Pelotas ser uma cidade com ampla população negra, com contribuição 
cultural e material forte, mas que mesmo assim né o negro não possui visibilidade 
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perante a sociedade, bem como há discriminação em relação aos sujeitos negros: 
ao pensar nas relações sociais que aconteciam nos eventos festivos, o clube Fica 
Ahí propiciou, em algum momento, uma construção de identidade coletiva ou reforço 
dela para seus membros daqui? D: Isso é. Olha eu até acredito que sim, eu acredito 
que sim. E: Porque era bem forte assim essa questão, que a outra pergunta fala 
sobre isso que tinham as as regras que deveriam seguir da vestimenta como a 
senhora falou. D: É. E: Sócia? D: Isso, sim. E: O Comportamento que deveriam 
seguir todas com as mulheres, que deveriam se comportar bem fora do clube, não 
podiam beber demais né? Acho que tinha uma regra. D: É.  E: Que não podiam 
beber demais, então esse de certa forma essas regras são mais assim do Fica Ahí, 
quando se via um membro na rua, podia nem saber que ele era do clube Fica Ahí, 
mas a postura que ele tinha já dava pra identificar. D: Aah. E: Que ele frequentava 
aqui o clube? D: Olha assim acho que até eram pessoas que eram cobradas, eu não 
sei não participei disso aí, mais eu acredito que a pessoa era cobrada. E: Sim.  D: É. 
E que tu terias que ter um bom procedimento lá fora pra tu frequentar o clube. E: 
Sim. E a senhora acha que esses questionamentos, que tinha essas regras 
propiciaram uma identidade que fossem dos membros daqui, diferentes dos 
membros dos outros clubes de outro clube negro?  D: Não eu acho que não. E: Não. 
Nem pensando nos brancos de clubes negros, assim a ter uma identidade negra 
para frequentar aquele clube que era clube negro? D: Não porque até isso aí eu [...] 
a muito tempo que eu vejo assim que não existe isso aí porque tu vê olha a as festas 
a maioria das festas que eu também ainda frequento até hoje tu não vê a extinção 
de de ser só do negro, não tem, não tem, só o negro frequentar não tem. E: Sim. D: 
Tem o clube de negro que é o Chove Não Molha e o Fica Ahí, mais eu não vejo 
extinção porque tu vai... fazem uma festa aqui tem branco, tem negro, tem o alemão, 
tem né. E: O mulato. D: É. Então eu não acho assim que [...]. E: Mas naquela época 
assim que aqui os que frequentavam no clube e era de uma mesma cor uma mesma 
cultura? D: Aah sim.  E: E os mesmo hábitos. D: Uhum. E: Isso a senhora não acha 
que fez os membros daqui construírem uma identidade daqui deste espaço?  D: 
Não. Isto aí eu acredito que tenha acontecido entende? Por que o pessoal achava a 
porque negro assim, não porque aqui só o negro, não mas hoje já não existe mais 
isso. E: Sim. D: Já existiu. Esse preconceito era mais nos negros do que nos 
brancos. E: (Risos). D: Por que as vezes tu entrava num baile de branco no clube 
que era de negro era uma dificuldade pra tu entrar, pra frequentar. E: Sim. D: É a 
exigência era maior. E: Sim. D: Eu mesmo cheguei no Caixeral tá eu fui num 
aniversario e o presidente veio me  pergunta pra mim a senhora sempre vem com as 
crianças a senhora  não quer se associar? E Eu disse mais eu posso ?eu sou negra. 
Não tem nada haver a senhora negra, não mesmo, traga as fotos da senhora e das 
suas filhas pra fazer as carteirinhas. Foi o primeiro clube que eu fui sócia foi do 
Caixeral, a muitos anos atrás. E: Foi super acessível a entrada?  D: É e quando eu 
tinha... E: Foi convidada? D: Fui convidada pra ser é sócia do clube Caixeiral e até 
hoje eu tenho a carteirinha. E: (Risos) guarda. D: Tenho a carteirinha guardada do 
Caixeiral. E: Sim. A senhora tem algum documento algum convite, foto aqui do 
Clube Fica Ahí? D: Não as fotos que eu tenho, eu tenho assim quando participei do 
grupo da terceira idade, isso aí é que eu tenho. E: Sim. D: Tenho bastante foto até 
mas não... Mas foto de ser de uma festa exclusiva do Fica Ahí não. E: Não tem? D: 
Não tenho. E: Sim. E pra fechar agora então eu queria saber o que o clube Fica Ahí, 
ele significa na vida da senhora assim, e qual importância ele tem? D: É uma 
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entidade muito grande no meu coração viu. E: Sim. D: Pela a pela presença do 
clube por tudo que eu também recebi aqui dentro do clube eu sou bem vou te dizer 
sou bem agradecida por isso aí por ele existir. E: Sim. D: Que bom que ele exista e 
que continue sendo a mesma coisa que é hoje. E: Sim. D: Hoje. E: E a senhora 
começou a frequentar em 1921 né e segui até hoje, assim como no Chove que 
também foi fundado naquela época e segui até hoje né. D: É. E: É cultivado né. D: 
É. O Chove mesmo está com noventa e seis anos. E: imagina. D: Noventa e seis 
anos e que não era um clube ele era um bloco carnavalesco Chove Não Molha. E: E 
aí se tornou depois um clube? D: Se tornou um clube. E: O Fica Ahí que ele era um 
corda.  E aí se tornou um clube. D: É.  
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Apêndice XXV - Transcrições Maria Teresa Barbosa 
 
Entrevistada no dia 05/08/2015 com Maria Teresa Barbosa 
Local: Biblioteca do clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo. 
Horário: 15h30min.  
 
*Como legenda para as entrevistas colocou-se a letra “E” para as perguntas 
realizadas pelo entrevistador, e a letra “D” para as respostas do depoente 
 
Clube Fica Ahí  
E: Então Dona Maria vou começar e fazer as perguntas mais sobre o clube, mas 
primeiro eu queria que a senhora se apresentasse falando nome completo a idade e 
a sua profissão. D: Meu nome é Maria Teresa Barbosa, tá tenho sessenta e três 
anos completei esse mês tá e sou professora aposentada, trabalhei no Estado, 
Município, Particular. E: Sim. Então agora eu vou começar com as perguntas sobre 
o clube, a primeira então como a senhora chegou até o clube Fica Ahí? D: Bom o 
meu clube antes quando eu era criança era outros clubes tá ã que eu fui criada no 
serviço da minha mãe, então como é eles eram, são libaneses né? E: Sim. D: Eu 
frequentava o clube dos Libanês que eram Libanês e no Diamantinos. Então me criei 
nesses clubes.E:Nos dois clubes? D: Muitas pessoas até acham assim que é 
estranho né? E: Sim. D: De eu ser negra né? [...]. E: Sim. D: Mas eu me criei nos 
bailes de lá sempre fui bem recebida e tudo. E: E a senhora podia frequentar não 
tinha nenhum problema? D: Sim. Não, não nunca, nunca, nunca tive problema, aí 
quando comecei na adolescência ta, eu comecei a ir com umas primas minha no 
Chove Não Molha tá. E: Sim. D: Eu ia as festas lá mas a minha mãe queria que eu 
fosse que eu viesse debutar aqui no Fica Ahí, que foi por intermédio de pessoas 
conhecidas. E:Sim. D: O convite, porque naquela época a gente tinha que ser 
convidada para debutar tá, então iam em nossas casas o presidente a diretoria iam 
na nossa casa fazer o convite tá, naquela época foi o ele era vereador Francisco de 
Paula Moraes era o presidente do Fica Ahí tá. E: Sim. D: E eles tiveram lá em casa 
e me convidaram pra debutar. (No fundo um pequeno barulho de zunido). E:Meu 
deus. (Risos). E: Seguindo na mesma questão que a senhora estava falando. D: Tá. 
Isto. E: Que eles vinham nas casas convida. D: Nas casas convidar. E: E aí mesmo 
se não fosse sócio eles iam e convidavam? D: É porque eles souberam que tinham 
interesse de eu debutar, entendesse? E: Sim. D: Aí nesse momento que a minha 
mãe se associa no clube Cultural Fica Ahí, se associo foi em 1967. Em 1967. E: Aah 
[...].  Então foi quase ali na década de 60,70. D: Isso, isso. E: Que começou a 
frequentar? D: Isso, isso. Bem no auge das... (Risos). E: dos bailes?  (Risos). D: É. 
E: Aí aqui tá, praticamente a senhora já respondeu. Como aconteceu a sua inserção 
no clube né? D: Sim. Isso. E: Que foi através desse convite? D: Isso, isso. E: Para 
debutar? D: Para debutar. E: E [...]. D: É que naquela época o baile de debutante já 
não era tanto agora né? E: Sim. D: Mas naquela época o baile de debutante era, 
era... E: Era o auge. D: Era o que abria as portar pra, pra moça ir para os bailes a 
noite né? E: Sim. D: Porque até então a gente não frequentava. E: Não podia 
frequenta? D: Ah não se ia a baile a noite, então era uma expectativa entendesse. 
E: Sim. D: Da gente debutar para frequentar para poder ir aos bailes né, e era todos 
os clubes não era só aqui. E: Não era só aqui? D: Era todos os clubes né? E: Era 
uma regra geral né? D: Era uma regra geral tinha que debutar. Para depois 
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frequentar a noite. E: E aí aqui qual o período que a senhora começou a frequentar? 
Então foi em 19... D: Isso. Dessa data até o dia de hoje. E: Nunca saiu daqui? D: 
Não sai daqui estou até hoje. E: E deixa eu ver e a senhora chegou a trazer alguém 
para cá como convidado porque aqui quem não era sócio não podia as vezes 
trazer? D: Aah ta, não, não, não porque é a maioria já das pessoas que eu conhecia 
já faziam parte. E: Sim, já faziam parte. D: Né? Muitas colegas de escolas 
conhecidas como a Laurecy né, a gente já se conhecia da escola né? E: Sim. D: 
Então não teve um... E: Então quando a senhora começou a frequentar o clube Fica 
Ahí a senhora parou de frequentar os outros clubes? D: Não, não. Continuei sempre, 
continuei sempre. E: E não tinha problema assim aqui o Fica Ahí? D: Não nunca, 
não, nunca tive. E: Por frequentar mais de um clube? D: Não, não nunca tive. Eu 
não sei porque desde pequena sempre fui comunicativa né? E: Sim. D: Né [...]. Uma 
característica minha boa, graças a deus. E: É (Risos). D: Sempre me comuniquei 
bem com as pessoas né, então assim as amizades que eu tinha desses clubes até 
hoje [...]. E: Ainda seguem. D: Tu vê que eu nasci no centro ali na rua do 
Diamantinos então aquela turma toda ali umas quantas foram rainhas do 
Diamantinos ou coisa assim, e a gente se crio naquela   época que a gente brincava 
muito na rua né? E: Sim. D: A tardinha as mães limpam a calçada então e a gente 
brincava né com várias brincadeiras e aquilo ali e tudo se formou uma amizade 
assim pra mim eterna. E: Sim. D: Porque até hoje eu me comunico com muitas né? 
E: É. Era bem os clubes era bem essa questão de sociabilidade ? D: Sim. E: De 
fazer amizades. D: Sim, sim, Por isso que eu digo eu nunca senti ãã.. assim gesto 
coisa assim  de preconceito, com a minha cor. E: Sim. D: Em relação aos outros 
clubes né? E: Sim. D: Nunca tive. Os libaneses já são um mesmo da corsinha assim 
né? E: Sim. D: Mas os outros como eu nunca tive, nunca tive, nunca tive né? E: Sim. 
D: Então até agora, como eu digo eu vou, eu vou aah mas aquele clube é mais 
assim não sei o que mas eu não sei porque eu fui criada assim estendesse? No 
meio dos brancos. E: Sim. D: Então eu nunca tive esses problemas [...]. E: Mas 
talvez seja por da sua característica de ser comunicativa né? D: sim.É. E: Porque as 
pessoas [...]. D: Nunca, nunca tive problemas. E: Sim. D: De olharem coisa assim, 
por exemplo na escola, eu  era muito de aparecer de dizer versos, de coisas sim, 
entendesse? E: Sim. D: Então eu estava sempre aparecendo né? E: Sim. Mas acho 
que tem isso também quando a pessoa é assim, quando consegue se expressar 
estar de bem. D: É, é. E: Acaba que [...]. D: Não tem o porque. E: É. E outra 
pergunta então o clube Fica Ahí ele foi o único clube frequentado pela senhora? D: 
Não. E: Não né?  A senhora já respondeu. E aí um outro clube que foi frequentado,  
pela senhora, um clube negro foi o Chove Não Molha? D: Foi o Chove Não Molha.  
E: Foi o Chove Não Molha. E foi antes de se associar aqui? D: Isso, isso mas aí 
depois foi. Fui [...], ficava paralelo estendesse? Era aqui e lá, aqui e lá as vezes tinha 
festa aqui a gente ficava aqui e já saia correndo. E: Para ir lá... D: Pra ir no Chove. 
E: E podia ter assim essa circulação assim de um clube para o outro? D: Sim, 
sim,sim. Ainda mais que eram perto né, eram pertos. E: Sim. E: É aqui mais pra 
baixo né? D: É. Era passando a Benjamin, naquela época era um... porque o Fica 
Ahí antes quando eu era bem pequeno o Fica Ahí, não era aqui, né? E: Sim , ele 
teve mais de uma sede. D: Era lá onde que eu morava, sobrando minha casa onde 
eu morava. E: sim. D: Lá eu fui assim poucas vezes assim, só que eu era muito 
pequena agora o momento que eu debutei já era já era aqui, já era aqui e a gente 
vivia nas festas aqui e já depois saia por aqui já num grupo as mães sempre junto e 
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pegavam ali a Osório e  ia da Benjamim, pro Chove Não Molha. E: E na direção aqui 
lá do Fica Ahí e lá do Chove não tinha nenhuma regra que não pudesse então 
frequentar mais de um clube? D: Não. D: Não. Eles tinham [...] tinha assim [...] eles 
tinham um entre eles assim existia tinha uma coisa assim que o Fica Ahí era um 
clube elitizado uma coisa assim mais dado coisa assim né sempre tinha assim, mas 
como eu disse eu não né não tinha esses problema assim pra mim era tudo a 
mesma coisa. E: Sim. D: Né [...]. Nunca [...]. E: Nunca deu problema? D: Não. 
Nunca deu problema, até então nós representamos, eu e meu esposo fizemos parte 
da diretoria do Chove né antes daqui do Fica Ahí, nós fomos do Chove a minha neta 
foi Duquesinha lá. E: Sim. D: Aí depois ela foi Duquesinha aqui. Então pra mim não 
teve nenhum... E: Sim. A circulação de um pro outro era tranquila? D: É é isso. E: 
Eu queria saber porque que a senhora escolheu o Fica Ahí, assim pensando claro a 
senhora foi convidada para debutar, mas porque  escolheu permaneceu aqui até 
hoje? D: Porque acho que é as raízes né? E: Sim. D: Acho que as raízes, eu sou 
professora de história né então é as raízes né é o clube que eu senti que eu poderia 
dar a minha contribuição pra minha raça né E: Sim. D: Pra minha raça. Por que o 
clube do Chove lá também lá eu participei mas já era... já não estava com tanta 
estrutura como aqui, então lá é mais parte mais assim ã social uma parte de baile ou 
coisa assim e deu. E: sim. D: Ah não, aqui já não já tem outra coisa, a parte da 
cultura e vários outros segmentos né? E: É, elementos que também já estão 
relacionados. D: É. Por isso eu firmei aqui. E: E havia determinados valores, limites 
ou regras que era determinados pela direção do clube as quais os membros 
deveriam seguir? Aqui no clube se tinha regras assim que eram estipuladas? D: 
Aah, sim naquela época sim, tinha as normas os homens né, ternos tinha que vir 
completo de terno. E: Ah questão da vestimenta né era bem forte. D:  Gravata, 
sapatos lustrosos e as mulheres bem vestidas emperiquitadas, se possível de luva 
essas coisas  assim, tudo muito rígido e tu tinhas que vir com um comportamento e 
os rapazes ficavam do outro lado da copa não podiam vim no salão se vinham  
vinham direto era pedir permissão só para dançar. E: Não podiam conversar? Era só 
dançar? D: Não, não a gente as vezes vinha correndo pra ir no banheiro pra dar 
uma olhadinha, tudo de olhadinha. E: Não podia. D: Aah não era muito essa parte 
assim. E: E os pais vinham nos bailes também?  D: Sim os pais vinham, sim a gente 
não vinha sozinha né?E: Sim. D: E por exemplo: me lembro que quando a minha 
mãe não podia vim nos trazer, a minha tia, minha tia vinha nos trazia sempre tinha 
um adulto. E: Sim. E tinha alguém, ou algum funcionário alguém que fosse da 
direção que ficava cuidando também o baile? D: Aah tinha, tinha uns olheiro. E: 
Tinha. (Risos). D: Tinha um olheiro, as vezes a gente nem sabia nem estava mais ou 
menos a gente já marcava já sabia quem era o [...]. E: Sim. (Risos). D: E já ficava 
cuidando né? E: Sim. E além dessa questão da vestimenta tinha outra regra que 
tinha que seguir? D: Não que eu saiba assim não, era só o comportamento né se ou 
a família que cuidavam, tinha que ser sócio se não fosse sócio tinha que ter um 
convite especial, os sócios tinham que se comprometer né com o comportamento 
daquele visitante então era isso aí. Essa parte aí. E: E se não seguissem essas 
regras estipuladas aqui do clube? D: Aah sim eram suspenso, eram suspensos além 
da vergonha que se passava né? (Risos). E: Sim. E se seguissem fazendo podiam 
ser até expulso convidado a se retirar do clube? D: Ah sim. Com certeza, com 
certeza. E: Era bem rigoroso naquele tempo? D: Sim, era bem rigoroso, bem 
rigoroso. E: E as normas ã que os sócios tinham que seguir né eram iguais tanto 
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para homens quanto para mulheres? D: É eu acho que sim é que eu acho que a 
mulher naquela época era assim mais a recatada né, dificilmente que eu me lembre 
de algum caso feminino algum caso a ser suspensa não lembro, entendesse? Mais 
era eles que faziam né? E: Os homens? D: Os homens né mas acho que as normas 
não eram, não eram diferentes. E: Só para mulheres e outras só para os homens? 
D: É. Mas não mas acho que não, era geral, mais para o homem, porque o homem 
que sempre [...].  E: Sempre? D: Sempre passava dos limites. (Risos) E: E as 
mulheres em relação ao comportamento assim dentro e fora do clube tinha um certo 
assim. D: Aah sim, tinha que seguir é, porque geralmente as que frequentavam aqui 
já eram filhas de gente que já era daqui então as mulheres tinham aquele né? 
Aquele comportamento né a maioria era estudante. E: Sim. D: Né? E a maioria era 
professora se tu fizer uma pesquisa aí, tu vai ver que a maioria. E: A maioria na roda 
de conversa eram professoras. D: É. A maioria da minha turma mesmo. E: São 
professoras. D: São professoras. Tudo na base... na área da Educação. E: Sim. D: 
É.  E: É essa questão também da educação que no clube era forte também por ter 
sido por um tempo sede de uma escola né? D: É, isso, isso aqui por um tempo foi 
uma escola, bem aqui onde nós estamos aqui. E: É.  D: Era uma escola. E: É 
porque. D: Francisco Simões né? E: É pela fala né? A dona Heloisa ela também 
falou que era bem forte essa questão, da educação. D: Isso. E: Que era por onde os 
negros poderiam avançar? D: É. Por isso, se não me engano a nossa vice diretora  
(silêncio) foi diretora do Francisco Simões quando saiu que era ali na 15 né? E: Sim. 
D: E a Vilma também foi aqui, a primeira dama também foi diretora daqui. E: Que 
legal. Da escola? D: Da escola.  E: Bem legal. E deixa eu ver aqui o que mais, aah 
aqui essa é bem importante Como as mulheres foram construindo seus espaços 
dentro aqui do clube Fica Ahí?  D: Olha eu acho assim porque elas foram 
construindo por exemplo a partir eu acho que da educação como te falei de 
professora. E: Sim. D: Entendesse? Eu acho que a base é aí, a base acho que do 
setor foi aí que as mulheres começaram a mentalidade delas serem diferentes né 
mais avançadas na época e começaram a se reunir, como se reúnem nas escolas 
começaram a se reunir aqui começaram a fazer grupos que eu pude ver algumas, 
algumas, algumas artes que eu observei que havia mais homens, havia bastante 
homens né? E: Sim. D: Teve uma certa época que as mulheres começaram a 
predominar na diretoria de mulheres. E: Na direção. D: Né? [...]. Aí era diretora 
disso, era diretora daquilo,  aí chamava a outra e aí já começou os grupos né e 
começaram ó a fazer coisas chás e umas quantas atividades elas fizeram. E: E elas 
podiam... e elas tinham os mesmo cargos que os homens, assim desempenhavam 
as mesmas funções que eles, as mulheres? D: Eu acho que é, que não era tanto 
assim, elas ficavam mais no social assim. E: Sim. D: Mais essas coisas assim, Chá, 
essas coisas assim, benefícios beneficentes essas coisas assim mais que o homem 
era. E: Mas a mulher [...]. D: O homem né? E: Sim era mais determinado. Mas elas 
já tinham um cargo na direção assim? D: Aah tinha, tinha, tinha diretora, diretora 
social, diretora social não sei de que [...]. Bom eu sei que tem uns seis ou sete 
cargos que hoje nós temos assim é diretor social é tudo uma coisa só né? E: Sim. D: 
Mas naquela época já tinha diretora social até para a biblioteca dizia assim diretora 
social não sei o que da Dança, faz de conta então tinha diretores assim exclusivos 
pra cada. E: Sim. D: Para cada setor. E: E não tinha discriminação nessa parte por 
elas serem mulheres? D: Não. E: Tinham a mesma valorização do homem? D: É. 
Isso é. 
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Clubes negros  
E: Então a próxima pergunta então é em relação aos clubes de antigamente, onde 
havia uma separação entre clubes negros e clubes brancos: qual sua opinião a 
respeito das razões dessa divisão? Para senhora até que não teve tanto essa 
divisão né? D: Não, não teve. E: É. D: É pra mim não teve, pra mim não teve 
estendesse? Mas eu não posso né ver o outro lado. E: Sim. D: Do restante né [...]. 
Entendesse? E: Sim. Mas pensando assim naquela época perante a sociedade 
havia essa divisão? D: Havia essa divisão. E: Dos membros que eram dos clubes 
negros e dos clubes brancos? D: Isso. D: É, é. Havia essa divisão mas é é a história 
né, até mesmo eu penso assim que as vezes, também muitas vezes a culpa é do 
próprio negro. E: Sim (Risos). O seu Raul que sempre fala isso. D: A culpa é do 
próprio negro é e muitas vezes a gente pode se sentir o próprio negro se sentir 
assim mais humilde, mais uma coisa assim que eu graças ao bom Deus, não sei se 
porque eu fui criada dessa maneira. E: Sim. D: Eu nunca tive isso aí de me sentir 
inferior eu não sou superior a ninguém, mas também não sou inferior né, o que um 
branco pode eu posso e consegui. E: Sim. D: E graças a deus tudo que eu tive da 
minha mente dentro da minha possibilidade com o pé no chão de conseguir, graças 
a deus eu consegui até hoje. E: Sim. D: Porque eu acho que não tem esse negócio 
de cor, tem essas coisas né? Mas até hoje tem essa folia tem essa, essa coisa do 
branco ou do próprio negro mesmo, agora mesmo eu estou participando estou 
ajudando um amigo meu ele, da escolha da mais bela negra de Pelotas. E: Sim. D: 
Aí foi aqui no clube E: Que legal. D: Eu consegui. E: Ainda acontece concursos aqui 
então? D: É, foi esse foi agora semana passada. E: Huumm. D: Então ele é branco. 
E: Sim. D: Ele é branco. Então muita gente não, não ajuda. E: Não quis ajuda ele? 
D: Não, não ajuda, até mesmo porque a horas ele tem essa agencia de produções. 
E: Sim. D: Era a mais bela negra. Até minha neta represento aqui e foi pra Santa 
Maria representa. E: Aah sim. D: E como em novembro o nosso clube homenageia, 
eu sempre pensava assim mas porque que o Paulo não recebe, o zumbi que todo 
mundo queria ganha o título o troféu dos palmares. E: Sim. D: Porque aí a Heloisa 
respeitando, porque eu respeito, cada um com a sua. Aí a Heloisa porque foi ela que 
crio, foi ela que crio e o Rubinei que seria pessoas negras nos destaque. E: Sim. D: 
Entendesse? Pessoas negras em destaques, tá aí depois com o tempo foi vendo 
que várias pessoas receberam e eu digo mas porque que Paulo não recebe, porque 
a anos ele trabalha muita gente não gosta de escolhe a mais bela negra, mas se tem  
os outros concursos porque que não pode ter a mais bela negra né? E: Claro. D: 
Não, não tem né? Até pra se valorizar porque todas as candidatas que concorrem 
elas se sentem muito importante eu sei porque eu tive, eu tenho convívio seguido e 
vejo, porque eu vou nos ensaio, eu vejo as reação delas, das crianças e tudo né, só 
nos desfilar se sentem importante quando vão arrumar o cabelo, vão se maquiar e aí 
e aí eu sempre disse ó antes de sair do Fica Ahí o Paulo vai ser bem assistido aí o 
ano passado ele recebeu. E: Aah. D: A conseguiu ele recebeu, a ficou numa 
faceirice, faceirice. E: E não se importaram mesmo por ele ser branco? D: Não, não 
porque eu coloquei, eu fiz uma exposição. E: Sim, porque o trabalho dele é todo na 
valorização da beleza negra. D: Eu acho que tem um valor né? Porque nem um 
negro fez isso. E: Sim. D: Entendesse? Nenhum negro, tem muito negro 
acomodado, assim como tem branco acomodado, tem muito negro acomodado né? 
E: Sim. E ele se preocupo em fazer o concurso. D: Sim, e ele sempre se fez, porque 
ele podia fazer o concurso em outra coisa né, então mexo com ele então tu tem o pé 
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na cozinha né mas dona Teresa acho que eu tenho, agora mesmo ele me ligou. E: 
(Risos) Sim. D: Mas acho que eu tenho diz ele, mas eu tenho certeza aí Dona 
Teresa eu gosto tanta da senhora porque eu acho que a gente tinha alguma coisa, 
eu digo ó quem sabe nós tinha alguma coisa. E:(Risos) É, na verdade todos temos. 
D: É. E aí o as vezes o próprio negro tem preconceito. E: É. D: Ele não.. ele não vai 
ali porque ele [...]  aah mas eles vão me cortar, eles não vão me aceitar por causa 
disso uma coisa até que eu falo sempre tem uma irmã de criação minha acho que 
ela me coloco no face assim, me coloco umas palavras muito bonitas. O negócio das 
cotas. E: Sim. D: Escreveu uma coisa muito bonita para mim que eu fiz as 
faculdades, eu fiz três faculdades. E: Nossa. D: E não entrei com cota nenhuma. E: 
Sim. D: Com o meu esforço trabalhando tá que eu trabalhava. E: Correndo atrás. D: 
Com o meu esforço, trabalhando, com o guri pequeno, trabalhava lá fora a rodoviária 
era aqui na Deodoro e eu trabalhava, corria e de noite eu ia pra católica porque 
pobre estudava na católica. E: Sim. D: A gente não conseguia entra na federal. E: 
Na federal. D: E os cursos mesmo que conseguisse, os curso que eu podia tirar pra 
poder trabalhar teria que ser a noite. E: E não tinha na federal. D: E o curso que 
ofereciam era: História, geografia, pedagogia. Aí eu consegui tirar história, geografia, 
pedagogia. E: A senhora é formada nas três? D:Nas três e eu ia tirar artes e  eu 
acho que ainda vou tirar. E: Aah senhora tinha que tirar, é D:  É meu sonho e não 
tirei, eu não tirei artes por, por motivo de ser de dia. E: Sim. D: E eu tinha que 
trabalhar né? E: Mas quem sabe agora. D: Aah pois é aí mas eu sempre tirei e 
nunca precisei de cota. E: Sim. D: Eu sempre naquela meta eu vou estudar que eu 
tenho que passar porque é uma necessidade que eu tenho e eu tenho que tirar, eu 
não, não tenho dinheiro pra curso, minha mãe não tem dinheiro pra fazer curso, aí 
comecei a estudar e entrei. E: Sim. É que foi da sua força de vontade. D: É. E: A 
senhora correu atrás. D: É. A mesma coisa que as minhas colegas que nós 
entramos junto que é a Dinamar participa do nosso, é a Gleci, a Gildinha a nossa 
turma. E: Sim. D: Nossa turma né? E: Sim, Aham. D: Nós entramos e simplesmente 
nós o que nós fizemos, resolvemos, vamos, no período que tiver trabalho, final de 
semana nós vamos se reunir pra estuda, se reunia comia estudava e vamo estudar, 
passamos todinhas, nós passamos, sem conta sem nada. E: Sim. D: Entendesse? 
Então isso aí. É força de vontade, não é querer tudo nas mãos porque tudo que é 
negro tem que ter as coisas nas mãos, não, não é bem por aí né tá certo que entro 
muito nego na faculdade com essa coisa das cotas entro, entrou né, mas também 
não da pra pensa. E: É eu até acho que é merecido um reconhecimento merecido 
né? D: Sim, sim. E: As cotas entrou para história mas eu acho que também tem que 
correr atrás né? D: Tem que correr atrás, tem que correr atrás porque aí fica só 
esperando, só esperando, só esperando, só esperando que vai [...] não sei é meu 
ponto de vista né? E: É sim. Eu estava até lendo na internet esses dias que eu nem 
tinha me dado de conta assim no jornal que o William estava de férias e aí estava eu 
esqueci o nome daquele jornalista negro ele já trabalha há anos na globo e estava a 
repórter Maju da previsão do tempo, e teve dois repórteres negros no jornal nacional 
e aí eu fiquei pensando eu acho que claro é uma coisa que não deveria ser assim, 
deveria  ter mais. D: Sim, sim,sim. E: Mais a surpresa assim o jeito que as pessoas 
falam também é o que já gera o preconceito. D: E até mesmo pensando bem vai 
essa menina tá porque ela mostro eficiência. E: Sim, ela estudo para isso. D: Ela 
mostro eficiência, quem sabe outros não entraram porque também não mostraram. 
E: Sim. D: Tem tudo isso também né porque quando a pessoa se esforça e mostra 
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eu acho que que né mas é é assim vai melhorando né de pouquinho tá melhor. E: 
Sim. D: Tá melhor mais [...]. E: Mas ainda tem que melhorar (Risos). D: Tem que 
melhorar (Risos). E: (Risos) O. Brasil tem que melhorar. D: Tem que melhorar em 
tudo.  E: O que significou para a senhora frequentar um clube de referência para 
etnia e elite negra na cidade de Pelotas, além de ser um espaço de sociabilidade, 
lazer e recreação?  D: O que represento pra mim? E: É o que significou para 
senhora frequentar um clube né que era uma referência. D: Sim, sim. E: Para os 
negros. D: Aah sim, sim. E: Era grande. D: Não, significou muito até mesmo para eu 
me colocar nas minhas raízes né? E: Sim. D: Porque eu convivi, eu me criei no meio 
dos brancos, entendeste? Até mesmo pra saber depois, até mesmo pra debater hoje 
em dia e bater essas coisas que tu estas me perguntando né? E: Sim. D: Porque eu 
vivia a onde vivia não se falava esse negócio de racismo não se falava essas coisas 
era normal tudo era uma família assim estendesse? E: Sim. D: então eu não no 
momento em que eu comecei a frequentar o clube Fica Ahí que aí que começou 
esses debates e tinha que saber o negro não pode ir lá..tétété... e ai eu disse e mas 
que gozado como vou né, como é o clube comercial porque eu frequentei o clube 
comercial. E: E frequentavam brancos também? D: Sim e né e eu digo assim, eu 
frequentei essas coisas, entendesse? Então não aí comecei a na minha cabeça 
comecei a ver as coisas então isso aí foi uma coisa positiva porque eu se eu tivesse 
só lá com eles, não sei se seguia a minha mentalidade agora né? E: Sim. Ou se 
seria outro pensamento. D: Outro pensamento, outro pensamento né, outro 
pensamento. E: É. Mas eu fiquei admirada da senhora não ter tido nenhum caso 
nenhum problema lá é que as pessoas que frequentavam lá? D: Tu sabe que tem 
agora, tu é minha amiga né? E: Sou, te adicionei. D: Aí se tu colocar na linha, eu 
botei novamente na minha linha isso foi semana passada que eu coloquei na minha 
linha, na minha linha de tempo um natal passado foi na, eu no meio dos turco. E: eu 
não sei se eu não vi uma foto. D: Está todo mundo sentado. E: Mas vou olhar. D: 
Preto e branco e os turco tudo assim sentado que era aqui na Deodoro a casa da... 
E: Sim. D: Da mãe deles da [...]. Então tava todo mundo [...]. Um papai noel 
horroroso. E: (Risos). D: Com aquelas mascaras assim. E: Sim. (Risos) D: Só 
aparece a minha carinha pretinha assim. E: (Risos). D: Aí eu botei assim como é me 
acharam? Me acharam? Aí a [...] coloco assim, tá escondidinha ali. E: (Risos). D: Eu 
tava loca de vergonha. E a minha madrinha que mora em Miami, eu tenho uma 
madrinha que mora em Miami. E: Que chique (Risos). D: E ela a é uma amigona. D: 
E então a onde a gente tem assim pouca diferença assim de idade. E: Sim. D: Então 
assim eu era a boneca dela, eu era a boneca preta dela ela vivia comigo e me 
arrumando até num carrinho de boneca eu era nova eu era de vinte e sete mês. E: 
Prematura. D: Pesei novecentas gramas então tu vê eu era muito pequena. E: Sim. 
D: Então elas me carregavam era uns carrinho de vime então eu era a boneca dela. 
A mentalidade que eu era a boneca dela. E aí ela coloco no face dela lá assim aí tu 
ta pertinho de quem?  Da madrinha. E: (Risos). D: Mais to eu ali no meio assim nas 
fotos tudo assim. E: Sim. D: Tudo eu aparecia tudo, e eu lá bem tranquila. E: Sim. D: 
No meio dos negro. Eu era metida, tava sempre metida nos lugares, no Jockey club 
E: (Risos). D: E ele foi um dos primeiros radialistas do Jockey Club. E: Sim. D: E a 
onde iam eles me levavam, todos os domingos eu ia pro prado ficava la em cima ele 
radiando os cavalos e eu bem faceira lá com chapéu assim eu tenho um retrato até. 
E: (Risos). D: Que as mulher iam tudo de chapelão né, faziam chapeuzinho lá pra 
mim e eu ficava lá toda. E: Ainda mais nesses eventos né? D: E ele falando lá dos 
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cavalo e eu, todos domingo eu ia no prado com ele. E: Já era tradição? D: Já era 
tradição, então o meu meio era ali, era esse estendesse? E: Sim.  D: Era o meu 
meio era esse.  E: E a senhora sempre teve inserida? D: Andava sempre inserida, 
andava sempre inserida estendesse? Então não tive, não tive esses problema assim 
né? E: Sim. D: Não tive, não tive por isso que eu te disse a onde que eu senti foi 
quando eu debutei. Não foi na hora depois que me contaram que me deram a 
noticia. E: Imagina. Lá no outro clube que era de branco vocês não tinham essas 
situações? D: Nunca, não não. E: Não tinham preconceito com a senhora aí aqui [...] 
D: Foi é meu vestido era muito bonito na época era tudo o mota que fez era tudo 
[...]. E: Sim. D: Mota era importantíssimo só fazia e aí me disseram que iam me dar 
só que não me deram a rainha de primavera porque eu era filha de empregada. E:  
É que aqui tinha muita essa questão né de qual era a profissão, alfaiates? D: Sim, 
alfaiates coisa assim as umas era professora, mães não sei o que, e tetete.. a minha 
mãe. E: Sim. D: Ó minha filha e a minha eraa [...] eu digo [...]. D: Eu digo eu mecho 
com ela tu ainda vai ganha o título de zumbi dos palmares. E: Aah a senhora 
conseguiu da outra vez? D: Ganho. E: A senhora já conseguiu dois títulos? D: Ah 
mas la em casa já quase todo mundo já ganho. E:  Imagina. Que legal. D: eu 
ganhei, a minha neta ganho, a minha neta ganho por ser a duquesinha. E: Sim. D: 
Né? Baa hoje já não preciso mais de troféu. E: (Risos). D: Já que tem ó [...].  E:  Mas 
não deixaram a senhora saí  na época mas pelo menos a família já ganho. D: A é. 
D: É,é.  Mas o importante o que eu quero deixar é algo. E: Sim. D: É o que eu te 
falei né? Meu sonho é a biblioteca infantil. E: Sim, é. D: Infanto juvenil. E: Acho que 
vai ser um ganho pro clube. D: Meu sonho é esse. Se deus quiser uma sementinha. 
E: Não mas a senhora... D: Eu vou lançar. E: Sim. D: Não sei se eu vou conseguir 
concreto né mas a minha sementinha eu já estou. E: Não mas acho que a senhora 
consegui. D: Já estou germinando.  
Senhoras ficaianas (mulher negra; papel da mulher) 
E: Agora as próximas perguntas então é sobre as questões sobre as mulheres 
ficaianas. D: Sim. E: Então a questão da mulher sobre o valor da mulher então A 
realização dos concursos de beleza, para a escolha da mais bela negra, porque eu 
vi que tinha nos clube e até a dona Heloisa me coloco que não tinha a mais bela 
negra, que não escolhiam aí então claro eu coloquei sobre a rainha e Duquesinha do 
clube, se esses concursos que tiveram eles influenciaram de alguma forma na 
visibilidade da mulher aqui dentro do clube deste espaço de sociabilidade? Ou até 
fora dele? Se os concursos que tinham relacionado a ele? D: A rainha? E: É. D: 
Duquesinha ou beleza negra? E: É todos esses concursos assim relacionados as 
mulheres negras. D: Naquela época? Naquela época? E: Naquela época. D: Olha 
naquela época eu acho que pra elas, pra nós acho que isso aí é um ganho. E: sim. 
D: Que nem eu te falei daquela menina ali né? E: Sim. D: Foi uma coisa, uma coisa 
assim porque saiu no jornal e tudo que a miss mulata Rio Grande do Sul, saiu de 
Pelotas do clube cultural Fica Ahí é uma coisa. E: Sim. É bem importante né? D: 
Importante né, bem importante, bem importante e teve alguns outros que se 
destacaram dos outros trabalhos né? E eram era um título importante eu acho que 
principalmente pra essas moças que tem aula, já eram daqui e dá família né?   E: 
Sim. Já frequentavam? D: Já frequentavam é, se criaram já desde pequena, agora 
que já está sendo diferente, agora tem é mudo completamente né, as vezes se 
escolhe a Duquesinha e as vezes [...] que a recém os pais estão colocando 
entendesse? Não naquela época para ser a rainha e ser a Duquesinha já tinha que 
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ter a [...]. E: Uma bagagem? D: Uma bagagem a família já tinha que ter. E: Sim. D: 
Eram convidadas né, eram convidadas. E: É. D: Se tu olhar é como eu te disse a 
minha sobrinha já não, porque ali é o sobrenome já delas tudo que o sobrenome já 
delas são todas, a filha da Laurecy é já vem pelo nome né? E: sim. Já era uma 
tradição? D: Uma tradição. E: Agora isso já não é mais tão forte? D: Não, não. E: 
Nos clubes? D: Não, não. E: É. E aí no caso teve essa visibilidade dentro do clube 
até fora né porque se ela foi para longe. D: E até fora, sim, sim. É acho que até 
desfilo no carro, no carro dos bombeiro eu acho o meu foi muito importante. E: Aqui 
em Pelotas ela desfilo? D: É foi muito importante naquela época, naquela época eu 
me lembro ba é uma coisa que ninguém esperava estendesse? Quando viu aquela 
novidade que ela ganhou o título. E: Sim. Porque valorizava a imagem das mulheres 
negras. D: Sim a imagem, acho que usava a imagem.  A é. E: É bem. D: É, é. A 
minha neta mesmo, a minha neta no ano retrasado ela foi embaixatriz, ela foi a mais 
bela negra ela foi infantil, ela foi antes nós fomos e lá ela não ganhou por causa da 
cor. Porque ela é clara. E: Aí não acredito. D: Se apresento muito bem na roupa e 
claro, tu não conhece a minha neta né? E: Não, não conheço. D: E aí ela não 
ganhou por causa da cor, o seu Raul fizemos  uma caravana pra ir. E: Imagina. D: A 
caravana nossa era a maior. E: E a onde era? D: Era em Santa Cruz. E: Em Santa 
Cruz. Mas não era um concurso de [...]. D: A mais bela negra. E: E como que ela 
[...]? D: Que ela disse que ela não era e aí eu digo eu que sou a vó é o que que elas 
querem, mas ela chorava porque eu sou, eu sou negra o meu pai. E: Aah que 
judiaria. D: Por que o meu pai é negro. E: Aah, que pecado. D: É, aí depois ano 
retrasado ela passou como embaixatriz e ela é embaixatriz do turismo do destaque 
do Rio Grande do Sul.  E: E aí ela conseguiu? D: Aí ela conseguiu, ela conseguiu 
mas não que ela [...]. Agora a beleza negra queriam levar ela e ela pomba vão me 
trancar de novo, acho que a guria ficou traumatizada. E: Aah, pobrezinha, isso é 
uma coisa que não deveriam fazer. D: Pois é. E: Traumatizar uma criança. D: Isto e 
agora o Paulo me chamou porque depois ele quer que eu va lá porque ele ta 
fazendo esse negócio que ele quer sabe como que ele faz, agora a beleza negra do 
Rio Grande do Sul vai ser aqui em Pelotas. E: Sim. D: E como que vai pedir no 
papel. E: Porque tem gente que tem.  D: Se é descendente vai ter que mostrar a raiz 
para o seu Paulo. E: Porque tem uma seleção antes? D: É. E: Por terem escolhido. 
D: Mas Paulo como é que a candidata vai chegar aqui se o avô dela lá que é negro 
ela vai ter que traze a certidão do avô? E: sim, não tem. D: Ain Dona Teresa não sei 
o que que eu faço estou fazendo um regulamente, eu disse não daqui a pouco eu 
estou aí eu disse para ele porque é uma coisa assim que negra, negra é difícil agora 
tu achar conseguir. E: Sim. D: Por exemplo. E: Porque é a miscigenação né? D: 
Sim, se o pai o pai é negro negro a mãe é negra logicamente vai sair. E: sim. D: 
Agora vai sair a partir de um momento que já misturo não é um negro é mulata, a 
tendência vai ser essa ai. E: Sim. D: A tendência vai ser essa daí. E: sim. D: Aí 
como ele tirou, ele tirou a mais bela negra e tirou agora a beleza negra, então a 
beleza negra eu digo agora mesmo ta aí e tem tudo isso aí nós temos que colocar 
no papel especificando o que é esse negra, a beleza negra, a beleza negra sabe? 
Negra. E: Sim. D: Não é negra, negra preta, tem que explicar o que que é 
atualmente. E: Sim, mas tá na origem da pessoa, na família. D: Que aí tem muito os 
as vezes o negra, por isso que eu te digo que dentro da raça negra tem e porque 
que aquela carinha lá ganhou? E: sim. D: É difícil né? E: É, é complicado mesmo. D: 
É.  E eu que sou negra porque que ela ganhou por que se é mais clara do que eu. E: 
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Aí já entra a questão do preconceito. D: Preconceito, e aí é um conjunto um conjunto 
até aí a gente faz provas, tem provas. E: sim. Eu já me peguei falando isso em 
relação a globeleza também né? D: É. E: E porque que trocaram para outra? D: 
Isso, isso é. E: É uma coisa involuntária. D: É. E: Essa coisa da gente [...]. D: É. 
Olha minha neta. (Mostrando a foto da neta). E: Aí que lindaa. Mas como que não 
deixaram ela ganhar.D: Não, não deixaram ela ganhar. E: Que linda que rico cabelo, 
muito bonita e muita injustiça não deixar ela ganhar. D: Pois é sabe agora o Paulo 
quer leva ela de novo e ela diz mas como é que eu vou ir vão me trancar. E: Mas era 
para ter brigado (Risos). D: É o seu Raul ficou furioso. E: Imagino. D: A o seu Raul 
ficou furioso. E: Revoltado. (Risos) D: Furioso, furioso, que injustiça estão fazendo 
com nós, eu disse não calma seu Raul, não a Karen não pode ganha todos os títulos 
né? E: Sim. D: Mas aí ela queria pra trazer esse aí para o clube do Fica Ahí que é a 
paixão dela. E: Ai. D: Seu Raul dizia assim agora quando tu chegar lá eu vou te dar 
um troféu maior que esse aí. E: Aah. D: E dito e feito quando nós chegamos foi 
antes de novembro né, foi antes de novembro né? E: Sim. D: Aí quando chego 
nossa festa aqui, ele mandou fazer um troféu deste tamanho azul e dourado. E: 
aaah que lindo. Que legal. D: Aí ele chamou ela e ela fez a Dança tudo que ela fez 
lá ela fez aqui. E: Sim. D: Aí ele deu pra ela, aí ela chorava, chorava. E: Aah que 
pecado. Mas aqui ela foi escolhida e não preciso pelos outros lugares. D: É é 
verdade. E: Na outra pergunta As senhoras ficaianas são agentes históricas do 
município, auxiliaram na construção da história do clube Fica Ahí pra ir Dizendo, são 
protagonistas deste espaço. Levando em consideração todas essas bagagens que 
as senhoras trazem, as vivências no clube interligadas com as experiências de vida, 
como estes fatores influenciaram no papel da senhora enquanto mulher perante a 
sociedade? D: Olha pra mim como te disse né professora de história a gente sempre 
né inclusive no meu bairro lá na no local lá no centro urbano lá do então pra mim 
isso aí me influencio muito né porque eu pude levar, fazer a integração, né fazer a 
integração do daqui do Fica Ahí das atividades daqui e conhecimentos das mulheres 
negras daqui pra fora que tivesse né? E: Sim. D: Isso aí é uma [...] trás, leva, leva 
trás... né? E: sim. D: Isso aí influencia muito. E: Sim. E de certa forma eles interem 
no teu papel assim perante a sociedade? D: Sim, sim sim, sim. E: E a outra então 
Como era o papel social da mulher negra na época que frequentou assiduamente o 
clube? Se a senhora percebe na atualidade alguma mudança naquela época, 
quando a senhora frequentava e agora em relação a mulher negra. D: Aah sim, sim. 
[...]. Não agora é outra coisa a mulher ta mais evoluída tem mais voz né ela tem por 
exemplo naquela época a gente fazia assim as mulheres ali mais ou menos da 
diretoria já eram pessoas que tinham mais alguma coisa um carro, um estudo uma 
coisa assim né a mulher do tenente lá do coronel coisa assim, agora hoje não hoje 
qualquer pessoa né que chegue ela tem. Pode participar. E tem palavra né? E: Sim. 
D: Né, na nossa roda de conversa ali que tinha várias né? E: Sim. D: Tinha varias 
ali, varias professoras mas tinha outras pessoas ali que tem a mesma abertura tem o 
mesmo né? E: Que naquela época não teria? D: Não teria, não teria, por exemplo, 
hoje tem umas quantas mães de Duquesinhas, mães de Duquesinhas que são 
doméstica e que chegam e se espanam e elas tem a liberdade de chegar e falar de 
expor as ideias. E: Sim. D: Já naquela época não. E: Porque as regras que eram 
fortes naquela época agora realmente não tem mais... D: A não. E:  Na questão da 
vestimenta assim? D: Não, não tem nada haver não. E: Mudou bastante? D: Mudou 
completamente. E: É. D: Não, mudou completamente, completamente, sim tu vê até 
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ontem o meio familiar mudou. E: Sim. D: Então o meio social da sociedade. E: Claro. 
D: Né?. E: Ele interfere direto? D: Interfere direitinho. E:É.  
Dança (memórias, festividades) 
E: As próximas perguntas então são relacionados as memórias referentes a Dança 
como a gente falou um pouquinho naquela roda de conversa. D: Uhum. Isso. E: 
Então em relação a Dança como elas eram ã Quais são suas memórias referentes 
aos tipos de Dança que tinham aqui no clube? D: Tá, bom na minha época já era 
diferente né, como naquele dia que nós nos reunimos a gente viu que tinha pessoas 
com mais, com mais assim mais idade e nós no grupinho ali da Gilda né, nós aqui já 
pegamos anos 60, anos 70 então aquilo ali já era as danças já mais modernas né da 
época já era umas coisas assim mais comuns né os rapazes vinham pra tirar pra 
dançar a gente dançava não tinha assim Danças diferentes como lá antes  nos anos 
anteriores que tinha aquele marcado aquelas coisas marcada né não [...]. Nos anos 
60 já era bem diferente era. E: Sim. E era permitido dançar danças de casais, 
mulher com mulher, era liberado? D: Sim, sim, sim. Dentro dos conformes. E: Sim. 
D: Que se dançava o normal, não tinha danças variadas né? E: Sim, era uma época 
que se dançava que nem nos bailes. D: É, é, é. Dançava aqueles sambas, aqueles 
sambas na minha época mesmo mais o que peso era aqueles IêIêIê, o Iê aquelas 
coisas assim.. E: Sim. D: Mas foi bem nos anos 60 mesmo que a gente pegou foi ali, 
a gente pego os baile de Carnaval tinha marchinha nos bailes de Carnaval era muito 
a marchinha. E: Sim. D: Era muito a marchinha, muita marchinha. E: E nas 
marchinhas vocês tinham passos assim que era definidos antes ou era tudo na 
hora? D: Não, não na minha época já era. E: Era mais assim um movimento livre? 
D: É, é o que eu achava interessante que até isso eu contava para minha neta e 
para amigas dela. E: Sim. D: Que eu contava aqui que a gente vinha eu tenho até 
fotos desse Carnaval então a gente vinha tãnãnãnã [...]. Fazia a volta assim e era 
um atrás do outro se fazia a volta toda assim passava pelo salão tãtãtã... e sempre a 
volta assim. E: Sim. D: Sempre um atrás do outro né, não é como agora que uns 
dançam aqui e outros lá. Não lá era sempre assim. E: Era organizado? D: Era 
organizado, tudo assim na volta, fazia a volta assim, toda volta, todo contorno assim 
era todo contorno do salão. E: Sim.  D: Isso aí das marchinhas era uma coisa que 
chamava muita atenção. E: É. Era bem forte né a questão do Carnaval? D: Aah aqui 
era bem forte E: Sim né porque começou como um cordão. D: É. E era um cordão, 
um conjunto de instrumento de sopro então tinha aqueles piston, Trombone, aquele 
monte de coisa de sopro estremecia isso aqui. E: Sim. É a relação da Dança e da 
música estão sempre junto né? D: É. É uma questão muito forte. E: E deixa eu ver e 
Durante a festa havia algum ritual/cortejo a ser seguido para convidar as damas para 
dançar? D: Não, na minha época não, na minha época era ficar cuidando lá a copa e 
[...]. E: (Risos). D: E fazia assim. E: Sem interesse. D: Aí a gente brigava se a mãe 
olhava atravessado. E: (Risos). D: Porque ela fazia assim que não. E: (Risos). D: 
Porque as vezes tinha o bagunceiro né? E: Sim.  D: Então já as mães começavam. 
Então eles já faziam sinal assim, e tu já fazia assim que não. E: Sim.(Risos). D: 
Fazia sinal que não, que não ia dar. E: (Risos). D: Não chegavam e aí a gente ia 
dançava. E: Mas a Dança de certa forma ela é algo que através dela é que se 
conseguia conversa. D: A sim o meu marido, o meu marido eu conheci aqui. E: 
Dançando?  D: É. E: Nos bailes. D: Mas o meu marido, o meu marido mesmo 
verdadeiro (Risos). E: (Risos). D: Meu falecido. E: Sim. D: É eu conheci aqui, foi nos 
bailes aqui. E: E tem toda aquela questão que a gente falou também que vai da 
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preparação né para vir para o baile... D: A era uma maravilha, era uma maravilha 
porque tu já [...] isso aí (Risos) é muito interessante porque eu brigo com a minha 
neta né, a minha neta tem aqueles ricos,ricos cachos né? E: Sim. D: Começou a 
passar coisa. E: Aaí não. D: Agora ta com risco, mas agora coloco aqueles loiro. E: 
Aaah. D: Loiro, ela mesmo coloco aqueles loiro assim. E: A gente estraga o cabelo, 
o cabelo é bonito [...]. D: É.  E: Mas estraga. D: No início até que ficou bonito aquele 
loiro mas agora resseco, agora andei no instituto com ela, ela queria botar não sei o 
que, esticar os cabelos eu digo pelo amor de deus, aí chegamos lá o cara disse 
assim tu nem é louca bota nada no cabelo.  E: (Risos). Deixa os cachos. D: Aí 
vamos fazer um tratamento, tu vai vir quatro dias na semana, tu vai vir todos esses 
dias na semana aqui e vou começar a hidratar, tu vai tem que começa a hidrata e 
tirar as pontas que tá ressecada. E: Sim. Por causa da tintura. D: Sim ela faz 
chapinha, claro aquela chapinha faz aquela fumaceira, fumaceira. E: É é o que 
detona o cabelo. D: Por que, um rico de um cabelo dela, ela detono tudo, agora ela 
quer ajeita e esta nessa folia. E: (Risos). D: E naquela, e aí a gente naquela época 
tinha o cabelo ruim. E: (Risos). D: Então a gente já começava a se arrumar cedo, já 
quando não se tinha dinheiro era passar aqueles ferro quente. E: No cabelo. D: 
Tinha lá em casa. E: Aah. D: Eu tinha lá em casa emprestei eu acho que foi lá para 
o colégio. E: (Risos). D: Com essas folia essas função dos negro, que eu empresto 
e depois não tomo nota e aí não sei pra quem porque a Karen disse Vó mas agora 
vou usar esse pente, aí um dia eu passei nas pulga procurando os livros. E: Aham. 
D: Achei um pente daqueles aquele dia eu disse para meu marido no próximo 
sábado vou vir aqui e vou levar esse pente pra colocar lá no Museu, porque eu 
queria fazer um museu meu. E: Sim. D: O meu sonho é fazer um outro museu, 
quero um pente, pente de ferro assim, ferro, ferro cabo de madeira, tu botava ali no 
fundo oco aquele pente ficava vermelho. E: Aah (Risos). Depois pra passa...? D: E 
aí tu botava bastante vaselina no cabelo. E: Aaah (Risos). D: Ele ficava xiiii [...] seco 
e aquele cheiro de vaselina (Risos). E: (Risos). D: E aquele xiiiii [...]. Pra esticar os 
cabelo (Risos). E: (Risos). E dava certo? D: Esticava, dava, os cabelos ficavam tudo 
esticados, ou se não [...]. E: (Risos).D:  Era a época, igual a esses dias  coloquei no 
face a minha neta Vó. Olha aqui minha filha a gente fazia isso tinha o cabelo mais 
cumprido, passava o ferro de passar. E: Sim. D: E passava o ferro. E: Pobre dos 
cabelos. D: Os cabelos [...]. E: E resistiam? D: Aah coisa mais triste, isso era mais, 
tudo era na base tu vê como é as coisas né a gente usava muito a vaselina liquida. 
E: Sim. D: Elas, hoje em dia elas botam um monte de coisa por isso que estraga nós 
botamos vaselina ali né? E: E não estragava. D: Mas a babosa, quem usava a 
babosa. E: É. D: Botava a babosa dentro... ficava bem lisa os meus, eu tenho um 
retrato que ainda vou te trazer. E: Sim. Aham. D: Os retratos tudo com lama, vidro 
aqui assim a franja lambida. E: (Risos). D: Coque assim, a os coque, tu vê como a 
gente é né? E: E ninguém assumia os cachos mesmo; D: Cabelo de negro. E: 
Cabelo afro. D: Tu vê como é né? Isso aí já vem da gente. E: É. D: É uma coisa que 
vem, é uma coisa incrível. E: Sim. D: Porque eu mecho eu digo a agora. Depois de 
veia que eu estou querendo os meus cachos. E: Sim. D: Meus cachos de volta. Tu 
pode olhar aí as vezes é tem essas gurias novinhas. E: É. D: Se tu olhar as rainhas 
as rainhas estão tudo quase [...] mas aí é Duquesinha. E: Sim. D: Mas as rainhas 
quase tudo com os esticamento. E: É. D: Aí aquela guria tem o cabelo bom, aquela 
mãe dela tem o cabelo bom. E: É. D: Mas aí andava com o cabelo esticado com o 
Persi ali que era famoso, era famoso passava aquela pasta uma pasta que 
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queimava, pura assim soda da cáustica. E: Aah. D: O homem ficou rico, rico, rico, 
rico. E: E ninguém perdeu o cabelo? D: Mas quase todo mundo se tu perguntar 
nessas entrevistas todo mundo que passava no Percy. E: Aaaah D: Ele chegava e 
era tudo assim, se encontravam tudo lá, passava uma pasta dava uma ardida. E: 
Meu deus. D: Ficava assim ó. E: Imagina D: Aí quase que o. E: O formol de hoje em 
dia. D: Aí tinha as outras negonas que queriam fica pronta pra festa também né só 
que aquilo ficava te queimando e tu. E: (Risos). D: Tudo. E: Tudo tranquilo (Risos). 
D: E aquilo queimando tu assim. E: (Risos). D: Aí depois que saia daquela pecinha 
ali, tu entra naquela pecinha. E: (Risos). D: Onde tinha o Cruz de Malta ali. E: Sei. 
D: É na quadra do do cruz de malta ali, sabe onde é a voluntários. E: A sei. D: A 
pois é era ali a onde tem o estacionamento da quadra era ali, uma coisa que tinha 
ali, aí tinha um tanque assim aí tu pegava ia no tanque e dizia deu? E: (Risos). D: E 
a gente ficava com aquilo queimando e tu aí aí. E: (Risos). D: Já ta não mais um 
pouquinho, a tá aí ia fazia bem assim no tanque. E: Molhava a cabeça. D: Água 
gelada com aquilo quente. E: Aaah. D: E ainda conto que tinha um espelho lá que 
às vezes eles viravam aqui naquela época não era calça era saia. E: Era saia, 
vestidos. D: E os negão olhava toda hora a calça da gente lá. E: Aah. D: Com 
certeza fico pra história isso. E: (Risos). D: E a gente louca de dor lavando com 
aquela água gelada lá. E: Ai que alívio água gelada. D: Assim [...]. E: E já ficava 
liso? D: Liso, liso, liso. E: Mais. D: E as feridas depois que davam no cabelo. Olha 
teve gente que quase perdeu o cabelo. E: Aah. Sim, imagina tinha que ser muito 
resistente. D: Mais aí a gente se encontrava quando tinha festa. E: Antes do baile 
iam lá se arruma? D: Nós ia lá no Percy. E: (Risos). D: Chorava de tanta ardência 
(Risos). E: Mas chegava lisinha no baile (Riso). D: Porque o problema do pente. E: 
Mais. D: Porque esse pente tu botava em casa mas aqui em pelotas é muito úmido. 
E: Quando chegava no [...]. D: Quando chegava na festa dava uma aragem [...] E: 
(Risos). D: E esse do Percy não, tu dava e ficava esticada. Que até o outro mês mas 
eles ficaram rico, rico, rico, rico. E: Foi dai que surgiu a progressiva (Risos). D: Aí 
depois abriram lá em Rio grande mas aí eu disse olha os negro eram rico, rico só do 
cabelo das nega. E: Imagina. Como que ninguém nunca processo se caia o cabelo. 
D: Mas era puraa soda, quando tu abria a porta do salão tu sentia aquele cheiro 
assim, de formol de coisa. E: Que perigo, meu deus. D: E as mães da gente ainda 
levava a gente. E: Ainda levavam? D: Claro naquela época a gente nem ia sozinha 
aí levavam. E: Sim. D: As mães que levavam. E: (risos). D: Aaah só pra se 
embelezar para os nego. E: (Risos). D: (Risos). E: (Risos). Deixa eu ver essa aqui já 
li  e  A partir das suas memórias sobre os carnavais que aconteciam  aqui no clube, 
como por exemplo: os bailes e blocos carnavalescos, como a Dança aparecia nestes 
eventos? D: Hum. E: É um pouco daqui que a senhora falou. D: É,é. E: Que eles 
vinham organizados. D: Vinham organizados. E a gente fazia, isso era muito bonito, 
tinha a rainha que depois, eu participava de tudo. E: Sim. D: (Risos) Eu não era a 
rainha, mas participava de tudo. E: Sim. (Risos). D:Tinha a rainha e a rainha fazia a 
corte. E: Sim. D: Então a gente agradecia a corte e era vinte e tantos anos, era vinte 
e tantos era um mundaréu de gente e fantasias bordadas, bordadas tudo nos 
conforme. E: Sim. D: Ai quem não participasse da corte, porque era a rainha que 
convidava né não era a gente chegar lá era tudo convidado e ela se achava toda 
importante porque a rainha convido. E: (Risos). D: E aí fazem uns bloquinhos por 
exemplo os teus primos, as tuas primas, a gente fazia um bloquinho e se fantasiava 
então todo mundo. E: Fantasias iguais? D: Isso, todo mundo que vinha pro baile 
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vinha fantasiado. E: Já era um. D: Entendesse? E: Sim. Estava todo mundo 
fantasiado era bonito porque era todo mundo fantasiado né? E: Sim. D: E a gente 
vinha a gente achava pirata, odalisca, malandro baininha nós ia não era uma era 
assim de grupinhos, grupos. E: Eram vários. D: Então no final dos baile que a gente 
fazia a volta na quadra então quando o ônibus ali da Beneficência eles adoravam ver 
porque era uma escola de samba de 50 anos de fantasia [...]. E: Sim. D: Escola de 
samba de fantasia e nós tudo de fantasia e tarárá. E: E esses grupinhos que 
usavam as mesmas fantasias não tinham assim passos que eles fizessem igual ou 
combinado? D: Não, não tudo na brincadeira. E: tudo na brincadeira? D: Tudo na 
brincadeira, tudo na brincadeira, tudo na brincadeira não era nada marcado. E: 
Sim.D: entendesse? E: Sim. D: Por exemplo agora por exemplo as corte de agora a 
Duquesinha e a rainha elas vão se apresentar nos outros clube é  contratam o 
coreografo pra fazer danças. E: E aí, preparam coreografias? D: naquela época não 
era tudo natural. E: Mas na corte elas, quem era da corte fazia coisa diferente 
desses que eram dos blocos?  D: É a rainha entrava porque a música que entrava 
era nánáná...  nánánáná... Era sempre aquela musica. E: Sim. D: E ela ia entrando e 
a gente ia atrás, Nánáná. E: Sim. Mas ela entrava dançando ou era só desfilando? 
D: Não só desfilando. E: Só desfilando. D: Era tudo marchinha, tudo na base da 
marchinha só a voz da marchinha, as vezes tinha par teve carnavais que tinham par, 
que eu me lembro que a gente tinha par tinha outros que não. E:  E aí  os pares já 
entravam dançando? D: Entravam. E: Cada um com seu par? D: Cada um com seu 
par. E: Mas desfilando também? D: Desfilando tudo assim , tudo na base da 
marchinha. E: Sim. D: Na base da marchinha. E: É nessa parte do Carnaval a 
Dança é a partir das marchinhas né? D: É é tudo marchinha. E: É. D: Naquela 
minha época ali que eu me lembre era tudo marchinha. E: Tudo marchinha. D: Tudo 
marchinha. E: E agora elas [...].  D: E até mesmo né nessa época eu não me lembro 
que ano a academia surgiu, que acho que  foi depois que começou a surgir a 
academia que começou as escolas de samba né? E: Sim. D: É. E: É. D: Mas dentro 
do salão era assim era marchinha era tudo na base da marchinha. E: Bom Além das 
senhoras ficaianas desenvolverem a história do clube, contribuíram para a história 
da Dança na cidade de Pelotas. Relembrando suas memórias e experiências que 
tiveram nas festividades do clube, como Bailes (Debutantes, Estudantes, Primavera, 
Páscoa, Natal, Suéter e azul e branco), como era a relação da Dança com o clube 
Fica Ahí? Como ela aparecia nos bailes nesses eventos que tinham. D: Tá. E: Era a 
partir da Dança. D: É é o que te falei, baile do Suéter era baile mais pro inverno. E: 
sim. D: Então era as músicas da época dos anos 60,70 né por exemplo se a tinha a 
festa do aniversário do clube eu me lembro que já era um baile mais  de gala, já era 
valsa coisas assim. E: Mas das danças de salão? D: Uma coisa assim, Dança de 
salão coisas assim estendesse? E: Sim. D: Então é dependendo do né tinha o baile 
dos esportes eu me lembro que eu participava, o único baile do esporte e meu 
marido trabalhava, jogava. E: Sim. D: Mais isso [...]. E: É a questão do futebol era 
bem forte aqui. D: É era forte aqui, então era o baile dos esportes e era bem assim 
bem esporte então era as músicas do anos 60, essas coisas assim era tudo de 
acordo com a época o período as músicas que estavam se passando nos outros 
clube eu acho. E: Sim. Tá e na época pensando assim nos passos de Dança porque 
era única coisa que se via na Tevê, assim os artistas? D: É, é nem era muito a tevê, 
tem muita gente. E: É. D: Muita gente que não tinha tevê. E: Sim. D: Mais era mais 
era aquilo anos 60 eu acho que a Dança mais predominante acho que foi naquela 
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parte que a.. que a presidenta do Chove, a e essa menina a Sirley falaram na época 
delas era mais marcante. E: Sim. D: Viu. E: Até, eu [...]. D: Eu vejo pela minha mãe 
falar, que a minha mãe fala que quando a vizinha ela era de fora assim ia para os 
baile assim então tinha um homem, tinha um palco gozado que a minha mãe falava 
isso que marcava os passos e tinha uns nomes. E: Sim. D: E aí as mulheres se 
encontravam lá com os homens e faziam assim, coisa assim. E: Tinha um ritual né? 
D: Naquela época acho que tinha essas coisas. E: Um ritual mais forte. D: É. Mais 
nessa parte dos anos 60 assim, pra cá já não. E: A dona Sirlei falou o nome da 
Dança mas  eu não consigo me lembrar direito, não sei se era conga ou congada. D: 
A ela falou. E: Não sei se a senhora chegou a. D: Ah, é ela falou uma Dança. E:  Na 
sua época não tinha mais essa Dança? D: Não, não. E: Pois é porque o nome que 
lembra remete bem a cultura africana né? D: É, é. Acho que mais para o lado dela, 
na época delas ali. E: Talvez antes de 60 né? D: Acho que é, acho que 50 para trás. 
E: É. D: 50 pra trás. E: É a dona Heloisa disse que na época até dela que também 
que foi 60, 70 e que D: Já era assim? E: Já era assim normal. D: Normal hoje, é, é. 
Mas no meu tempo não tinha essas coisa. E: É. E o clube fora dos bailes assim, 
tinha um incentivo em relação a Dança? D: (Silêncio). É. E: Não né? D: Não. 
Porque. E: Atualmente tem aulas né? D: É, não naquela época não. E: É. D: 
Naquela época não, não a gente chegava na hora e ia e era o baile e deu. E: Fora 
dos bailes na rotina não tinha? D: Não, não por isso que a gente ficava louco que 
chegasse o baile que aí a gente ficava motivado e podia se soltar. E: Sim. E em 
casa assim, chegavam a dançar ou não? D: Na minha época se usava muito não sei 
se chegaram a falar as brincadeiras na casa das pessoas. E: Huum. Acho que não. 
Na roda de conversa acho que não falaram. D: Pois é, naquela época, na minha 
época tinha as brincadeiras então por exemplo. E: Aham. D: Quem tinha e gostava 
depende da família né se o homem se é aqueles homem que gostava, gostava né? 
E: Sim. D: A mãe da nossa rainha, a mãe da nossa rainha [...], era bom entrevistar 
ela porque ela tem bastante curiosidade o pai dela gostava muito dessas coisas. E: 
Qual o nome dela? D: Eraaa... Pera aí deixa eu ver, ãã... era Lucia Fonseca, 
Fonseca, é a mãe da Duquesinha, mãe da rainha é. E: Da atual rainha? D: O pai da 
rainha, fazia a sala da frente eles tiravam todos os moveis e botavam tudo para os 
fundos e faziam brincadeira lá. E: Hum. D: Então a gente conhecida aqui do clube 
os conhecidos e as mãe junto com a gente. E: Sim, sempre. (Risos). D: A gente 
levava o salgadinho né e os moços levavam coisa é bebida, eu me lembro que era 
era como é? Coca com era samba o nome da bebida que eles tomavam e eles 
misturavam aquela bebida e aí a gente pensava... aí era na outra semana era lá no 
outro, outra família que fazia as brincadeiras então a gente ia pra lá. E: Sim. D: 
Então isso aí nessa época existia muita brincadeira eu me lembro que a gente  nós 
íamos muito nas brincadeiras assim  na casa dos outros as vezes  era lá nas três 
vendas sempre locas pelo final de semana pra brincar com as brincadeiras. E: E 
essas brincadeiras tinha algo relacionado com música, Dança assim? D: Sim, era as 
brincadeiras botavam o som, as vezes vitrola que tinha naquela época né? E: Aham. 
D: Botavam as vitrola na aula e a gente dançava ali, e as mães ficavam sentadas 
conversando assim na sala e olhando pra gente lá e nós dançando com eles lá  e 
conversando, tá. E: Nessa época é de? D: De 60, 70. E: 60, 70? D: É, é. Muita 
brincadeira fluía e aí todo mundo gostava, gostava das brincadeiras porque não era 
um mundaréu de gente era uma coisa assim mais familiar. E: sim. D: Entendesse? 
Porque tu ia mas os moços que fossem já eram conhecidas do dono da casa que já 
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eram.. E: Sim, sim. E de certa forma [...]. D: Entendesse? E: Esse grupo era o grupo 
que depois acabava dançando junto nos bailes. D: Nos bailes, é [...] é, nessas 
brincadeiras mesmo eles rodavam quase todo mundo que já era daqui. E: Daqui. D: 
Aí eles diziam assim olha sábado que vem tem mais brincadeiras lá na casa do 
fulano aí então tá. E: É bem legal isso aí. D: É. Todos os finais de semana tinha 
brincadeira. E: Sim. D: Brincadeira ia na casa da  Vera era seguido, o pai dela 
sempre fazia,  até o irmão dela tem as discotecas até hoje em casa. E: Que legal. D: 
Tem discotecário. E: E era só nas casa dos membros do clube, aqui mesmo  não 
tinha nada parecido, com essas brincadeiras? D: Brincadeira não, aqui tinha era 
mais era baile, mais era baile. E: Mais baile. D: Só quando tinha, é aqui era mais 
baile coisa assim. E: A outra pergunta a senhora já falou um pouco que é. E como 
foi a relação da senhora com a Dança nas festas do clube? D: é. E: A dona Heloisa 
disse que ela não dançava muito que ela era mais tímida assim. D: Mais tímida. E: E 
não dançava muito. A senhora dançava bastante? D: A eu sempre gostei. E: É. D: A 
parte de artes pra mim. E: Sim. D: Entendesse, sempre, sempre gostei e sempre fui 
aparecida (Risos). E: (Risos). D: É música, cantar, dançar, representar. E: Sim. D: 
Sempre gostei, sempre gostei. E: Em todos os baile a senhora sempre dançava? D: 
Sempre, sempre, sempre dancei. Uma das coisas, uma das coisas eu digo que 
coisa gozada que marca a gente que é a onde eu me criei te disse na Gonçalves 
Chaves ali no centro dentro e dobrando minha casa era a Dicléia. O meu sonho, o 
meu sonho era [...]. E: Fazer aula na Dicléia? D: Fazer aula na Dicléia. Isso aí fiquei 
marcada, marcada então quando eu vejo assim um..um negro dançando eu paro 
agora mesmo essa semana que passou, a Fátima acho que foi a Fátima Bernardes 
o rapazinho aquele né? E: Sim. D: Eu me lembro dele quando eu vi ele que ele 
surgiu [...] que ele surgiu foi naquele negócio que eles faziam né da [...]  globo que 
ele era não sei de onde [...]. De Morro não sei o que que ele foi escolhido para 
participar e hoje onde que ele tá. E: Sim. D: Né? Eu paro porque é o meu sonho ter 
tirado balé E: E naquela época não tinha muita oportunidade para participar? D: Não 
tinha, a casa onde era a Dicléia tem até hoje com uma janelona assim e elas 
deixavam sempre a janela aberta e eu passava toda hora lá. E: Olhando. D: Eu 
atravessava a rua pra olhar aí chegava eu lá em casa tinha naquela época as casas 
antigas assim como os espelhos grandões. E: Sim. D: Né, e eu os nomes das coisas 
eu sei tudo. E: E é... D: Plié, até hoje eu pegava o pau da vassoura e Plié... Plié... E: 
(Risos). D: Fazia os passos, tudo, tudo, tudo no meu sonho, que eu não realizei. E: 
Era uma coisa que a senhora tinha que fazer. D: Mas naquela época né? E: É. E 
quando a senhora via tinha alunas só brancas ou só negras? D: Não, só branca 
negra foi bem pra cá que surgiu.E: É. D: Bem pra cá. E: Eu não sei se foi esse 
mesmo da Fátima mas esses dias ele estava no Jô o menino que é do Bolshoi. D: É 
o mesmo, o mesmo. E: Ele mesmo, Dança muito.D: Ele mesmo. Dança que é uma 
maravilha né, Dança que é uma maravilha. E: É ele e a namorada né? D: Isso, isso, 
isso. Tiveram uma sorte de ver. E: É. D: Porque eles vão os dois para o mesmo 
lugar. E: É lindíssimo ver ele dançando.  D: É o meu sonho, o meu sonho, o meu 
sonho. E: E a sua neta não tem interesse em fazer?  D: A minha neta não. E: Não? 
D: Não, agora a minha neta saiu desse dom de artes ela faz tudo, as roupas de tudo 
ela faz e Dança coisa e samba faz tudo né? E: Sim. D: As coisas de artes, isso tudo 
ela sabe só a única coisa que ela sabe porque ela dá que eu não gosto é costurar e 
coisa de arte de pintura assim, coisa assim tudo eu faço agora costurar assim não é 
comigo. E: Sim. D: E ela da para esses negocio tudo [...] ela diz a Vó é difícil, eu 
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digo é é difícil, ela gosta dessas coisas né? E: Sim. (Risos). Sim. D: Mais balé ela 
nunca não. E: Não. E agora é bem legal o projeto que tem Magia da Dança né? D: 
Tem, é.  E: Que os alunos escola pública [...]. D: É, tem, a minha neta teve no Daniel 
Amaro. E: Hum. D: Mas aí depois ela, que ela tem aquela coisa , eu digo puxou 
mesmo porque eu sou muito assim ó eu... é meu aquilo ali, assim estendesse?, 
então quando eu vou naquilo ali eu já sei quando eu vejo eu já estou fazendo eu não 
estou seguindo a norma do professor. E: Sim. D: Aa Dança quando começou aqui, 
eu e meu marido viemos.  E: (Risos). D: A recém estavam naquela folia e nós já 
estávamos ó [...]. (Risos).  E: Já estavam adiantados (Risos). D: Aí pegam e dizem 
assim se acalmem um pouco aí mais não adianta já é nosso entendesse? eu digo aí 
João, eu não vou vir mais, eu digo aí vocês também já sabem tudo né, eu digo a não 
vamos ir mais, fica chato para os outros né? E: (Risos). D: Eles começaram a 
ensinar uns passinho e nós já tava óó,  porque é da gente né? E: Sim, (Risos). D: 
Sim,Porque já é da gente né? E: Sim, porque já de vocês. D: E foi o que aconteceu 
com a Karen, a Karen a gente tinha que ir lá no Daniel Amaro, lá na Almirante, eu 
levava a guria todos os dias aí começava aquelas coisa assim aí.. a Karen já dizia a 
vó já estou cansada enquanto estão naquilo assim aí eu já estou lá fazendo. E: 
(Risos). D: Aí ta então não vamos, nós vinha lá do areal todos os dias né? E: 
Imagina longe. D: Não e aí as Dança dela, e a coreografia dela quando ela foi 
Duquesinha, foi tudo ela que fez. E: Sozinha?  D: sozinha, não gastei nenhum 
tostão. E: Imagina. D: As pessoas, gastavam uma nota aí com coreografa, ela 
mesmo fazia as coreografia, fazia tudinho de [...]  tudo era ela que fazia. E: Ela 
mesmo fazia. D: Ela disse a enquanto eles estão lá eu já estou fazendo (Risos). E: 
(Risos). (Tosses). D: E o meu problema é esse também, violão mesmo eu quando 
era pequena, fui tal ver o tal do violão quando eu chegava em casa aí tema, lálálá 
[...]. cantando mas não era nada das notas que estavam ali. E: Sim. D: Era tudo por 
ouvido, ai eu digo então, minha mãe disse pra mim mãe que eu não ia gastar 
dinheiro com ela, tá as notas aí ela nem olha para as as nota. E: É que hoje essas 
criança já nascem sabendo né? D: É as nota. E: É aprendem rápido. D: É só iam 
por nota. E: Deixa eu ver aquie relembrando suas memórias em relação às 
festividades que aconteceram no clube, o que o seu corpo ao dançar/ se movimentar 
expressava naqueles momentos que ali estava, entre seus pares e seus amigos de 
convivência?  D: Naquela época? E: É nos bailes. D: Pra mim naquela época era 
como vou assim, era uma libertação né? E: Sim. D: Eu era criada lá, fechada, a 
gente não ia a nada né a gente não saia nem nada né por exemplo a Dança da 
Dicléia mesmo era dobrando ali em casa eu louca pra ir e não [...]. E: Não podia. D: 
Não podia né, eu me lembro na escola isso aí também, eu não me esqueço na 
escola a educação física tinha aquelas danças rítmicas que não tem agora que isso 
aí agora faz muita falta. E: Sim. D: Então tinha aqueles grupo que a gente dançava 
de arco e coisa assim, se apresentava, arco e fitas essas coisa tudo que tem na nas 
olimpíadas. E: Sim. D: Nas escolas tinha são fitas, jogos e tinha ginástica dançada, 
todo mundo era obrigado, mas quando se apresentavam era escolhidas as mais 
elegantes, as mais altas e as neguinha também não iam entendesse. E: (Risos) Tu 
vê. D: Então, isso aí, também me marco. E: Sim (Risos) Então a senhora teve 
também experiência nas danças das escola? D: Nas danças da escola, eu tinha 
uma vontade de ir com aqueles arco aquelas coisas mas eu não podia porque eu 
era baixinha, gordinha porque eu sempre fui gordinha né? E: Sim. D: E negra então 
pra escolher seria [...]. Entendesse? Isso aí foi uma das coisas que eu senti. E: aí a 
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senhora viu a discriminação? D: o negócio [...] então quando a gente vinha para o 
clube da gente dançar a gente se sentia né é liberdade de [...], liberdade não tá né 
[...] liberdade satisfação né, isso aí era um auge pra gente. E: Sim. E de certa forma 
era por isso que a senhora com essa Dança refletia também na Dança aqui do 
clube. D: Sim, sim, sim, sim. E: É hoje em dia a gente não tem a Dança na escola 
né? D: Não, não. E: O nosso curso como é novo. D: Tem porque eu falo. E: É, é. D: 
Quando eu dava aula, na minha aula tinha, que eu sempre dava a minha educação 
física eu dava e aulas de música sempre, sempre. E: Sim. D: Aula de música era 
uma semana, dia de semana, um dia eles que escolhiam, um dia vai ter música só 
gauchesca, era só gaúcha, um dia era só hinos ensinava todos os hinos outro dia 
era a música que eles quisessem outro dia era música moderna e clássica eu sei. E: 
sim. D: Porque todas essas coisas eu tenho em casa eu sempre passei com meus 
alunos isso aí e educação física a mesma coisa eu ensinei [...] ensinava a fazer 
aquelas coisinha aquelas pedrinha. E: Sim. D: Eles mesmo fazendo as pedrinha na 
aula, nós fazendo as pedrinha entendesse? Que é coisa que não tem agora. E: Sim. 
D: Eles falam, falam na aula eu puxava, puxava, as gurias vamos lá guris [...] 
nánáná... no momento que eu saia as gurias... E lá no meu colégio fiz a primeira 
quizomba teve quatro quizombas noturno, era desfiles e coisas as mãe se envolviam 
tudo, tudo e era dança e era coisa tudo assim as mãe ajudavam a fazer as roupas 
de africanas. E: Sim. D: As coisas tudo, eu sai de lá morreu, não tiveram nada, não 
fizeram mais nada, bom agora não fazem nada nem dia das mães acho que fazem 
alguma coisa. E: Que horror. Mas é que a senhora teve um contato na escola e aí 
seguiu na sua carreira? D:  Aé é, e aí eu digo [...] eu disse para elas como é que as 
crianças tem esse problema em casa, vão chegar do colégio o que elas vão ter não 
estão recebendo nada, aí as que ficaram ainda da minha época diziam assim não 
adianta essas mais nova, não adianta, já nós temos amor, e é realmente porque a 
escola que eu, que eu [...] todas as escolas que eu dei aula eu sou assim 
apaixonada. E: Sim. D: E a lá do Obelisco mesmo eu corri pra fazerem a escola né é 
assim nós temos amor pela escola se o amor pelo prédio por tudo, tudo, tudo elas 
não elas veem assim e depois elas mandam elas lá para outro lugar, então elas não 
tem aquilo assim ou elas não tem. E: É uma obrigação né? D: E as crianças também 
já veem a eu fico, sabe que eu não tenho ido mais a festa porque eu era, eu era 
presidenta do conselho de pais e mestre lá du da que a Karen estudava lá e eu ia  
participava, aí depois eu digo a eu não vou mais porque eu ficava tão triste que não 
é a festa, a festa não é [...] ia meia dúzia e aí eles ficam assim as crianças 
desanimada eu digo  mãe alegria e as crianças e as professoras a que horas é o 
ônibus  pra nós irmos embora. E: É. D: Eu digo a gurias que isso. E: É. D: Mas 
muda muito, eu digo por isso que o mundo ta assim. E: É. D: Né, não tem motivação 
não tem, a mesma coisa que aqui no clube uma melancolia povo desanimado. E: É 
e quando tem os estagiários do meu curso de Dança é uma dificuldade, porque 
quando tem aula, eles não aproveitam também a escola não valoriza os alunos não 
aproveitam é complicado. D: Sim. Nesta festa que eu fiz aqui um dia a tarde dos 
eres, tu que é da Dança, na festa desse ano tu vai me ajudar. E: (Risos). D: Aí eu 
contei a historio do bichinho, eu digo tá e tinha a fúria do tambor era a história do 
tambor. E: Sim. D: Aí tinha que ter o tambor no final né, aí tumdãtumtum.. E eles 
ficaram tudo assim aí ta e eu chamei os menorzinho dai tá aí fizeram uma fila e eu tá 
vou bater E: Sim. D: Aí eu levei uma música só de tambor do Timbalada, olha e aí 
botamos o Diego veio aí me ajuda botamos, mas o som como estava ruim, não 
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existia aquele som grandão. E: Sim. D: Olha fizemos uma roda aí e era todo mundo 
a dançar a Timbalada com esse tambor e eu vamos lá e eu dizia para o Diego 
vamos se embora e vamos e sacudindo e balançando. E: Sim. D: bem balançando, 
e as professora tudo assim. E: Sim. D: E as professoras também tudo assim, e 
balançando e sacudindo, vamos lá. E: Sim. D: As professora adoraram, chegou o 
ônibus pra buscar. E: Não queriam ir embora? D: Não queriam ir embora. E: Ah. D: 
E as professoras diziam assim a meus parabéns porque eles adoraram o único lugar 
que eles não querem ir embora. (Risos). D: Não vamos ficar mais um pouquinho, aí 
eu prometi de chamar eles, esse ano né, pra ser feito de novo né? E: Sim. D: 
Adoraram a Dança e nós [...] e o Diego tinha inventado na hora o Timbalada e eu me 
sacolejava e ele diziam assim vamos embora sacudindo o negro tem que sacudir 
assim. E: (Risos). D: Sacudindo, e elas tudo sacudindo assim né? E: Sim. D: Isso aí 
que falta na escola. E: É. Falta muita coisa ainda. D: Porque eles tem essas 
festividade assim depois quando vão para matemática ou vão [...].  E: É. D: Para o 
português eles estão relaxados. E: É. E é uma coisa que pra eles o certo é ficar 
sentado, eles não podem no caso é ficar imóvel assim, e aí quando tu diz pra eles 
que eles podem se movimentar que eles podem participar, correr e dançar. D: É, é.  
E: A, é uma coisa assim eles não aproveitam. D: Não, não. E: Eles ficam 
incomodando como se fossem errado, só eu ficasse [...] aí estava certo. D: É, é, é. 
E: É bem por aí. D: É por aí. E: Nos estágio é bem complicado a gente tenta assim 
mas é difícil a relação na escola com os alunos, alguns aproveitam e outros ficam na 
[...]. D: Ficam naquela assim. E: É. D: É mas olha esses aqui teve um da outra 
escola eles vieram e trouxeram uns escritos que fizeram no colégio ai diziam assim a 
senhora não se importa se a gente der pra senhora de presente. E: ah que amor. D: 
Não mais que lindo foi tu que escreveu? Foi, aí eu digo vou ler, aí eu li isso é da 
professora faz assim leva pra mostra e ele ficou com vergonha aí eu fiz assim li 
aquilo. D: A ele fico tão faceiro eu digo a não agora na festa aqui do clube eu vou 
mostrar e vou dizer o teu nome tátátá [...] “a senhora vai?” Vou. Aí queriam saber e a 
gente pode vir? Podem vir. A mas a gente mora muito longe por causa do ônibus eu 
digo não mas vocês fiquem pensando em pensamento que vocês vão estar aqui. Aí 
eles disseram a então tá. E: Sim. D: Adoraram, adoraram de vir aqui e as professora 
disseram assim aí como eles gostaram, claro é que tem que ser assim. E: É o que 
falta nas escolas. D: E por isso que isso aqui nós temos que estar bem pra colher. 
E: É. D: Pra colher. E: Para trazer gente jovem para o clube. D: É, e aí teve uma 
escola que tem que eles tão [...] lá na minha zona, que eu até fiquei de ir la visitar, 
eu digo eu vou lá visitar o Padre Anchieta e aí uma diz assim  pra mim a mas não é 
a mesma coisa que lá no colégio por exemplo a senhora e eles as vezes são bem 
sinceros aí chega lá a gente não pode nem toca naqueles livro. (Risos). E: Aah que 
coisa. (Risos). D: Porque eu deixei eles tocarem. E: Sim. D: Eles olharem aquele, o 
que tem o jornal eu digo olhem bem aí se veem como que a gente se forma olhem 
bem assim, lá na minha [...] a gente não pode nem chega perto daqueles livro. E: 
(Risos). D: Eu digo mas vocês sabem o que tem dentro, os conteúdos? Não nós não 
podemos nem chegar perto.  E: Coitados. (Risos). D: (Risos). E: Em relação à 
Dança vivenciada neste espaço, no que contribui para a sua identificação ou 
autoconhecimento enquanto mulher negra? D: A Dança para mim (silêncio), dançar 
para mim é tudo né, uma terapia. E: Sim. D: Pra mim, como meus ancestrais quer 
dizer eu me sinto bem e essa parte da Dança que pra mim é assim (silêncio), é tudo. 
E: Sim. D: Tanto assim na parte da religião social, terapia e tendo a Dança, pra mim 
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as vezes, muitas vezes lá no colégio diziam pra mim mas Teresa como é que, 
porque eu dava aula lá de manhã, de tarde, de noite, chega segunda-feira tu estás 
sempre assim sorrindo, sempre pronta pra tudo, ainda saísse final de semana. E: 
(Risos). D: Sai, sábado, domingo, nos bailão com o marido dançando, dançando e 
vocês com esse pique todo é a terapia, pra mim a Dança é uma terapia. E: E a [...]. 
D: Convive com as pessoas o entendesse pra mim é. E: Sim. D: Eu posso estar 
morta de cansada se eu vou para uma festa e danço eu [...] a por isso que eu digo 
se eu estou de namorado ou de parceiro [...] eu conheci meu marido atual em Dança 
né? E: Sim. D: E aí que ele mexe que eu que tirei ele pra dançar. E: (Risos). D: 
Então eu que tirei ele pra dançar e continuamos dançando até hoje. E: Sim. D: É 
uma terapia, estando em casa é responsabilidade com problemas começando o a 
semana bem. E: Sim. D: Agora elas estão querendo vir pra Dança essa. E: A 
zumba? D: A zumba eu digo vamos pra zumba. E: Sim (Risos). D: (Risos).  
Identidade (coletiva, positiva e negra) 
E: Agora essas duas questões é pensando nessa questão da Identidade aqui do 
clube assim, se foi construído alguma identidade para os membros daqui, Pensando 
na questão da cidade de Pelotas ser uma cidade com ampla população negra, com 
contribuição cultural e material forte, mas que mesmo assim o negro não possui 
visibilidade perante a sociedade, bem como há discriminação em relação aos 
sujeitos negros: ao pensar nas relações sociais que aconteciam nos eventos 
festivos, o clube Fica Ahí propiciou, em algum momento, uma construção de 
identidade coletiva ou reforço dela para seus membros?  D: Olha atualmente, eu 
acho que ainda está muito a desejar. E: Sim.  D: Né? E: E antigamente assim na 
época que a senhora se lembra? D: Antigamente eu acho que era meio, 
principalmente nessa minha época aqui minha, foi quando surgiu a academia aqui 
dentro a Escola de Samba Academia né, e ela era muito importante era muito 
conhecida, muito conhecida pela sociedade, estendesse? Então isso aí né? E: Sim. 
D: Deu um [...] era [...] abrangeu o clube Fica Ahí, era tudo uma coisa só né? E: Era 
uma valorização? D: É, manteve uma valorização imensa né por exemplo se tinha 
alguma festividade até mesmo em outros clubes, outras coisas, se tinha uma 
festividade era chamado o que o Fica Ahí, eles tinham uma orquestra muito boa, 
roupa coisas assim. E: Sim. D: Tinha as mulatas que aí elas faziam coisas assim, 
desde então isso aí no Fica Ahí, chama no Fica Ahí então atividades que tinham os 
de feiras aquela tinha uma feira antes, não era a feira do Doce, mas tinha alguma 
feira antes em Pelotas a Academia estava sempre envolvida. E: Sim. D: 
entendesse? Então isso aí já era uma coisa né que na parte de Dança, de música 
isso aí era muito. E: Sim. D: Aí depois no momento que a gente se separo já, já 
morreu um pouco assim a fama do clube. E: Sim. D: Já achei. E: E pensando nas 
vestimentas que era aqui do clube que não era igual ao dos outros clube negros. D: 
Hum. E: E de certa forma essas regras contribuíram com alguma identidade daqui 
do clube? Que era visível assim, a aqueles são do Fica Ahí porque? D: Ah sim, 
porque são os que tinham mais posses porque por exemplo os negros aqui eram do 
exército. E: Sim. D: funcionários públicos. E: Eram cargos importantes né? D: 
Alfaiates, que nem se falou né, professoras, já vestiam mais assim. E: Sim. D: Então 
tudo isso aí já é. Destacava ó aqueles lá [...] aqueles negro são do Fica Ahí. E: Sim. 
D: Olha lá né e esse já pela troca. E: E pela postura que eles tinham. D: Sim. 
Entendesse. E: Já eram. D: Já eram diferente, já era bem diferente eles 
principalmente se tu olhares ali no [...] naquela parte dos presidente é eles eram 
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tudo um negro pomposo, uns negro tudo [...]. E: Sim. D: Né? E: E o clube tinha essa 
intenção assim de firmar uma identidade dos membros do clube, uma identidade 
coletiva? D: A eu acho que tinham.  E: Sim. D: E traziam muita gente de fora né 
esses cantor que vinham lá do Rio de Janeiro, eles vinham quase tudo para o clube 
do Fica Ahí, e aqueles cantor, eles vinham tudo. E: Sim. D: Era tudo assim, 
chegavam em Pelotas e tinham que vir no Fica Ahí. E: Já era. D: É isso aí não. E: E 
eles não iam em outros clubes negros? Era só aqui? D: Era só aqui no clube do Fica 
Ahí. E: Só aqui? D: É. Os outros era tudo mais assim né, até já não sei se é porque 
não entrava dinheiro né? E: Sim.D: Não sei se... quando vê é até é. Vai vê que não 
entrasse né dinheiro. E: É. D: Eu lembro que quando vinha essas coisas a é lá no 
Fica Ahí, a fulana de lavadeira é no Fica Ahí, o fulano de tal era tudo no Fica Ahí. E: 
Sim. D: Era tudo ligado no Fica Ahí. E: Tem até uma reportagem ali dessa Academia 
[...]. D: É, é.  E: É. D: É tem uns quantos que vinham na academia aqueles pichador 
lá de cima né vinham tudo é Academia é no Fica Ahí. E: Sim.  D: A academia é o 
Fica Ahí. E: A busca que o clube Fica Ahí tinha pela diferenciação social, 
evidenciada pela distinção material, através das vestimentas exigidas nas festas, 
além da moral e dos bons costumes auxiliou na constituição de uma identidade 
positiva dos membros em relação à sociedade? D: Se foi positivo? E: É essas 
questões que a gente falou. D: Se foi uma coisa positiva? E: É, sim se construiu 
uma identidade positiva em relação a sociedade a comum né, os membros eram 
vistos fora daqui?  D: Eu não sei se era positiva, se foi positiva. E: Sim. D: A maioria, 
todo mundo os negros nem gostavam dos negros daqui. E: Sim. D: Porque os 
negros queriam ser mais que os outros né, as negras mais [...]. E: Sim. D: Metidas, 
não sei o que tátátá [...] não sei se isso é coisa positiva, naquela época, não sei se 
isso foi uma coisa positiva. E: Mas é [...]. D: Alguma coisa deve ter sido né? E: Sim. 
D: Mas tudo, tudo acho que não foi. E: Mas era uma intenção do clube assim, que 
fosse uma identidade positiva e? D: A sim, a deles era com certeza, com certeza 
porque até penso assim eles pensaram muito por esse lado e não pensaram noutros 
porque todos esses presidentes que passaram aí, agora que foi ver que estava 
faltando um papel importantíssimo do clube então eles estavam pensando no eu 
deles né nessa parte de né, que os outros vão e não pensou num, num material do 
clube. E: Sim. D: E o clube não existia, como é que passou esse monte de gente, 
esse monte de presidente e não viram que os papéis não estavam registrados, isso. 
E: Pois é. D: Seu, Raul que foi arrumar. E: Depois de todo esse tempo. D: Então 
quer dizer né , e vê bem o seu Raul não pensa coisas assim. E: Que os outros não 
pensaram. D: Pé no chão né, não o eles naquela época só pensavam né, no Fora 
como é que vai ser né, como que o clube vai ser visto fora e perante os outros e não 
viram. E: Sim. D: Por isso, nessa parte aí que eu acho a parte negativa. E: Não foi 
uma parte da identidade construída positivamente. D: É isso é. E:  E por último eu 
queria saber o que o clube Fica Ahí significou na sua vida, ou o que ele significa né 
porque a senhora [...].  D: Aham. E: Ainda participa. D: A não é uma parte, uma 
parte da minha vida né? E: Sim. D: Bem grandona. E:  E é algo que sempre nas 
falas da senhora da pra ver que as experiências de vida né, elas caminham juntos 
com as mesmas  vivências aqui do clube. D: Daqui, daqui, daqui, porque aqui eu 
conheci meu marido né ã construí minha família aqui a minhas amizades, grandes 
amizades ã os meus netos tudo aqui dentro.  E: Participam até hoje. D: Participam, 
tipo o meu futuro agora o meu atual esposo. E: Sim. D: Que eu agora sou viúva. E: 
Sim. D: O meu filho branco, também é daqui né e foi acolhido, é branco e foi 
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acolhido né? E: Sim. D:  Até que mexem com ele não sei o que esse guri ta metido 
aqui.  E: (Risos). D: E é, é tudo né pra mim, principalmente agora que eu estou 
aposentada. E: Que a senhora tem mais tempo disponível pra participa. D: Sim, sim, 
sim, sim é já imagino aposentada só em casa. E: Se não que graça ia ter né? 
(Risos). D: Que graça ia ter, é e é uma coisa que gosto né? E: Sim. D: É uma coisa 
que eu gosto uma coisa minha, eu sou muito de me apegar as coisas assim né? E: 
Sim. D: Não sei se é bom se não é mas nessa parte assim eu sou muito apegada. 
E: Sim. D: A essas coisas assim, porque eu penso assim deixar algo para gerações 
né? E: Sim. D: Então fico preocupado em como vamos deixar, porque a gente não 
vai durar pra sempre né? E: Sim. D: E aí como é que vai ficar, o Fica Ahí? Né? E: 
Tem que pensar futuramente. D: Futuramente e agora mesmo, mês passado nós 
estávamos planejando aí o seu Raú diz que não, por um lado eu concordo com ele 
mas por outro não, nós queríamos fazer festa jovem e ele não quer fazer festa 
jovem, muitos não querem fazer festa jovem. 
E: Que talvez fosse bom. D: Aí eu digo mas se não fizermos festa jovem quem é que 
vai assumir?  A gente sabe que a juventude está assim, não adianta nós vamos ter 
que se moldar a arranjar um jeito mas nós temos que trazer essa juventude para cá, 
porque eles não estão vindo aqui mas estão indo pra lá para outros clubes. E: Para 
os outros clubes. Porque os outros clubes fazem né festa. D: Só por causa da 
bebida, bebida [...] porque estão bebendo e são menor. E: É. D: Aí tem a rainha a 
rainha mesmo nos disse tem mas para aí  a mas a tia Teresa nos entende, não sei 
porque  eu saio muito sabe, eu e meu marido a gente sai e acompanha. E: Sim. D: E 
tem com jovem, nós vamos e se metemos. E: Tem contato com o jovem. D: Ficamos 
olhando, cuidando e vemos tudo né ela disse a a tia Teresa nos entende, mas é 
verdade ela disse que o [...] disse assim nós vamos na festa e vamos nas festas 
mesmo não é elas que vão ver se vai ter bebida, vai um maior lá e pega e depois 
traz pra elas. E: Sim, é o que é difícil de proibir né? D: Mas nada é difícil eu digo seu 
Raul nós estamos perdendo para o Degraus, estamos perdendo para [...]. E: É 
verdade. D: Essas coisas assim, a mas estamos perdendo para o Degraus, podendo 
estar. E: Podendo usar aqui que é um espaço de responsabilidade que deveria ser 
cultivado, seguido por festas, bailes. D: Sim. Porque nós ainda se propormos eu e 
meu marido, ainda se propormos de vim e ficar cuidando e aí esse ficar cuidando 
tem que saber cuidar, eu mesmo já fui a uns quantos 15 anos, já fiz 15 anos da 
minha afilhada, nós se chegamos lá no meio deles e o João vamos no [...] tio [...]. E: 
Sim. D: Tio quer? Ee.. vamos beber, porque ele já está vendo o que que tem ali 
dentro e eu chego e digo e aí gurias como é que estamos e aí? Como é que está 
essa música aí? Eu vou me tornando estendesse? E: Sim.  D: Porque eu estou 
vigiando, mas não estou naquilo entendesse, aqui tem que ser assim faz a festa, tu 
não vai ficar assim aqui cuidando tudo. E: É. D: Tu tem que chegar, tem que ver e 
tátátá [...].  E: É. D: Se não não vai ter gente aqui. E: E, é mas eu acho que já 
acostumo é um grande mérito, desde 1921, vocês tinham até hoje né e se ainda 
está funcionando tem que fazer alguma coisa para ele seguir né? D: Sim. Porque a 
turminha agora eles estavam tudo influenciado de fazer a festa, seu Raú que atiro 
um balde de água. E: (Risos) Seu Raul. D: Eu digo não vamos se acalmar, agora 
vamos ver vamos deixar acalmar. E: Quem sabe não muda de ideia? D: Mas ele se 
preocupa por causa da bebida, por causa. E: Sim. D: Mais nós vamos ter. E: Mas se 
tivesse outras atrações né música, ou outra coisa eles. D: É que o problema é que 
pra eles não vão querer ficar aqui dentro do clube, elas mesmo disseram pra nós, 
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nós vamos ver só nós mulher pra cá pra dentro os guris vão tudo lá para os outros 
cantos. E: Para beber. É não tem seguem mais aquela tradição. D: Aí eu te digo. 
Não seguem, aí como eu te disse na, nos 15 anos da minha afilhada eu e o João eu 
disse pra minha comadre, comadre deixa que a bebida é conosco aí eles escolhem 
barão levaram vodca, levaram aquela energético aí eu sei fazer faço que é uma 
maravilha, a sabe fazer? Que tia pode deixar comigo que nós vamos fazer, botava 
mais água (Risos). E: (Risos).  D: Mais bebida ainda, pobre dela ainda, e disse a eu 
fiz umas batidas, fiz umas batidas e botava bem pouca vodca, vamo incrementar os 
gostos.  E: Porque que não botam pouquinho já ficam alegres né? D: É só para olha 
fiz, assim e coloquei naquele monte de garrafa, beberam, beberam, beberam mas 
aquilo está boa, e ela dindinha mas estão adorando essa bebida, eu disse ué vou 
abrir uma coisa. E: (Risos). D: A Bia ria que se matava e eu claro eu ia se deixasse 
eles fazem, eles iam botar um monte de vodca um monte de coisa né? E: É ia. D: 
Adoraram. 
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Apêndice XXVI - Transcrições Miriam Cleide Baptista Machado 
 
Entrevista realizada no dia 25/08/2015 com Miriam Cleide Baptista Machado 
Local: Residência da entrevistada 
Horário: 14h 
 
*Como legenda para as entrevistas colocou-se a letra “E” para as perguntas 
realizadas pelo entrevistador, e a letra “D” para as respostas do depoente. 
 
Clube Fica Ahí 
E: Primeiro eu vou pedir então, pra senhora falar o seu nome completo, idade e 
profissão. D: Miriam Cleide Baptista Machado, tenho cinquenta e sete anos, sou 
aposentada, do lar, hoje vai ser do lar né, por que eu já trabalhei no comércio, mais 
me aposentei por invalidez por que tive câncer de mama, ai eu já faz uns 6 anos que 
eu estou aposentada já, mas se pudesse ta trabalhado, trabalharia, mas não tem 
como, tu te aposentando por invalidez não tem como né, então sou dona de casa, 
cuido de casa, cuido de neto, cuido de marido, de filho, de todo mundo um pouco a 
gente acha que os filhos crescem não vai se cuidar, cuida-se igual, sempre sempre, 
filhos criados trabalhos dobrados (risos). E: A minha primeira pergunta é como a 
senhora chegou até o clube Fica Aí? D? Como eu cheguei no Fica ai? Por pai e mãe 
né, que o pai e a mãe gostavam muito de festa e como realmente naquela época era 
separado os clubes de negros e os clubes de branco né então era o Fica Ahí, Os 
chove e Os depois da chuva que tinha, eram três clubes de negros né, que eu 
lembre era esse. Depois os outros clubes assim, acho que não, acho que fixo 
mesmo seriam esses três, ai o pai e a mãe gostavam muito de festa, adoravam 
dançar, bom minha mãe adora dançar até hoje, meu pai não ele é falecido já. Aí tá, 
nos criamos dentro do clube, é baile de debutante, baile de Carnaval, eu fui rainha 
do baile de debutante, fui rainha da primavera que naquela época era rainha da 
primavera, por que naquela época o baile era na época de primavera, hoje chama-
se rainha das debutante, naquela época que eu ganhei era rainha de primavera né, 
foi uma surpresa até por que era com jurados  e tudo, eu era muito magrinha, muito 
miudinha, a que sofria muito bullying (risos) é é! Sofria muito bullying com aquela 
função de seca, aquela coisa toda, e o cabelo comprido, usava cacho né, então sofri 
muito bullying com isso aí, então na época eu não me lembro quantas meninas 
eram, eram umas quantas até né, quando me chamaram eu não acreditei sabe eu 
não acreditei que era eu que ia ser a rainha, por que como eu já sofria com a aquela 
função de me chamarem de magra de feia, aquela coisa toda, mas aí foi muito bom 
a gente teve muitos bailes bom, o Fica aí né, bailes de Carnaval, conheci meu 
marido também lá na função toda ã eu conheci ele mesmo fora do Fica aí, mas 
depois as festinhas que nós íamos, sempre frequentamos sempre lá né, então 
namorei, noivei, casei, e continuo com o esmo marido (risos) brincamos muito no 
clube né, muito baile fomos né então é isso aí, foi através dos meus pais mesmo.  E: 
Então assim, a senhora foi sócia através do seus pais? D: Sim sim, fui sócia através 
deles, depois fui sócia do clube muitos anos, como hoje em dia ta mais difícil de ter 
aquela função de só frequentar a sociedade por que não tem mais isso né 
antigamente nós éramos criados na sociedade, íamos a sociedade, fomos até um 
bom tempo na sociedade, hoje não, hoje já ta mais diversificado, tu vai num outro 
lugar pra jantar de casais, vai numa boate, aquela coisa toda, então hoje eu 
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realmente não sou mais sócia do clube né, mais fui muitos anos, criei meus filhos no 
clube também né. E: É que é tradição assim tu ser sócia e o clube já não ser tão 
forte assim né? D: Não, não!  Aliás não só o Fica aí,  como outros clubes, eu fui 
mesmo agora numa festa das bruxas no Caixeiral e eu conversando com a 
presidente de lá a esposa do presidente, também ela comentou que muita gente se 
afastou, muita gente não tem mais aquela coisa de sociedade, hoje uma, os jovens 
não querem mais isso, é diferente a criação de hoje, hoje os jovens já tão [...] pra 
eles isso é careta, pra muita meninas é careta baile de debutante, tem umas que 
gostam, mas é muito difícil e eu fui criada com tudo isso né, festa de 15 anos era 
baile de debutante, tudo isso ai a gente foi criado, hoje não, então por que hoje não 
tem mais o pessoal na sociedade?! Por que os filhos não querem, então o que os 
pais vão fazer? Não vão né! E: A é uma pena. D: Realmente é uma pena, por que 
não realmente e pra mim no meu ponto de vista, cada vez vai ficar pior a ponto de 
cada muito o Patrimônio Histórico manter aquilo ali, não vai ser fácil também pra 
manter né, por que quem viu a beleza do Fica aí e quem vê hoje, dá uma tristeza 
imensa de ver, dá por que o tempo que eu fui era lindo, hoje ta totalmente diferente, 
janelas, aquelas partes das salas da frente que tinha ali, que abriram tudo ali era 
uma sala fechada, ali tinha [...] era os retratos das rainhas de toda, claro que hoje lá 
em baixo eles tem essa parte cultural, mas era mais bonito lá encima pra mim era 
mais bonito lá encima, então pra mim eles tiraram muito a estética do que era o 
clube antigamente com essas coisas de que vão modernizando, vão abrindo, vão 
dando espaço, a sociedade ela não precisa de espaço pra compor bailes como 
fazem hoje, não sou contra, tudo bem  eles precisam de dinheiro pra manter o clube, 
mas eles não precisavam  eles ter mudado na estrutura do clube como eles 
mudaram, e realmente se tu for no Caixeiral  a arte cultural do Caixeiral continua a 
mesma, agora o Fica aí que eu me criei lá dentro, claro que tu não sabe, a não sei 
se tu viu alguma foto, te mostraram alguma foto? então, o Fica aí mudou totalmente 
acredito que até isso influenciou sabe no afastamento do sócio, começaram a alugar 
o clube pra festa, pra eventos grandes, começaram a destruir o clube. O que que 
acontece, o clube não vai ter dinheiro pra manter aquilo ali por que o que pagaram 
de aluguel, não vai suprir o estrago que fizeram nele, estragaram banheiros, né 
então a estrutura toda do clube ta totalmente diferente do que quando eu conheci o 
clube. Então acredito que seja muito isso ai também, mudaram a infra-estrutura do 
clube é que nem o Mercado Publico, não sei se to fugindo do assunto, mas pra mim 
eu vejo sempre por esse ângulo, o que aconteceu com a estrutura do Mercado 
Publico? Interna, externa continua o interno ficou horrível ao meu ponto de vista, 
tirou toda a estética do Mercado, aquelas sustentações de ferro, aquelas coisas, 
ficou horrível, tirou toda a estética, o Mercado eles eram pra ter reconstruído mas 
com a estrutura interna a mesma característica de sempre. E: Por que mudou 
totalmente? D: Mudou totalmente, é por isso que eu digo, que vão quebrando com a 
cultura de tudo, então quebraram com aquilo ali, no Mercado interno, outra coisa que 
eu era [...] só fui contra na época  que tiraram, não é da tua época por que tu é 
novinha não sei se tu vai lembrar, que idade tu tem? E: Tenho vinte e dois anos. D: 
Não, nossa, não vai lembrar, tu é mais moça que a minha filha, a minha filha mais 
moça né e ali no Mercado Público antigamente tinha o abrigo de ônibus, tinha vários 
bar sabe, como é que vou te explicar, tem o calçadão do Mercado ali né então 
quando tu vais descer pra rua, é Floriano ali né, aquele trecho também pega a 
Floriano ali, Floriano ou Lobo da Costa? Ah não vem ao caso, agora não lembro o 



 

 

268 

 

nome da rua ta, então ali tina vários butequinhos, na época a gente até comenta 
assim butequinho, tu vai pensar assim, mas buteco era coisa de bêbado, não era 
outra parte cultural linda que tinha também tiraram. Então por isso que eu digo, 
tiraram as coisas bonitas da cidade, ali na Andrades Neves também tinha a gruta, 
não tu também não sabe o que é, seria entre a Paquetá e uma outra loja, uma 
coisinha bem pequeninha que agora nem sei o que é aquilo agora, tinha a gruta que 
pessoas de idade ia ali pra conversar, tomar um aperitivo ma coisinha que fosse, 
uma coisinha bem pequena, então por isso que eu te digo, vai quebrando tudo, 
antigamente tu tinha os colégios, semana da Pátria, era lindo, tu chegava com 
aquele entusiasmo louca que chegasse a semana da Pátria por que aí tu ias ver os 
colégios, as bandas. E: No meu tempo ainda era mais forte do que agora, até 
desfilava, tinha ensaio. D: Sim, sim eu desfilava, a gente ficava naquela faceirice 
louca pra ser baliza, sabe baliza, aquela que ia na frente do pelotão, que nem hoje 
soldado, mas naquela época e a gente ia na frente, então é isso que eu te digo, tudo 
isso ai vai quebrando e o que vai acontecendo com a população? Ela vai quebrando 
o encanto, hoje tu não vê mais quase ninguém indo na avenida assistir, por que não 
tem mais quase nada, os colégios não saem, os colégios não tem uniforme, sabe-se 
que tem crise, tem! Mas ai gera um contexto grande por que na mantém um 
uniforme com colégio público, então é desviado um monte de coisa, então é por isso 
que ta perdendo todo pra mim eu vejo assim, ta perdendo todo o brilho de tudo, e o 
que tu acha, os jovens estão cridos assim solto tudo pra eles é cafona, tudo pra eles 
é isso tudo pra eles é aquilo, tu acha que eles vão querer uma sociedade, não vão. 
E: Não tem valorização dos patrimônios. D: Exatamente minha filha, por isso que eu 
digo, então eu vejo sempre por esse ponto realmente foi quebrando tudo e o pessoal 
ta perdendo o encanto de conservar a parte cultural, então uma hora se puderes ir 
no Fica aí e pedir pro seu Raul ou pra Letícia, se eles tem foto de como era a 
estrutura interna dele e pede pra ver. E: Eu to com dificuldade de encontrar material, 
até agora só com a Maria Helena e a Maria Tereza de Assunção só eles me 
conseguiram fotos por que não tenho conseguido. D: Eu até realmente, eu não me 
lembrei meu amor de ter procurado fotos, por que realmente eu tenho fotos na 
saleta, mas aonde?! Eu até vou tentar olhar num dos baús aqui, por que [...]. As 
Baiana, a outra, ai tudo ia tudo que possa imaginar, então a gente ia fantasiada 
sabe?! Então eu tenho minha com meu esposo né, de fantasia, de baile de 
Carnaval, tenho de quando minha irmã foi rainha do Carnaval, rainha do clube, 
desculpa! Então naquela época era rainha do clube era diferente da rainha da 
primavera era a rainha do clube, que aí faziam fantasia, aquela coisa toda ia nos 
clube. Também na época não era aquelas fantasias que hoje é, por que aquilo, uma 
quer competir mais que a outra, pessoas que eu conheço, amigas minha que quase 
foram à falência entre “aspas”, fazerem fantasia pra filha por que a filha tinha que 
estar a altura da outra do outro clube. E: Era uma competição? D: Exatamente, 
então o que que deixou? [...] por isso eu estou te dizendo hoje já é o que? Elas 
querem competir, na nossa época não, nós fazíamos as fantasias pra ir se divertir, 
aproveitar o Carnaval né, e hoje não, o que que tem de baile de Carnaval hoje? Só 
tem os desfile. E: Eu sou sócia do Gonzaga, mais pela piscina no verão. D: Eu fui 
sócia do Gonzaga, muitos anos, mas hoje não sou sócia mais. E: E aí eu fui no 
Carnaval, por que quando eu tinha quatorze os carnavais eram muito bons, cheios, 
agora eu fui esse ano, estava vazio, estava só sócio assim, lá que outro, tava muito 
deserto assim. D: Deserto minha filha, deserto, não tem [...] os jovens perderam a 
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referência do que é [...] me desculpa dizer, claro eu não to dizendo todos, a maioria 
dos jovens hoje perderam a referência do que é família, então no momento que o 
jovem perdeu a referência de família, pra ele, o que que ele vai fazer num baile? E: 
E aí eles não seguem nenhuma tradição né? D: Não seguem tradição, então é por 
isso que eu te digo, é isso que acontece, a tradição vai perdendo, vai perdendo, os 
jovens já não querem mais saber disso aí, não querem mais sociedade, não querem 
mais pra clube, credo, não. Uma o que que elas querem hoje só querem aqueles 
baile horroroso, que trazem aquelas musicas lá de cima que não tem nada a ver 
com nós, começando por ai, nem a nossa tradição gaúcha também é vista com bons 
olhos, não o que que o gaúcho é? É grosso, a que isso, de bombacha, né, não aí 
elas vem pegar lá de cima, gosto de dançar? Gosto! Qualquer tipo de musica, agora 
a minha tradição gaúcha, eu tenho a minha bombacha, eu tenho chapéu de gaúcho, 
tenho tudo! chega semana farroupilha quem vai olhar quem não vai olhar pra mim, 
não quero nem saber eu vou à caráter passear na avenida no dia da semana 
farroupilha, eu vou a caráter né, e aí?! Tu não vê isso! E: Na verdade é que fica 
valorizado só dentro do CTG né?  D: Só dentro do CTG, realmente só dentro do 
CTG, uma que eu também acho uma outra coisa que também pra ti frequentar é 
caro, não é pra qualquer pessoa por que as roupas de CTG são cara, aqueles 
vestidos assim, então por isso que eu digo minha filha, é tudo em função de luxo, é 
ostentação, não vem mais ser pela cultura é ostentação, então por isso que eu digo, 
quebrou o encanto de tudo. E: O que é uma pena! Em qual período a senhora 
começou a frequentar clube assim? D: Idade que eu tinha?  E: Isso! D: Olha meu 
amor, eu tinha treze, não doze, treze anos que eu lembre, até poderia ter ido mais 
nova, por que a mãe e o pai gostavam de ir, mas eu tinha uns doze, treze anos por 
aí. E: Sabe que ano era isso? D: Ah não! Meu amor, só se tu retroceder nas datas 
aí, eu to com cinquenta e sete. E: Em que ano a senhora nasceu? D: Em 58. E: As 
outras senhoras que eu entrevistei, elas também não lembraram a data. D: Não 
data, eu realmente [...] a minha guria fica apavorada, claro, faz três anos que ela 
está com o namorado dela, então ela lembra de data, tudo direitinho, eu digo: 
filhinha mamãe tá mais de quarenta nos com o papai, tu acha que eu vou me 
lembrar qual foi o dia que eu vi o teu pai pela primeira vez na minha vida? Não sei! 
“que horror mãe” (risos). E: É década de 1960? D: É sim, década de 60 por aí. E aí 
como e te digo, naquela época, o que eu te falei que tinha jurado no desfile né, não 
tinha panela, que hoje não, elas já são convidadas, tu vai lá, elas já são convidadas. 
A minha guria quando desfilou no Baile de Debutante aqui do Gonzaga, já tinha 
convidado ela pra ser rainha do clube, eu disse: não, muito obrigada, agradeço o 
convite, uma não tenho dinheiro pra bancar a fantasia e também não vou gastar 
dinheiro com fantasia, se o clube ainda desse, primeiro eu ia pensar, uma: gasto dia 
cada clube, então não quero pra minha filha eu agradeço, “ah mais sua filha é muito 
bonita” realmente a minha filha é uma morena muito bonita e ai eu sei que deram o 
título pra ela debutante do ano, uma coisa assim não lembro. Então todas as 
meninas já estavam, chegavam lá e sabiam, então isso é outra coisa que eu 
também não concordo, pra mim ainda teria que ter, jurados pra escolher entende?! 
Por que aí tu te prepara, e as outras que não foram escolhidas elas vão com aquele 
intuito de ser escolhida pra alguma coisa, ai até as outras já sabiam. E: E tinha 
requisito para escolha? D: Não! Na época não tinha requisito assim, nada de altura, 
nada, nada, assim esteticamente não, era só assim apresentação a beleza, o 
sorriso, simpatia né, que é coisa que eu sempre tive nessa vida graças a Deus até 
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hoje né, (risos) então seria isso ai os argumentos, hoje não, ai tu vê hoje ela dão o 
título pra aquelas guria e elas chegam com cara de pamonha, aquelas cara assim 
que parece que não ta afim de ir, mas a mãe quer que ela vá por que ela já ganhou 
o título, ai a mãe já vai faceira por que a minha filha tem título, então hoje funciona 
assim o sistema (risos).  E: E a senhora frequentou outro clube negro além do Fica 
aí? D: Eu ia no Chove, mas não fui sócia, eu ia no Chove assim tipo na época, ai no 
chove tinha assim [...] ai o pessoal do Fica aí ia e a gente ia, aquela coisa toda, não 
que eu fosse sócia, mas eu frequentei o Chove também o Depois da chuva não esse 
ai não. E: E podia ter circulação assim de ser sócia no Fica Ai e ir nas festas no 
chove se não era proibido. D: Não! A única coisa que não se entrava era no clube 
dos brancos isso realmente não se entrava, teve uma época não lembro a data, teve 
uma polemica, o rei momo negro, as rainhas negras e fizeram eles entrarem pelas 
portas do fundo. E: Nossa!  D: Isso na época foi um horror, não lembro qual clube e 
também se lembrasse eu nem sei se devo dizer por que eu acho que é falta de ética 
não convém isso ai né, então teve muito preconceito por causa disso, muito 
preconceito, por que sempre rei momo negro, rainhas negras, por que o Carnaval 
não é que seja de negro, mas como os africanos, a dança, toda essa [...] é mais a 
parte negra. E: E é da cultura. D: É da cultura essa função do ritmo, né aquele 
gingado então é do negro isso ai então já originou o Carnaval de origem negra, que 
também eu nem sei se realmente se vem ser isso ai mesmo. Se tu para as vezes pra 
pesquisar tem coisas mesmo que tu uma não sei se é a massa que é do Chinês não 
dos Italianos e a massa vem ser do Chinês, né então os italianos é que pegaram 
depois, mas a massa não vem ser dos italianos, a massa começou com os Chinês, 
com aquela massa fininha, ai o que os italianos fizeram? Comeram, gostaram e 
começaram a fazer outros tipos de massa, ai eles levaram pra eles, ai tu acha que a 
massa é dos italianos e não é dos italianos, ai tem muitas coisas assim, o chá, o chá 
também vem ser da china, o chá, e ai tu imagina que o chá é Londres, Londrinos 
tem o habito do chá das 5h como diz, né o chá britânico das 5h não vem ser de 
Londres, o chá é da China, então essas origens que eu também te falo, não sei, 
realmente eu nunca pesquisei pra saber se o Carnaval vem ser da origem africana 
ou de algum outro lugar, então tem coisas que a gente se pergunta por que eu 
realmente não sei, vem ser a nossa cultura africana que nós temos um gingado que 
tem a capoeira, que claro é diferenciado, mas o negro já tem aquela coisa já da 
África, mas será que o Carnaval vem ser do negro mesmo? Isso ai é uma coisa que 
tem que ser pesquisada, que agora eu não tenho certeza de te dizer se o Carnaval 
vem da origem negra. E: E foi através de seus pais que a senhora se inseriu no 
clube né? Mas o que a senhora quis continuar sócia assim? D: Olha meu amor, por 
que eu quis continuar sócia? Pra ser sincera nós só tínhamos aquela opção, nós não 
tínhamos outro lugar pra entrar, por que que nós ia tentar entrar em um lugar pra ser 
barrado, descriminado ou olhar a gente por cima do ombro? uma eu não fui criada 
com preconceito, por que assim, meu avô português, a minha mãe é branca, meu 
pai negro, então a mãe nos criou desde pequeno sabe, respeitando religião de cada 
um, respeitando a opinião das pessoas, respeitando é cor, não existe cor, existe 
caráter, só [...] então a mãe nos criou assim, não tenham vergonha, se vocês tem 
uma postura, vocês não devem nada pra ninguém, vocês vão entrar em qualquer 
lugar. Mas ao mesmo tempo tu sabia que ia ser discriminada, tu sabia que ia te olhar 
por cima, tu ia querer? Não! Aí a gente optou por continuar, uma que era bom, as 
amizades da gente era ali, os amigos da gente era ali por que nós não tínhamos 
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outro lugar pra ir, ai realmente nós optamos, continuei com os filhos ali levando as 
crianças ali, a minha filha debuto, mas ai quando a minha filha debutou, a Janaína já 
debutou no Gonzaga que eu já era sócia do Gonzaga na época, mas eu criei eles 
muitos anos no Fica aí só que depois é como eu digo mina filha o problema é 
ostentação quando começou, isso pra mim me incomoda sabe, me incomoda até 
hoje uma coisa é tu ter conforto, como eu te digo eu tenho um conforto, outra coisa é 
ostentação, então quando começou aquela ostentação daquelas fantasias, ai 
aquelas coisas sabe, foi me desgostando também um pouco, aí fui largando a 
função de sociedade também e meus filhos também já não queriam aquela coisa 
toda já tinham outros fins, a minha guria começou a fazer ginástica com sete anos 
também então ela se direcionou muitos anos na ginástica olímpica então aí vai 
saindo um pouco aquilo ali, mas eu fiquei um bom tempo ainda no clube. E: E a 
senhora lembra se haviam determinados valores, limites e regras que eram impostas 
pela direção do clube assim pros membros que eles tinham que seguir? Se tinha 
alguma regra assim. D: Não, que eu lembre não. E: Por que diziam que era bem 
difícil assim se associar no clube né? tinham alguns requisitos ou uma proposta. D:  
É como eu te digo, eram os padrões tu entende? Isso é ai e como até hoje, então eu 
não, não que fosse uma exigência muito alta, eram padrões mais um pouco 
financeiro, realmente que eu te digo assim, não é que eu seja rica, não to me 
referindo a isso, mais realmente era diferenciado assim, vou até te explicar, o Fica aí 
na época eles diziam que era dos negros cheio bobos, da elite, exatamente, o 
Chove mais o Depois da chuva era aquela pessoas mais simples, então tinha essas 
três diferenças nos três clubes, então o Fica aí tu realmente deves ter ouvido isso ai 
de dizer que o Fica aí era da elite por que as negras iam a cada festa impecáveis, 
era roupas sempre bonitas, sapatos sempre bonitos, bolsas bonitas, impecáveis, o 
Chove tu ia já tinha aquela coisinha, claro que o outro eu nunca fui por que 
realmente não é que eu fosse dizer que era melhor do que eles, não, só que é que 
nem hoje, hoje eu vou ali danço no arcobaleno ali por que eu vou como eu te digo, 
arrumada e cheirosa perfumada, me sento, deixo a minha bolsa ali e ninguém vai 
pegar, agora eu não sei, eu nunca entrei naquele sobrado, eu nunca entrei naquele 
Degraus né, então são níveis diferentes, então pra mim [...] uma que eu não fui 
criada com esse tipo de coisas, a minha filha também não ela aliás, ela nunca entrou 
no Degraus ou nessas coisas assim ela ia na Luna aquela boate que tinha, não me 
lembro qual era essas outras que tinha, não é que fosse metida, não, é o ambiente 
que tu foi criado, é o ambiente que tu vai seguir, então tinha realmente essa 
diferença dos três clubes negros a elite, o remediado e a classe mais desfavorável 
né? E: Em relação a conduta que tinha que ter, o comportamento não era controlado 
por eles? D: Não, não. E: E a vestimenta assim, que tinham trajes sociais que 
tinham que usar? D: Normal. Tinha os trajes sociais sim, os bailes de debutantes era 
de gala mesmo, smoking na época era realmente exigido smoking, as mulheres 
longo, sabe o que é longo os vestidos eram longos arrastando quase no chão, os 
homens à caráter, smoking. Depois com o tempo ai foram liberando o terno escuro, 
o fraque que também já era na época do smoking depois foram liberando o terno 
escuro, usavam marinho né mas nunca o casaco ou a calça de uma cor, não! Terno 
completo mesmo, isso no baile de debutante, isso sim essa regra tinha. E: E se 
alguém fosse com uma roupa mais esporte não entrava? D: Não entrava ai não 
entrava. E: A senhora lembra muito de normas assim, mas tinha alguma diferença 
assim em relação ao comportamento do homem e da mulher, era exigido assim pra 
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mulher naquela época, tem um comportamento mais adequado ou não? D: Não por 
que os homens, é como eu te digo minha filha era o nível de cada um de que nós 
vivíamos era o que tu vê hoje assim, do que eu estou te falando o resto do pessoal 
era nesse nível assim, então não tinha aquela diferença assim, tipo aquele é meio 
atirado, não, era todos na mesma altura mesmo. E: E lembra de algum caso assim 
que teve de suspender, chamar algum sócio? D: Sim, sim. Baile de Carnaval. Era 
aquela função e pula pula tudo no limite com respeito, claro que teve na época e 
também foi suspenso, aliás um ou dois na época, também com as função de Baile 
de Carnaval por que pulavam e começavam a se atirar por cima das pessoas e ai 
realmente eram retirados e suspensos por um bom tempo, isso teve mesmo, por que 
eles queriam aquela coisa assim, eu era nova, mas tinha aquela senhora lá, dona 
pintinho, que são pessoas conhecidas dentro do clube né com mais idade, então 
elas tinha que pular dentro do salão conforme os jovens pulavam, então eles tinham 
que ter uma conduta de pularem sem bater nas pessoas com mais idade, então todo 
mundo brincava junto, tanto eu nova quanto as que tinham mais idade que a gente, 
realmente teve uns que foram suspensos mesmo. E: Era tudo relacionado ao 
comportamento mesmo né? D: Exatamente! Por que era aquela função, indiferente 
de classe social, quando toma uma bebida todo mundo fica a mesma coisa, (risos) 
fica alterado.  
Clubes negros 
E: Voltando aquela questão que a gente tava falando dos clubes negros e brancos, 
então tinha essa separação entre os clubes e aí qual a sua opinião a respeito de ter 
a razão dessa divisão? D: Eu pra mim vem da nossa origem Pelotas, da colonização 
dos negros com os portugueses, o que aconteceu, os negros vieram pra ser escravo 
dos brancos né, do seu Barão, da Baronesa, aquela coisa toda e pra mim continuou, 
não sei se está ainda Pelotas a cidade do Rio Grande do Sul que tem mais negros é 
Pelotas, não sei se já pesquisou, se ainda continua.  Então era a cidade que tinha 
mais negro Pelotas, e ai como  os negros vieram pra ser escravo, os negros foram 
escravos muitos anos, olha pra ti ser sincera minha filha, eu acho que o negro é 
escravo até hoje, escravo do próprio preconceito por que o próprio negro não se 
valoriza, por que as vezes muitos dizem assim, a por que o branco não gosta, mas 
eu conheço muito negro que não gosta de negro, tu acredita? Alguém já te falou 
isso? E: Apareceu nas entrevistas também. D: Sim, minha filha, muito negro não 
gosta de negro, uma eu trabalhei no comércio, só que eu trabalhei no comércio tu ta 
vendo assim, meu cabelo é assim, eu gosto de pintar ele, não que eu queira passar 
por branca, não, sou negra assumida, mesmo que o meu avô era branco, minha 
mãe era branca, eu sou negra, negro é negro, branco é branco e assim mesmo no 
Brasil, quem diz que é branco? Com toda essa mistura de raça, quem é que é puro 
branco aqui no Brasil? [...] então o que que aconteceu, com essa função do Barão e 
da Baronesa os negros eram escravos, foi passando os séculos, só que os brancos 
foram criados, o avô dele lá atrás, teve negro escravo e o avô passou pro filho que o 
negro é escravo, o filho passou pro neto que o negro vinha ser escravo, não te 
mistura com ele, então foi isso, foi indo em todas as gerações  e ai pra te ser 
sincera, e ai eu te pergunto assim, tu acha que quando a gente vai num restaurante, 
tu acha que não nos olham? Olham! Sempre olham, de cima abaixo, então o 
preconceito existe até hoje. E: A gente vê que eles mostram na novela e é verdade, 
teve uma cena que ele tava correndo sem camisa e era negro e a policia já parou. 
D: Exatamente! Não adianta isso vai ser o fim do século. E: Mas as coisas já não 
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deveriam ser assim. D?  Não, mas vai ser minha filha, vai por que vai continuar, por 
que uma eu tenho vários amigos branco, como eu te disse eu não fui criada com 
preconceito, pra mim existe caráter, a minha filha namora um alemão, o pai dele é 
alemão e a mãe dele é italiana conheceu lá em Caxias, ela ta até lá com ele, branco 
que cega a ser transparente ele coitadinha agora quando nós fomos pra o Rio de 
Janeiro em Copacabana, ele desci ás 4h da tarde e assim mesmo com protetor solar 
nem sei que numero, era 40 ou 50, ai muita gente falou, “bah mas ela ta fugindo da 
raça” não ta fugindo da raça, que é isso? Como é que [...] amor não escolhe cor, tu 
acha que amor escolhe cor? E: Com certeza não! D: Tu ama o interior da pessoa, 
não é o exterior da pessoa, claro que a beleza externa tem o seu valor, tem a sua 
atração? Tem, mas os amor é interno. O que adianta, as vezes tem pessoas assim, 
“vou  namorar um negro por que sou negra” e o negro não vale nada e o outro 
branco que gosta dela como tem o caso na família, outros parentes meu, o pai não 
queria por que era branco, “não por que tu tens que namorar negro, por que tu é 
negra” que isso! Aí tu me diz já não gera um preconceito do próprio negro? Por que 
tu vê hoje os cara assim, quando tão cheio do dinheiro, os jogador, fulano, beltrano, 
ciclano, eles colocam pros branco então é o próprio negro que faz o seu racismo, é, 
o negro diz “não, eu não vou entra naquele lugar lá” tu tem que te valorizar como 
pessoa, se tu tem condições de te sentar na cadeira que ta o branco ali do lado, tu 
vai sentar, mas é como eu te digo, não adianta isso vai existir sempre, tanto pelo 
branco, tanto pelo negro todo o negro que foi criado com preconceito, eu não fui 
criada com preconceito, eu uma vez uma amiga minha que vem ser professora, vem 
ser do clube, não vou expor o nome, ela disse pra mim, “por que tu não assume a 
tua negrisse com teus cabelos crespos?” eu digo: olha começando por ai, não tenho 
cabelo crespo de negro, não tenho por que tenho mistura, “ah ainda pinta esse 
cabelo de loiro” pinto por que gosto dessa cor de loiro, não que eu esteja recusando 
a minha raça, não, trabalhei em lugares e lojas que as pessoas achavam que eu era 
branca, “ai que bonita a tua cor, teu bronzeado” eu não sou bronzeada, eu sou 
negra, essa cor é sempre “ah não por que tu não é negra não tem feições de negra” 
tá, mais só um pouquinho, o que é feições de negro pra vocês? É um nariz deste 
tamanho espalhado e um nariz deste tamanho e um cabelo todo gruvinhado? Nossa, 
é um horror né, então eu digo assim, o preconceito vai existir minha filha, hoje, 
amanhã e sempre. E: É uma pena. D: É uma pena, realmente é uma pena, mais vai 
[...] eu tenho uma prima minha, preta preta ela se formou em meteorologia, hoje ela 
é conhecida, anos ela levou, se formou, fez mestrado e nada de arrumar emprego, 
um dia numa entrevista ela realmente perguntou “mas por que, eu tenho um 
currículo bom” ela fez várias coisas nessa área né “mas ninguém me quer” a mulher 
foi bem sincera, olhou pra cara dela e disse “realmente é a tua cor que tá 
atrapalhando” tu tem noção do que é dizer uma coisa dessa? Por que ela é prata 
mesmo, preta de cabelo bem assim né e ela disse, não realmente é a tua cor. E: 
Com todo o currículo mas o que tem a ver se ela tinha toda uma capacidade. D: Mas 
isso ai é realmente assim minha filha e funciona assim e vai continuar, eu não tenho 
esperança nenhuma de que mude. E: É que tinha que começar dentro de casa e da 
escola também. D: Exatamente, mas ai como tu disse agora, começando dentro de 
casa, vai numa casa de branco e pergunta pra ele se as filhas dele tem boneca 
preta, não. E: Aí depende, eu mesmo desde pequena fui sempre louca por boneca 
negra (risos). D: Pois é, tu minha filha, mas eu conheço pessoas que nunca deram 
boneca preta pras filhas eu tenho amigas minhas que são brancas e sempre 
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disseram pra mim “não, eu até me dou com negro, mas não quero que a minha fila 
namore um negro”. E: Ou então tem aqueles que falam, eu não sou preconceituoso, 
eu tenho uma amiga negra. D: Isso exatamente, tá ai os preconceitos. E: Eles falam 
como se não fosse, mas tá ali na cara deles. D: Eu tenho uma amiga, mas são 
várias pessoas, não é um, nem dois, nem três , a eu gosto de negro, mas não quero 
que a minha filha case com negro, negra mulher eu gosto, homem negro não E:  É 
complicado! E o que significou para senhora frequentar um clube que era uma 
referencia para elite e etnia negra na cidade de Pelotas, por isso o clube como um 
espaço de lazer e recreação que foi criado para os negros que nem a senhora disse 
que era um espaço que vocês podiam circular, qual a importância teve? D: Olha pra 
mim teve uma importância muito boa, tive bons proveitos disso aí, agente viu o que 
era realmente ser negro e o que era a discriminação de ser negro, é isso aí!  
Senhoras ficaianas (mulher negra; papel da mulher) 
E: E então as escolhas que tinham no clube né? assim como a senhora foi escolhida 
como a Rainha da Primavera, se as moças negras que ganhavam, tinham uma 
visibilidade maior? Por que de certa forma valorizavam a beleza negra né? D: Não, 
eu pra mim como eu ti digo, aquela época os critérios não vinham a ser a cor, era 
desfile das debutantes, a beleza, simpatia e desenvoltura das meninas não tinha um 
critério assim, era a mais bela negra, a rainha das debutantes ou da primavera 
porque era a negra mais bonita, não vinha a ser um critério, as meninas estão indo 
debutar, vão para um baile de valsa que é aquela coisa toda, que é um baile que é 
bonito até hoje, não tinha essa função de dizer beleza negra, era desenvoltura e 
simpatia como eu ti disse, não adiantava tu ser uma negra linda e a nega chegar lá, 
feia e honrosa, antipática toda, não que eu lembre era esses os critérios que vinham 
no  sistema do jurado: simpatia, desenvoltura e desfile na passarela, que eu lembre 
de cor não. E: E quando a senhora ganhou, foi escolhida né? A senhora disse que 
não esperava [...]. D: Não eu não esperava porque como eu digo, eu foi criada com 
aquele bullying que eu era feia, era magra, era seca, usava aquele cabelo cumprido, 
cheio de cachos, então eu desfilei com várias meninas bonitas, assim meninas 
maiores, eu era bem miudinha, quando tu for ver a foto tu vai ver depois e o meu 
vestido, era um vestido simples, as outras tinha vestidos com pérolas pedrarias, mas 
não era esse critério, era desenvoltura e simpatia e eu com vestidinho simples 
magrinha, ele tinha um bordado, era um rosa, então aah cheguei lá na minha, elas 
me olharam e eu muito magrinha, elas cheias de coisas, seria uma ostentação eu 
não meu vestidinho simples, quando me chamaram de rainha da primavera que 
disseram meu nome eu parada assim, com eu? Eu já namorava meu esposo, como 
eu e ele levanta, levanta é tu e eu não acreditei que era eu sabe? Então aquilo pra 
mim foi uma surpresa maravilhosa que ai que eu vi o que vale tu ter uma simpatia e 
não tu ti encher de brilho, isso ai não leva a nada. E: E ter ganhado assim, a 
senhora percebeu se teve uma visibilidade maior dentro do clube ou até fora dele, 
por ter sido escolhida? D: Sim, sim também tudo isso aí, por que aí era um monte de 
gente vindo cumprimentar, aquela coisa toda pra mim, aquilo foi uma emoção 
grande sabe? Tu ser escolhida, porque na época tinha mais de trinta meninas, eram 
muitas, hoje tu tem que pagar os clubes, a minha guria na época desfilo no Gonzaga 
e depois tinha a função dos outros clubes, mas aí tu tinha que pagar a inscrição, tua 
pagava a mesa. Então naquela época eram bastante meninas. E: E na época que a 
senhora frequentou lembra quais funções eram destinadas as mulheres negras, 
quais funções elas exerciam? D: Ai meu amor, essa ai realmente eu não tenho como 



 

 

275 

 

ti responder, porque eu não lembro, não me ligava naquelas coisas, realmente essa 
ai eu vou ti dever. E: Não tem problema a gente pula pra próxima. Levando em 
consideração todas essas bagagens que as senhoras trazem, as vivências no clube 
interligadas com as experiências de vida, como estes fatores influenciaram no papel 
da senhora enquanto mulher perante a sociedade? D: Um terço da minha vida é no 
clube. Ah sim, sim, sim, influencio bastante porque como eu ti digo não é que fosse 
uma como eu vou ti explicar? Mas a gente teve uma doutrina, a sociedade ti empoe 
essa doutrina de ter uma postura sabe? Então realmente eu devo muito a sociedade 
a postura que eu tenho hoje e a postura que eu passei pros meus filhos, devido a 
sociedade, porque quem não é criado na sociedade a postura é totalmente diferente, 
agradeço a postura que adquire a sociedade e ao clube mesmo. E: E o papel social 
da mulher negra na época pensando na época que a senhora frequentou e agora 
percebe alguma diferença? D: Essa aí fiquei meio perdida. E: Por que assim 
pensando nessa questão social mesmo, como era a mulher na sociedade, a mulher 
negra naquela época e agora? D: É como eu ti digo a postura é a função de quem 
foi criado na sociedade, a postura hoje da mulher que não foi criada em sociedade, 
eu vou repetir a mesma coisa é totalmente diferente, não é discriminar a qualidade 
social de cada pessoa, mas se tu ver o tipo de negros que não foram criados em 
sociedade é totalmente diferente do que eu sou. E: Mas pensando nessa questão no 
estudo, emprego da profissão naquela época como era? D: Não, mas hoje a mulher 
negra já está se valorizando mais pra estudar, antigamente não, antigamente elas 
eram dona de casa, cuidavam de filhos aquela coisa toda, hoje não, já nem vem ser 
a questão da mulher negra, hoje vem ser a questão da mulher em si na sociedade, a 
mulher já tem seu espaço, tanto na política como em qualquer lugar, então eu vejo 
hoje como uma mulher, antes era mais essa função do negro, mas eu pra mim, não 
diferencio muito essa coisa assim, porque eu não fui criada com essa função de 
preconceito então eu digo que falar dessa questão de preconceito, acho meio 
pejorativo, então realmente eu vejo a mulher em uma postura de mulher hoje, 
indiferente de cor. 
Dança (memórias; festividades) 
 E: As próximas perguntas são sobre as memórias da Dança no clube, que a o 
assunto central do meu trabalho. Em relação a Dança se a senhora lembra que tipo 
de Dança tinha nos bailes? D: Olha eu pra ti ser sincera peguei os Bailes de 
Carnaval em si eram marchinhas de Carnaval, fui mais criada com marchinha de 
carnaval mesmo, depois discoteca essas coisas assim, Dança afro veio vindo agora 
de uns tempos pra cá, que ai a Maritza implanto na época que já faz um bom tempo 
que ela não faz, não dá mais aula, mas ela chego a dar aulas de danças afro, 
cheguei a fazer eu e minha irmã, eu ia pra um lado e as outras iam pro outro, aquela 
coisa assim que realmente eu não tinha como competi com as meninas eu já estava 
com uma certa idade, então eu e minha irmã achamos um máximo de tanto que nós 
rimos daquilo, elas iam pra um lado, nós íamos pro outro e dávamos risadas, mas eu 
acho lindo a dança afro. E deveria ser mais valorizada pra mim o clube era pra 
implanta muito mais do que a zumba essa que eles tão dando, que pra mim não tem 
nada a ver com o clube. E: É eu tenho uma questão assim da zumba ser Dança 
meio equivocada. D: Não é, mas particularmente eu até to com vontade de fazer a 
tal zumba, ainda não fui lá, uma amiga minha disse que é um pique puxado, pra mim 
o clube tinha que fazer era dança afro, tudo bem até que tivesse a zumba, mas 
vamos priorizar primeiramente a nossa cultura afro. E: É eu acho que tinha que ter e 
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teve algum tempo, deveria voltar a ter dança afro e outras danças também, como 
samba de roda deveria ser mais incentivado. D: Eu acho também, mas o que que 
hoje as pessoas, elas não querem ir, elas querem a zumba porque a zumba tá na 
mídia. E: É emagrece né, é mais um exercício. D: O exercício físico tu emagrece 
com qualquer música, mas o que que acontece, as pessoas vão pelo modismo. E: E 
sobre o Carnavais, as marchinhas a senhora lembra se tinha algum passo marcado 
ou se era mais livre? D: Não, cada um dançava do jeito que queria, não tinha uma 
coisa mais marcada. Na época dos anos 80 sim, aquelas músicas de discoteca sim, 
ai nos tínhamos os passos marcados que fazia aquela coreografia, as vezes nós 
ficávamos em 5, 6 meninas, fazendo aquela coreografia dos anos 80,  ai sim, isso ai 
a gente teve, mas no Carnaval não. E: E nesses bailes que tinha, Debutante, 
Estudante, Suéter, a senhora lembra como a Dança aparecia nesses bailes, o que 
se dançava? D: Era normal, normal, danças normais. E: Era mais as danças da 
época? D: Sim exatamente, eram danças da época, não é porque fosse um clube 
negro que se dançava músicas africanas, não era músicas diversificadas de tudo 
quanto era tipo a gente dançava, de tudo um pouco.E: E a sua relação com a 
Dança, quando a senhora ia nos bailes sempre dançava? D: Sempre amor, eu 
danço até hoje, eu adoro dançar tenho paixão por dançar, se tu abrir meu face aqui 
vai ver fotos e fotos dançando e meu velho adora também, sempre gostei de dançar. 
E: Relembrando suas memórias em relação às festividades que aconteceram no 
clube, o que o seu corpo ao dançar/ se movimentar expressava naqueles momentos 
que ali estava, entre seus pares e seus amigos de convivência? D: Muita alegria, 
muita alegria, até hoje, eu pra mim a Dança é vida, é alegria, Dança pra mim é tudo, 
eu não sei eu sou suspeita pra falar, porque eu sou apaixonada por dançar e 
realmente pra mim Dança é vida. E: Em relação à Dança vivenciada neste espaço, 
no que contribui para a sua identificação ou auto-conhecimento enquanto mulher 
negra? D: Ah eu acho que sim porque eu gosto de dançar, pra mim faz tão bem, não 
vivo sem Dança, a não ser o dia que Deus não permitir. 
Identidade (coletiva, positiva e negra) 
 E: Ao pensar nas relações sociais que aconteciam nos eventos festivos, o clube 
Fica Ahí propiciou, em algum momento, uma construção de identidade coletiva ou 
reforço dela para seus membros? D: Ai como é que eu vou ti explicar isso aí. E: Não 
se preocupe, as perguntas sobre identidade são as questões que as senhoras mais 
tiveram dificuldades de responder. D: Como é que eu vou ti explicar isso ai? Ai tu diz 
qual é a identificação que a gente tinha por frequentar a sociedade do Fica Ahí, 
diferenciada das demais sociedades? E: É, se criou uma identidade para os 
membros que frequentavam o clube? D: Essa pergunta é muito difícil. E? Pela 
senhora ser negra e  ter um espaço que é um clube negro, reservado para seus 
membros, onde a senhora convivia com seus amigos e familiares e construíam 
relações, agiam de maneira semelhante, seguiam um comportamento, uma conduta 
adequada perante a sociedade e tinha essa intenção até de seguir em relação a 
vestimenta, se esses fatores construíram uma identidade que era do Fica Ahí. D: Ah 
sim, a identidade do Fica Ahí, que ele levou e traz até hoje é as dos nego chique, 
finos que é isso que eu tenho pra ti dizer, que realmente era isso ai que tu falo, 
falavam ah tu é nega fina, nega chique, então isso ai que eu tenho pra ti responder 
não sei se era isso ai. E: E de certa foram foi uma identidade positiva para o clube 
em relação aos outros que eram mais simples e não seguiam, em relação as 
profissões também que tinham os alfaiates, militares, pensando assim que era uma 
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diferenciação social de certa forma no Fica Ahí, que tinha a questão do traje social, 
as profissões, tinham várias professoras também, então de certa forma isso [....]. D: 
Se dava uma discriminação em relação aos outros clubes? E: Se era crio uma 
identidade positiva do clube perante a sociedade? D: Ah sim, era era uma coisa 
positiva sabe, era mais aceito sabe, porque antigamente as pessoas aceitavam mais 
a separação de classe social, não tinha essa coisa de hoje eu não tenho condições, 
mas eu quero me manter a altura dela, realmente o clube tinha essa separação, não 
vinha a ser tanto uma descriminação, não era uma separação pessoal de cada um 
sabia onde era o seu lugar por isso eu digo, porque nós não íamos nos clubes dos 
brancos, porque nós sabíamos que íamos ser rejeitados, então naquela época o que 
que acontecia as outras classes desfavoráveis elas sabiam que não tinham 
condições de entrar no Fica Ahí, porque realmente não tinham, então cada um 
ficava na sua, não tinha essa disputa nem competição, ah porque eu vou entrar  Fica 
Ahí não não, não tinha então realmente o Fica Ahí teve essa conduta, mas cada um 
como sua conduta, a classe média e a classe mais baixa, não teve essa coisa de 
muita discriminação, não era tanta discriminação, era a conduta de cada um. E: E 
pensando em uma identidade, uma identidade negra dos membros do clube a 
senhora acha que a Dança contribuiu de alguma forma na cultura africana, 
relacionado também a música, que já vinha desde os seus ancestrais. D: Eu acho 
até que o Fica Ahí realmente , tá relapso com essa questão, porque eles tentaram 
fazer essa função das danças e caiu no anonimato fico, pra mim o Fica Ahí, deixou a 
desejar nessa parte, já que ele é um clube que entre “aspas” ele tem uma condição 
que pelo menos os outros não tem, os outros já não abrem  mais, mas o Fica Ahí 
pra mim, deveria cultivar mais essa função.  
Clube Fica Ahí  
E: A última pergunta então D. Miriam, é o que o Clube Fica Ahí, significou na vida da 
senhora, qual importância ele teve? D: Olha pra mim naquela época ele teve uma 
importância muito importante, na minha vida e continua tendo até hoje, porque no 
momento que eu vejo falando do Fica Ahí, eu lembro tudo, vem tudo na memória, os 
tempos que eu subia na escada o tempo que eu desci, dançava, o tempo que eu ia 
de fantasia pros bailes de carnaval, eu tenho uma recordação maravilhosa do Fica 
Ahí, maravilhosa e essa recordação que eu tenho eu vou levar pra sempre.  
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Apêndice XXVII - Transcrições Shalimar Aleixo Chagas 
 

Entrevistada no 31/08/15 com Shalimar Aleixo Chagas 
Local: Biblioteca do clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo 
Horário: 16h30min. 
 
*Como legenda para as entrevistas colocou-se a letra “E” para as perguntas 
realizadas pelo entrevistador, e a letra “D” para as respostas do depoente. 
 
Clube Fica Ahí  
E: Primeiro eu vou pedir para a senhora se apresentar, falar nome completo, idade e 
profissão. D: Certo. Meu nome é Shalimar Aleixo Chagas, eu tenho quarenta anos, 
profissão da casa. E: Primeira pergunta então, como foi a sua inserção no clube? D: 
Primeiro contato, eu nasci aqui, pode-se dizer assim, porque o meu pai era do clube 
desde que ele nasceu por parte do meu avó, ai em 68 ela fez a inscrição dele como 
titular, porque o rapaz depois dos dezoito anos tem que fazer a sua inscrição e o pai 
em 68 fez a dela e caso foi embora pro Rio, pediu uma licença e depois eles 
voltaram e ai ele Cativo o título e dai em diante continuo e eu cresci, eu sou Fica Ahí 
e Academia, que eu nasci e cresci dentro. E: Em qual ano a senhora nasceu? D: Eu 
sou de 68. E: E que a senhora lembre de vir no clube foi a parti de qual idade? D: 
Acho que com dois anos eu já frequentava junto com meus pais, vinha mas como 
era muito pequena não tinha o que aproveitar, depois com cinco, seis anos que eu 
comecei a entender. E ai aquela coisa que foi baile de Carnaval, que já comecei a 
ver uma fantasia, a tia já fazia fantasia pra vir pro baile, ai que começo nos bailes 
infantis, porque naquela época criança não podia vir em baile adulto. Tinha baile 
adulto, tinha jantares, o aniversário e tinha que a gente não vinha que criança não 
entrava, mas sempre assim tendo o baile adulto e o baile infantil. E: E nesse bailes 
infantis tinha Dança como eram? D: As crianças mais corriam do que dançavam, 
mas tinha assim a gente brincava muito, fazia roda e tinha a Sumai que era a Xuxa 
da época pode se dizer assim, então ela pegava as crianças, a gente sempre gosto 
de correr, a Sumaia sempre nos puxava pro salão pra gente dançar, a gente 
aproveito muito, aproveitei muito a minha infância aqui dentro. E: E o período então 
que a senhora começou a frequentar foi em 1970? D: É pode se dizer em 74, desde 
que nasci até agora. E: Ainda frequenta? D: Sim, mas agora o título está no meu 
nome (Risos). Acho que enquanto existir nunca vou deixar de frequentar, é a minha 
segunda casa. E: E o clube Fica Ahí foi o único que frequentou? D: Eu era sócia do 
Centro Português, mas eu não ia o que eu frequentei mesmo foi o Fica Ahí. E: E os 
outros clubes negros, como o Chove Não Molha, Depois da Chuva, frequentou? D: 
Não, era o Fica Ahí, até porque na época, era assim a turma era daqui, não tinha 
aquela coisa de tá aqui outra hora tá lá, era do Fica Ahí, era do Fica Ahí, tu até podia 
ir em outro clube. E: Era permitido? D: Era permitido, era permitido, tinha gente que 
era sócia de outros clubes nas épocas áureas de outros clubes como Brilhantes e 
Diamantinos, que eram sócios também, mas eu não sentia a família que era o Fica 
Ahí, que todo mundo se conhece, um ajuda o outro, se a festa do aniversário de um, 
todo mundo vem ajudar. E: E por a senhora quis seguir frequentando? D: Por que é 
como eu ti disse é a minha segunda casa, apesar das dificuldades que o clube tá 
passando acho que a gente que se crio aqui dentro tem que seguir as raízes e a 
minha raiz é aqui dentro, duas coisas que eu nunca vou deixar acho que é o amor 
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entre “aspas” pelo Fica Ahí e pela Academia do Samba, que nasceu aqui dentro. E: 
Ela foi fundada aqui no clube? D: Sim, a Academia do Samba, nasceu aqui dentro 
do Fica Ahí, por isso as cores da escola azul e branco, fundada aqui dentro por 
filhos de sócios que criaram uma escola de samba pra aproveitar o Carnaval e dali 
nasceu a Academia do Samba e faziam ensaios aqui, muito ensaios foram feitos 
aqui e depois criou a sua própria identidade, saiu daqui. E: E os ensaios que tinham 
aqui, tinham apresentações aqui ou já eram na rua as apresentações da Academia 
do Samba. D: Não, as apresentações da Academia já eram na rua, era meia dúzia, 
mas fizeram aqui tinham cordões, os cordões que eram os casais, então faziam 
fantasias e começaram a sair daqui, pra sair na Academia. E: E chegavam a ensaiar 
passos, coreografias pra levar pro Carnaval? D: Não, não na época não tinha 
coreografias, as coreografias entraram depois, aqui o que se ensaiava mesmo era 
bateria, a parte mais musical da escola. E: Havia determinados valores, limites ou 
regras impostas pela direção do clube, as quais os membros deveriam seguir? 
Quais? D: Olha de regra, regra eu não me lembro, vou ti ser bem sincera, mas 
deveria ter, tinha assim tu não podia entrar sem gravata, na época não era só aqui, 
mas em todos os clubes, a parte das vestimentas, quem não era sócio não entrava, 
só com convite quando vendiam. 
Senhoras ficaianas (mulher negra; papel da mulher) 
E: Como as mulheres foram construindo seus espaços dentro do clube? D: Era 
trabalhando, elas ajudavam, por exemplo tinha uma festa, então tinha o grupo de 
senhoras, ai escolhiam uma pra ser Rainha,  o grupo de senhoras eram todas  aqui 
do clube, eram esposas dos sócios aqui do clube, então tinha as festas eram com 
elas, os bailes eram com elas, tinha a diretoria de mulheres, essa diretoria que 
escolhia as intituladas, rainha e Duquesinha e Rainha do clube também, porque 
tinham duas Rainhas e uma Duquesinha, a Rainha do clube que era escolhida, não 
era apresentada, no Baile de Aniversário do clube e tinha a Rainha do Carnaval, que 
recebia o título no Carnaval. E: Tinha essa diretoria, mas os cargos como 
presidente, vice-presidente e tesoureiro, não tinha mulheres? D: Não, não, feminino 
não, tinha uma diretoria que pode se dizer mais pra contar, porque todo mundo 
pegava igual, homem pegava igual, mulher pegava igual, todo mundo trabalhava. E: 
E a diretoria de mulheres além de cuidar dessa parte das rainhas e Duquesinha, 
elas organizavam os bailes também? D: Sim, organizavam os bailes, as jantas. E: 
Essas escolhas que tinham pra rainha e Duquesinha, influenciaram de alguma forma 
na visibilidade das mulheres dentro do clube? D: Eu acho que assim. E: Essas que 
eram escolhidas no caso era uma valorização da beleza da mulher, mulher negra 
também, por ser um clube negro. D: Não, na época não tinha muito isso, vou ti ser 
bem sincera não tinha isso, por causa que não tinha essa competição, acho que 
hoje em dia tem, mas de primeiro não tinha, tanto que quando eu fui Duquesinha fico 
todo mundo meio assim, porque eu sou branca, ficaram meio assim uma 
Duquesinha branca, mas não tinha sabe diferença, não tinha grandes diferenças, 
visibilidade essas coisas, a gente era tratada normal, como qualquer outro clube. E: 
E as experiências que tivesse nos bailes, carnavais entre outros, naquela época 
contribuiu essas experiências, porque as experiências de vida, estão interligadas as 
vivências no clube, então essa vivência social desenvolvida aqui no clube, contribuiu 
no seu papel enquanto mulher perante a sociedade? D: Ah eu acho que contribuiu, 
um pouco mas contribuiu, assim a nível de sociedade pra gente saber que todo 
mundo é igual, não ter aquela coisa, a eu sou maior do que um, todo mundo é igual 
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e conviver com o pessoal e ver, eu cresci muito vendo e o que eu sei hoje 
principalmente de clube social, a cabeça que eu tenho muito do que eu vi aqui, muito 
do que eu aprendi vendo a minha mãe, trabalhar vendo as outras trabalharem, a 
dedicação que tu tem que fazer o teu trabalho, o amor, a boa vontade de pegar tal 
coisa pra fazer sabe, a amizade, na base da brincadeira, da família, tudo isso eu 
aprendi aqui dentro. 
Clubes negros 
E: Em relação aos clubes de antigamente, onde havia uma separação entre clubes 
negros e clubes brancos: qual sua opinião a respeito das razões dessa divisão? D: 
Olha eu vou ti dizer assim, eu não senti divisão nenhuma, pra mim na concepção de 
criança, cada clube era um clube, claro que não ia querer que viesse o pessoal do 
Centro Português e se misturar com o pessoal do Fica Ahí, não por cor essas 
coisas, nem raça, mas por não ser da turma. E: Por que no caso a sua família é 
branca, mas podia frequentar normal o clube? D: A minha mãe no caso, ela caso e 
em seguida, acho até que antes de casar ela já frequentava e o pai e nunca teve 
isso, pelo menos comigo nunca teve, nunca tece problema. Sempre tem um ou dois 
que é meio besta, mas de resto assim. 
Dança (memórias; festividades) 
E: Quais memórias tens sobre os tipos de Dança que tinha naquela época? D: O 
Fica Ahí teve um grupo afro, então eram danças afro, então pra gente que via, pra 
nós que éramos crianças era lindo, os guris dançando, a turma dançando, a gente 
dava orgulho tinha a Feira das Nações que era feita no Guanabara de todos os 
clubes, cada clube botava a sua etnia lá, fazia a apresentação da etnia e um grupo 
muito esperado, era o grupo do Fica Ahí, que sempre trazia alguma coisa. E: Tinha 
um nome? D: Era o Grupo Jovem, chamado de grupo jovem, grupo de Dança jovem. 
E: E qual período começo? D: Isso a Zezé pode ti dizer melhor. E: 80 talvez? D: Ah 
80 por ai, deve ter sido 82, 83 por ai. E: E ele foi fundado, por esses jovens que 
frequentavam o clube? 
D: É, por ai, que fizeram se não me engana, mas isso ai tudo a Zezé vai ti dizer. Mas 
se não me engano eles fizeram pra uma apresentação e dali seguiram. E: E tinha 
apresentações fora do clube? D: Fora do clube, fora do clube. E: Se apresentavam 
em outro lugares? D: É, eles viajavam, viajaram pra alguns lugares. Mas mais era 
aqui pro clube mesmo. E: E aí criavam coreografias? D: A uma vez teve uma 
coreografia muito linda, uma coreografia de velas, em um baile dos negros que teve, 
no dia 20 de novembro, era uma janta e tava todo mundo jantando, daqui a pouco 
apago as luz, apagaram todas as luzes do salão social lá de cima e o salão cheio, ai 
subiram dois cada um com uma vela, ai subia uma presa, com algemas e ai 
começava a coreografia, toda a coreografia foi a luz de velas, toda lindíssima. E: E 
essa apresentação era em comemoração ao dia da consciência negra? D: Era. E: E 
ficava durante todo o ano a preparação pra essa semana ou era um tempo antes? 
D: Era um tempo antes, claro que a Zezé fazia muitas coreografias, eu mesmo fiz 
duas coreografias infantis com ela, uma foi a do palhaço e a outra a da margarida 
que é a da foto que eu trouxe pra ti. A Zezé sempre gosto dessas coisas e sempre 
teve paciência, mas ela gostava então ela fazia festa infantil, adulto ela fazia e 
sempre teve, era só pedir pra ela. E: E tinham danças de casais? D: Não, era só 
aquelas danças normais, a Dança de casais era mais no bailes assim nos jantares 
dançantes, porque ai o marido pegava a esposa e saiam dançando, hoje é que a 
moda pego, das danças de salão. E: Mas as danças que tinham nesses bailes 
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dançante quando iam tirar  dama pra dançar, tinha um ritual ou cortejo pra convidar 
a dama pra dançar? D: Não, ele convidava convidava, principalmente porque a 
gente se conhecia, todo mundo se conhecia, então chegava e diziam vamos dançar, 
vamo. Levantava e saia dançando, claro que tinha os carão na época, não muito 
obrigada, to com dor no pé. E: E podia dar carão, não era expulsa do baile? D: Isso 
jamais, era mais antigo 50 por ai, na minha época, 80 tu dava carão e ficava braba 
se os guris não viessem tirar pra dançar, porque iam pra copa e não nos tiravam pra 
dançar. E: E em relação aos bailes e blocos carnavalescos que aconteciam aqui, 
quais são suas memórias sobre a Dança nesses eventos? D: Era samba, tocava um 
sambinha e o cara já saia dançando, se sacudindo, agora as Duquesinhas fazem 
coreografias, mas na época que eu fui Duquesinha não tinha, então chegava a 
Duquesinha e sua corte e subia no salão se apresentava e recebia o título, depois 
que recebia o título e fazia já a volta no salão, já como titulada, já saia pro baile, ia 
dançar, ia correr. E: E a senhora chegou a frequentar os bailes que tinha do suéter, 
primavera, estudantes? D: Não, porque eu era pequena, o Baile da Primavera era 
considerado mesmo, Baile de Debutante, eu vim depois quando eu tinha dezesseis 
anos, no meu primeiro Baile de Debutante, não peguei muito os bailes. E: Mas não 
lembra como a Dança aparecia nos bailes? O que dançavam? D: Era mais os 
cordões mesmo, era solto, pelas fotos que eu vejo, era mais solto, sai batucando se 
queria batucar, saia sambando se queria sambar, tu ia no dedinho se não soubesse 
dançar. E: E o clube Fica Ahí incentivava a prática da Dança, para que tivesse 
Dança nas festividades, assim como o grupo que foi criado, onde se apresentavam, 
se o clube tinha a intenção que a Dança estivesse presente nos eventos? D: É, eu 
acho que incentivo, incentivo assim não teve muito, mas era mais assim, vamo 
apresentar, vamo fazer uma coreografia pra se apresentar em tal festa, por exemplo 
a festa da consciência negra, vamo, então fazia aquela Dança, fazia coreografias, ai 
outro clube queria, ah vamo apresentar então. E: Era mais pra ter nas festividades 
né? D: É, mais nas festas. D: Principalmente na semana da consciência negra ou 
em uma festa mesmo infantil, vamo fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma 
apresentação. Mas em festas infantis, foram poucas vezes que tiveram 
apresentações, tinha desfiles. E: E como foi a sua relação com a Dança, quando já 
estava maior e frequentava os bailes e até mesmo na infância, sempre dançava? 
Gostava de dançar? D: Ah eu continuo, continuo dançando (Risos), eu gosto. E: 
Naquela época a senhora sempre dançava? D: Sempre dançava e eu me criei assim 
dentro do Fica Ahí e dentro da Academia e ai depois já peguei a época da Bangalha, 
então quer dizer que junto tudo, não parei com esse negócio de baile, coisa de 
dançar. Sempre goste, claro quando criança tu não quer dançar, quer correr e pular, 
mas depois que eu cresci, eu gosto, danço sozinha em casa. E: E relembrando suas 
memórias aqui nos bailes que participou, quando estava dançando o que o seu 
corpo expressava naquele momento que estava ali com os familiares, amigos e 
conhecidos, o que sentiam expressava ao dançar? D: Ah felicidade, de poder ser 
feliz, ser feliz, até uma redundância, mas a felicidade de ser feliz, de aproveitar. A 
gente tinha gosto de vir pro baile, já acordava hoje tem baile no Fica Ahí. O meu 
primeiro Carnaval aqui foi de mulher maravilha, desde as oito horas da manhã eu já 
queria colocar a fantasia pra vir pro baile, era uma preparação. Sempre foi o gosto 
de vir pros bailes, ver os amigos, correr, dançar.  
Identidade (coletiva, positiva e negra) 
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E: Em relação a Dança vivenciada aqui, contribui para a identificação ou auto-
conhecimento enquanto mulher? D: É, contribuiu um pouco, contribuiu um pouco. E: 
Pensando na questão da cidade de Pelotas ser uma cidade com ampla população 
negra, com contribuição cultural e material forte, mas que mesmo assim o negro não 
possui visibilidade perante a sociedade, bem como há discriminação em relação aos 
sujeitos negros: ao pensar nas relações sociais que aconteciam nos eventos 
festivos, o clube Fica Ahí propiciou, em algum momento, uma construção de 
identidade coletiva ou reforço dela para seus membros? D: Eu acho que sim, apesar 
de ter, uma vez teve uma palestra aqui, só não me lembro se foi um homem ou uma 
mulher que deu a palestra e ele disse uma coisa que muitas não gostaram, mas que 
colocando na ponta do lápis, é verdade, o negro é o mais racista que o branco, 
porque  negro não pode ver outro negro melhor que, o cara trabalho, luto e se mato 
pra ser alguém na vida e aquele que não quer nada, fala porque se mato 
trabalhando e conseguiu, mas da turma daqui, eram muito pouco os que eram 
racistas. E: Mas o clube teve a intenção de construir uma identidade para os 
membros daqui? D: Tinha, tinha, ele tinha a intenção, tinha uma intenção pra isso, 
mas como todo lugar tem, em 80 tinha muitos sócios e poucos eram brancos, aqui 
no Fica Ahí, não por discriminação do clube, mas porque não queriam se chegar, 
mais eram negros. E: E a busca que o clube Fica Ahí tinha pela diferenciação social, 
evidenciada pela distinção material, através das vestimentas exigidas nas festas, 
além da moral e dos bons costumes auxiliou na constituição de uma identidade 
positiva dos membros em relação à sociedade?  D: Isso não sei ti responder, mas a 
vestimenta o clube Fica Ahí, era como um outro clube qualquer, só que era um clube 
assim, no caso pros sócios, claro que todos os clubes tem as suas regras e o Fica 
Ahí não foge disso, até hoje ele não foge disso. Mas se viesse uma na rua toda 
pomposa eu ia dizer nego besta.  
Clube Fica Ahí 
E: A última pergunta então, o que significou naquela época e o que significa, qual 
significado o clube tem, que importância ele tem? D: O clube Fica Ahí, pra mim é 
não digo a minha vida, mas como eu ti disse minha segunda casa. Daquela época 
eu aprendi muito, tenho um pouco de pena das crianças de hoje aqui dentro, não 
viverem a experiência que eu vivi, foi uma experiência intensa, fui feliz, posso dizer 
eu tive infância e hoje mesmo com todas as dificuldades, ele continua importante, 
não como nos anos passados, mas continua importante. 
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Apêndice XXVIII - Transcrições Sirley da Silva Amaro 
 
Entrevistada no dia 06/08/2015 com Sirley da Silva Amaro 
Local: Biblioteca do clube cultural Fica Ahí pra ir Dizendo 
Horário: 14h30min. 
 
*Como legenda para as entrevistas colocou-se a letra “E” para as perguntas 
realizadas pelo entrevistador, e a letra “D” para as respostas do depoente 
 
Cube Fica Ahí 
E: Dona Sirley vou pedir então primeiro para a senhora se apresentar, falar o seu 
nome, nome completo, sua idade e a profissão. D: Meu nome é Sirley da Silva 
Amaro, tenho setenta e nove anos e a minha profissão costureira aposentada. E: Ee 
a primeira pergunta então, como a senhora chegou até o clube Fica Ahí? D: Cheguei 
aqui ao clube Fica Ahí, através de convite de uma amiga, que veio que aqui na 
época em que o clube começou a emprestar, não sei se era emprestado ou alugado, 
não lembro, mas mas era um dado diferente para os sócios fazerem festa, porque 
tanto eles tinham direito de convidar amigos né? Então eu me lembro eu acho que a 
primeira vez que essa que eu vim, foi em um quinze  anos da filha dessa amiga, 
depois da mesma família foram tendo várias festas, porque eles tiveram dez filhos, 
não sei, não eram dos mais moços, mas depois teve casamento uns três 
casamentos de filhos deles eu vim aqui e depois, um ano depois, um ano e meio 
depois teve o casamento de um jogador futebol, que era amigo do meu filho uma 
pessoa muito conhecida na cidade, foi uma festa muito linda e ai comecei a vir até 
festas de outras pessoas e aí [...]. E: A senhora vinha sempre como convidada 
nestas festas? D: Como convidada e ai aconteceu que em alguns bailes, eu não me 
lembro assim em quais, eu vim em um baile, uma festa de Duquesinha e bailes de 
debutantes, porque ai tinha várias regras que eu não me lembro bem, que os sócios 
podiam convidar ãã duas, casais ou duas amigas e tinha um dado que dizia assim: 
ele, ele apresenta, ela vai apresentar aquela pessoa, pra vir na festa no Fica Ahí e 
também tinha uma apresentação pros sócios, em geral para entrar novos sócios, os 
sócios que já eram ã apresentavam as pessoas que queriam ser sócias do clube, 
aqui do clube Fica Ahí. E: E a senhora é sócia atualmente?  D: Atualmente sou. E: A 
próxima pergunta é como aconteceu a sua inserção no clube, assim ã depois dessas 
festas se a senhora chegou a se associar? D: Não, eu tentei, eu é muito bom 
quando a gente vem conversa e tem datas assim na memória, se eu em uma 
conversa mais, mais demora também não lembrei de trazer, ver as datas ou deixa a 
gente ver as datas, eu tento, eu quis ser sócio do clube Fica Ahí, por em duas, dois 
momentos em cada momento houve algo que me impediu e por isso não me 
associei e isso eu calculo que isso ai década de ãã 60, 60, isso aconteceu entre 60 e 
70, eu acho tinhas as festas na época em que eu quis me associar. E: E porque que 
a senhora não conseguiu se associar? D: 70 já início de 80 também, não o caso, 
agora e lembrei o caso, o casamento que eu vim foi uma festa muito grande, foi 
início de 80, bom havia umas regras e como é que se diz? Ã determinações da 
diretoria, que era diretoria e talvez não fosse só aqui era da época, a primeira vez eu 
já era separada, então me deram uma ficha pra preencher onde pediam dados da 
esposa e do esposo, claro eu preenchi só a minha parte né, então como não veio da 
dados do esposo, eu também não era divorciada ainda né, deixa eu fazer um 
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calculo,  ã 72, 82, eu acho que o meu divorcio aconteceu mesmo, fins de 80 e início 
de 90, então isso foi bem antes, esse  esse foi um, um  das impossibilidades. E: A 
senhora não pode se associar porque não estava divorciada né, era uma das regras 
impostas pela diretoria do clube, para a proposta de inserção ser aceita? D: É não 
tava divorciada e é uma coisa da época, depois mas isso não impediu que eu viesse 
as festas, eu me lembro que comecei a vir a festas, a bailes de Carnaval porque 
também começou a ter não me lembro em que época foi da gente comprar convites, 
é tinha o sócio apresentava, antes apresentava e a gente vinha junto, depois teve 
uma época que o sócio apresentava e a gente comprava o convite. Ai a outra 
ocasião que eu também não tenho dados, da da não me lembro assim de memória,  
as datas né, a década  é foi uma mudança de diretoria onde o clube e a diretoria eu 
não sei se era o presidente, se era o conselho, que o  Fica Ahí sempre foi um clube 
evidenciado assim de elite das festas mais ã a as roupas mais bonitas né, pelo 
poder que alguns por causa da época e da profissão que negros predominaram em 
pelotas né, alfaiates, doceiros, costureiras, bordadeiras ee outras profissões, então 
nessa ocasião pra mim falar com palavras assim que as pessoas compreendam 
mais, era eles estavam querendo  um quadro social de pessoas que tivessem algum 
estudo maior, algum cargo, mas eu não sei se impedia que outros também se 
associassem, porque tinha os sócios que já eram, mas era assim pessoas que 
tinham, que fossem, tivessem negócios ou professores formados, era mais ou 
menos isto.  E eu então, essa amiga lá do começo que eu contei que me convido pra 
vir aqui, ela trabalha em um serviço público né ela e ela era sócia, mas ai ela iria 
continuar sócia, mas eu acho que ela se acho também que ela quis se colocar nesse 
quadro e pessoas mais elaboradas, que eles estavam querendo fazer e ela até 
trocou de emprego para pra ter aquele como se diz hoje em dia status. No caso eu 
era simplesmente costureira, eu acho que nessa época eu nem sei se cogitei ser 
sócia, eu acho que por eu saber a gente sempre foi muito amiga e isso foi uma coisa 
daquela época né. E: Sim, e qual período a senhora começou a frequentar mais o 
clube? D: É, como eu disse aa essa época eu acho fazendo um calculo, eu fui 
trabalhar com em 2004 com a costura, eu costuro desde treze anos, fui passando 
por vários vários condições de costurar, comecei em ateliês, depois eu fui, fui pra 
Porto Alegre, com meus parentes aprendi o corte lá, fui trabalhar em um atelier de 
alta costura e isso me levo a sempre trabalhar em alta costura, eu pra pra responder 
tua pergunta, como é mesmo a pergunta? E: Em qual período a senhora começo a 
frequentar assim com mais frequência o clube? D: Eu quero fazer um calculo assim, 
nesse meio tempo eu fui trabalhar com uma meninas que ela tem idade os meus 
filhos, tem tem trabalha com moda até hoje, em que foi em 94, essa moça fico sem a 
costureira, essa menina tava começando a carreira dela, com loja de festas e eu fui, 
eu fui trabalhar com ela, nessa época eu me lembro que nesta época eu vinha no 
Fica Ahí assim, eu acho que festas que convidavam, porque das pessoas fazerem 
festa, que convida e a gente vinha não sendo sócia continuo né e quando eu fui 
trabalhar com essa menina, ela tava iniciando a loja de festas e ela também se 
descobriu uma artista, criava vestidos muito lindos, como ela ela debuto, aqui no 
clube cultural Fica Ahí, foi debutante ela em seguida tinha muitas amizades, com as 
pessoas aqui em seguida começaram a procurar ela, a Rosane que hoje mora em 
Canoas pra fazer roupas, pro clube cultural Fica Ahí, então em 94,  então eu posso 
dizer que de 94 em diante eu comecei a vir seguido, porque ela fazia festas, fazia 
festivos de várias rainhas, de Duquesinhas também e senhoras e ai estas festas de 
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coroação de rainha e Duquesinha as vezes convidavam  e eu vinha, ai eu não 
lembro se eu paga ou, porque ai eu já tinha outras amigas que eram sócias e 
também começo eu não sei era ou se tinha que ser sócia, tinha um jantar e vendiam 
mesas, então nos reuníamos quatro pessoas e todos compravam mesa, mas tem 
nada na memória, bom sócia eu não era, agora como eu vinha eu não sei se 
comprava mesa. E: Aham. A senhora frequentou sempre sem ser sócia. D: Mas 
fazendo uma leve olhada na memória de 94 pra cá, não tinha mais nenhum negócio 
de sócio ter que ser divorciado, ser separado ou não, não me lembro bem porque 
ainda não cogitei, não cogitava na época ser sócia, eu vinha nas festas, eu me 
lembro que umas duas festas a Rosane veio porque a Duquesinha ia chegar e já 
tinha aquela de chegar com o vestido e depois colocar outro, ou não sei se a menina 
morava longe e veio  vestir aqui, a Rosane, então nos compramos e ela a mãe dela 
compraram o  mesmo e não sei quem mais e umas amigas que eram sócias, não sei 
se ainda é e eu comecei a vir com a Rosane pra ver os vestidos que a gente fazia né 
e  nesse meio tempo, em 94 eu já trabalhava muito por minha conta eu continuava 
em ateliers e ai chego a vez também de eu ser procurada né, eu me aperfeiçoei e 
minha primeira roupa de festa que eu fiz de rainha foi pra uma menina no caso, 
debutante eu não tava sabendo que teria a escolha e ela seria a rainha, e foi pro 
Chove Não Molha, que é a Dina e depois eu eu fiz da Conceição que é irmã dela e 
depois eu fiz uns vestidos de debutante e as duas foram rainhas e eu fiz os vestidos 
e ai por causa da moda que eu comecei a vir muito no Fica Ahí, porque ai eu 
comecei a fazer por minha conta, tem uma menina que se Ioli, que é rainha de um 
clube de Porto Alegre e que nesse meio tempo esqueci de falar que uma vizinha, 
essa vizinha me parece que foi rainha do Fica Ahí, lá quando jovem e ai filha já tinha 
idade de ser rainha e eu fiz o vestido da menina chamasse Flávia, foi um vestido 
lindíssimo, tinha nós ainda com muita vida e saúde naquela época, com Pompilo que 
desenhava maravilhas e o Pomplilho eu procurei seguir a regra daquele vestido e 
Pompilo  achou muito bem feito ele viu o vestido, ele desenho e viu o desenho, 
depois de pronto né, eu acho até que ele veio, naquela época se convidava os 
figurinistas, através da ai eu me lembro que eu fiz, eu não sei se foi um ano ou mais, 
porque ela foi rainha depois. Mas depois ela fico muito tempo vindo as festas, 
representando o clube. Eu fiz cinco vestido pra Flávia, desenhados pelo Pompilo, 
acho que não foi em um ano só e fazia outros vestidos pra festa também,  ficava 
muito bonito, ela tinha tem o corpo muito bonito e nesse meio tempo e ela trousse a 
a prima dela pra vir aqui no clube Fica Ahí, eu fiz o vestido de rainha também da 
Yolisse, se não me engano é o Prontidão, tem o Floresta Aurora, o Prontidão e tinha 
outro  clube, mas eu acho que, o Clube Prontidão, eu fiz um vestido lindíssimo,  e 
ela era  sócias, mas eu acho que era do Clube Prontidão, tinham usado não sei se 
em uma novela,  naquela época passou  uma novela de época, então era um vestido 
muito lindo que tinha na gola,  potissa porque ela entrava na, porque era uma gola 
exuberante e ficava armada né, mas esse vestido o Pompilo desenho, um outro 
parecido eu consegui executar, fazer aquela gola, foi muito lindo ver ela chego aqui 
na festa e usou-o primeiro em Porto Alegre e depois aqui no clube, quando ela tirava 
aquela gola ficava os detalhes, era um vestido muito bonito. E: Dona Sirley  a outra 
pergunta é se o clube Fica Ahí, foi o único clube que a senhora frequentou?  D: Não, 
no caso quando ãã o Fica Ahí, ele tem, esse é o segundo endereço dele é aqui né, 
na Marechal Deodoro e ele era na Rua Félix da Cunha a onde eu não frequentei, a 
onde ele surgiu e se consagrou como um clube de elite dos negros, dos negros mais 
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elitizados né, e eu então não tinha naquela época pelas minhas condições de vida, 
não que a gente fosse assim gente eu e a minha família a gente não era pobre 
miserável a gente ia a festas frequentava o meu clube era o Depois da Chuva e 
existiu o Chove Não Molha, mas existiu o Depois da Chuva que que eu já, ainda em 
criança os meus pais já já frequentavam porque eu me lembro que tinha o Bloco da 
Girafa da Serquinha, lá na Serquinha como ela era da Serquinha, as pessoas 
achavam que o o Bloco da Girafa da Serquinha, era do Depois da Chuva, assim 
como a Academia do Samba quando surgiu foi junto com o clube cultural Fica Ahí, 
acho que a sede que ensaiavam aqui, então sempre fico a Academia do Samba, era 
vista como a Escola de Samba que era do clube cultural Fica Ahí, assim era a Girafa 
da Serquinha. Na verdade era porque meus pais iam nas festas e eu me lembro de 
ir de desde pequena eu não me lembro, mas depois eu me lembro assim de uns 13 
e 14 anos ir nos bailes, mas não dançava né, porque assim eu tinha muitas primas e 
amigas da minha mãe, amigas mais velha do que eu que eram amigas da minha 
mãe que iam nos bailes, nos bailes a gente ia junto e depois eu continuei indo, fiquei 
com mais idade e continuei indo no no. E: No Depois da Chuva? D: É no Depois da 
Chuva, mais no Chove Não Molha não molha eu também frequentei e bastante, só 
no clube cultural Fica Ahí que ai na Félix da Cunha eu não frequentei. E: E a 
senhora lembra em que época frequentou o Depois da Chuva? D: Sim, a Girafa da 
Serquinha, que eu me lembre a minha mãe sempre falava que eu saia na girafa com 
oito anos, era bem criança, eu me lembro de bailes, tenho a leve lembrança de esta 
sentada em um baile sabe porque? Porque eu me lembro de virar pro lado e dormir 
no colo da minha mãe sentada, assim no colo, mas eu não lembro se quando eu fiz 
quinze anos, deixa eu ver oito né, eu nasci em 36, 46, eu tinha dez em 47, 48 e 49 
eu acho que até, depois eu voltei de Porto Alegre em 58, ainda haviam festas é, eu 
acho que ai eu já em 58 eu já tinha vinte dois anos né, então nesse período eu já 
tinha vindo a muitas festas no Fica Ahí, eu eu no Depois da Chuva, eu acho que 
depois que eu cheguei. É que eu tive quatro ano em Porto Alegre, foram umas 
parentes que me ampararam, a mãe já tinha se perdido na saída do Fórum, saiu da 
campanha pra vir trabalhar na cidade, quando nos fomos conhecer essas parentes, 
elas eram carnavalescas em Porto Alegre e já eram umas primas que a gente não 
se conhecia, quando se conheceu foi uma amizade tão grande, eu fui aprendendo o 
corte lá costurando, mas depois eu vim embora em 58, por isso que eu to fazendo o 
cálculo, quando eu voltei em 58 eu ainda me lembro de sair girafa na Osório eu acho 
que é Escola de Samba General Osório, saiu até talvez finzinho de 58, início de 60 e 
eu me lembro de ir em bailes no Chuva, depois começo começo a acontecer muitas 
mudanças na sociedade, mudança de diretoria, de responsabilidade que as vezes 
algumas diretorias não assumiam o cargo no Depois da Chuva né, é teve o Depois 
da Chuva, teve o presidentes maravilhosos que faziam festas lindas e eu não 
cheguei assim, mas eu cheguei a fazer costuras para algumas sim meninas do 
Depois da Chuva, porque eu que tem uma uma moça que ela tem comércio aqui em 
Pelotas, e ela os pais delas eram Depois da Chuva e foi ficaiana também e eu fiz 
vestidos de quinze anos ai eu acho que mais ou menos já era início de 59 pra 60 
talvez, ee então os bailes foram ficando mais fracos lá no Depois da Chuva e 
houveram muitas mudanças e o clube teve um pouco fechado e depois começo o e 
surgiram, não sei em que época surgiram as discotecas né, mas isso aconteceu 
também, não de fechar, mas começou a ter festas de discotecas pros jovens e era 
mais ou menos isso ai que eu tenho na memória sobre a pergunta. E: E podia ã 
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quando a senhora vinha no Fica Ahí ou quando frequentava o Depois da Chuva, 
podia haver essa circulação de um clube pro outro, podia ir na festa em um clube, 
depois no baile em outro, não tinha problema? D: Olha assim na na nos mulheres 
havia uma certa, certa como é que se diz repressão, não sei se a palavra cabe, os 
homens né, porque pros homens várias coisas são mais simples e mais fáceis. E: É 
verdade. D: Os homens, muitos homens que frequentavam o Fica Ahí e quese 
achavam mais elitizados e que tinham alguma possibilidades maiores, tinha alguns 
que não faziam questão, ainda na minha memória eu tenho de vários, de vários 
comportamento, tinha eu me lembro que tinha homens que dificilmente você via no 
Depois da Chuva, mas tinham vários que iam no Depois da Chuva no Chove e 
depois eram ficaianos, agora as mulheres não, as mulheres em geral a grande 
maioria, ficaianas aquelas que sobrepuseram na maneira de ser e que tinham 
aquelas condições de fazer roupas bonitas, mais bonitas, mais caras essas muitas 
nem iam no Chove, era uma coisa variada, no lado das mulheres eu posso dizer 
com certeza, poucas iam no Chove e no Depois da Chuva nem pensar, mas existiu 
eu me lembro de algumas famílias, que eram ficaianas e frequentavam o Chove e 
frequentavam o Fica Ahí, então assim a nossa população negra foi muito grande em 
Pelotas, então eu já não me lembro mais sobrenomes, mas lembro levemente 
dessas pessoas né. E: Então podia haver essa circulação de um clube pra outro, 
mas era meio que restrito paras as mulheres? D: É que por exemplo não é que 
alguém proibisse , era um comportamento, por exemplo não vou citar nomes, tenho 
uma amiga hoje professora, professora de renome até que os pais dela 
frequentavam o Depois da Chuva, até devido a estas ações que e faço que me 
aproximei dela, eu fui um dia na casa dela e  ela me mostrou as fotos eu digo, mais 
eu conheci eles sem saber, eu acho que antes deles serem namorados e nunca 
imaginei que ela fosse filha daquele casal e eles eram frequentadores do Depois da 
Chuva, com o decorrer do tempo eu acho ãã elas sempre me conto que a mãe e o 
avô fizeram um esforço pra ela estudar e houve uma coisa muito interessante 
naquela época que também falando em escola, essas famílias mais elitizadas, a 
mais também um pouco pensando assim no futuro, não que a minha mãe não 
pensasse , to falando isso porque quando eu sai do primário eu quis ser professora, 
estudei no colégio Pedro Osório, nesse colégio teve um grande número de meninas 
negras, estudando no Pedro Osório porque naquela época não havia tanta escolas, 
então assim tinham um perímetro que se chama na cidade, por exemplo um 
quadrado que naquela região com todo aquele [...] podia estudar no Pedro Osório, 
era uma escola maior, havia outros mas assim todo mundo queria que os filhos 
estudassem no colégio, era primário e isso aconteceu um fato muito interessante a 
gente, eu tinha muitas amigas no colégio, umas amigas mais chegadas outras não, 
e ai já vinha uma ideia das meninas negras, não ficarem só no primário porque a 
maioria das domésticas em Pelotas naquele tempo, vamos supor que 80%  de 85 ou 
até 90% casas de que você fosse ver de pessoas ricas né, ã a empregadas eram 
negras, então muitas das minhas amigas eram filhas de empregadas domésticas, 
mas ã já que aqueles senhores, aquelas famílias dos alfaiates, dos doceiros, umas 
duas profissões que sobrepuseram condição econômica, as meninas saíram e foram 
para o Assis Brasil, naquela época saia do primário e ia no ginásio e depois era que 
chamavam normalista, era qual era o curso, que era depois do primeiro grau, porque 
ainda tinha o primeiro grau, normalista que saia do primeiro grau, para ser professor 
eu acho, até tenho que trazer isso a tona pra e aconteceu um fato bem interessante, 
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bom essa moça que eu tava falando dos país, que eram do Depois da Chuva, 
naturalmente em um momento, porque ela tem idade de ser minha filha, eu sou da 
época dos pais dela, mas ela veio em uma época também, que já não tinha o Depois 
da Chuva, essa moça debuto aqui,  no clube cultural Fica Ahí eu me lembro que 
depois no andar das conversas eu vim saber que debuto a Rosane né, mas eu não 
conhecia a Rosane, essa moça é filha de uma amiga minha que chego, essa outra 
amiga mãe a ser sócia por uns tempos, porque  a minha mãe frequentava e tinha 
amigas que frequentavam aqui. Ao sair do Pedro Osório, aquelas meninas que 
foram estudar e que depois normalistas e algum mas filhas de pessoas que podiam 
ter aquela possibilidade maior no clube cultural Fica Ahí elas ficaram meio 
indiferentes, com as outras meninas, algumas nem todas, como eu a Cotinha, 
porque a gente também não tinha uma amizade, era mais uma coisa escolar, 
alguma que a gente ia a aniversários, eu até entendo o seguinte tudo pro negro 
sempre foi muito difícil, tudo negado, então eu acho que para algumas pessoas a 
conquista é muito interessante, aquela pessoa conquista e sai e expande a sua 
conquista e não mudam sua maneira de ser e outras que a luz é tão grande que eu 
acho que quando ela conquista, ela as vezes, as pessoas se perdem um pouco né, 
porque conseguiu né e parece que ela vai se achar um pouco, que é diferente da 
outra e não é, então eu encontrei todos esses tipos de amizade também, eu me 
lembro bem que quando eu sai do primário, o que eu quis continuar estudando e a 
minha mãe não deixou, éé ã minha amiga Maria de Lourdes, a gente era amigas 
amigas no Pedro Osório, muito amiga a mãe dela dessa menina trabalhava em uma 
família que aconselhou ela e ajudou pra que a Maria de Lourdes estudasse e se 
formo professora e a gente começou a se separar, porque eu eu sai com treze anos 
do primário e já fui pra costura pra trabalhar e a gente nunca ficou de mal se visitou 
por muitos anos, mas agora graças a Deus estamos vivas e a gente se vê de vez em 
quando, a gente quase que não se visita em casa, se encontra em grupos de amigos 
no centro, em chás, em festas, mas é muito interessante o pensamento dessa 
menina, ela nunca  ficou indiferente comigo e a gente chorava quando começo a se 
separar, porque a gente saiu do primário e eu fui trabalhar e ela estudar, então a 
gente não tinha mais aquele contato e eu me lembro até hoje que ela era uma 
menina e conversava com a minha mãe, pra que a minha mãe deixasse eu estudar, 
esse assunto todo se relaciona a sociedade também. E: Ee a próxima questão [...]. 
D: Um pedacinho que eu esqueci de dizer que essa menina, pra pra eu dizer que ela 
não foi uma pessoa indiferente comigo, não chego a ser chuvista, a mãe era um 
pouco Chove e essa menina foi uma grande ficaiana, frequento muito aqui o clube. 
E: Então a próxima pergunta até já comentamos um pouco no início, é se haviam 
determinados valores, regras e limites imposto pelo clube Fica Ahí, no qual os 
membros tinham que seguir? Se a senhora lembra de alguma? D: Olha como eu 
não vinha naquela época, eu não posso responder essa pergunta, eu eu acho que 
regras dentro do do como é que se diz? Da do que era decidido dos sócios, todo 
clube tem a sua fase quando muda de diretoria eles criam um novas determinações 
né. E: Seria um estatuto? D: É estatuto, mas eu acho que pra sócio, coisa de 
estatuto não tinha a não ser que o sócio não cumprisse a mentalidade, ter um 
comportamento que fosse compatível com o clube, agora tem eu me lembrei falando 
em regra, mas eu não considero que seja regra, porque tinha nos outros clubes 
também e nos clubes brancos também, o que tinha assim de determinado que 
assim, por exemplo em baile de gala que chamava, baile de gala era era, bom eu 
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acho que respondo a pergunta, só eu não não acho que seja regra, é uma coisa 
lógica do tipo da festa. E: Já era uma tradição ter que ir com traje social nesses 
eventos né? D: É, traje social os rapazes de smoking, eu acho que era né e as 
senhoras de vestidos cumpridos, isso ai no Depois da Chuva também tinha, no 
Chuva  e Chove, eu me lembro de bailes com vestidos compridos no  Depois da 
Chuva e no Chove. E: E se não viesse de [...]. D: Não é [...]. E: [...] roupa social não 
podia entrar? D: As pessoas nem vinham, tanto que foi uma das coisas que eu acho 
que fez o clube cultural Fica Ahí ser separatista foi que as pessoas que tinham 
aquele poder faziam vestidos e também surgiu hoje da minha contação de história 
da comunidade negra de Pelotas, eu conto assim que surgiram também aquelas 
costureiras daquela época que através até do clube cultural Fica Ahí, se 
sobrepuseram na maneira de trabalhar né na costura e essas costureiras também 
frequentavam o Fica Ahí, juntava tudo faziam vestido lindíssimos, já que os 
frequentadores dos outros clubes eram mais simples, nem sempre podiam fazer né 
e naquela época não tinha uma coisa que tem hoje, que é muito interessante que é 
o aluguel de roupas, não existia, tinha que mandar fazer e tinha um negócio assim 
que as vezes a pessoa não repetia,  vezes reformava pra ir em outra festa. E: Mas 
não podia repetir? D: Nós costureiras ganhamos bastante dinheiro naquela época, 
tinha um vestido em setembro, acho que é o clube Fica Ahí, tinha o baile azul e 
branco, do aniversário do clube se não me engano é em janeiro e tem até hoje, não 
lembro a data ã. E: Foi fundado em 27 de janeiro de 1921. D: Isso em janeiro, baile 
azul do Fica Ahí, era bem famoso eu acho que fiz vários vestido azuis, então por 
exemplo tinha o Baile de Debutante, da primavera primavera e depois já em janeiro 
pro aniversário do clube, fazia outro vestido, as pessoas nem vinham pros bailes se 
não tivessem roupa, respondendo a tua pergunta, porque sabiam que que não 
poderiam entrar. E: E assim a senhora não se recorda bem se tinham regras, mas 
em relação aos outros clubes, se essas regras eram iguais tanto pra homens como 
pra mulheres? D: Sim, essa do vestir era porque era tem um roupa que chamasse o 
fraque, em algumas festas eu acho que o Fica Ahí chegou a ter bailes em que os 
homens viessem de fraque se não me engano ele era uma casaca, que ele cai mais 
cumprido atrás e tem uma abertura, eram trajes sociais. 
Clubes negros 
 E: Em relação aos clubes de antigamente, onde havia uma separação entre clubes 
negros e clubes brancos: qual sua opinião a respeito das razões dessa divisão?  D: 
Olha cada um de nós é muito interessante  o que a gente e o que analisa, eu 
participo muito de seminário e congressos, daí eu tenho a impressão e que a 
resposta minha ela é um pouco assim pra aquelas pessoas um pouco mas radicais, 
o que levam sobre a separação se eu sou contra a separação, se tu analisar eu 
acho que, eu acho que uma pessoa que estuda estudos sociais, pode explicar com 
mais clareza, eu nasci em 36, então eu já nasci vendo que tinha o clube dos ricos e 
dos negros, na verdade eu acho que separação, separar é quando uma coisa tá 
junto e tu separa, meu conceito, não sei se to certa, uma vez eu conversei sobre 
isso num lugar e me disseram ah tu tá defendendo, não to defendendo, esse coisa 
sempre teve aqui e esse lá, agora eu vou separar eles, eles já estavam separados, 
já eram separados (exemplo com objetos), agora se tivesse tido algum 
acontecimento que tu  juntasse os dois, ai os dois ficaram juntos bastante tempo, ai 
de repente separada. E: E assim houve a separação para a senhora? D: Houve a 
separação, então na verdade eu acho que essa ã, eu estudei pouco, mas eu gosto 
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muito de pensar, eu sou meio chata pras coisas, na verdade não havia uma 
separação, não havia, era uma condição ou uma permissão ou algo que fizesse as 
duas coisas se juntaram. Eu não passei pra academia, mas acho que quem passar 
pra academia, deve ter inteligência bastante pra ter esse conceito eu acho, não to 
querendo ser a inteligente do bloco, da turma. E: Capaz, dona Sirley (Risos), 
entendo perguntei porque queria saber sua opinião mesmo em relação a esse 
assunto. D: Né, tá (Risos), isso uma vez em Porto Alegre eu fui ficar na casa de uns 
amigos, a gente converso muito sobre isso, muito interessante, então o seguinte o 
nego quando... o Brasil tá aqui, aqui tá o rio e o negro lá escravo que nem roupa 
tinha, de pé descalço, roupa rasgada, aquela coisa toda, o rico tinha dinheiro, tinham 
suas festas exuberantes né, ai o negro tá lá, bom eu aí eu vou me repor a minha 
família da campanha, nasci e me criei na cidade, mas todo o lado da minha mãe 
eram da campanha, eu saia do colégio e ia pra fora nas férias, ai os meus tios lá de 
fora faziam uns bailes, os meus primos em Porto Alegre, eu me lembro que meu 
primo mais velho, comprava em Porto Alegre, gaitas velhas das casas de Dança em 
Porto Alegre, tocavam gaita que as vezes nem tocavam muito aquele folhe que faz 
nheque e que, tanana tanana, todo mundo que toca gaita, toca esse refrão, eles 
conseguia violão (Risos) e também faziam instrumentos, olha hoje tem baile de 
negro né, lá no tio Marciano tem baile de negro, ai os alemães chuanque tem os 
bailes dos alemães né, bom se é o baile dos alemães, vamos fazer lá o baile dos 
negros, ai tem pessoais assim ah porque naquele tempo, os bailes eram dos 
alemães, eram dos negros, mas gente eu to dizendo, acho que a gente precisaria de 
uma pessoa que analise isso cientificamente, já era uma coisa que não era junta, ai 
os alemães não iam convidar eu não sei, sabe que isso ai não é uma pergunta muito 
fácil de responder, porque saindo desse conceito que eu fiz, então o que que 
aconteceu em Pelotas, porque essa semana eu tive conversando com umas 
pessoas, sobre uma situação no Depois da Chuva, onde eu por umas razões lá 
atrás, quando o Depois da Chuva, fecho as portas e que houve um desencontro de 
pessoas pra tentar reabrir, depois algumas pessoas resolveram pegar essa história 
pra ir judicialmente, porque eu cheguei a ir em um acontecimento onde foi lido que 
como o Depois da Chuva, surgiu ai você pode ver que ele surgiu negro né, se ele 
surgisse já lá com branco e vamos supor que olha dentro do clube tal, depois vai 
surgir outro Depois da Chuva, ai separa, pela história, era uma história muito bonita, 
não lembro aquelas palavras, as empregadas domésticas que já não eram escravas, 
elas viam tudo que os ricos faziam, de chás, no clube Comercial  os homens ricos e 
brancos tinham uma sala enorme onde jogavam xadrez, ela levam muito essas 
informações, elas então começaram a querer fazer festas de dia pra elas e pras 
crianças, então compraram um terreninho, então um grupo de pessoas compraram 
aquele terreno e nos domingos, quando não chuvia eles se reuniam, elas faziam 
bolos, pasteis, as crianças se reuniam e brincavam, eles não tinham como comprar, 
os homens jogavam carta, jogavam xadrez acho que desenhavam os quadradinhos 
porque não tinham as peças, aquilo começo a ser tão bom pra eles que decidiram 
fazer um galpão, assim foi sendo fundando o Depois da Chuva, então ele surgiu 
negro né, ele era um clube negro, mas os brancos também não queriam ir lá. Uma 
coisa que também separava as pessoas além da cor, era o poder aquisitivo.  Eu pra 
não dizer bobagem prefiro não responder essa pergunta, porque as razões só 
através de estudo, porque praticamente era separado. E: O que significou para a 
senhora frequentar um clube de referência para etnia e elite negra na cidade de 
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Pelotas, além de ser um espaço de sociabilidade, lazer e recreação? D: Olha pra 
mim, pra mim, tinha um grande significado porque o meu clube de criação de início 
foi o Depois da Chuva, pra mim foi muito importante porque eu acho que já trouxe 
comigo, o gostar de cantar, de dançar de festas, então pra mim significou muito ter 
um lugar pra frequentar, porque assim como eu disse, quando eu cheguei a vir 
frequentar o Fica Ahí, o Depois da Chuva fecho as portas, mas eu tenho lembranças 
maravilhosas dos bloquinhos de Carnaval que a gente saia lá de casa que a minha 
mãe fazia né, pra ir pro Depois da Chuva, porque tinha também o negócio daquela 
época, várias meninas que nem sempre as mães estavam dispostas a levar o baile e 
eu dificilmente fui a baile com outra pessoa, mas nos morávamos no centro e nós 
tínhamos muitos parentes na Santa Teresinha e muitas parentas negras, fora o 
jovens que vinham de Canguçu trabalhar e eram conhecidas da minha mãe. Mas as 
vezes tinham pessoas que nem eram conhecidas, mas a gente fazia brincadeiras 
nas casas, como eu era filha única, faziam, festas juninas, naquele tempo se 
reuniam todas na casa da rainha, da naquele tempo a gente chamava o carro, o 
automóvel, então no dia da por exemplo:  lá na casa da Helena, que era a rainha, já 
diversas  famílias, já encomendavam algo para aquele dia e a corte saia da rainha, 
de corte de carro até chegar no clube, isso aconteceu naquela época eram 
costumes, e ai a rainha não entrava sem estar todos formados aqui, por exemplo 
alguns clubes tem pátios antes, em geral o Chuva não tinha, mas assim esperava-se 
e que tivesse, se formava na calçada, e tocavam uma marcha chamada Zé Pereira, 
que tocam até hoje nas entradas dos bailes né e chamavam os tem uma palavra a 
ver com a nosso cultura, pois é de outra etnia, mas pelas maneiras das danças da 
polônia né, que tem aquelas danças antigas aquelas valsas, que os pares dançam, 
que dançam e de repente as meninas ficam de um lado e os jovens, já visse aqueles 
bailes antigos né?  E: Sim, já vi algo parecido. D: Então chamava a polonês, essa 
palavra é aquilo que eu ti falei os negros começavam a criar as festas deles, vieram 
com aquele gosto pelas danças, mas também copiavam muita coisa, porque a 
rainha quando chegava tinha que Dança [...] era tocado uma marcha que eles 
chamavam e a polonês, era o par, no caso a rainha entrava de mão com o 
presidente, assim toda a volta do salão, isso ainda tem hoje, com uma marcha e 
depois tem uma cerimônia, naquele tempo os discursos eram muito longos, menina 
em noite de coroação discursava o presidente, a mulher não era muito, a mulher 
ainda não tinha muitas condições assim de de uso da palavra, mas depois 
discursava o presidente e o vice presidente, o diretor, depois discursava o pai da 
rainha, eram cerimônias muito longas, mas muito exuberantes né, eram muito 
bonitas as festas. E: E já pensando nessa fala da senhora sobre as mulheres, aqui 
no clube no período em que a senhora começo a frequentar, a senhora lembra como 
as mulheres foram construindo seus espaços aqui dentro do clube? D: Olha eu acho 
que elas foram construindo espaços, porque ã que eu me lembre como eu não 
frequentei desde o começo, mas da época que eu frequentei sempre teve o tempo 
em que aquelas  famílias trabalharam muito para o clube e ai uma coisa que tinha  
nos clubes, como é que elas chamavam? Ai eu não sei se vou me lembrar é agora, 
diretoras tinha um clube de diretoras, tinha a diretoria que que movimentava os, 
como é? os estatutos, as determinações da parte burocrática e as diretoras aquelas 
que também organizavam, ajudavam a organizar as festas, porque o homem eram 
mais aquela parte mais séria, né o homem não chegava a dizer ai a mesa, davam 
palpite, então essa parte eu acho que possibilitou as mulheres, a irem conquistando 
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espaço e os homens vendo que as mulheres eram necessárias, o papel da diretora 
era como os homens, como era sempre dado dos homens trabalharem, eu me 
lembro mais da minha mãe que foi diretora do Chuva, eu reponho assim, que no 
Fica Ahí deveria ser igual, as senhoras diretoras elas sentavam eu acho que pra 
determinar, como seria a arrumação do salão, quem era responsável pelas toalhas, 
aa as responsáveis de ir até as meninas da corte, de de fazer comissões pra, porque 
a rainhas era escolhida, eu me lembro que eu fui convidada pra ser rainha no Depois 
da Chuva  aí a minha mãe achou que não tinha condições de manter e não foi 
aceito, ai eu fiquei muito triste né, então eu fui ser aía, ai a rainha foi lá em casa me 
convidar pra ser aia né, ai então esse convite a rainha ia com a mãe e algumas das 
diretoras, então elas faziam reunião eu acho e olha hoje, a rainha vai com a mãe na 
casa da outra menina né, então isso ai, acho que começo a fazer os homens, que 
eles sozinhos não poderiam  fazer tudo isso, sempre houve a necessidade da 
mulher, mas quem é que tratava disso das cortinas do salão, da limpeza né, da 
organização de ajudar a pensar no que seria, aa a cozinha do clube na noite da 
festa o homem tava junto, mas nessa parte ai sempre teve junto. 
Senhoras ficaianas (mulher negra; papel da mulher) 
E: Pensando ainda nesse espaço da mulher, se a senhora lembra quais a funções 
foram destinadas as mulheres negras? Neste caso era mais a parte das 
festividades, nos bailes né, então elas não exerciam os mesmo cargos que os 
homens eram diretorias diferentes?  D: Eram diretorias que organizavam as festas. 
E: Mas presidente do clube, vice-presidente e tesoureira [...]. D: Olha que eu me 
lembro, que eu me lembre, eu estou aqui pra responder sobre a minha, vir assim, a 
minha presença no clube no clube cultural Fica Ahí. E: Isso. D: Mas eu acho que 
talvez as coisas acontecessem parecidas, o que eu me lembro do Depois da Chuva, 
nunca teve uma presidenta o Chove veio a ter depois com a comissão e parece que 
teve agora, o clube cultural Fica Ahí teve uma presidente, que é a Maria Helena 
Ferreira, eu não sei, não me lembro se ela foi a única, não posso responder. E: Eu 
acho que foi a única. D: Foi a única né, que chego né, então dos clubes negros, eu 
acho que o único que teve uma presidenta na minha memória foi o clube cultural 
Fica Ahí. E: Por que sempre eram homens que assumiam a presidências dos clube. 
D: Éé, porque pensando bem, a parte da mulher era muito importante né, embora 
não tivesse na diretoria principal, porque elas é que sentavam e por exemplo na, 
tinha uma  coisa muito importante que talvez não, não sei se tem alguma pergunta 
que responda, mas eu já vou falar que não eram só os bailes que aconteciam, os 
cubes organizavam quermesses, organizavam também chás dançantes, era a tarde 
das 14 horas as 19 horas e também os clubes começaram na época pra cá que hoje 
eu sinto muita falta que não é como hoje, é só no Carnaval e São João, tinha 
durante todo o ano, tinha festa infantil, assim como tinha chá dançante pra adultos  
que as vezes os clubes faziam isso, tinha festas pras crianças das 14 horas as 18 
horas, isso ai eu fui nuns no Depois da Chuva o Chove tinha isso e acho que o Fica 
Ahí, também teve festa infantil, paras as crianças, que seria baile né, hoje assim tem 
mais é festas culturais. E: É mesmo. E levando em consideração toda essa 
bagagem que a senhora trás, ã no caso as vivências no clube que são interligadas 
nos clubes que a senhora frequentou, relacionadas com suas experiências de vida, 
como por exemplo a senhora sendo costureira, frequentando os clubes, pensando 
nesses fatores se eles influenciaram de alguma forma no papel da senhora 
enquanto mulher perante a sociedade? D: Eu acho que sim, que influenciaram, 
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porque primeiro, hoje eu adquiri como presente da vida e de Deus e das histórias 
dos nosso ancestrais deixaram eu adquiri essa possibilidade de ser conhecida como 
contadora de histórias, Griô, pra mim eu me acho a mesma pessoa, mas antes ãã, 
mas antes eu saber, nem adivinhava que dessa mudança da minha vida, como 
costureira eu já não sendo uma grande frequentadora do clube cultural Fica Ahí 
naquela época eu comecei a ficar conhecida, até ãã através da pessoa que eu mais 
conhecida no clube e ai as festas delas sempre eu vinha foi quando eu fiz os 
vestidos da Flávia, que isso ai foi mais ou menos em 80  e 80 e acho que, 87 ã 86, 
87 mais ou menos eu acho né, mais e mais também eu perguntando assim ã como é 
o finzinho da pergunta sobre sociedade? E: Como esses fatores se eles 
influenciaram no papel da senhora enquanto mulher perante a sociedade? D: É, mas 
isso aí, mas ai foi muito importante porque eu vim mais ou menos na garupa da 
minha mãe, porque a minha mãe né, esse conhecimento disso que eu sou 
conhecida hoje, a minha mãe como uma simples mulher que veio de fora que não 
sabia ler nem escrever, ela se nos formos fazer uma pesquisa eu e outras pessoas 
das mulheres que contribuíram muito pras festas nos clubes, a minha mãe é uma 
delas porque aqui tinha a dona Carola também que é da família Goulart, também 
fazia e organizava, ajudava nas diretorias dos clubes né, nos Depois da Chuva tinha 
a família Chininha, parece que ela tá viva até hoje, não me lembro bem e aa me 
esqueci o nome da outra menina que veio a uma festa aqui no Fica Ahí, nesse 
tempo não vou me lembrar o nome dela, e ã e a, antes eu acho que o que sou hoje 
(entrando águem na sala “licença”). D: [...] é graças a experiências que eu tive nos 
clubes. 
Dança (memórias; festividades) 
E: D. Sirley agora então eu vou começar a perguntar pra senhora as questões 
relacionadas a Dança, que nem falamos na roda de conversa. E‟ntão pensando na 
Dança, como era a sua [...] pensando nas suas memórias que tipos de Dança 
tinham aqui no clube?  D: (silêncio) olha naquela época se dançava assim, a Dança, 
a Dança nos bailes né, porque eu como frequentei mais a convite, não cheguei a ser 
sócia, houve uma época em que chegou a ter um grupo de Dança de meninas aqui 
do Fica Ahí, não sei em que época, não não sei quanto tempo, mas já faz algum 
tempo,  Daniel Amaro também fez vários trabalhos aqui, que apresentavam danças 
né, mas falando em bailes né, assim o que mais se dançava nos bailes, eram 
sambas né, mas também se dançava muitos boleros e tango, valsa, uma coisa que 
hoje não se vê mais nas festas né. Se dançava valsa e os costumes eram assim, 
quem tinha namorado, dançava com seu namorado, os casais dançavam com 
casais, hoje já não acontece assim, vinham as moças e bastante rapazes nos bailes, 
então nem sempre a menina dançava a mesma música com o mesmo rapaz, toca 
uma música ai o rapaz ia lá e convidava aquela moça, dançava, as vezes quando o 
par se se se dava muito bem na Dança, que conseguiam, porque cada pessoa tem o 
seu balanço o seu jeito de dançar, ai as vezes não era namoro, era muito comum 
naquela época o rapaz que dançava bem com aquela moça convidava se ela queria 
dançar de par com ele, aquela noite toda então nem sempre ficava conversando, ai 
surgiam os namoros né, ai então ãã a Dança terminava e ele ia lá na copa ou ficava 
conversando com os amigos e quando tocava ele vinha de novo. Mas também o 
samba é uma música nossa se crio no Brasil, se formou-se e entro no coração na 
vida de todos nós, pra mim é um ritmo mais importante das danças é o samba, 
marchinhas em bailes assim de de inverno, não eram muito comuns marchinha, mas 
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tinham as marchas rancho, porque alguns bailes, tocavam as marchas ranchos que 
são as mais lentas em que a gente dançava em forma de ciranda, se formasse, se 
dava as mãos né era muito interessante, hoje a gente houve falar mais na ciranda, 
nas escolas né, agora mesmo nas minhas atividades tinha o menino que me 
acompanhava ele é do centro do país, cirandeiro então a gente faz ciranda. E: Eu 
adoro ciranda. D: A ciranda sempre existiu nas festas por exemplo: tocava uma 
marcha lenta, todos davam as mãos e as vezes quando acontecia de ter muitas 
pessoas no no baile, se formava uma roda do tamanho do salão e ai se formava 
uma outra roda dentro daquela roda e as vezes era interessante que a gente ia 
cantar marchas do tipo bandeira branca que é lenta né, “baandeeiiraaa braanca 
amoor não posso maais”, é uma marca mais lenta, a roda girava pra esquerda e a 
roda que tava dentro da outra roda, girava pra direita, então ficava uma coisa muito 
bonita e as veze acontecia até se o entusiasmo era muito de ter uma terceira roda 
né, no meio então mais ou menos acontecia e também, os bons mais com um era os 
sambas e as marchas, mas devido a diversão que a gente tinha naquela época 
porque, a gente ia muito ao cinema, a gente tinha muita influência dos filmes 
americanos, os filmes que apareciam muito os costumes dos negros, então devido 
aos filmes começo a aparecer nos nossos bailes o foxtrot e ai surgiu com tudo isso, 
aah um jaz que era de metais né, haviam bailes que tinham ã chamavam de jazz, 
chamavam também, não é grupo que chamavam, tinha um nome que chamavam 
quando se juntavam, assim dois músicos com instrumentos da percussão né. Mas o 
pra nessa, nesse, nessa influência dos filmes americanos, surgiu um grupo de 
meninos de rapazes que formaram o jazz estrela, foi um jaz exuberante, eu tenho 
uma saudade, uma saudade desses bailes, pra mim na vida acho que não haveria 
um baile sem Jazz estrela. E tinha também o Antoninho, que era um senhor que 
morava perto da brigada que era, não era saxofone, ele tocava, tem pistão, pistão, 
era ele e outro que tocavam banjo, tocavam violão e parece que um sobrinho dele 
tocava pandeiro e a bateria, chamava aquele jornal do Antoninho, as vezes era só 
ele e as vezes tinha outro, mas o Jazz estrela surgiu da do ã a influência do negro 
que fez com que os homens quisessem muito a tocar os metais, então muitos 
senhores da banda do exército, o Jazz estrelas surgiu de homens que eram da 
banda do exército e tinha um grupo eu acho que ele eram quatro irmãos que 
formaram, então era muito interessante também porque eles chegaram a tocar no 
Fica Ahí e no Chove, mas a onde eu me lembro que o Jazz estrela se fez e 
comparecia sempre sempre, era no Depois da Chuva, eu tenho uma saudade dos 
bailes, eu ainda tenho assim dentro de isso tudo que eu adquiri, que eu conquistei, 
que eu sou hoje eu queria ver se eu ganhava um projeto do Ministério da Cultura, 
pra mim ter dinheiro pra trabalhar ou numa escola ou até aqui no clube cultural Fica 
Ahí, ou na universidade pra formar, fazer um uma oficina, um baile daqueles tempos, 
se pudesse convidar uns quatro músicos que tocassem instrumentos de sopro 
porque era muito lindo, os sambas com os metais era a coisa  mais linda, mas ai 
com a influência dos filmes eles começaram também a tocar foxtrot né, que depois 
veio a ser o rock, se dançava o foxtrot porque se via nos filmes, depois veio também, 
a gente começo vim muito pra passar em Pelotas, uns filmes mexicanos e esses 
filmes latinos americanos ainda não se falava muito em salsa era rumba né, a 
Carmem Miranda, cantava uma rumba que dizia “um dia, uma vez lá em Cuba 
dançando uma rumba, disseram que eu era escandalosa tcha tcha tasx taxs, era 
assim mais ou menos, então a  gente e era uma Dança em que não se dançava 
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junto, to perguntando as danças. Por exemplo essa rumba, não era junto, os boleros 
e os sambas se dançava junto, as marchinhas lentas porque tinhas as marchinhas 
movimentadas, mas que eram no Carnaval e mesmo no Carnaval pulava pulava 
porque tava todo mundo cansado, a vamos dançar a marchas lenta pra descansar, 
então a gente seguia dançando (risos), na marcha lenta e tinha também, o foxtrot 
que era “tchãn tchãn, tchãn tchãn, tatatarara tatatarara” ai a gente Dançava de 
ladinho, tu pode ver nos filmes, é mais antigos e as meninas usavam vestido rodado. 
E veio a conga depois. E: Aí essa que eu queria perguntar, porque essa apareceu 
em todas as entrevistas, mas ninguém lembrava como dançava e disseram a D. 
Sirley lembra. D: (Risos) a conga, porque tudo isso através dos filmes, porque 
quando tu fala em conga ti remete a que? a palavra conga ti remete a que?  E: 
(silêncio) ã me lembra congada,  mas a [...]. D: (Grito) isso, o negro a conga. E: É, 
me lembra a cultura africana. D: O congo vem da África recongo, o congo é um 
país? é um país, pois é naturalmente o africano tem muitos tipos de Dança, porque a 
conga quando surgiu, era o filmes latinos americanos, tinha uma parte que a moça, 
o rapaz levantava a perna e a moça levanta também, mas eram uns vestidos 
cumpridos que ela levanta a perna, mas não aparece, porque seria assim a conga 
em geral não era, era pro lado com o par, “olha a conga, conga conga, conga conga” 
essa conga conga conga, tu levanta a perna, agora no filme era um grupo de Dança, 
ensaiado, coreografado as bailarinas que levantavam muito mais a perna, a conga, o 
fokestrot, o bolero era de dançar junto, as músicas que se destacavam, o movimento 
pra dançar era conga o twist né e a rumba. E: O que é o twist? D: No caso o twisti, 
vem depois do foxtrot tchã tchã tchã, ai não me lembro alguma coisa que possa 
dizer do foxtrot , não o foxtrot, ai não sei uma música, que seja pesquisar pra fazer o 
ritmo, ele é como se fosse o rock de hoje. E: Mas esse twist era [...].  D: Era mais 
ligeirinho. E: E ele era dançado junto? D: Não são danças separadas, eu quero me 
lembrar de alguma alguma, de alguma música que possa ser tcha tcha tcha  rarara, 
tarara tarara. Todos os países sempre trouxeram uma Dança, cuja o funk hoje tá  
quase levado pro mundo inteiro, então essas danças me lembram muito os vestidos 
rodados, porque do twist então,  surgiu com o negro nos EUA, era muito forte e 
chegou até os nossos bailes,  conta a história de repente. A Dança de origem 
africana, raiz negra tem que tirar o pé do chão. Me lembro que em janeiro se juntava 
muitas mesas e as pessoas dançavam em cima da mesa (risos) e a Iolanda era 
muito engraçado e comentado no Fica Ahí, tomava umas cervejas e depois no fim 
do baile, ela subia em cima da mesa e dançava isso aqui no Fica Ahí, mas foram 
pessoas de grande amor pelo Fica Ahí. E: E como que era a Dança D. Sirley nos 
carnavais daqui? Como ela aparecia nestes eventos carnavalescos? D: Ah as 
danças apareciam, as danças do Carnaval em geral eram marchinhas, o que 
predominavam mais era marchinha porque era de pular, porque até hoje no 
Carnaval tem que pular, aquilo que eu disse lá no meio da pulação, por exemplo o 
regional que chamavam naquela época o Jaz estrela por exemplo, tocava quase 
uma hora aí as vezes tinha acontecia de outro grupo tocando enquanto eles saiam, 
mas em geral não, eles tocavam quase uma hora e depois paravam, mas antes de 
parar tinha aquela história de tocar samba, no samba não se pulava muito né, o 
samba ele não dá tanto aquela ênfase de ficar pulando no salão, o samba e as 
marchinhas mais lentas era pra descansar que se chamava, descansar dançando, 
parava as marchinhas de pular e seguia. E: E as marchinhas tinham passos assim 
marcados? D: Não, as marchinhas tinha só pulando mesmo, a pessoa vai pulando e 
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tinha uns passos mais engraçados, assim pros lados uma coisa assim. E: E como 
era a sua relação com os bailes e com a Dança? A senhora sempre dançava nas 
festas? Gostava de dançar? D: Sim, como eu disse aqui no clube cultural Fica Ahí, 
eu que danço mesmo, Dança porque tinha muito o negócio do par, existe e sempre 
existiu uma coisa antigamente que era muito comum e que eu detesto que é quando 
não tem homens pra dançar e essas mulheres dançam umas com as outras, não é 
por nada eu dancei muito com amiga, até hoje vamo Dança? acontece, já vi em 
vários bailes, agora em bailes mais chiques, como em bailes de debutantes e 
primavera não tinha porque ficava muito engraçado duas mulheres de vestido longo, 
enormes estarem dançando juntas. Mas no Chuva que eu fui mais no Chove eu 
dancei muito de par, vários rapazes, dançar de par naquela época não queria dizer 
que fosse namoro, então no Depois da Chuva eu dancei bastante, era difícil eu não 
dançar e o engraçado é que tem um rapaz, que já faleceu faz muitos anos e ele 
tocava muito samba canção e eu me acertava pra dançar com ele que nem sei, 
então e ele tinha uma namorada que não ia no Depois da Chuva, então quando ele 
ia eu dançava de par com ele, mas eu dançava sabendo que aquilo não era namoro 
eu até sabia que ele tinha namorada, não sei se a namorada se importava ou não, 
coisas daquela época né. E: E relembrando suas memórias em relação as 
festividades que a senhora participou aqui no clube, o que o seu corpo ao dançar, se 
movimentar expressava naquele momento que a senhora estava ali festejando com 
amigos e conhecidos? O que a senhora sentia quando estava dançando? D: Olha 
eu sinto, o que eu acho que sinto até hoje, porque nessa minha caminhada que em 
convidaram pra essas ações culturais, quando veio a ação Griô, ãã eu fui convidada 
pra uma coisa que eu nem sabia bem o que era, ué ai eu fui ter a reunião né e é pra 
senhora transmitir sua vivência aquilo que a senhora gosta, as coisas que a senhora 
trouxe desde a infância, de vivência, de trabalho, de diversão, de religião, as suas 
artes, então até hoje pela oficina que eu fiz com vocês, vocês viram que me traz 
felicidade dançar, cantar, me traz prazer, até em casa eu tenho o agora eu to 
tentando renovar o meu aparelho de som, tem todos nós temos assim dias tristes, os 
angustiados, os ansiosos e tenho, tenho a minha as vezes aborrecida por alguma 
coisa, eu tenho sambas que eu gosto de ouvir e outros tipos de música também, 
então a música me faz muito bem,  as vezes eu até danço sozinha em casa e tudo e 
isso me traz muito prazer, porque isso é uma coisa que me traz um prazer enorme é 
sair em uma escola de samba né. E: Sim, a senhora desfila no Carnaval daqui de 
Pelotas? D: Tem uma coisa muito engraçada, me fizesse uma pergunta, porque eu 
ia a baile e tudo, mas eu não era muito muito apaixonada por baile, eu ia porque 
como eu ti disse a minha mãe reunia as amigas e tal, eu sempre se tivesse que 
escolher entre um baile ou se tiver passando uma escola de samba, um bloco eu 
vou atrás e tanto que eu não vou a baile hoje, primeiro que eu acho que hoje os 
bailes se tornaram assim a maioria das pessoas que vão a baile, tem o seu par, seu 
esposo , seu namorado, seu companheiro né e é muito difícil, tu ir a um baile, por 
exemplo na minha idade que tenha senhores a disposição, porque as pessoas da 
minha idade todos tem a vida resolvida e ou já tiveram a passagem, ou tem uma 
companheira que já tá combinada e eu hoje, ainda naquela época que eu ia muito 
aos bailes, porque minha mãe ia e eu  íamos juntas, mas eu posso escolher e eu 
não vou a baile hoje, não é, não vou, as vezes eu vou, mas eu não sou daquelas 
pessoas que vão as bailes fins de semana. E: E em relação a Dança vivenciada, no 
caso o pouco que a senhora vivenciou aqui no clube Fica Ahí, o que contribuiu para 
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a sua identificação ou auto conhecimento enquanto mulher negra? D: Olha essa 
pergunta também é meio complicada deu responder porque, eu quando, não tenho 
assim um acontecimento de Dança aqui dentro do clube, o que me contribui mais é 
a possibilidade que eu tenho agora é como dentro do projeto cultural, ter 
oportunidades de fazer oficinas, como eu faço pras crianças que eu vou cantar, vou 
dançar né, então eu posso dizer que o clube pode ãã a contribuir a minha 
caminhada de Dança de tudo praticamente não foi construída aqui dentro do clube 
como eu disse, quando eu vim, foi fora, o que eu posso é esperar como contribuição 
é como eu já vim agora quando eu comecei aa trilhar, nessa trilha cultural da ação 
Griô de ser reconhecida não só eu, mas como o mestre Batista aqui de Pelotas, 
como tantos outros mestres das escolas primitivas que ente pessoas nas escolas 
que não tiveram estudo, mas que podem trabalhar com a vivencia cada um dentro 
da sua manifestação, então eu posso dizer que eu tenho uma caminhada com a 
Dança e a música que não foi, eu dentro do clube cultural Fica Ahí, porque eu não 
fui uma ficaiana, na Félix da Cunha e quando eu vim eu já era adulta, tinha até 
filhos, mas dessa época da minha vida cultural o Fica Ahí tem contribuído e feito 
várias ações aqui, dessa parte sim, o que é que contribuiu? Contribuiu que justifica e 
oficializa mais a minha presença ou até mesmo meu conhecimento na cidade, 
porque é um clube que tem um nome né, então mas não é uma coisa de épocas 
passadas, é coisa de agora, a possibilidade que ele me dá deu eu, já fiz várias 
oficinas aqui, nos tivemos um evento que isso ai sim eu posso dizer pro 
conhecimento que a gente, logo que eu comecei nessa caminhada a gente tinha 
muita ideia bacanas como mestre Batista, ai ele adoeceu por ele estar doente e o 
Fica Ahía abriu as portas do evento em benefício a ele, pro tratamento e bem na 
época desse evento eu viajei e participei de todas as reuniões, sabendo que eu não 
ia estar e eu me lembro que na última reunião eu disse: bom quando eu voltar eu 
vou então idealizar um evento porque eu não vou tá e eu quero contribuir né e ai a 
gente, idealizei o Rubnei e as mesma pessoas que participaram do outro evento, a 
gente realizo o evento que a gente chamo cortejo Griô e que foi maravilhoso, então 
essa contribuição pra parte cultural então é uma coisa nova, ai sim veio a contribuir 
né.  
Identidade (coletiva, positiva e negra) 
E: Pensando na questão da cidade de Pelotas ser uma cidade com ampla 
população negra, com contribuição cultural e material forte, mas que mesmo assim o 
negro não possui visibilidade perante a sociedade, bem como há discriminação em 
relação aos sujeitos negros: ao pensar nas relações sociais que aconteciam nos 
eventos festivos, o clube Fica Ahí propiciou, em algum momento, uma construção de 
identidade coletiva ou reforço dela para seus membros que a senhora teve contato? 
D: A finalmente eu não bem prestei atenção no final? E: Tá, ao pensar nas relações 
sociais que aconteciam nos eventos festivos, o clube Fica Ahí propiciou, em algum 
momento, uma construção de identidade coletiva ou reforço dela para seus 
membros? D: Aí acho que eu não entendi bem essa pergunta. E: Assim vamos 
pensar nos membros daqui [...] D: Talvez eu tenha alguma dificuldade como eu ti 
disse, porque eu sou uma nova ficaiana. E: Não, mas essa pergunta geralmente é 
mais complicada por se tratar de identidade, mas pensando nos membros daqui que 
tinham um certo estatuto antes de entrar uma proposta e depois tinham  certas 
regras, assim limites [..]. D: Restrições? E: Sim, isso, D: Tá. E: E pensando também 
na questão da vestimenta e de certa forma e isso que era aqui do clube, poderia ter 
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em outros clubes, mas era mais marcante daqui por ser um clube rígido, de certa 
forma construiu uma identidade pros membros que frequentavam aqui o clube? D: 
Olha, eu acho que isso, aquilo que a gente já até falo, mais ou menos parecida, eu 
agora entendi melhor, construiu uma identidade porque eu até já falei, um grupo de 
pessoas que se sobrepôs como imponentes, que chegaram até a serem indiferentes 
dos amigos, isso eu falo porque aconteceu comigo, então eu não posso falar uma 
coisa que acontece com outro, mas como aconteceu comigo, isso eu falo e também 
eu falo, mas não reclamo, eu acho até que é uma coisa aquilo que eu falei, a nossa 
história, as nossas possibilidades negras as vezes elas são tão difíceis, que tem 
pessoas que se ficam exacerbadas né, por conquistarem aqueles status, aquele 
lugar, elas passam a se achar um pouco eu acho que vou ser um pouco drástica em 
dizer, mas isso eu vi pessoas, agora entendi mais a pergunta, é a ã, algumas 
pessoas criaram uma identidade a ponto de não cumprimentar outras na rua, 
quando eu to falando isso eu não to falando mal de ninguém, nem do Fica Ahí e 
porque até fora do Fica Ahí e ainda até hoje isso na nossa comunidade negra e eu 
consigo compreender isso ai pelo fato, agora mesmo que eu tenho essa caminhada 
toda, de ver como é difícil pro negro, então tem pessoas que lutaram tanto pra 
conseguir aquele espaço que ai quando ela conseguiu ela se achou, bom mas eu 
consegui eu sou melhor, parece assim que a pessoa se sentiu acima do outro, 
porque pra mim ser bem sincera e puder transmitir a minha vivencia, minhas ideias ã 
naquela época eu tive várias pessoas que na parte das mulheres eu até meio que 
compreendi um pouco ou homem também, as pessoas se vestiam um pouco melhor, 
então acho que aquele vestido melhor parece que as pessoas se achavam que eram 
melhor, mas teve, mas tinha homens, rapazes, até senhores que pensando assim eu 
vivi bastante e hoje aquelas pessoas que muitas vezes não só comigo, porque assim 
em rodas, aquelas pessoas foram tão exuberantes eu já nem vejo mais aquelas 
pessoas na cidade, quer dizer que foi tudo uma caminhada, foi tudo uma ilusão, na 
verdade essas pessoas criaram uma identidade pra elas baseado, mas ao mesmo 
tempo elas criaram uma identidade forte pro clube cultural Fica Ahí, porque ele se 
destacou por ser um clube que teve a condição de permitir aos seus negros um dia 
mostrar pra sociedade que o negro tinha condições de ser elegante, de ter festas 
bonitas, isso ai é muito importante. E: Pensando nessa questão que a senhora falou 
agora, em relação ao clube Fica Ahí, perante a sociedade, pra sociedade criou-se 
uma identidade positiva? D: Sim, é eles conseguiram com aquela exuberância, 
talvez até magoar algumas pessoas que eram mais simples, mas o clube Fica Ahí, 
tanto que ele tá de pé. E: Até hoje. D: E tem uma coisa muito interessante ele não 
estaria de pé, essas pessoas passaram já se foram, mas foram alicerce do clube. E: 
Sim, contribuíram? D: Mesmo que fosse da maneira que eles, pensassem que eles 
colocassem, mas era sim, talvez uma pessoa que estude, estudos sociais, pudesse 
analisar o comportamento dessas pessoas. E: Com certeza e essas memórias da 
senhora são recordações que não estão em livros, são coisa que vocês trazem com 
vocês, suas experiências. 
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Anexo A – Estatuto do clube Fica Ahí ir Dizendo de 1971 
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Anexo B – Ata de reunião número 100 
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Anexo C – Continuação da Ata de reunião número 100 
 
 

 
 


