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APRESENTAÇÃO

Em dezembro de 2022 a Sociedade Beneficente e Cultural Floresta Aurora, 
situada na  Estrada Afonso Lourenço Mariante, Lomba do Pinheiro, Porto Alegre, RS,  
completará 150 anos de existência. Sua fundação remonta ao contexto das lutas 
abolicionistas, e sua história se confunde com a agenda das organizações negras 
em suas reivindicações e conquistas sociais no Brasil.

Entre as atividades e registros previstos nas comemorações de seu sesqui-
centenário encontram-se a produção de um vídeo-documentário, aos cuidados do 
jornalista Renato Dorneles, a preparação de um livro, aos cuidados de Jaime Bene-
dito Alves Núncia, Nereidy Rosa Alves e Giane da Silva Vargas, e a organização de 
um seminário internacional organizado por uma Comissão  Cultural do clube em 
parceria com o Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Rei-
toria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – DEDS-PROREXT
-UFRGS  e da Diretoria de Assuntos Institucionais e Internacionais da Universidade 
Federal do Pampa, DAIINTER-UNIPAMPA. 

A programação geral e os resumos aqui publicados serão apresentados du-
rante o seminário internacional 150 Anos da Sociedade Floresta Aurora: clubes 
sociais negros – vivências, memórias, história e patrimônio, a ocorrer no Salão de 
Atos II da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (dias 27, 28 e 29/09/2022) e 
nas dependências da Sede Social da Sociedade Floresta Aurora (dia 30/09/2022). 
Os resumos dizem respeito aos trabalhos apresentados nas sessões de comunica-
ções, nas mesas de discussão e nas conferências previstas. Saliente-se que, por sua 
própria natureza, o conteúdo das exposições orais livres, trocas de ideias e debates 
das rodas de conversa não consta nessa publicação. Saliente-se ainda que o teor e 
o conteúdo dos textos aqui reproduzidos são de inteira responsabilidade de seus 
autores e/ou suas autoras, que os submeterão ao exame e debate público durante 
o seminário.  O objetivo deste livreto é apenas servir de suporte e orientação du-
rante a realização do evento. 

O seminário será integrado por conferências nacionais e internacionais, pro-
feridas pelos(as) professores(as) Kim Butler (Rutgers University),  Petronilha Bea-
triz Gonçalves e Silva (Universidade Federal de São Carlos) e Petrônio Domingues 
(Universidade Federal de Sergipe); por quatro mesas de discussão da qual parti-
ciparão pesquisadores(as) brasileiros(as) e do Uruguai, sobre temas vinculados ao 
clubismo negro, duas rodas de conversa com integrantes da comunidade clubista 
negra e quatro mesas de comunicação de trabalhos acadêmicos sobre a história 
dos clubes sociais negros. Como atividade preparatória será exibido no Cinema 
Universitário da UFRGS – Sala Redenção, o ciclo de documentários Solidariedades 
negras, de 15 a 26 de setembro de 2022. 

Comissão Organizadora



Atual sede da Sociedade Beneficente e Cultural Floresta Aurora 
localizada na Estrada Afonso Lourenço Mariante, 437 – Lomba do 
Pinheiro, Porto Alegre
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RECEPÇÃO AOS PARTICIPANTES E SAUDAÇÃO DA COORDENAÇÃO
13h15min - 13h30min

Seminário Internacional

Clubes sociais negros:
vivências, memórias, história e patrimônio.

Dia 27/09/2022

MESAS DE COMUNICAÇÃO | 13h30min - 15h30min

VIVÊNCIAS, LEMBRANÇAS E MEMÓRIAS DA 
SOCIEDADE FLORESTA AURORA

Os sentidos das toponímias negras a partir das 
celebrações da Floresta Aurora, Porto Alegre, RS 
– virada do século XX. DANIELE MACHADO VIEIRA 
(UFRGS)

As reminiscências culturais e artísticas nos 150 
anos da Sociedade Beneficente e Cultural Flores-
ta Aurora. ANA PAULA SILVA DOS REIS (UFRGS)

Sociedade Floresta Aurora: Organizando, do-
cumentando, sistematizando e preservando 
150 anos de história. NEREYDI ROSA ALVES 
(Sociedade Floresta Aurora) e GIANE DA SILVA 
VARGAS (UNIPAMPA)

Floresta Aurora: 150 Anos de História.
JAIME ALVES NÚNCIA (Sociedade Flo-
resta Aurora), NEREYDI ROSA ALVES 
(Sociedade Floresta Aurora) e GIANE DA SILVA 
VARGAS (UNIPAMPA)

Floresta Aurora: foi um rio que passou em minha 
vida! KLEBER DA SILVA ROCHA (Associação Negra 
de Cultura)

Coordenação:

MARCUS VINíCIUS DE FREITAS ROSA
UFRGS

Coordenação:

IOSVALDYR CARVALHO
BITTENCOURT JUNIOR

IACOREQ-RS; NEABI/IFRS  - Campus de Osório

CLUBISMO E SOCIABILIDADE NEGRA NO RIO 
GRANDE DO SUL

Clube Recreativo Harmonia: pesquisa e fomento 
como possibilidades de continuidade, Caçapava 
do Sul/RS. CÁTIA CILENE M. DUTRA e GIANE DA 
SILVA VARGAS (UNIPAMPA)

Sociedade Ouro Preto: experiências de sociabili-
dade na região carbonífera do Rio Grande do Sul. 
LUANA DE LIMA DA SILVA (UFRGS)

Os impactos da COVID-19 nos Bailes do Clube So-
cial Negro 24 de Agosto, Jaguarão/RS. ARIANE DE 
SÁ DE ANDRADE CRUZ e GIANE DA SILVA VARGAS 
(UNIPAMPA)

Crianças, infâncias e carnaval: um clube social ne-
gro em festa. RITA DE CÁSSIA TAVARES MEDEIROS 
(UFPEL)

Negrosul: Centro de Tradições Gaúchas na contra-
mão do racismo: espaços de afirmação, resistên-
cia e patrimônio do povo negro. ISADORA BISPO 
DOS SANTOS (UFSM)

Sala de Apoio I e Sala II do Saláo de Atos da UFRGS | Av. Paulo Gama, 110 – Farroupilha, Porto Alegre

Sala IISala de Apoio I
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APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO AFOxé àS YABAS
19h - 19h15min

ABERTURA OFICIAL | 19h15min - 19h30min

PETRÔNIO DOMINGUES | 19h30min - 21h
Universidade Federal de Sergipe

CLUBES SOCIAIS NEGROS: TECENDO RESISTÊNCIA, FAZENDO HISTÓRIA

Mediação: JOSÉ RIVAIR MACEDO (UFRGS)

MESAS DE COMUNICAÇÃO | 16h - 18h

Coordenação:

ROBERTO SANTOS
ULBRA

Coordenação:

MARIA CONCEIÇÃO LOPES FONTOURA
Organização Maria Mulher

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ASSOCIATIVISMO 
NEGRO

Corpos Negros no Aristocrata Clube: vivências 
corporais e memórias de resistência.CATARINA 
MESSIAS ALVES e DELTON APARECIDO FELIPE 
(UEM)

Clube Social Rio Branco: retratos dos negros e 
negras em Guarapuava, PR (1950-1980). SANDRO 
LUIS FERNANDES (PMC/SME – Curitiba)

A Sociedade Cultural e Beneficente Sebastião Lu-
cas Pereira: Espaço de memórias e identidades da 
comunidade negra de Itajaí, SC. MOACIR DA COS-
TA (UNIVILLE)

Clubes Sociais Negros do Estado de São Paulo: os 
impactos dos projetos de pesquisas e do 1º En-
contro Nacional de Clubes e Sociedades Negras. 
JOANA DE CÁSSIA PRUDÊNCIO e GIANE DA SILVA 
VARGAS (UNIPAMPA)

Primeira roda de lembranças com as guardiãs da 
memória da Sociedade Protetora dos Desvalidos, 
Salvador, BA. PAMELA CRISTINA DE OLIVEIRA 
SANTANA PINTO e GIANE DA SILVA VARGAS (UNI-
PAMPA)

Criação do coletivo de relações étnico-raciais no 
Município de Paracambi, RJ: reflexões e perspecti-
vas. ROSI MARINA RESENDE, ISABELLY MORAIS e 
LUCAS OLIVEIRA (UFRRJ)

A  ASSOCIAÇÃO SATéLITE PRONTIDÃO ENTRE  
MEMÓRIA E  HISTÓRIA

Trajetórias associativistas negras no pós- abolição 
na cidade de Porto Alegre: Sociedade Recreativa 
e Bailante Satélite Porto Alegrense e Sociedade 
Beneficente Prontidão. JANE ROCHA DE MATTOS 
(SMED-Cachoeirinha)

O Satélite Prontidão é como Fênix, vai renascer 
das cinzas: a retomada de um clube negro sob 
uma perspectiva etnográfica. CÁSSIO HENRIQUE 
SILVA DA SILVA (UFRGS)

Clubes sociais negros como tecnologias quilom-
bolas: o Memorial da ASP e a poética da histori-
cidade da Associação Satélite Prontidão. GABRIEL 
DOS SANTOS GONZAGA, JANE MATTOS e KARLA 
DOS SANTOS GUTERRES ALVES (UNIRIO)

“Café com memórias”, uma atividade do Memorial 
da Associação Satélite Prontidão, ASP. VANESSA 
FRAGA DE SOUZA e KARLA DOS SANTOS GUTER-
RES ALVES (IFRS-Viamão)

Afroteca da Associação Satélite Prontidão: litera-
tura negra e formação do leitor. SÔNIA TERESI-
NHA DUARTE DE OLIVEIRA (Associação Satélite 
Prontidão)

Sala IISala de Apoio I
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CLUBES NEGROS
E PROTAGONISMO SOCIAL

9h30min - 12h

CLUBES SOCIAIS NEGROS
E PATRIMONIALIZAÇÃO

14h - 17h

PAULO ROBERTO STAUDT MOREIRA
Universidade do Vale do Rio dos Sinos

“Havemos de ser atendidos em nossos direitos, 
uma vez que servimos para votantes e soldados, 
não obstante a nossa cor”: associativismo negro, 
direitos e cidadania (a Sociedade Beneficente 
Cultural Floresta Aurora, Porto Alegre, séc. XIX)

RITA DE CÁSSIA FéLIx BATISTA
Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage – Secre-

taria Municipal de Cultura – Juiz de Fora/MG

Os Clubes Sociais Negros na espacialidade urba-
na de Juiz de Fora/MG – O Elite Clube Mineiro

FATIMA APARECIDA DA SILVA
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Escritos de militantes negros da Frente Negra 
Pernambucana e Frente Negra Pelotense: “O que 
desejavam as associações das Frentes Negras or-
ganizadas no Brasil na década de 1930”

ARILSON DOS SANTOS GOMES
Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira

A Sociedade Floresta Aurora como referência para 
além de “O povo negro do Sul do Brasil”

Coordenação:

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS
UFRGS

JOSé FLÁVIO ROCHA SILVEIRA
Vice-Presidente de honra – Soc. Floresta Aurora

Floresta Aurora: sua força e tradição

KARLA DOS SANTOS GUTERRES ALVES
Associação Satélite Prontidão

A trajetória de constituição e atuação do Memo-
rial da Associação Satélite Prontidão

LISANDRO LAéRCIO RANGEL PAIM
Presidente da Executiva Estadual de Clubes So-
ciais Negros do RS; Clube Seis de Maio, Gravataí

Os Clubes Sociais Negros do Rio Grande do Sul no 
Contexto da Pandemia

BÁRBARA PINÓS MORAES
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional

Bens Imateriais: apanhado de leis nacionais e o 
caso do pedido de Salvaguarda dos Clubes Ne-
gros

RHUAN CARLOS FERNANDES
Universidade da Região de Joinville

Os Clubes Sociais Negros e o IPHAN: (des)cami-
nhos do reconhecimento do Patrimônio Negro no 
Brasil

Coordenação:

ERÁCLITO PEREIRA
UFRGS

KIM BUTLER | 19h - 21h
Rutgers University

JUNTOS: O ASSOCIATIVISMO NEGRO E A CONSTRUÇÃO DA LIBERDADE E DEMOCRACIA NAS AMÉRICAS

Mediação: GIANE DA SILVA VARGAS (UNIPAMPA)

Dia 28/09/2022
Sala II do Saláo de Atos da UFRGS | Av. Paulo Gama, 110 – Farroupilha, Porto Alegre
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MOVIMENTO CLUBISTA
NEGRO PLATINO
9h30min - 12h

MULHERES NEGRAS CLUBISTAS
E EDUCAÇÃO

14h - 17h

FERNANDA OLIVEIRA
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

“As casas da Raça na Fronteira”: os clubes e a im-
prensa negra no pós-abolição Brasil-Uruguai

FERNANDA OLIVAR
Universidad de la República, Uruguai

Revisitando el Movimiento afrouruguayo. Asocia-
tivismo y organización en búsqueda de la equidad 
racial

JULIO PEREYRA
Universidad de la República, Uruguai

Tensiones en torno a la idea del “aporte afro al Uru-
guay contemporáneo” desde la perspectiva de las 
agrupaciones afrouruguayas

GIANE VARGAS
Universidade Federal do Pampa

O Projeto de Pesquisa “Clubes Sociais Negros do 
Brasil e Uruguai”: mapeamento, memória, patri-
monialização e Educação das Relações Étnico
-Raciais.

Coordenação:

TEREZINHA JURACI MACHADO DA SILVA
Grupo Colaborativo de Arte Negra

A mesa de discussão contará com a participação 
de educadoras negras do Sul do Brasil que em 
suas atividades públicas, em particular no âmbito 
do associativismo clubista,  formularam e colo-
caram em execução propostas de ensino direcio-
nadas às populações negras e/ou marginalizadas 
nos modelos escolares oficiais nos anos 1980, 
1990 e 2000.

JERUSE ROMÃO
Escola Popular Leonor de Barros, SC

MARILENE LEAL PARé
Sociedade Floresta Aurora

VéRA NEUSA LOPES
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e 

Africanos da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul

VERA REGINA SANTOS TRIUMPHO
Pastoral Negros / APNs

Coordenação:

MARCIA TERRA
Sociedade Floresta Aurora

PETRONILHA BEATRIZ GONÇALVES E SILVA | 19h - 21h
Universidade Federal de São Carlos

FLORESTA AURORA: HERANÇA, FORTALEZA, CONSTRUÇÃO DO FUTURO

Mediação: RITA DOS SANTOS CAMISOLÃO (UFRGS)

Dia 29/09/2022
Sala II do Saláo de Atos da UFRGS | Av. Paulo Gama, 110 – Farroupilha, Porto Alegre
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MEMÓRIAS E VIVÊNCIAS NOS CLUBES NEGROS
10h - 12h

ALMOÇO POR ADESÃO E CONFRATERNIZAÇÃO
12h - 14h

CARMEM SILVIA MACHADO FONTOURA
Ex-Presidente Satélite Prontidão

Porto Alegre/RS

HAMILTON FERNANDES SOUZA
Presidente do Clube Cultural e Recreativo Honorato Domingos Soares – Camaquã/RS

JAILSON BARBOSA
Ex-Presidente da Associação Esportiva e Beneficente Cruzeiro do Sul – Novo Hamburgo/RS; Diretor 

Geral da Prefeitura de NH/RS

JAIME BENEDITO A. NÚNCIA
Sociedade Floresta Aurora

JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS
Sociedade Floresta Aurora

JOSé ALBERTO DA SILVA
Sociedade Floresta Aurora

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Presidente da Executiva Nacional dos Clubes Sociais Negros

MARIA EUNICE DA SILVA
Sociedade Floresta Aurora

MARIA TERESA BARBOSA
Clube Fica Aí Pra Ir Dizendo – Pelotas/RS

TERESA JOAQUINA GOMES COSTA
Presidente do Clube Fica Aí Pra Ir Dizendo

Pelotas/RS

VIRGINA BORGES
Clube Fica Aí Pra Ir Dizendo – Pelotas/RS

Coordenação e mediação:

VALMIRA TEIXEIRA SILVEIRA
Sociedade Floresta Aurora

Sociedade Floresta Aurora | Estr. Afonso Lourenço Mariante, 437 – Lomba do Pinheiro, Porto Alegre

Dia 30/09/2022
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RUMOS E DESAFIOS DO CLUBISMO NEGRO NO SéCULO xxI
14h - 17h

MANIFESTAÇÃO DA DIRETORIA DA SOCIEDADE
FLORESTA AURORA E SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO

17h - 18h

ALESSANDRO LUIZ VAZ
Presidente da Associação Cultural e Beneficente Ruy Barbosa – Canoas/RS

ANTÔNIO CARLOS CÔRTES
Ex-Presidente da Sociedade Floresta Aurora

CRISTIANE GOMES DA SILVA
Presidente da Associação Cultural e Beneficente 6 de Maio – Gravataí/RS

GILMAR DOS SANTOS AFRAUSINO
Presidente da Sociedade Floresta Aurora

LETÍCIA SILVA DOS SANTOS
Presidente da Associação Cultural Beneficente Floresta Montenegrina – Montenegro/RS

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA
Presidente da Executiva Nacional dos Clubes Sociais Negros

MARTA REGINA DOS SANTOS NUNES
Presidente da Sociedade Cultural e Beneficente União – de Santa Cruz/RS

NEIR MADRUGA CRESPO
Presidente do Clube 24 de Agosto – Jaguarão/RS

RICHARD EVANDRO GUTERRES ALVES
Presidente da Associação Satélite Prontidão, Porto Alegre/RS

VALDIR DA SILVA PONTES
Presidente da Associação Cultural Beneficente Castro Alves – Canoas/RS

Coordenação e mediação:

NARA BEATRIZ GOMES FERREIRA
Sociedade Floresta Aurora

***
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Ana Paula Silva dos REIS (PPGAC – UFRGS). As reminiscências culturais e artísticas 
nos 150 anos da Sociedade Beneficente e Cultural Floresta Aurora.

Resumo: Este resumo visa apresentar algumas das memórias nos campos cultural e artístico nos 150 
anos de história da Sociedade Beneficente e Cultural Floresta Aurora. Para tanto, parte de investigações 
em livros, artigos, reportagens e trabalhos acadêmicos, a fim de ressaltar as reminiscências, as histórias, 
bem como referenciar alguns dos artistas que criaram e produziram as suas composições artísticas 
em projetos desenvolvidos pela Sociedade, como por exemplo Arthur Rocha, importante nome da dra-
maturgia gaúcha. Compreendendo o conceito de cultura, conforme nos aponta autores como Stuart 
Hall e Canclini e entrelaçando-o a ideia de território embasada pelo autor Milton Santos, a narrativa 
também pretende evidenciar como as organizações negras, além da já reconhecida atuação política e 
social, também são territórios de memórias, patrimônios e construção de conhecimentos que marcam 
as experiências da comunidade negra através da arte e das diferentes manifestações culturais que as 
permeiam. E ainda que denote tal importância para as pessoas negras, essa mesma razão é a que pro-
jeta tamanha relevância da atuação da Sociedade Floresta Aurora para todas as pessoas: a organização, 
agenciamento, contribuição a partir dos valores político e culturais do nosso povo que são basilares na 
cultura sul-rio-grandense e brasileira. 

Ariane de Sá de Andrade CRUZ (UNIPAMPA). Os impactos da COVID-19 nos Bailes 
do Clube Social Negro 24 de Agosto, Jaguarão/RS.

 Resumo: O presente trabalho tem como objeto de estudo o tradicional baile de domingo do Clube So-
cial Negro 24 de Agosto de Jaguarão/RS, localizado na fronteira Brasil-Uruguai e os impactos da pande-
mia Covid-19 frente ao encerramento temporário das festas em todo o país. O objetivo principal desta 
investigação é refletir, entender e problematizar a importância do tradicional baile de domingo para a 
população negra de terceira idade, visto que muitos que frequentam são pessoas invisibilizadas no seu 
cotidiano e, aos domingos, têm a oportunidade de serem verdadeiros Reis e Rainhas nos bailes do 24. 
O encerramento desta atividade de lazer realizada sempre aos domingos foi prejudicial para a saúde  
mental e cultural da população negra. A pesquisa de caráter qualitativo (Guerra, 2010) procederá a uma 
análise de discurso, a partir de questionários e entrevistas, articulando questões aliadas ao campo dos 
estudos culturais e do patrimônio, coadunando as informações à luz das fontes produzidas pelos grupos 
sociais, operacionalizando categorias teóricas como raça (Carneiro, 2011), racismo estrutural e insti-
tucional (Gonzalez, 2018; Almeida, 2019), patrimônio (Escobar, 2010) e memória (Nascimento, 2018). 
Os Clubes Sociais Negros são espaços de memória, identidades e resistência negra, que se articulam 
desde a sua origem para conquistar e reivindicar direitos, como por exemplo a educação, a saúde e a 
oportunidade de inserção dos seus e das suas no mercado de trabalho e no sistema formal de ensino. 

Seminário Internacional

Clubes sociais negros:
vivências, memórias, história e patrimônio.

Resumo das Comunicações, Exposições de Mesas de Discussão e Conferências
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Arilson dos Santos GOMES (UNILAB, CE). A sociedade Floresta Aurora como refe-
rência para além de “O povo negro no Sul do Brasil). 

Resumo: Uma denúncia comum no discurso do movimento negro cearense é a assertiva propalada 
pelos grupos hegemônicos de que no Estado a presença das populações negras não foi significante. 
Essa é uma situação comumente identificada na historiografia tradicional do Ceará, pois, conforme Rai-
mundo Girão, “[...] os negros eram poucos” (Girão, 1962).  Em fevereiro de 1955, com a presença de uma 
delegação de negros e negras da Bahia, ocorreu em Fortaleza (CE), uma série de apresentações cultu-
rais (O Povo, Fortaleza, 04/02/1955). Os objetivos da presença desses sujeitos foi evidenciar, em locais 
frequentados pelas elites, a “autêntica cultura afro-brasileira”. As atividades ocorreram no Clube Náu-
tico Atlético Cearense e no Teatro José de Alencar. Em setembro de 1958, a Sociedade Floresta Aurora 
organiza, em seus espaços físicos e na Câmara Municipal da cidade de Porto Alegre (RS), o Congresso 
Nacional do Negro para debater “a necessidade de alfabetização e o papel histórico do negro no Brasil 
[...]” (Folha da Tarde, 15/09/1958, p.15). Com recorte para esses eventos, ocorridos na década de 1950, 
o propósito desta comunicação é problematizar, por meio da análise de discurso (Orlandi, 1995) e da 
interpretação das imagens, (Leite, 1986; Gomes, 2007) se essas atividades, com ampla repercussão nos 
impressos jornalísticos locais e nacionais, (Gomes, 2008; Gomes, 2014; Bezerra, 2021), permitem-nos 
refletir sobre as diferenças regionais da construção da identidade negra nestas duas capitais brasileiras. 
O estudo conclui que é possível identificar a relevância histórica das ações de uma associação com as 
características da Sociedade Floresta Aurora para a afirmação social e política das populações negras 
brasileiras na contemporaneidade.

Bárbara Pinós Moraes (Iphan-RS). Bens Imateriais: apanhado de leis nacionais e o 
caso do pedido de Salvaguarda dos Clubes Negros

Resumo: A apresentação tentará apresentar a história da patrimonialização em esfera nacional, com a his-
tória que culminou na criação do Iphan, o desenvolvimento da perspectiva patrimonialista e as leis que 
norteiam suas atividades. A partir da contextualização geral de alcances, é possível esclarecer sobre os 
principais ruídos quanto às ações e impactos da institucionalização de um bem reconhecido junto ao órgão. 
Por último,  trazer o caso do pedido de registro dos Clubes Negros, e possíveis perspectivas para o 
debate, convidando ao diálogo e contribuições ao tema.

Cássio Henrique SILVA DA SILVA (PPGAS-UFRGS). O Satélite Prontidão é como Fê-
nix, vai renascer das cinzas: a retomada de um clube negro sob uma perspectiva 
etnográfica.

Resumo: Esse trabalho objetiva atualizar a comunidade em geral acerca da Associação Satélite Pronti-
dão que está completando 120 anos de fundação no ano de 2022. O fortalecimento do povo negro no 
Rio Grande do Sul frente às diversas formas de exclusão, tem como alicerce a criação de Clubes Sociais 
Negros. Associar-se a um clube objetivou a cooperação, festividade, identidade e assistência aos desa-
fios impostos no cotidiano da comunidade negra na luta por sua sobrevivência. O combate ao racismo, o 
acolhimento e o engajamento político para conquistar empoderamento e valorização cultural e étnica 
negra acompanha a trajetória da Associação Satélite Prontidão. Ao se estabelecer em sua atual sede na 
Zona Norte de Porto Alegre e atravessando o período de isolamento social, assim como todo mundo, 
devido à pandemia do covid-19, algumas pessoas declararam o fim do Satélite Prontidão. Através dessa 
provocação, Richard, o atual presidente da entidade revelou-me: Somos um clube em reconstrução, o 
Satélite Prontidão é como Fênix, vai renascer das cinzas. 
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Catarina Messias ALVES (UEM, Maringá). Corpos Negros no Aristocrata Clube: vi-
vências corporais e memórias de resistência.

Resumo: Esta comunicação tem como objetivo dialogar acerca das vivências corporais da população 
negra e seus significados no clube negro Aristocrata Clube, fundado na cidade de São Paulo em 1961. 
Este clube por ter se constituído como um lugar de memória, pertencimento e vivência de um grupo 
de pessoas negras, por meio de diversas práticas, entre elas as esportivas como voleibol, basquetebol, 
futebol, tênis e natação se torna tema frutífero para percebemos a luta por direitos dos homens e 
mulheres afro-diaspóricos no Brasil. A mobilização dos sócios fundadores na construção de patrimônio 
financeiro, possibilitou ao Aristocrata Clube ser o primeiro clube negro brasileiro a ter uma sede de 
campo própria, com uma piscina, o que é significativo, visto que a simbologia da piscina, ressignifica 
uma memória banhada no racismo estrutural, já que neste período histórico vários clubes presentes 
na cidade não permitiam corpos negros utilizarem suas piscinas. As estratégias e afetos mobilizados 
no clube influenciaram e fortaleceram o processo de constituição identitária dos associados/as e seus 
descendentes, fortalecendo a luta negra.

Cátia Cilene M. DUTRA (UNIPAMPA; UFSM). Clube Recreativo Harmonia: pesquisa e 
fomento como possibilidades de continuidade, Caçapava do Sul/RS 

Resumo: Há uma convergência nos estudos no sentido de reconhecer e eleger Clubes Sociais Negros 
como possibilidade de pesquisa em espaços acadêmicos e ao mesmo tempo são inúmeras as dis-
cussões suscitadas por essas diferentes investigações. Aqui nesse debate em questão abordamos a 
contribuição da pesquisa na tomada de decisão que contempla o fomento no campo da cultura no viés 
do Patrimônio Negro apresentando como base para fortalecimento, o projeto “Harmonia, Memórias 
cruzadas & Histórias Vividas”, contemplado no Edital SEDAC nº 07/2021 - Concurso FAC Patrimônio/RS. 
A intenção com o debate é colocar em evidência os argumentos que visibilizam a atuação e a eferves-
cência das ações que advém do movimento clubista, reafirmando que nesses lugares de memória estão 
as fontes que revelam a participação da negritude na construção da identidade cultural do Rio Grande 
do Sul. Nessa perspectiva, destaca-se o Projeto de Pesquisa Clubes Sociais Negros do Brasil-Uruguai: 
mapeamento, memória, patrimonialização e Educação para as Relações Étnico-Raciais, desenvolvido 
pela Unipampa/UFRGS/Udelar, bem como a força potencial dos Clubes Sociais Negros, no sentido de 
reivindicar do Estado investimentos para proteção e salvaguarda de seu patrimônio. O desafio posto é 
construir uma articulação em rede que influencie na definição de diretrizes que propiciem o fomento 
e as condições para o financiamento. 

Daniele Machado VIEIRA (POSGEA-UFRGS). Os sentidos das toponímias negras a 
partir das celebrações da Floresta Aurora, Porto Alegre, RS – virada do século xx. 

Resumo: Este trabalho se insere no contexto de reconstituição dos antigos territórios negros em Porto 
Alegre/RS. Se propõe a trazer a tona as toponímias negras, nomes dos lugares, e seus possíveis signifi-
cados para o grupo negro, identificados a partir dos convites para festejos na Sociedade Beneficente e 
Cultural Floresta Aurora na virada do século XIX para o XX. Registradas nos mapas históricos da cidade, 
28 de setembro, 13 de maio e Arthur Rocha denominam logradouros localizados nos territórios negros. 
As ruas 28 de Setembro e 13 de Maio eram os limites do Areal da Baronesa. Referindo-se as datas de 
promulgação da Lei do Ventre Livre (1871) e da Abolição da escravidão (1888), marcos da emancipa-
ção negra, ambas ruas figuram pela primeira vez no Mapa da cidade de 1888, simbolicamente ano da 
Abolição da Escravidão. A Rua Arthur Rocha, única que manteve a nomenclatura, foi a primeira rua da 
Bacia do Mont’Serrat, aparecendo pela primeira vez no Mapa de 1916. Arthur Rocha foi um dramaturgo, 
jornalista, reconhecido intelectual negro do século XIX. O clube negro Floresta Aurora promove grandes 
festejos para celebração das datas emancipacionistas, com baile de gala e encenação das peças de 
Arthur Rocha. Veiculados nas páginas do jornal O Exemplo, em 1904, os convites dessas celebrações 
referem-se às datas como “gloriosa data” e às peças de Arthur Rocha como “primorosa joia literária da 
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lavra do imortal escritor”. Verifica-se uma série de significados afirmativos e políticos relacionados às 
toponímias negras.

Fátima Aparecida SILVA (UFRB). Escritos de militantes negros da Frente Negra Per-
nambucana e Frente Negra Pelotense: “O que desejavam as associações das Fren-
tes Negras organizadas no Brasil na década de 1930”.

Resumo: A proposta da apresentação do meu trabalho é dialogar com parte da pesquisa publicada no 
livro Olhares Negros, Negros Olhares: Lideranças da Frente Negra Pernambucana. Década de 1930. 
Diante disso, o objetivo é enfatizar o protagonismo dos militantes negros José Vicente Rodrigues Lima, 
Solano Trindade e Miguel Barros (conhecido como Mulato), que escreveram na década de 1930 sobre 
os movimentos negros Frente Negra Pernambucana e Frente Negra Pelotense. Desse modo, considero 
fundamental para este diálogo o capítulo II: “O que querem as associações dos elementos de côr e as 
Frentes Negras organizadas no Brasil” do livro Xangô, escrito por José Vicente Lima em 1937, e o Dis-
curso do representante da Frente Negra Pelotense no 1º Congresso Afro-Brasileiro, em Recife, escrito 
por Miguel Barros em 1934. Tendo em vista as estreitas relações entre a Frente Negra Pernambucana 
e a Frente Negra Pelotense, os escritos desses autores apontam para o profícuo intercâmbio entre 
os líderes negros, e ressalta conexões entre as duas Frentes, que ao refletirem sobre a condição das 
comunidades negras da época, pregam estratégias de atuação para diminuir as desigualdades raciais, 
principalmente no que diz respeito ao acesso da população negra à educação.

Fernanda OLIVAR (UDELAR, Uruguai). Revisitando el Movimiento afrouruguayo. 
Asociativismo y organización en búsqueda de la equidad racial. 

Resumo: Este trabajo busca compartir avances de investigación acerca de la historia del movimiento 
afrouruguayo del último siglo. Al investigar las formas de organización y asociativismo en el territorio 
uruguayo y su rol en la producción y preservación de memoria colectiva así como su importancia en 
la lucha contra el racismo, se busca profundizar en el conocimiento sobre la situación del racismo en 
Uruguay, comprender y develar sus características históricas y actuales, contextuales, situadas y encar-
nadas, su imbricación en los procesos nacionales así como las manifestaciones concretas en la interre-
lación social en el ámbito nacional, pero principalmente el objetivo es entablar una reflexión dialógica 
con la vasta producción académica antropológica e interdisciplinaria afrocentrada a nivel regional.

Fernanda OLIVEIRA (UFRGS).  As casas da Raça na Fronteira: os clubes e a imprensa 
negra no pós-abolição Brasil-Uruguai.

Resumo: Os clubes sociais negros surgiram ainda no século XIX, a partir da década de 1870. No entanto, 
é a partir das primeiras décadas do século XX que vários espaços foram criados. Nessa comunicação 
apresento a criação desses espaços no lado brasileiro e no lado uruguaio, por meio de um olhar his-
tórico. Para tal utilizo fontes produzidas pelos próprios espaços e seus frequentadores, com ênfase à 
imprensa negra. Atento para os associados e associadas, os significados do lazer e a construção da 
cidadania por meio desses espaços. Faço, na medida do possível, um diálogo dos tempos por meio da 
imprensa negra que seguiu sendo produzida em períodos cronológicos posteriores que não aqueles 
referentes ao surgimento dos clubes e depoimentos. Assim, busco atentar para os dilemas enfrentados 
bem como para as diferentes formas empreendidas em termos de existência possível aos espaços que 
se mantêm vivos e ativos apesar das tantas dificuldades enfrentadas. 
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Gabriel dos Santos GONZAGA (PPG-UNIRIO). Clubes sociais negros como tecnolo-
gias quilombolas: o Memorial da ASP e a poética da historicidade da Associação 
Satélite Prontidão.

Resumo: Este trabalho visa compartilhar as experiências desenvolvidas nas atividades das Oficinas de 
História e Memória Negra: 120 anos da ASP. As oficinas fazem parte de um curso de extensão do IFRS 
Campus Viamão, criado pela equipe do projeto Memorial da ASP como parte das suas ações em 2022. A 
Associação Satélite Prontidão (ASP) completa, em 2022, 120 anos, desde sua fundação no bairro Cidade 
Baixa, na cidade de Porto Alegre-RS. As oficinas se justificam por evidenciarem a longeva história de 
contribuições da ASP à comunidade negra, à luta antirracista e à toda sociedade gaúcha. Além disso, 
a proposta das oficinas se baseia no argumento de que os Clubes Sociais Negros (CSNs) devem ser 
tratados como produtores de conhecimento histórico. A proposta tem objetivo de articular momentos 
de estudo e reflexão sobre memória, história e historicidade negra com atividades de captação de 
memória oral, organização do acervo e pesquisas sobre a história da ASP. A metodologia teve abor-
dagem qualitativa, fins exploratórios e utilizou a metodologia de pesquisa-ação, reunindo em torno 
do Memorial da ASP um itinerário de estudos e pesquisas a respeito da autonomia dos trabalhos de 
memória da ASP. Apesar do projeto estar em andamento, tem-se elaborado uma síntese das discussões 
transcorridas nas oficinas onde se propõe o conceito incipiente de ‘tecnologias quilombolas’, uma forma 
poética de pensar os CSNs como produtores de contextos de liberdade. Essa poética deve oferecer as 
balizas pelas quais desenvolver uma narrativa histórica autônoma sobre e a partir dos CSNs, sendo im-
plementada essa abordagem no Memorial da ASP. Como contribuição, o trabalho sugere a valorização 
e potencialização dos CSNs como produtores de conhecimentos e historicidade autônoma a respeito 
de sua própria trajetória.

Giane VARGAS (UNIPAMPA).  O Projeto de Pesquisa Clubes Sociais Negros do Bra-
sil e Uruguai: mapeamento, memória, patrimonialização e Educação das Relações 
étnico-Raciais.

Resumo: O projeto de caráter interinstitucional e binacional aprovado em 2020 pela Comissão de Pes-
quisa da Universidade Federal do Pampa Campus Jaguarão e da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, transcorrerá no período de quatro anos, integrando pesquisadores/as de universidades do Brasil e 
do exterior. Ao longo deste período pretende-se produzir materiais didáticos e educativos, evidencian-
do as histórias e memórias dos Clubes Sociais Negros do Brasil e Uruguai. Pretendemos com este proje-
to fortalecer os intercâmbios acadêmicos, políticos e afetivos que nos aproximam, viabilizando a cons-
trução de redes de pensamentos, o direito às memórias, a luta contra a invisibilidade e o esquecimento 
reconhecendo-nos nos mapeamentos dos territórios negros do passado e  da contemporaneidade.

Isadora Bispo dos SANTOS (UFSM). Negrosul: Centro de Tradições Gaúchas na con-
tramão do racismo: espaços de afirmação, resistência e patrimônio do povo negro. 

Resumo: A dissertação Negrosul: Centro de Tradições Gaúchas na contramão do racismo: espaços de 
afirmação, resistência e patrimônio do povo negro, traz como questão norteadora da pesquisa a inda-
gação de quais razões um grupo de cidadãos negros decidiu criar entidades tradicionalistas no centro e 
na pampa do Rio Grande do Sul? O objetivo geral é resgatar e reconstituir a trajetória de CTGs Negros 
Ronda Crioula no município de São Sepé e CTG Clareira da Mata no município de Caçapava do Sul. Ob-
jetivos específicos: destacar a trajetória de cada CTG, relacionando com a história do município em que 
o mesmo está inserido; construir um banco de memórias de pessoas envolvidas no processo de criação 
dos CTGs, identificando os CTGs Negros como espaço de manutenção e preservação de memória e da 
cultura gaúcha, entidades tradicionalistas, enquanto espaços do patrimônio cultural do Rio Grande do 
Sul. Quanto ao viés metodológico, foi usada a pesquisa qualitativa e história oral, este último por ser um 
método que tem relação com a oralidade, importante fator de transmissão da cultura e de informações 
por gerações na Cosmologia Negra e Africana, o que foi que utilizado em entrevistas gravadas que 
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constituirão o Documentário NegroSul: Centro de Tradições Gaúchas na contramão do racismo, espaço 
de afirmação, resistência e patrimônio do povo negro. 

Jaime Alves NÚNCIA (Sociedade Floresta Aurora); Nereydi Rosa ALVES (Sociedade 
Floresta Aurora); Giane da Silva VARGAS (UNIPAMPA). Floresta Aurora: 150 Anos 
de História.

A apresentação abordará o processo de organização e viabilização do projeto do livro “FLORESTA AU-
RORA – 150 anos de história”, no ano de seu sesquicentenário, obra rara que retrata parte da história 
da comunidade negra a partir de sua fundação, em 1872. A pesquisa contou, em especial, com textos 
de sócias e sócios de diferentes gerações, bem como de pesquisadores que se dedicaram ao estudo da 
Sociedade Floresta Aurora que trouxeram suas experiências e vivências, memórias individuais e cole-
tivas que ressaltam os atos de resistência e uma linha de trabalho sério, respeitado e sem interrupção, 
desenvolvido pela Sociedade Beneficente e Cultural Floresta Aurora. Os organizadores Jaime Alves 
Núncia, Nereidy Rosa Alves e Giane da Silva Vargas dividiram o livro em capítulos sobre os festejos, 
organização familiar, movimentos político-social, depoimentos, entrevistas, notícias na imprensa, foto-
grafias, que enriqueceram a obra. Ao público será oferecido produto histórico fruto de 150 anos de exis-
tência da Sociedade Floresta Aurora. O trabalho recebeu patrocínio privado e foi executado pela Editora 
Libretos. O lançamento será dia 10 de novembro de 2022, na Feira do Livro do Livro em Porto Alegre.

Jane Rocha de MATTOS (SMED-Cachoeirinha) Trajetórias associativistas negras no 
pós- abolição na cidade de Porto Alegre: Sociedade Recreativa e Bailante Satélite 
Porto Alegrense e Sociedade Beneficente Prontidão.

Resumo: A presente comunicação objetiva apresentar a trajetória de duas importantes sociedades da 
comunidade negra porto-alegrense da Primeira República, que se fundem no ano de 1956, forman-
do a atual Associação Satélite Prontidão. A proposição partiu de um diploma de sócio assinado pelo 
presidente da Sociedade Beneficente Prontidão João Pedro dos Santos, no ano de 1954, pertencente 
ao acervo do Memorial da Associação Satélite Prontidão. João Pedro dos Santos foi membro das duas 
sociedades durante 4 décadas, atuando como orador, secretário e presidente. Para este estudo foram 
utilizados como fontes historiográficas dois jornais: O Exemplo um dos mais importantes da imprensa 
negra local, e A Federação do Partido Republicano Riograndense. O acesso as notícias veiculadas nestes 
dois jornais durante os primeiros trinta anos do século XX, permitiram identificar espaços, localização 
e objetivos destas duas sociedades traçados pelos membros da comunidade negra porto- alegrense.

Jeruse ROMÃO (Escola Popular Leonor de Barros, SC). Mesa de discussão: Mulheres 
negras clubistas e educação.

Perfil Biográfico: militante do movimento negro, é estudiosa dos clubes sociais negros de Santa Cata-
rina em sua articulação com os clubes negros na contemporaneidade; nos anos 1983-1984, participou 
do I e do II Encontro Nacional sobre a Realidade do Negro na Educação, organizado pelo Departamento 
Cultural da Sociedade Floresta Aurora;  dedica-se  a estudar a biografia dos pioneiros e das pioneiras 
negros/as de Santa Catarina e é autora do livro Antonieta de Barros: entrevistas, discursos e outros tex-
tos (2021). Resumo da exposição na mesa de discussão: A aproximação e a  atenção para com os terri-
tórios e as memórias negras em Santa Catarina é a ênfase que nos oferece, nesse encontro, a professora 
e militante Jeruse Romão. Não se trata de uma pesquisa para a academia. É um relato sobre  leituras, 
diálogos, provocações, atuação militante,  articulações pessoais e políticas, que instigam mobilidades 
e o agendamento das demandas dos  Clubes Negros, nas esferas associativas e políticas catarinenses, 
nos últimos 10 anos de caminhada. 
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Joana de Cássia PRUDÊNCIO (UNIPAMPA). Clube Socias Negros do Estado de São 
Paulo: os impactos dos projetos de pesquisas e do 1º Encontro Nacional de Clubes 
e Sociedades Negras. 

Resumo: Na primeira década dos anos 2000, motivados pelo projeto de pesquisa da então mestranda 
em Patrimônio Cultural pela UFSM, Giane Vargas Escobar, a diretoria do Clube 28 de Setembro de 
Jundiaí iniciou um trabalho de mapeamento dos Clubes Sociais Negros do Estado de São Paulo onde 
foi possível mapear 22 clubes em 21 cidades e promover um processo de reuniões sistemáticas com 9 
organizações do associativismo negro. Pretendemos nesse breve relato, apresentar o processo de arti-
culação e cooperação desenvolvido entre os clubes que participaram ativamente desse processo, em 
que as deliberações do 1º Encontro Nacional de Clubes e Sociedades Negras, ocorrido em novembro 
de 2006 em Santa Maria- RS, serviu como eixo mobilizador. Refletir como o aquilombamento destes 
territórios negros permitiu ampliar as vozes clubistas e retirar da invisibilidade inúmeras agremiações 
negras, bem como tensionar uma agenda com o Estado para as necessidades de reconhecimento, fo-
mento e potencialidades desses centenários “lugares de memória, identidade e resistência negra”.

José Flávio Rocha SILVEIRA (Vice-Presidente de honra – SFA). Floresta Aurora: sua 
força e tradição. 

Resumo: Como uma semente plantada pelas marcas da chibata, é admirável como homens e mulheres, 
alforriados e alforriadas, pessoas sofridas, tendo sido levadas por uma força maior, juntaram-se para 
proteger e ajudar seus irmãos e irmãs. Sua força perdura até hoje e o que plantaram germinou nesses 
150 anos em que seus ideais perduram. Baseados nos princípios de família, que, entendo, seja o DNA 
da Floresta Aurora, eles e elas superaram as muitas dificuldades, com grandes motivos para comemorar. 
É de salientar que a Sociedade Floresta Aurora sempre teve sede, desde a primeira, na esquina da Rua 
Floresta com a Rua Aurora, depois em diferentes locais da cidade, até se estabelecer onde se encontra 
atualmente, na Estrada Afonso Lourenço Mariante, Lomba do Pinheiro, Porto Alegre. Neste longo tempo 
foram muitas realizações e conquistas, as quais serão comentadas e lembradas em minha exposição. 

Julio PEREYRA (UDELAR, Uruguai). Tensiones en torno a la idea del “aporte afro al 
Uruguay contemporáneo” desde la perspectiva de las agrupaciones afrouruguayas. 

Resumo: Una de las preguntas que con más frecuencia se repite en relación a la cuestión de la integra-
ción de las poblaciones afro a la construcción del Uruguay ha sido, tan para colocarse a favor como en 
contra, ha sido sobre cual ha sido el aporte realizado. Esta idea de aporte, de claro origen monetario, 
parece llevar en sí la ideadme una posible cuantificación y en función de esta, su participación o no en 
la construcción de la Nación. Para salir de esta modalidad de interrogante, mas atada a los libros de 
contabilidad moral de quienes mantienen el poder desde la hegemonía, propongo realizar preguntas 
que nos afectan en nuestra contemporaneidad y, desde ellas, revisar el accionar de los colectivos afro-
descendientes como posibles respuestas para ellas. Establecer una mirada al pasado no para detener-
nos en figuras estáticas congeladas en su tiempo sino, construir un vinculo dinámico desde el presente 
que permita rever las respuestas que buscamos para el futuro. 

Karla dos Santos Guterres ALVES (Associação Satélite Prontidão). A trajetória de 
constituição e atuação do Memorial da Associação Satélite Prontidão. 

Resumo: Este trabalho tem por escopo relatar o processo de estruturação e implementação do Memo-
rial da ASP. O memorial é um espaço institucional da Associação Satélite Prontidão (ASP) criado para 
dar visibilidade a história da instituição, contribuindo para a superação do esquecimento, valorizando 
o poder de organização do associativismo negro, a cultura afro-diaspórica e as ações antirracistas. A 
investigação se justifica em virtude da necessidade de preservação do acervo, registro de memória 
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oral e produção de conhecimentos a respeito da ASP. O estudo teve como objetivo visibilizar histórias 
e memórias de homens e mulheres negras a partir do desvelamento do acervo da Associação Satélite 
Prontidão por meio da criação de um memorial institucional. Como questão de pesquisa buscou-se res-
ponder a seguinte indagação: Como criar, organizar e implementar um Memorial Institucional em um 
clube social negro, valorizando sua própria história centenária e contribuição para a comunidade negra 
porto-alegrense? Por meio de pesquisa qualitativa, com abordagem exploratória, realizou-se uma pes-
quisa-ação que, de 2018 até os dias atuais vem sendo realizada em três etapas: 1) Pré-análise: seleção, 
triagem, higienização dos materiais do acervo e registro em diário de bordo das principais observações, 
realização de rodas de conversa; 2) Exploração do Material: organização e categorização dos materiais 
do acervo; 3) Análise, Inferência e Interpretação dos Dados: análise dos dados encontrados e realiza-
ção de oficinas, lives e exposições, divulgando e democratizando os resultados. Como considerações 
finais percebeu-se a complexidade para a efetiva organização de um memorial institucional, a falta 
de recursos e pessoal especializado influenciando no avanço da organização do memorial e o grande 
potencial do Memorial da ASP para a produção de conhecimentos a respeito do período pós-abolição e 
dos clubes sociais negros como locais de resistência e cultura ancestral.

Kim BUTLER (Rutgers University).  Juntos: o associativismo negro e a construção 
da liberdade e democracia nas Américas. 

Resumo: A coletividade negra, ao longo do tempo, tem sido central na construção da liberdade negra, e 
a liberdade negra tem sido central em estender para todos a democracia concebida nas constituições 
da independência nas Américas.  A negritude, que tem sido uma força unificadora, não surgiu organica-
mente: foi uma luta de africanos de muitas nações em resistência à crise da escravidão.  Trabalhando e 
construindo juntos como negros, asseguramos nossas vidas durante a escravidão, mas a importância da 
coletividade não diminuiu com a abolição.  Nós negros tivemos que lutar para assegurar a liberdade e 
a cidadania, quando nossas sociedades criaram uma dita liberdade que nos marginalizava.  Através do 
associativismo, criamos redes de apoio e oportunidade desde as pequenas comunidades até ao nível 
mundial.  Nossas lutas não somente ajudaram muito a comunidade negra, mas abriram barreiras à 
plena cidadania para muitos outros setores da população.  A Sociedade Beneficente e Cultural Floresta 
Aurora faz parte de uma longa trajetória e da grande história da diáspora Africana.  Hoje, o sucesso 
individual de negros bem sucedidos é entendido como prova do sonho americano ou da democracia 
racial, mas enquanto continuar a existir desigualdades, violência racial, e o mito de supremacia branca, 
permanecerá a necessidade de estratégias coletivas para segurar não somente a comunidade, mas uma 
democracia de verdade.  O legado dos fundadores de 1872 é um raro tesouro na diáspora Africana;  é 
uma ferramenta para viver como devemos, com luta, alegria e amor, e que nos capacita para o caminho 
que ainda nos enfrenta.

Kleber da Silva ROCHA (Associação Negra de Cultura).  Floresta Aurora: Foi um rio 
que passou em minha vida!

Resumo: Garoto preto. Florestino desde o ventre. Nascido na Medianeira, da confluência das ruas Oscar 
Schneider, Gomes Carneiro e Alfredo Costa, tendo à noite, como fundo de tela, aliada à lua cheia de São 
Jorge junto ao Morro da Embratel. O Arroio Cascatinha, naquela época, vertido em córrego, banhava os 
seixos a poucos metros da cerca que demarcava a fronteira da nossa casa. Filho de Leli e Nilton Juvên-
cio Marques da Rocha, recebi a oportunidade de aprender, tanto quanto outras tantas crianças negras, 
a importância do convívio social clubístico num tempo sempre presente, mesmo que décadas, hoje 
percebo, tenham transcorrido. Importa destacar que o clube social negro é território identitário, é pro-
dução e construção de saberes, é vivência e lugar de reverência e referência. É aconchego e trincheira, 
é prevenção, promoção e cuidado! 
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Lisandro Laércio Rangel PAIM (Presidente da Executiva Estadual de Clubes Sociais 
Negros do RS; Clube Seis de Maio, Gravataí). Os Clubes Sociais Negros do Rio Gran-
de do Sul no Contexto da Pandemia. 

Resumo: O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro onde temos a maior concentração de Clubes Sociais 
Negros, são mais de 50 espaços associativos e culturais que preservam a cultura afro-brasileira e lutam 
pelos direitos da população negra. Inclusive o clube social Negro mais antigo do Brasil, a Sociedade 
Floresta Aurora que completa 150 anos em 2022, está localizado em Porto Alegre. A pesquisa reali-
zada pelo IPHAN identificou cerca de 150 clubes negros no país. Verdadeiros patrimônios imateriais 
e materiais, os clubes sociais negros tiveram suas atividades prejudicadas durante a pandemia, com 
a suspensão de eventos, principal fonte de receita da maioria destas entidades, bem como a própria 
arrecadação de mensalidades e outras fontes de renda. Neste contexto, as diretorias dos clubes buscam 
alternativas, como parcerias, projetos culturais, participação em editais de cultura, e o fortalecimento 
do movimento clubista gaúcho e nacional, como forma de reivindicar uma melhor atenção do poder 
público para essas entidades negras históricas, algumas já centenárias. O movimento clubista está ar-
ticulado a organização do 3º Encontro Nacional de Clubes Sociais Negros, como forma de debater suas 
principais pautas e demandas.

Luana de Lima da SILVA (PPGHist-UFRGS) Sociedade Ouro Preto: experiências de 
sociabilidade na região carbonífera do Rio Grande do Sul. 

Resumo: Esta comunicação se trata de uma pesquisa em fase inicial que se pretende dar maior apro-
fundamento ao longo do curso de Mestrado em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
a ser realizado entre os anos de 2022 e 2024. O estudo aborda a Sociedade Recreativa Ouro Preto um 
clube fundado por trabalhadores negros das minas de carvão da cidade de Butiá. Buscamos investigar 
a trajetória do clube a partir de documentos administrativos das antigas empresas de mineração da 
região e de memórias de uma antiga frequentadora do espaço. O clube Ouro Preto foi fundado em 
1944 para atender as demandas socioculturais da comunidade negra mineira pois nesta época o grupo 
não possuía um espaço de lazer para a realização de suas atividades. Dentre as atividades realizadas o 
carnaval se destacava como uma das mais importantes para a comunidade negra mineira. Na década 
de 1970 auge do período repressivo no país a direção do clube buscou estabelecer relações próximas 
com outros formatos de organizações negras a exemplo de uma casa religiosa de uma importante mãe 
de santo da região. Através deste espaço foi organizado um grupo de meninas responsáveis pela arre-
cadação de fundos para a realização do carnaval. 

Marilene Leal PARé (Sociedade Floresta Aurora). Tributo e gratidão de uma educa-
dora florestina ao seu clube.

Perfil biográfico: Licenciada em Letras e Pedagogia com habilitação em Orientação Educacional pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul; especialista em aconselhamento Psico-Pedagógico e orientadora educacional no 
Colégio de Aplicação da UFRGS nas décadas de 1990-2000; sócia da Sociedade Floresta Aurora, com 
grande participação nas iniciativas culturais e educacionais do clube; foi membro do Comitê Sênior e 
coordenadora do Programa de Educação Anti-Racista  junto à pró-Reitoria de Extensão da UFRGS no 
início do século XXI, exerceu a coordenação dos pesquisadores negros da Região Sul junto à Associa-
ção Brasileira de Pesquisadores Negros; foi membro do Comitê Sênior da Prorext/UFRGS. Atualmente 
faz parte da Diretoria Colegiada da Associação de Orientadores Educacionais do UFRGS. Resumo da 
exposição na mesa de discussão:  O respeito das famílias negras pelo seu Clube vem desde o berço. 
Em minha família a raiz está no  União Operária, clube negro fundado pelo meu avô João Paré, lá ‘no 
Alegrete’. As vivências são ricas não apenas no aspecto do convívio social, mas também no cultural e no 
educacional, desde a origem dos clubes. O carinho e o cuidado com cada sócio, os estímulos, o incen-
tivo ao saber e ao relacionamento alegre e saudável, reforçando a auto-estima de todos que por eles 
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passam. Militância é clube negro e clube negro é militância na consciência de valorização étnico-racial, 
desde o carnaval, festas afro, teatro negro, seminários voltados para a educação. Experiências essas que 
minha geração vivenciou muito intensamente na Floresta Aurora. Gratidão ao Clube que foi significa-
tivo na minha formação como cidadã negra, educadora e hoje Mestre em Educação especializada em 
auto-estima do Povo Negro. 

Moacir da COSTA (NEAB-UNIVILLE, Joinville) A Sociedade Cultural e Beneficente 
Sebastião Lucas Pereira: espaço de memórias e identidades da comunidade negra 
de Itajaí.

Resumo: Esta comunicação visa discutir a preservação Patrimonial do bem edificado da entidade Se-
bastião Lucas Pereira bem como seu espaço de memória da comunidade negra de Itajaí.  Em 1952 a 
cidade de Itajaí torna-se palco para a comunidade negra do município organizar um novo espaço de 
interação social e resistência para negros e negras, a Sociedade Cultural e Beneficente Sebastião Lucas 
Pereira, com o intuito ter na cidade um espaço para a expressão de cultura,  de lazer, de organização 
social e de certo modo de resistência da comunidade, tendo em vistas o encerramento das atividades 
do Clube de Regatas Cruz e Souza, a primeira associação náutica do Estado de Santa Catarina destinada 
exclusivamente a comunidade negra e o fim do Humaitá Futebol Clube, é no cenário Histórico de ex-
clusão social, político e econômico em que o Brasil, o Estado de Santa Catarina e o Município de Itajaí 
se encontravam, é que se torna necessário a construção de Espaços de Socialização e Resistências da 
Comunidade Negra. Desta forma, quando no início da primeira década deste século, apresentou-se às 
autoridades responsáveis pela preservação do Patrimônio Histórico Material e Imaterial da cidade de 
Itajaí, a proposta de tombamento da referida sociedade. No ano de 2007, por iniciativa da comunidade 
negra da cidade, foi levada aos poderes públicos constituídos a necessidade de Patrimonialização do 
Patrimônio Cultural e do Espaço de Memória, bem como a Patrimonialização do Bem Imóvel da So-
ciedade Cultural e Beneficente Sebastião Lucas Pereira, o que resultou no Decreto: nº 8252, de 08 de 
Junho de 2007.

Nereydi Rosa ALVES (Sociedade Floresta Aurora); Giane da Silva VARGAS (UNI-
PAMPA). Sociedade Floresta Aurora: Organizando, documentando, sistematizando 
e preservando 150 anos de história

O Projeto intitulado Organizando, documentando, sistematizando e preservando 150 anos de história 
foi encaminhado pela Sociedade Floresta Aurora (SFA) em 2021 à Secretaria de Estado da Cultura, 
através do Edital-FAC-Patrimônio.  A Diretoria da SFA delegou a responsabilidade de elaborar o projeto 
e inscrever, às sócias Giane da Silva Vargas e Nereidy Rosa Alves. Ambas aceitaram voluntariamente e 
elaboraram projeto de preservação histórica, propondo a organização dos mais diferentes acervos e 
registros que pudessem representar ao máximo os 150 anos de sua história e que se encontram, em 
especial, em acervos particulares que urgem por serem pesquisados.  Alguns destes registros estão sob 
a guarda da Sociedade Floresta Aurora, arquivados em sua sede, porém, carecem de tratamento técnico 
especializado para que possam ser organizados em espaço apropriado, permitindo posteriores visitas e 
pesquisas.  Na sede do Clube foi escolhido um espaço apropriado para a instalação da documentação e 
realização das oficinas de preservação e conservação do acervo, no período de um ano, tempo previsto 
para a execução do projeto. O projeto previa a contratação de equipe técnica especializada e bolsistas 
do ensino médio, dentre estudantes das escolas públicas da região e ainda campanha entre sócios e 
colaboradores para recuperação de materiais relativos à Instituição.  O projeto passou por várias etapas 
de avaliação e foi classificado, obtendo pontuação 9,0 e, no resultado final, ficou como suplente devido 
o limite de recursos.  A Sociedade Floresta Aurora mantém o objetivo de reunir tudo que é possível re-
lativo a sua história, oportunizando acesso de toda a sociedade civil e, em especial, a comunidade negra 
e jovens estudantes para que se apropriem e saibam do empenho dos antepassados na luta pela manu-
tenção dos espaços e dignidade do povo negro. A Sociedade Floresta Aurora é reconhecida e cadastrada 
em site específico como o Clube Social Negro mais antigo do Brasil. Nesse sentido, esta organização 
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negra possui competência técnica e vontade de memória, entretanto, queremos discutir e questionar o 
Estado brasileiro sobre o comprometimento político com este projeto no ano de seu sesquicentenário.

Pamela Cristina de Oliveira Santana PINTO (UNIPAMPA). Primeira roda de lem-
branças com as guardiãs da memória da Sociedade Protetora dos Desvalidos, Sal-
vador, BA.

Resumo: A Sociedade Protetora dos Desvalidos (SPD), localizada na cidade de Salvador (BA) foi fundada 
no ano de 1832 por Manoel Victor Serra com a missão de ser um espaço de acolhimento e aquilomba-
mento da população negra baiana, tendo como propósito a liberdade dos que assim foram escravizados 
(as), a educação, saúde, independência financeira e a luta por direitos. Após 189 anos de existência e 
luta a SPD segue sendo a guardiã da história da população negra  soteropolitana, através de projetos 
sociais que integram jovens, adultos e idosos a ocuparem todos os lugares, de forma que não deixem 
a memória de seus griôs serem contadas e recriadas pelas façanhas da branquitude, não permitindo 
assim o apagamento da memória deste espaço, que é a associação civil negra mais antiga do Brasil, 
que tem a sua origem como a Irmandade de Nossa Senhora da Soledade Amparo dos Desvalidos (Cam-
pos, 2018). No dia 29/03/2022 ano no qual a SPD comemora seus 190 anos foi realizada a 1ª Roda de 
Lembranças das Guardiãs da Memória (Escobar, 2017) da SPD que reuniu mulheres negras para falarem 
sobre suas vivências. A Roda de Lembranças foi realizada na sede da SPD localizada no Pelourinho, a 
partir de  dinâmicas que ampliaram as vozes daquelas mulheres negras da diáspora africana (Ribeiro, 
2021).

Paulo Roberto Staudt MOREIRA (UNISINOS). Havemos de ser atendidos em nossos 
direitos, uma vez que servimos para votantes e soldados, não obstante a nossa 
cor: associativismo negro, direitos e cidadania (a Sociedade Beneficente Cultural 
Floresta Aurora, Porto Alegre, séc. xIx)

Resumo: Tomando a noção de racialização como o gerenciamento cotidiano, político e identitário dos 
pertencimentos étnico-raciais, pretendemos analisar o associativismo negro, ainda no período escravis-
ta, através da Sociedade Beneficente e Cultural Floresta Aurora. Essa entidade foi criada na cidade de 
Porto Alegre, capital da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, em 1872, e ainda não conhecemos 
detalhadamente os seus integrantes. Portanto, o artigo almeja verticalizar o estudo dessa associação 
montando pequenas trajetórias de alguns de seus promotores e, através de um documento judiciário, 
especular sobre as motivações desses jovens negros para o investimento nessa forma de representação 
coletiva. Ao acessar a justiça pedindo reparação das ofensas recebidas, os músicos negros da Floresta 
Aurora nos ajudam a pensar a agenda de suas reivindicações políticas e morais.

Petronilha Beatriz Gonçalves e SILVA (UFSCAR). Floresta Aurora: herança, fortaleza, 
construção do futuro.

Perfil biográfico: Nasceu em Porto Alegre, no bairro Colônia Africana, em 1942. É licenciada em Letras 
- português e Francês (1964), mestra em Educação (1979) e doutora em Ciências Humanas – Educação 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a tese   Educação e identidade dos negros traba-
lhadores rurais do Limoeiro, defendida em 1987 e digitalizada em abril de 2010. Atuou na docência e na 
coordenação pedagógica na Educação Básica (redes pública e particular de ensino), em cargos técnicos 
na Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, no Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do 
Sul,  como docente da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e na Universidade Federal 
de São Carlos, onde é Professora Emérita. Com carreira acadêmica consolidada no Brasil e no exterior 
(África do Sul, México), autora de vasta bibliografia especializada sobre educação e relações raciais, por 
indicação do Movimento Negro foi conselheira da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional 
de Educação, mandato 2002-2006. Nesta condição foi relatora do Parecer CNE/CP 3/2004 que estabe-
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lece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e participou da relatoria do Parecer CNE/CP 3/2005 
relativo às diretrizes curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia;  e vinculada ao GT 21 Educação 
e relações Étnico-Raciais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Pela re-
levância social de seu trabalho como educadora, foi admitida pela Presidenta Dilma Roussef na Ordem 
Nacional do Mérito, no grau de Cavaleiro.  Em 2010 foi indicada wanadoo wayoou, isto é, integrante do 
Conselho do Amiiru Songhoy Hassimi O. Maiga, chefe do povo Songhoy do Mali. Seu bisavô fez parte da 
primeira geração de sócios da comunidade florestina, cujo significado histórico para a história negra do 
Rio Grande do Sul e do Brasil será enfatizado na conferência de encerramento das comemorações do 
sesquicentenário da instituição. 

Petrônio DOMINGUES (Universidade Federal de Sergipe). Clubes sociais negros: 
tecendo resistência, fazendo história

Resumo: A população negra no Brasil envidou esforços em prol de uma vida associativa desde o perío-
do da escravidão. Uma das modalidades desse associativismo é a dos clubes sociais negros – associa-
ções que procuraram instituir um espaço de sociabilidade, solidariedade e lazer entre os seus membros 
afiliados. Essas associações, que nasceram ainda no contexto escravista, ganharam impulso no período 
posterior, desenvolvendo um programa amplo e diversificado: com atividades cívicas, sociais, culturais, 
desportivas e, sobretudo, recreativas, na perspectiva de valorização da identidade negra, com destaque 
para as festas e os bailes. A conferência pretende discutir aspectos das experiências dos clubes sociais 
negros no tocante aos seus anseios, discursos, projetos, sentidos e significados polissêmicos.  

Rita de Cássia Félix BATISTA (FUNALFA - Secretaria Municipal de Cultura - Juiz de 
Fora/MG). Os Clubes Sociais Negros na espacialidade urbana de Juiz de Fora/MG - 
O Elite Clube Mineiro. 

Resumo: Clubes negros foram a expressão da sociabilidade afro-negra no meio urbanos das  cidades 
de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, dentre  outros. Abrigaram as facetas 
do registro urbano brasileiro da população negra. A  pesquisa estuda o conjunto dos clubes negros de 
Juiz de Fora como uma expressão  política importante para a história da população negra da cidade. 
Através deles  realizaram-se ideias de inserção destas populações nas dinâmicas sociais de uma  ci-
dade, que formalmente processa o racismo institucional na sua produção. Racismo  interpretado como 
um processo de dominação entre grupos sociais e com as  imposições contrárias às necessidades da 
população negra de inclusão social.  Pensamos que a dimensão do lazer dos bailes e festas exigiu um 
projeto de  resistência coletiva e de uma forma de inserção social das populações negras. A  pesqui-
sa utiliza Metodologia da Afrodescendência no seu desenvolvimento,  traduzindo o sujeito pesquisar 
como o sujeito pesquisado. Utiliza dos instrumentos  da história oral e documental. O trabalho traz 
a formação da cidade de Juiz de Fora,  a constituição e transformação dos bairros negros. Discute a 
amplitude e a  importância desses clubes para a população negra, além de traduzir a inscrição dessa 
população na história urbana.

Rita de Cássia Tavares MEDEIROS (UFPEL; Clube Fica Ahí Pra Ir Dizendo). Crianças, 
infâncias e carnaval: um clube social negro em festa.  

Resumo: Este trabalho é parte de minha atividade no Clube Cultural Fica Ahí Pra Ir Dizendo, através da 
reaproximação do cotidiano do clube, ao assumir o cargo provisório de presidente do Conselho Deli-
berativo. Voltei aos espaços rememorados e trilhados desde a década de sessenta, como criança. Desde 
o final dos anos 1980, mais precisamente em 1989 comecei a atuar como professora da Universidade 
Federal de Pelotas, aonde sou uma professora e pesquisadora da área da infância. Escrevi este ensaio 
com o intuito de compartilhar elementos vinculados às experiências infantis num clube social negro 
da cidade de Pelotas cuja existência já ultrapassa os cem anos. As permanências e impermanências 
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vinculadas a própria história do Clube Social ressignificam jeitos de estar e viver na sociabilidade negra 
em uma cidade com profundas marcas da colonialidade que se avessa e por vezes se reconfigura em 
nosso cotidiano. Utilizo-me do conceito de SARMENTO (2012), sobre crianças e infâncias, de Beatriz 
NASCIMENTO(1987) e Alex RAATS(2019) para pensar o clube negro, e, em especial de Fernanda OLI-
VEIRA(2017) para permitir uma desordem no olhar específico sobre a história do Clube Cultural Fica 
Ahí. Tendo essas marcas teóricas como horizonte, apresento três costuras; o akilombamento infantil, 
a participação e a invenção de coletivos negros infantis, como possibilidades efetivas de resistência .

Rosi Marina RESENDE (UFRRJ). Criação do coletivo de relações étnico-raciais no 
Município de Paracambi: reflexões e perspectivas

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a criação do Movimento Negro CRER 
- Coletivo de Relações Étnico-Raciais e o significado desta iniciativa para a constituição de uma so-
ciedade antirracista. É inegável o protagonismo do movimento negro para a melhoria da situação de 
desigualdade em que a população negra foi e continua sendo submetida. As ações influenciaram na 
institucionalização das políticas públicas em prol da luta pela igualdade, porém, de acordo com a atual 
conjuntura nacional verifica-se a necessidade do fortalecimento do movimento negro a partir da sua 
base, levando-se em consideração que muitas conquistas foram perdidas ou correm risco de se perde-
rem. Nesse sentido, o Fórum Ubuntu e a UFRRJ, realizaram no período de maio a novembro de 2021 o 
curso Formação de Agentes Antirracista na Educação e na Sociedade. A partir das leituras e reflexões 
propostas, percebeu-se que a ação de grupos para discussão das temáticas étnico-raciais no âmbito dos 
diversos municípios é uma necessidade, assim, como projeto de propagação previsto como atividade 
final do curso, deu-se início ao movimento negro no município de Paracambi, em novembro de 2021. A 
finalidade é promover encontros para a reflexão de temáticas relacionadas ao racismo e a criação da 
sociedade antirracista; pleitear a criação da Coordenação de Igualdade Racial no âmbito do governo 
municipal e promover estudos sobre os traços culturais africanos e afro-brasileiros no município.

Rhuan Carlos FERNANDES (UNIVILLE). Os Clubes Sociais Negros e o IPHAN: (des)
caminhos do reconhecimento do Patrimônio Negro no Brasil.

A escravidão pautou-se pela desumanização e pela violência contra as populações africanas e sua des-
cendência na diáspora, gerando processos de resistência marcados pela preservação da cultura africana 
somados às trocas de saberes nas américas. No pós-abolição, as populações negras organizaram-se em 
clubes sociais em grande parte do território nacional a partir do século XIX, ampliando-se no século XX. 
E, mesmo em meio das dificuldades financeiras e estruturais, a luta pela continuidade das atividades 
dos clubes seguiu. Fato demostrado pela criação do Movimento Nacional de Clubes Sociais Negros em 
2009. No mesmo ano, o movimento clubista provoca o IPHAN para o reconhecimento coletivo desses 
clubes como patrimônio imaterial brasileiro, pleito que teve parecer contrário em 2015. Esta comunica-
ção se propõe a discutir os argumentos que constam no parecer realizado pelo IPHAN, no que diz res-
peito ao não reconhecimento dos clubes negros como patrimônio cultural por uma suposta confusão 
na escolha dos livros do tombo. A pesquisa ora apresentada busca analisar a ênfase dada pelo IPHAN 
aos critérios burocráticos - nem sempre bem delineados e por vezes conflituosos com a realidade das 
comunidades envolvidas – reforçando ainda mais o racismo estrutural e institucional na sociedade 
brasileira. As fontes primárias levantadas, como os pareces do IPHAN, foram mobilizados a partir do 
referencial teórico proposto por Silvio de Almeida, Martha Abreu, Eráclito Pereira, Jeruse Romão e Giane 
Vargas. Os resultados da pesquisa visam contribuir para a valorização dos patrimônios negros, em espe-
cial dos clubes sociais negros e o seu reconhecimento como patrimônio cultural nacional.
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Sandro Luis FERNANDES (PMC/SME – Curitiba). Clube Social Rio Banco: retratos 
dos negros e negras em Guarapuava (1950-1980). 

Resumo: Reflexões históricas e sociológicas a partir de fotografias realizadas na cidade de Guarapu-
ava (PR). Fotos do Clube Rio Branco, de sócios e atividades festivas realizadas envolvendo sócios e/
ou clube. Destaca-se a atuação dos negros afro-brasileiros dessa cidade na fundação do clube e nas 
atividades recreativas. A pesquisa original, iniciada em 1990 na FAFIG – atual UNICENTRO – tinha 
como objetivo entender o processo de formação do Clube Rio Branco, que por falta de documentação e 
experiência do pesquisador, limitou-se a um levantamento de dados. Esse primeiro projeto teve pouco 
êxito, apesar de recolher informações importantes imagéticas e entrevistas com membros do clube. A 
retomada das fontes primárias em 2013 após contato com grande número de outras fontes em arquivos 
pessoais teve como desafio reiniciar a análise. Parte desse acervo apresenta-se nessa comunicação, são 
fotos recolhidas nos últimos 40 anos que envolvem diretamente o clube ou sócios mostrando a inser-
ção do negro na sociedade guarapuavana  e também na inserção da cultura afrodescendente na cidade. 
Esse trabalho ao analisar as fotos propõe algumas reflexões, considerando a seguinte periodização e 
categorias de análise: décadas de 1950 a 1990, atividades dentro e fora do clube, representações dos 
negros e negras. O que se conclui é que o clube projetou o negro em Guarapuava relacionando-o às 
atividades festivas, mas o clube não conseguiu se manter como origem das produções afro-brasileiras 
na cidade, tampouco se manter como aglutinador da comunidade negra guarapuavana.

Sônia Teresinha Duarte de OLIVEIRA (Associação Satélite Prontidão). Afroteca da 
Associação Satélite Prontidão: literatura negra e formação do leitor.

O objetivo do presente texto consiste na análise da constituição da literatura negra no Brasil e sua 
importância na formação do leitor. A constituição da literatura negra foi fruto de um lento processo 
que, com o final da escravidão incluiu a aquisição do letramento, da escrita, e da cidadania. Ocorreu de 
forma gradual acompanhando os movimentos políticos e sociais pela valorização da identidade negra. 
A educação possibilita acesso a novas experiências escolares e sociais. Como consequência, a aquisição 
de letramento, escrita e cidadania possibilitou ao negro ingresso a espaços que antes era lhes negado. 
Percebe-se a partir destes estudos o quanto a literatura negra esteve e está presente na nossa história, 
apesar das dificuldades de visibilidade e publicação de suas obras. O acesso livre a estes materiais 
é possibilitado em bibliotecas e unidades de informação, assim como em instituições, organizações 
públicas e associações. Os Clubes Sociais Negros têm como preocupação histórica a constituição de 
um espaço de lazer, socialização e educação da população negra. A Biblioteca Comunitária Afroteca, 
da Associação Satélite Prontidão – ASP, cumpre a função social das bibliotecas comunitárias levando a 
informação a comunidade local. Destaca-se como instrumento de inclusão social pelo fato de localizar-
se num local periférico e vincular-se há uma associação com projetos de desenvolvimento cultural e 
educacional.

Vanessa Fraga de SOUZA (IFRS – Campus de Viamão). “Café com memórias”, uma 
atividade do Memorial da Associação Satélite Prontidão, ASP. 

Resumo: O Café com Memórias é uma atividade criada em 2019 pelo Memorial da Associação Satélite 
Prontidão - ASP. Essa atividade tem por objetivo o resgate da memória historiográfica da ASP por meio 
da história oral. A atividade se justifica pela importância da articulação entre gerações para o conhe-
cimento das expectativas e ações necessárias para o futuro da ASP. Buscou-se responder a seguinte 
pergunta: a juventude da ASP e a Velha Guarda da ASP têm os mesmos anseios e perspectivas de 
futuro em relação à instituição? Como metodologia adotou-se uma abordagem qualitativa, com fins 
exploratórios e utilizou como método de pesquisa o grupo focal. A atividade foi realizada em 2022, 
com 3 grupos com no máximo 5 associados, além de 1 coordenador e um secretário em cada grupo. O 
registro foi realizado por meio de gravação de áudio e registro em caderno de campo. Com roteiro de 
perguntas previamente elaboradas, os temas eram lançados para que os participantes se expressassem 



26

livremente. O público alvo foi a Juventude ASP e da Velha Guarda prontista. Como resultados parciais 
verificou-se que a preocupação comum é a continuidade e existência da ASP. Houve relatos sobre 
padrões de comportamento, as famílias negras e a mudança de território que gerou esvaziamento do 
clube e significado social da ASP na comunidade negra. Como considerações finais, sugere-se que o 
Café com Memórias faça parte do calendário institucional, tornando a ASP produtora de conhecimentos 
a respeito de sua própria história.

Véra Neusa LOPES (NEABI-UFRGS). Fragmentos de memória de uma caminhada em 
construção.

Perfil biográfico: Licenciada e Bacharel em Ciências Sociais e Especialista em Planejamento da Educa-
ção. Professora aposentada da Rede Estadual de Ensino e Técnica em Educação aposentada da Secreta-
ria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul; assessora dos Agentes de Pastoral Negros/Rio Grande 
do Sul, para Assuntos de Planejamento na Área da Educação. Atualmente participa do Programa de 
Educação Anti-Racista no Cotidiano Escolar e Acadêmico (DEDS/UFRGS) no período de 2004 a 2010. 
Integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Indígenas e Africanos (NEABI/UFRGS). Integrante da 
Equipe de Elaboração do Matéria Pedagógico Arte Negra na Escola (DEDS/UFRGS). Membro da Comis-
são da Verdade sobre a Escravidão Negra no RS (OAB/RS). Entre outras publicações, é organizadora do 
livro Da África aos indígenas do Brasil. Caminhos para o estudo da história e cultura afro-brasileira e 
indígena (2016). Resumo da exposição na mesa de discussão: A exposição apresenta pessoas, momen-
tos e lugares que marcaram a trajetória pessoal e profissional de Véra Neusa Lopes, brasileira, negra, 
professora. Destaca o momento de ruptura nessa trajetória, quando se vê diante de uma situação inusi-
tada: ser uma professora, com escolaridade de 3º grau, portanto, letrada, e, ao mesmo tempo, totalmen-
te ignorante em assunto da maior relevância para si e seus alunos, a história do negro na sociedade 
brasileira, e o papel que desempenharam e desempenham na construção do país. Destaca os escritos 
de Norton Correa sobre o batuque no Rio Grande do Sul como provocadores de mudanças que se ope-
rariam em sua vida pessoal e profissional. E a professora Geraldina da Silva como a primeira pessoa 
com quem trocou ideias sobre a questão do negro e a educação, de quem ouviu sugestões. A partir daí 
relata sua imersão na temática negra e sua presença em diferentes tempos e espaços, tanto na esfera 
pública quanto privada, num tempo que já tem cinquenta anos de existência.   

Vera Regina Santos TRIUMPHO (Pastoral Negros / APNs). Mesa de discussão: Mu-
lheres negras clubistas e educação. 

Perfil biográfico: Licenciada em Letras – língua e literatura portuguesa e inglesa; professora aposenta-
da da rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul. Foi assessora técnica da Secretaria de Educação do 
Rio Grande do Sul e nesta condição coordenou no período de 1987 a 1991 o projeto pioneiro “O negro 
e a Educação”, que incluiu a História e a Cultura no povo negro nos currículos escolares. Nos anos de 
1983-1984, na coordenação do Departamento Cultural da Sociedade Floresta Aurora, organizou o I e o 
II Encontro Nacional sobre a Realidade do Negro na Educação. Foi Coordenadora estadual dos Agentes 
de Pastoral Negros do Regional Sul 3, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e coordena-
dora do Coletivo Estadual de Educadores Negros dos Agentes de Pastoral Negros (APNs/RS). Integrou o 
Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) para Valorização da População Negra do Ministério da Justiça 
no período de 1996 até 1999 e organizou o livro Rio Grande do Sul: aspectos da negritude (1991).

***
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