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RESUMO
O artigo apresenta alguns relatos de mulheres de um clube social negro fundado em 1903 e as relações
de poder que se estabeleceram ao longo de um século de existência desta organização, o Clube Treze
de Maio, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, extremo sul do Brasil. Problematiza, todavia,
a presença do que Raymond Williams (2003) chama de cultura efetivamente vivida e as representações
do que seria o padrão ideal de comportamento, estética e de sexualidade, que via de regra deveria ser
constantemente vigiada, reprimida, negada. 
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Um clube social negro, suas rainhas e a cultura efetivamente vivida 
Este artigo traz a discussão de resultados parciais de uma pesquisa em desenvolvi

mento4, cujo foco recai nas narrativas e histórias de vida de rainhas e princesas dos certames
de beleza que o Clube Treze de Maio promovia como parte de seu projeto de visibilidade
negra na cidade de Santa Maria, em meio a uma sociedade racista, segregacionista e machista
localizada no Sul do Brasil. 

Analisamos alguns extratos das falas de entrevistas concedidas por mulheres negras
que conquistaram títulos em certames de beleza promovidos pelo Clube Treze de Maio, o
“Treze”, no período do seu apogeu, de 1960 a 1980: Alcione Flores do Amaral (70 anos), Rai
nha do Carnaval de 1970; Célia Claro (69 anos), Rainha de Festa da Inauguração do Prédio
Novo, em 1966; Izoete Soares Ribeiro (70 anos), Rainha de Festa em 1966. Analisamos tam
bém o relato de uma “Presidenta” do Treze, Maria Emery Santos Lopes (94 anos).  E, para
tanto, na brevidade do espaço deste artigo, articulamos gênero, classe social e poder a fim
de empreender uma análise cultural cujas bases se ligam às reflexões alinhadas com os Es
tudos Culturais, sobretudo o estudo de Raymond Williams (2003) sobre as tradições seletivas. 

1 Trabalho apresentado no GT “Usos do corpo; comportamentos e quotidianos pósgénero como estratégias de
agenciamento” do V Congresso Internacional em Estudos Culturais: Género, Direitos Humanos e Ativismos. 
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FABICO/UFRGS. Conselheira da Fundação Cultural Palmares (MinC).  email: giane2.vargasescobar@gmail.com
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Neste sentido, elegemos a noção de análise cultural preconizada por Williams, sobre
tudo no segundo capítulo de The long revolution (2003), em que ele distingue três níveis de
cultura: 1) a cultura vivida em um determinado tempo e lugar, que apenas se encontra to
talmente acessível para aqueles que vivem ou viveram nesse espaçotempo; 2) a cultura re
gistrada, desde a arte até os fatos mais cotidianos, isto é, a cultura documentada de um
período; e 3) a cultura da tradição seletiva, fator vinculante entre a cultura vivida e os regis
tros da cultura em distintos períodos.

Williams (2003) observa que quando a cultura de um período já não é presente, ou seja,
não é mais uma cultura vivida, o passado sobrevive, ainda que de maneira mais restrita, nos
documentos deixados por essa e/ou acerca dessa cultura. E, através da cultura registrada, é
possível obter uma ideia razoavelmente clara sobre o acervo cultural, os padrões gerais de
atividade e os valores de tal período. Contudo, permeando a sobrevivência da cultura de de
terminado período há seleções (do que constitui acervo, de quais são efetivamente os pa
drões e valores culturais, por exemplo), que se dão no momento mesmo em que essa cultura
é vivida, mas, também, nos próximos períodos, formando, de modo gradual, em continui
dades e rupturas que acontecem em cada época subsequente, uma tradição. 

É muito importante tratar de entender o funcionamento de uma tradição seletiva. Até certo
ponto, a seleção começa dentro do mesmo período; de toda massa de atividades se sele
cionam certas coisas, se lhes dá valor e ênfase. Em geral esta seleção refletirá a organização
do período em seu conjunto, ainda que isto não signifique que mais adiante os valores e
ênfases se confirmem (WILLIAMS, 2003, p. 59). 

Um exemplo disso pode ser apontado na consulta a dados documentais em acervos de
jornais, pois se à cultura vivida correspondem os acontecimentos que estavam em curso em
determinado tempo e lugar; o agendamento do que e de quem é notícia, no momento do
registro desses fatos, isto é, quando eles adquirem o estatuto de acontecimentos jornalísti
cos, já se constituiu em uma primeira seleção; e, finalmente, quando acontece a busca pelos
registros dessas fontes, é muito provável ela seja orientada pelos propósitos atuais da pes
quisa que originou a consulta, o que institui a tradição seletiva. “Teoricamente, um período
se documenta; na prática, essa documentação é absorvida por uma tradição seletiva, e
ambos são diferentes da cultura vivida” (WILLIAMS, 2003, p. 59). 

Nesse sentido, optamos neste artigo por evidenciar e discutir os relatos dessas mulheres
como um lugar de contínua seleção e interpretação das tradições da cultura efetivamente
vivida. 

Apresentação dos relatos e discussão dos dados da cultura vivida
O apelo ao comportamento ordeiro e aos bons modos como imagens desejadas do

negro sobre si e sobre os componentes do seu grupo étnico/racial vem de longe (GOMES,
2008). Segundo Nilma Lino Gomes (2008, p. 143) é nesse espelho social que o negro brasileiro
tem se olhado. A autora ressalta que, assim, ele se constrói como sujeito imerso numa tensão
entre uma imagem socialmente construída em um processo de dominação e a luta pela cons
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trução de uma autoimagem positiva. Não permitir que tal imagem social destrua a sua auto
imagem é um desafio. 

Assim é possível perceber que nos clubes sociais negros os desafios dos idealizadores
foram imensos, pois eles tinham em mente desconstruir séculos de imagens negativas e es
tigmatizadas sobre o negro, ou seja, construir uma autoimagem, “um novo negro”, segundo
Gomes (2008, p. 143). 

São frequentes, entre as mulheres entrevistadas para esta pesquisa, os relatos sobre a
forma rígida e o controle sobre os corpos das moças e dos rapazes, embora em graus dife
rentes, recaindo sobre as mulheres maior severidade. Eram os diretores de salão, os diretores
do clube e suas esposas que controlavam o que vestir, como vestir, como se comportar, quem
podia e quem não podia entrar no Treze, conforme explica Alcione,

(...) Eu ganhei da minha mãe, na época do natal, um macacão tomara que caia, comprado
na Elegância Feminina, e tinha uma festa aqui. E eu vim de macacão. Fiquei lá na calçada.
Porque a pessoa que estava na porta disse assim pra mim: Alcione tu não pode entrar! E eu
disse: Por quê? Porque tu tá de macacão. E a festa era de vestido. E daí, dali eu fui pra casa,
troquei a roupa, e voltei e fiquei no baile. Mas, isso assim sabe realmente não me incomo
dou. Mas, eu ouço, hoje, amigos meus dizendo, por exemplo, que uma pessoa que era militar,
que veio de Porto Alegre, e não trouxe o traje. Os homens só entravam de traje aqui, com
pleto. Depois, uns anos depois, abriu pra um casaco, pra uma cor e a calça de outra. E às
vezes, até com a gola na orelha, sem gravata, que ficou na moda. Mas, naquela época, ele
veio pra Santa Maria, e só trouxe a roupa, que era uma roupa de gala do quartel que ele
pertencia, e não poderia frequentar aquele baile, que estava acontecendo aqui. E ele chegou
e não permitiram que ele entrasse. Daí, ele voltou em casa, botou a roupa de gala do quartel
e veio. E ele reclama disso com muita mágoa até hoje. Eu não tive esse tipo de sentimento.
(AMARAL, 2013. Entrevista concedida à Giane Vargas Escobar).

Segundo Ilza, a mocidade reclamava das atitudes dos mais velhos, mas ela levou na
“brincadeira” quando foi abordada em um baile por estar usando e “ousando” com uma
roupa mais decotada. 

(...) a gente reclamava. As gurias quando abraçavam os namorados e não podia muito. Um
dia eu fiz um vestido e tinha um decote nas costas, um pouquinho maior, aí eu não lembro se
foi a mãe da Alcione, que reclamou que aquele vestido estava muito decotado. Naquela época
era ousado. Isso foi em um Baile de Primavera. Ela falou isso diretamente pra mim, mas eu
levei na brincadeira. (MOREIRA, 2013. Entrevista concedida à Giane Vargas Escobar).

Conforme relata Alcione, no interior do Treze, durante o baile, a mínima demonstração
de intimidade era contida, a vigilância era constante e, em consequência, aqueles que ousa
vam quebrar as regras eram “convidados” a sair do salão, dirigindose a uma salinha para
uma “conversa” reservada com um dos dirigentes. 

(...) Não. Nem o rosto podia ser colado. Muito menos alguma coisa a mais, tipo beijo. E se
eles fizessem, e claro, havia pessoas que tentavam fazer. Mas, essas pessoas eram... eu disse
que tinham aquelas pessoas que eram diretoras de salão. Então, elas chegavam e diziam:
olha, tu não está se comportando...  Normalmente chamavam o rapaz, traziam pra cá, pra
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aquela salinha, a salinha que vocês utilizam hoje pra computadores, ali. Então, naquela sala
eles eram convidados a sentar e diziam: olha tu não está te comportando, se a coisa fosse
considerada muito grave eles eram punidos e não poderiam vir nas próximas promoções do
clube, por um determinado tempo. (AMARAL, 2013. Entrevista concedida à Giane Vargas
Escobar).

Embora a rigidez e o controle dos jovens por parte dos mais velhos, para algumas destas
mulheres, como, por exemplo, se observa na fala de Izoete, o significado dessas ações repres
sivas serviram para ajudar em suas formações e discernir o que era certo do que era errado. 

Eu me lembro de uma vez que apagou a luz, era baile, apagou a luz e alguém falou, falou lá
no palco que as meninas para ficarem na parte de cima e os rapazes descerem tudo!” (risos).
(...) na época né, tudo isso, é como eu te disse, ajudou na formação da gente. A gente sabia
o que era certo, o que era errado né? Errava se queria. (RIBEIRO, 2013. Entrevista concedida
à Giane Vargas Escobar).

A festa, para além do local de sociabilidade, lazer e estratégia de visibilidade negra, era
o lugar das fronteiras, de evidenciar as relações de poder, entre homens e mulheres, entre
jovens e velhos, entre casados e solteiros, e de um paradoxal empoderamento feminino, por
meio do poder masculino, afinal “mulher de presidente, presidenta é”: 

(...) O meu marido era Presidente e eu era também né! A Dejanira também foi Presidenta,
porque o Sadi Vasconcelos foi Presidente... ela era esposa dele né, tomava conta. A parte
da ala feminina era com nós! O modo de dançar, o que tava fazendo alguma coisa meia er
rada... a gente... só no olhar... eu só fazia uma sãinha5 assim (risos)...  elas entendiam! Na
quele tempo queriam dançar com o rostinho colado né (risos)... eu só fazia assim ó, ó! Elas
entendiam! Não chamava a atenção assim né! Só fazia uma sãnha (risos)! Mas foi muito
bom, sabe! Bah! Mas eles eram muito bons, os rapazes, nunca faziam nada! Tinha um se
nhor que era do Conselho Fiscal, era diretor, mas ele era sério, sério e ele se parava assim ó,
perto da parede ou numa mesa e bem sério! A mocidade dançando e tudo por ali, mas nin
guém saía fora do ritmo!  Porque ele era de respeito, só o olhar dele e a posição dele era de
respeito! (LOPES, 2015. Entrevista concedida à Giane Vargas Escobar).

Maria Emery Santos Lopes foi casada com Antão Lopes, antigo Presidente do Clube Treze
de Maio. Ela explicou que uma das suas responsabilidades como “Presidenta” era impedir a
aproximação dos pares e com a autoridade que lhe era conferida, “bater no ombro” dos ca
sais que se “comportavam mal”, conforme confirma Célia Claro.

Ele chamava a pessoa e ela tinha que ir para a secretaria. (...) Depois a mocidade dizia que
só os velhos, só coroas que dirigem este clube! E depois entraram os mais novos e só deu
para trás! A mocidade reclamava dos velhos e dizia que era só velho que mandava. E depois
sumiu tudo o que tinha dentro da sociedade. De coisas boas a gente não esquece! Eu gosto
de recordar o passado! Eu gosto de recordar que nem sei! E depois o Antão saiu da diretoria
e não quis ir mais! (LOPES, 2015. Entrevista concedida à Giane Vargas Escobar).

5 A palavra, dita de modo muito particular pela entrevistada, corresponde a “senha”, um sinal, um código.
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(...) Inclusive minha mãe que era da diretoria, foi da diretoria. Muitas vezes
tinha as funções das senhoras que era não deixar os pares se aproximarem
demais! E a mãe foi muito de bater no ombrinho... “oh tá muito junto,
sabe? A minha mãe era uma delas! “Não dá para afastar um pouquinho?”
Mas era uma época boa! (CLARO,  2015. Entrevista concedida à Giane
Vargas Escobar).

Segundo Giacomini (2006, p. 143) a festa, constitui um importante divisor de águas.
Momento de sociabilidade por excelência, de encontro do grupo, de fruição dos outros e de
si mesmo, que desempenha papel central na vida coletiva e na formação dos indivíduos.
Assim, era por meio da festa, da aparência cuidadosa e impecável, com luvas, rendas, cetins,
brilhos, pérolas, que as mulheres negras se faziam representar no interior do Treze de Maio,
que permaneceu ao longo de quase um século como um local de sociabilidade. Seu quadro
social se diferenciava do que frequentava o outro clube negro, o União Familiar, localizado
na periferia da cidade. Ou seja, ainda que oriundos no passado de negros que vieram para o
Brasil como escravizados depois de sua captura em África, os frequentadores dos dois clubes
sociais negros tinham posições diferentes na sociedade santamariense: “um conjunto de
indivíduos ocupando uma posição social parecida na origem são separados no curso do
tempo por diferenças associadas à evolução do volume e da estrutura do seu capital” (BOUR
DIEU, 1979, p.124).

Assim, as mulheres do Treze faziam parte de uma “elite negra” santamariense. Mas,
ser parte disso, segundo Alcione, exigia o cumprimento de normas de comportamento no
interior do clube, o que no nível da cultura vivida daquela sociedade dava conta de valores,
condutas e privilégios diferentes entre homens e mulheres. 

Eu estava inserida nesse período. Pra mim, todas as coisas eram normais. Eu não lembro
assim, de ficar furiosa com o 13 de Maio por causa de algumas normas. Mas nós éramos,
os bailes eram com a luz bem clara. Os nossos pais nos acompanhavam nas festas, nos bai
les. Já tô falando mais lá na adolescência, né. E havia os diretores de salão. Então, eles ve
rificavam se tu estava tendo um comportamento que eles considerassem impróprio praquela
festa. Por exemplo, dançar com rosto colado com um rapaz não podia, era feio. E a gente
entrava com os pais, ou com alguém responsável. Ninguém saia daqui pra ir ali fora e voltar.
Essas coisas não me atingiram, assim. Eu obedecia, não tinha problema. A minha mãe estava
sempre de olho, vendo com quem que eu dançava, como é que eu dançava... (AMARAL,
2013. Entrevista concedida à Giane Vargas Escobar).

Assim, esse “feminino desejável” se formava através do processo de socialização dos
papéis de gênero, que se dava no âmbito da família primeiramente, mas tinha no clube a
ambiência para a cristalização de tradições seletivas que associavam papéis sociais a cada
um dos sexos, determinando as diferenças no comportamento de homens e de mulheres
(AMÂNCIO, 1994).

No Treze, a tradição seletiva dos associados levava a construções identitárias “marcadas
pela diferença”, pois não era “qualquer negro” que podia frequentar o clube, assim como
não era permitido o ingresso de brancos em seu espaço. Segundo Woodward (2000), a iden
tidade é relacional e marcada por meio de símbolos. Existe uma associação entre a identidade
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da pessoa e as coisas que uma pessoa usa. Assim, a construção da identidade é tanto sim
bólica quanto social. 

Em relação às mulheres negras, a tradição seletiva se forma no plano da moral, pois
não era “qualquer mulher negra” que poderia frequentar o Clube Treze de Maio. Além das
relações de poder legitimadas pelo crivo do homem negro, isto é, os dirigentes (sempre ho
mens) que definiam quem podia ou não permanecer dentro do clube, elas precisavam tam
bém passar pelo “olhar” das mulheres bem casadas ou moças “que não se perderam” para
poder ali frequentar. Ou seja, o clube não admitia em seus quadros mulheres separadas, viú
vas, mães solteiras ou aquelas viviam junto aos seus companheiros, fora do casamento.

[...] Agora, mães solteiras, mulheres separadas. É uma coisa da época, não é uma coisa do
Treze de Maio. É uma coisa da sociedade em geral. O mesmo acontecia no Caixeral, no Co
mercial. Eu tenho hoje uma certa culpa com relação a algumas amigas minhas, que tiveram
filhos naquela época, fora do casamento, e que a minha família dizia: olha, a partir de agora,
eu acho bom que tu não ande com a fulana. Eu acho isso horrível hoje, mas fazia parte, né?
Tu não escolhe a data que tu vive. Entende? Eu vivi aquela época. E naquela época não podia.
Hoje, eu tenho tipo uma dívida com essas amigas, que tiveram essa, não sei, infelicidade,
não sei o que é. E essas coisas, diziam assim: “a moça se perdeu”. Entende? Quando ela
tinha relacionamento sexual, antes do casamento. Mas, ao mesmo tempo em que eu me
sinto desconfortável com isso, eu entendo que era a época. (AMARAL, 2013. Entrevista con
cedida à Giane Vargas Escobar).

Na fala da entrevistada, é possível reconhecer mais uma tradição seletiva, pois ela atribui
ao Zeitgeist a discriminação às mulheres cujo comportamento não se alinhasse a regras e
padrões que atestam profundas desigualdades de gênero perpetradas tanto no clube social
negro quanto na sociedade branca. Ela apela à índole do tempo para explicar desigualdades
que vinham sendo combatidas, especialmente a partir do final dos anos 1960, por movimen
tos que reivindicavam os direitos civis das mulheres e dos negros. Ainda que tais movimentos
de reivindicações cidadãs tenham tido maior visibilidade nos Estados Unidos, visando a abolir
a discriminação e a segregação racial e reconhecer igualdade de gênero naquele país, são
inegáveis as repercussões que tiveram no mundo inteiro, inclusive no Brasil, onde um movi
mento feminista contava, por exemplo, com expoentes na mídia como Heloneida Studart
(Revista Manchete) e Carmen da Silva (Revista Cláudia).

Conclusão
Nesta breve análise foi possível apontar alguns níveis de seleção que formam, afinal,

uma tradição em relação às mulheres negras. Na cultura vivida, uma seleção de cunho social
já se dava através de quem podia se associar ao Clube Treze de Maio, pois se tratava de uma
“elite negra” que excluía os negros da periferia. Apontamos, ainda, uma seleção de um “fe
minino desejável”, que operava de acordo com padrões morais que segregavam as “mulheres
perdidas”. 

Os padrões que marcaram as práticas sociais naquele específico momento e na parti
cular formação do clube, bem como as maneiras como foram vividos, experimentados e, por
vezes, reinventados pelas mulheres entrevistadas, de maneira a se tornarem as “suas práticas
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sociais”, constituíramse no seu modo de organização.  Ou seja, para perscrutar os padrões
culturais pelo quais operava o Treze, lugar de sociabilidade, rigidez, moralidade e relações
de poder, no processo analítico deste artigo rastreamos  regularidades e rupturas, tendo em
conta, para tanto, os relatos do que efetivamente foi vivido pelas mulheres.

Dessa forma, em camadas de seleções se formaram tradições de desigualdade de gê
nero, poder e de classe no interior do terceiro clube social negro mais antigo do Estado do
Rio Grande do Sul, o Clube Treze de Maio. 
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