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Prefácio 

 O Varanda Cultural apresenta parte da 
História do Brasil que ainda não foi devidamente 
valorizada pela Academia. A História também é o 
resultado de tensões políticas do presente e do 
passado, e durante décadas as Universidades 
branquearam o conhecimento, negligenciando os 
grandes impérios do continente africano. E no Rio 
Grande do Sul não seria diferente: as culturas 
brancas foram consideradas as que construíram 
nosso Estado. Nada mais falso.
 Por  isso a  pesquisa do Mestre Gr iô 
Prudêncio, que evidencia a contribuição afro‐
brasileira na construção da identidade sul‐rio‐
grandense.
 O livro nasceu da percepção em uma escola 
pública de Porto Alegre depois da apresentação do 
nosso espetáculo de bonecos (Uma Realeza 
Africana, obra de ficção inspirada no príncipe 
Custódio): a imagem de centenas de crianças no 
pátio com mochilas estampando desenhos de 
heróis e heroínas brancas da televisão. A História 
estava ali silenciosamente tensionada e estampada 
em um desenho direcionado ao público infantil.  
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 grande desafio do Projeto Literário O 1
Revisitando a História  é revelar a presença 
das mulheres e homens negros que viveram 

entre os séculos 18 e 20. O objetivo é recriar o 
processo de empoderamento de dez personalidades 
negras, na região sul do país. Embora fortes vestígios 
no âmbito da cultura dos saberes e fazeres 
evidenciem a contribuição afro‐brasileira na 
construção da identidade rio‐grandense, raríssimos 
são os registros documentais  na historiografia.  

2
 As Rodas de Troca de Saberes e Fazeres  foram 
buscar informações com diversos historiadores (as) e 
pesquisadores (as) e a maioria das referências 
encontradas se encontram no âmbito da oralidade. 
Certamente essa falta de registro histórico de 
resistência da população negra está associada ao 
processo de negação dos valores culturais afro‐
brasileiros pela ideologia eurocêntrica. 

 Embora  estes valores tenham figurado em 
todos os momentos da História do Brasil, a 
invisibil idade imposta pelos colonizadores 
esconderam a maioria dos marcos de protagonismo 
da população negra. 

 Com o Projeto Literário Revisitando a História, 
pretendemos ressaltar nossa preferência em trazer à 
luz da sociedade aqueles fatos do cotidiano, 
referendados pela oralidade de seus atores sociais.       

Apresentação
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 Por isso a oralidade é um patrimônio cultural 
que nos permite ver, observar, ampliar nossos 
conhecimentos sobre o que aconteceu no passado. E 
é nesse cenário que vamos encontrar uma forma de 
resistência do povo negro, peculiar do sul do país.
 Com este projeto pretendemos descortinar 
outros tantos nomes de mulheres negras e homens 
negros que certamente contribuíram para a história 
do Rio Grande do Sul, mas, que por ineficiência da 
sociedade machista e racista, continuam na 
invisibilidade. 
 Na perspectiva de contribuir para a formação 
da identidade cultural sul rio‐grandense, não 
podemos deixar de lamentar a falta de empenho do 
campo acadêmico da nossa sociedade em 
estabelecer incentivos para a publicação das 
pesquisas historiográficas, de modo  que a sociedade 
possa conhecer e reconhecer o devido valor de 
nossos heróis negros.
 Aproveitamos para agradecer a contribuição 
com fontes de pesquisa e com a revisão dos textos à 
Mestra Maria da Conceição de Matos Peixoto, com 
graduação em Letras e pós‐graduação em História e 
Cultura Africana e Afro‐brasileira.  Palestrante e 
facilitadora das Rodas de Troca de Saberes e Fazeres.

Mestre Griô Prudêncio
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1. Projeto Literário Revisitando a História: Registrando novas 
narrativas dos movimentos sociais
2. Roda de Troca de Saberes: vivências da nossa memória ancestral.



Mãe Preta Luciana Lealdina de Araújo
Uma Mestra Griô no Dom de Servir, 

Dom de Educar

o dia 13 de junho de 1870, nasceu em Porto NAlegre Luciana Lealdina de Araújo. Menina 
negra, filha de escrava,  ainda jovem mudou 

com sua família para Pelotas. Lá ela se deparou com 
a triste realidade de muitas meninas negras e órfãs 
desamparadas. Naquele tempo não havia nenhuma 
instituição que acolhesse essas meninas, e Luciana 
vendo isso, se compadeceu.

 Certo dia, a jovem foi acometida por 
tuberculose.  Neste período, na maior parte das 
vezes, ao saber de sua contaminação, os doentes 
temiam por seu futuro, pois se consideravam 
condenados a uma morte precoce e dolorosa,  
explica a pesquisadora Lorena Almeida Gill. Mas 
Luciana decidiu pela fé. Diante da gravidade do 
diagnóstico, fez uma promessa ao santo de 
devoção, o São Benedito: caso ficasse curada 
ajudaria a construir uma casa para abrigar meninas 
pobres. 

 Eram tempos de muita privação e as 
condições sociais e de higiene das áreas urbanas 
favorecia o  surgimento das epidemias de 
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tuberculose. Nesta época, a doença era tratada com 
boa alimentação, repouso e incorporava o clima das 
montanhas. Para isso, os pacientes eram isolados 
em sanatórios e provisórios.

 Luciana ficou muitos meses em isolamento, 
cumprindo a orientação médica rigorosamente. 
Eram dias favoráveis  para muitas reflexões. Após o 
restabelecimento de sua saúde, retomava suas 
atividades com uma determinação maior do que 
antes. Ela passou a abrigar meninas negras, órfãs, 
que não eram aceitas em outras instituições. Tendo 
sido agraciada com a cura da doença, cumpriu a 
promessa e, no dia 13 de maio de 1901, fundou o Asilo 
São Benedito, em Pelotas, local onde as meninas 
negras tinham casa, comida e educação.

 Depois de muito esforço para obter o apoio 
das pessoas generosas para garantir as melhores 
condições educacionais para as meninas do asilo, 
Luciana Lealdina de Araújo, com a ajuda de sua 
amiga Florentina Ferreira e de suas três filhas: Alice, 
Avelina e Julieta, deram origem ao Orfanato São 
Benedito, na cidade de Bagé, em 1908. Desde então 
passou a ser conhecida como Mãe Preta.

 Com o objetivo de “amparar e instruir 
meninas pobres desvalidas, ou seja, órfãs, 
enjeitadas, expostas e sem distinção de cor”, 
(Ca lde i ra  & Amara l ) ,  a  jovem dedicou‐se 
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intensamente à assistência social, dando uma 
atenção especial às crianças negras, filhas de ex‐
escravos.

 Nesse contexto, Mãe Preta rompeu todos os 
paradigmas deixando seus ensinamentos que se 
alargaram por muitas gerações. Mesmo com as 
restrições econômicas e sociais impostas pela 
sociedade da época, sua  determinação rompeu os 
limites  e conquistou outros horizontes.

 Neste período Pelotas precisava de 
alternativas para garantir a educação às crianças das 
classes populares, pois o número de abandonadas e 
a condição de vulnerabilidade social dos pais sem 
condições de sustento de seus filhos  eram 
assustadores uma vez que o poder público não  
oferecia nenhuma alternativa para a solução das 
desigualdades sociais. 

 Luciana Lealdina de Araújo morreu em 1930. 
Era mulher negra, filha de escrava, que apesar de 
todas as condições desfavoráveis, desafiou o 
sistema educacional da época para enfrentar as 
desigualdades sociais do Rio Grande do Sul. Lutar 
pela formação integral das crianças era sua razão de 
vida, e mais do que isso, chamava a atenção de 
todos  por sua generosidade e determinação na 
defesa dos direitos humanos.  
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João Cândido Felisberto, 
o Herói da Revolta da Chibata

Um Guerreiro Negro do Rio Grande do Sul

i lho de escravos, João Cândido FFelisberto  nasceu em 1880, oito anos 
antes da Abolição da Escravatura, 

nove anos antes da Proclamação da República. 
Cresceu e os sonhos de adolescente inundaram seus 
pensamentos.  Despertou sua liderança política 
precocemente. Por isso, aos 13 anos integrou o 
serviço do governo durante a Revolução Federalista 
do Rio Grande do Sul.  Com 14 anos se alistou no 
Arsenal de Guerra do Exército e aos 15 anos entrou 
para a Escola de Aprendizes Marinheiros de Porto 
Alegre. Cinco anos depois foi promovido a 
marinheiro de primeira classe e com 21 anos foi 
promovido a cabo‐de‐esquadra, tendo sido depois 
novamente rebaixado a marinheiro de primeira 
classe por ter introduzido no navio um jogo de 
baralho. Serviu à Marinha do Brasil por 15 anos, 
tempo durante o qual viajou por este e outros 
países.

 Sua vida, todavia, passaria por outras 
transformações marcadas pelo movimento 
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conhecido como Revolta da Chibata. Iniciado no Rio 
de Janeiro em 1910, o movimento de revolta ocorreu 
porque os marinheiros decidiram se rebelar contra o 
desumano castigo aos quais eram submetidos os 
marinheiros brasileiros.

 João Cândido já havia entregado uma carta 
ao presidente da República, Nilo Peçanha, 
solicitando o fim da chibata, mas nada foi feito. A 
revolta dos marujos contra os maus tratos estava 
em todos os navios e ganhava força a cada castigo 
aplicado. A carta exigia o fim da chibata, melhoria do 
soldo, da alimentação e melhores condições de 
trabalho nos navios.

 João Cândido, então, assumiu o controle dos 
principais navios da frota, os encouraçados Minas 
Gerais, São Paulo e Deodoro, além do cruzador 
Bahia. Os canhões foram apontados contra a sede 
do Governo Federal e os marinheiros em sua maioria 
negros, mulatos e migrantes nordestinos pediam o 
fim dos castigos físicos, aplicados pelo uso da 
chibata e melhores condições de trabalho na 
Marinha.

 Em um depoimento do presidente da 
Associação Brasileira de Imprensa, o jornalista 
Domingos Meirelles recorda a reportagem 
produzida por ele a respeito do navio de guerra que 
participou da chamada Revolta da Chibata. Revela o 
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jornalista, que durante sua visita ao Encouraçado 
São Paulo, ficou muito surpreso com as condições 
de trabalho dos marinheiros naquela época, 
concluindo que o navio era a “estratificação cruel da 
sociedade”. Capaz de se sentir indignado, ele 
concluiu: “Cerca de 1.500 marinheiros dormiam no 
convés, nos corredores. Tinham tratamento 
comparado aos escravos. Logo, a Revolta da 
Chibata tinha foco de denúncia social”.

 Para muitos historiadores João Cândido 
Felisberto ficou conhecido como o “Almirante 
Negro”, o marinheiro brasileiro  que comandou a 
Revolta dos Marinheiros do Rio de Janeiro  em 1910.

 Pois é... a Revolta da Chibata tornou‐se  um 
marco para a história de  enfrentamento dos negros 
ao regime escravista  mantido, depois de duas 
décadas da abolição, pela Marinha do Brasil.  
Podemos dizer que as inúmeras narrativas sobre ele 
trazem em sua complexidade semelhança com a 
Caminhada Griô porque expõem a pluralidade de 
estratégias políticas para garantir os direitos 
humanos dos negros no sul do país. 

 É certo que o movimento trouxe o fim dos 
castigos corporais aos marinheiros e outros 
benefícios, contudo ao Mestre dos Mares trouxe 
grandes sofrimentos psicossociais.  Com o 
encerramento da rebelião, ele ainda permaneceu 
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trabalhando por um tempo, mas foi desligado da 
Marinha.  Mais tarde, o marinheiro que ajudou a 
livrar o país da chibata, decidiu voltar para sua 
cidade natal, escreveu para amigos de infância, mas 
as respostas às cartas nunca vieram. Começou, 
então, a procurar trabalho no Rio de Janeiro, bateu 
em portas de várias embarcações, mas a resposta 
era sempre negativa. Então, o trabalho com o 
mercado de peixe  passou a ser sua principal fonte 
de renda garantindo  o sustento da família, que 
crescia com o passar dos anos.

 João Cândido, contudo, não desistiu de 
defender os direitos humanos. Sabedor de seus 
direitos, o marinheiro lutou como pôde por 
melhorias no lugar onde morava. Seu nome era 
certo nas listas de pedidos de asfalto e saneamento 
encaminhados à prefeitura. Mantinha sua dignidade 
até nas pequenas coisas.  Durante o Governo de 
Getúlio Vargas integrou o Partido Comunista Ação 
Integralista Brasileira (AIB) e mesmo depois de 
muitos anos, o Mestre dos Mares  seria acusado de 
subversivo e até o fim da sua vida continuou sendo 
“vigiado” pelas autoridades militares.

  Pai de muitos filhos faleceu em 1969 aos 89 
anos na cidade de São João do Meriti, no Rio de 
Janeiro. João Cândido entrou para história como o 
maior ícone de um povo com vontade de conhecer a 
si mesmo na sua ousadia e lucidez. 
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Guerreiras Preta Ana e Ana “Mamuda” 
 Mulheres Negras nas Trincheiras

dos Lanceiros Negros.

ão é novidade o fato de que os Nlanceiros negros desempenharam 
papel  fundamental  durante a 

Revolução Farroupilha. Eram negros livres e 
alforriados, recrutados entre os negros campeiros e 
domadores da região sul do Estado, especialmente 
nas proximidades da Serra dos Tapes e do Herval, e 
nas localidades de Piratini, Caçapava do Sul, 
Encruzilhada do Sul, Arroio Grande e Canguçu, como 
relatam os pesquisadores Vinicius de Oliveira e 
Daniela de Carvalho. 
 Todavia o engajamento das mulheres na 
Guerra do Paraguai acontecia de muitas maneiras. 
Viúvas faziam doações em dinheiro e outras 
abrigavam rebeldes em suas casas. Havia aquelas 
que serviam de mediadoras para o envio de 
mensagens de pessoas de confiança reenviando 
p a r a  o u t r o s  l u g a r e s ,  o u  a i n d a 
escondendo/despachando armamentos em suas 
propriedades, diz Talita da Silva Gonçalves.
 Havia também aquelas mulheres que 
acompanhavam as tropas em seus deslocamentos e 
permaneciam nos campos de combates cuidando 
dos soldados. Elas sempre estavam dispostas a 
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acompanhar os soldados tanto nas vitórias quanto 
nas derrotas, apontando‐se como figura marcante 
p a r a  o s  m e s m o s  e  p a r a  a  h i s t ó r i a .  E l a s 
acompanhavam os soldados a pé ou em carroções 
atrás das colunas, nas marchas para os combates ou 
retiradas, pra tratá‐los, fazer‐lhes comida e dormir 
com eles  nos  acampamentos,  cont inua a 
pesquisadora.
 Incansavelmente, socorriam os feridos, 
apresentando‐se como as verdadeiras heroínas 
desses homens. Esses soldados, ao longo da guerra, 
se sentiam solitários e quando doentes, tinham 
somente como apoio a mãe, a esposa ou a filha. Se 
eles morriam, elas se ligavam a outro soldado, razão 
pelo qual  muitas vezes eram classificadas 
erroneamente como prostitutas. 
 Assim, pouco a pouco, as mulheres viram 
suas famílias se desestruturarem e, tal como as 
mulheres brancas, negras e as indígenas tiveram 
seus entes queridos arrancados de seu convívio. 
As  mulheres negras, dada a sua condição de 
privação da liberdade, eram também usadas como 
moeda de troca nas dificuldades de seus patrões.  

 No livro de Hilda Hubner Flores, intitulado 
Mulheres na Guerra do Paraguai, encontraremos a 
oportunidade de reconhecimento de duas 
guerreiras negras que lutaram ao lado dos lanceiros 
negros nos campos de batalhas. Como o caso da Ana 
Preta e Ana Mamuda, que eram companheiras de 
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lanceiros negros e se destacaram durante a 
Revolução Farroupilha. 

 Preta Ana e Ana Mamuda eram voluntárias 
da pátria e acompanhavam seus companheiros para 
a guerra destacando‐se pela dedicação aos soldados 
feridos durante o combate. Em um contexto tão 
perverso de desigualdades de todos os níveis, 
pensar nas formas de grandezas dessas mulheres 
nos leva a concluir, que valores culturais das 
mulheres negras  estão incorporados em todos os 
episódios da revolução. Apesar da dedicação de 
muitas outras mulheres negras nos cuidados dos 
lanceiros negros, elas tiveram sua participação 
invisibilizada na história do Estado do Rio Grande do 
Sul, onde ainda hoje persiste a falsa premissa da 
ausência de mulheres negras.
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Mestre Manoel Padeiro
o Zumbi dos Pampas

 tempo de Manoel Padeiro situa‐se Ono início do século 19, tempo 
m a r c a d o  p e l a  p r e s e n ç a  d o s 

estancieiros dedicados em sua maioria à atividade 
charqueadora. Pelotas, por volta de 1880, por ser 
considerada a capital econômica do Ciclo do 
Charque, ao lado da expansão da indústria do sal, 
exerceu relevante papel na colonização do extremo 
sul do país. Isso fez com que os pelotenses vivessem 
o apogeu econômico, o que incentivou uma grande 
concentração de trabalhadores escravizados. 
 Em geral, a técnica de charquear funcionava 
da seguinte maneira: o estabelecimento possuía 
duas mangueiras, um cercado junto ao gado, e um 
lugar onde o boi era abatido, chamado de brete. Nas 
proximidades ficava o galpão, onde os animais 
abatidos eram colocados em ganchos, tendo em 
frente os varais para o charque. Em seguida era 
adicionado bastante sal fino sobre toda a superfície 
da carne e, por um bom período, era levada para 
descansar (processo repetido várias vezes). Com a 
desidratação, para a secagem. Ao lado do brete 
ficava a casa da salga. Dali se passava para o galpão 
onde salgavam os couros.  Abaixo do galpão 
ficavam as pilhas de couros já preparados para a 
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graxa. Bem próximo do galpão ficavam as tinas para 
o sebo e os tanques cimentados para lavagem. 
Havia também uma prensa, de madeira, para extrair 
a graxa da carne cozida. Os ossos eram utilizados 
para alimentar as fornalhas, evitando assim um 
enorme e dispendioso consumo de lenha e até 
mesmo as cinzas eram aproveitadas. Passando‐se a 
outro galpão,  fica um tanque para salgar costelas, 
que passavam em seguida para o armazém do sal 
moído, e desse, para o galpão do sal grosso (A.F. 
Monquelat). 
 Nas charqueadas,  quase sempre,  as 
condições de trabalho eram desumanas e nos 
intervalos de produção os negros escravizados 
eram ocupados nas próprias charqueadas ou em 
outras chácaras que os seus senhores costumavam 
manter, com atividades de olaria, construções, 
derrubada de mato e cultivo de milho, feijão e 
abóbora, afirma Milene Chaves Cabral. 
 Neste período, muitos africanos foram 
introduzidos, no Estado do Rio Grande do Sul 
através do porto de Rio Grande. Mesmo com o final 
do tráfico de escravos entre a África e o Brasil, o 
fluxo entre africanos e brasileiros prosseguiu 
durante o final do século 19 e alguns anos do século 
20 em livre comércio. E na região sul não foi 
diferente. 
 Foi  ass im que durante a  Revolução 
Farroupilha, um ambiente de repressão, medo e 
violência viria a provocar muitas fugas dos negros 
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para os quilombos.  Mas o Estado rio‐grandense 
ficou conhecido pelo maior deles através de seu 
líder, Manoel Padeiro. 
 Depoimentos  registram que o l íder 
quilombola utilizou estratégias de controle 
desenvolvidas no processo de resistência a 
ocupação dos portugueses na Costa do Ouro, seu 
lugar de origem, onde atualmente está o País do 
Gana. Segundo relatos, após sua fuga da fazenda do 
Comendador Boaventura Rodrigues Barcellos, o 
guerreiro africano viveu na Serra dos Tapes com sua 
companheira Marcelina. 
 O grupo de Manoel Padeiro realizou vários 
assaltos às chácaras da região, com o objetivo de 
capturar homens  e mulheres negras para 
fortalecerem o quilombo. A visão comunitária do 
guerreiro fez agregar  novos valores como a 
necessidade de socorrer vários  companheiros,  
tornando‐os livres do trabalho escravo e  ainda 
oferecer amparo aos doentes e desvalidos. Manoel 
Padeiro também distribuía alimentos e ferramentas 
para  a sustentação de  negros fugidos para se  
sustentarem fora do trabalho escravo. 
 O líder quilombola conduziu muitos para a 
região da Serra dos Tapes. Mas o  enfrentamento 
aos capatazes era carregado de muita fúria, 
provocada  pelas condições desumanas com as 
quais eram tratados. Por isso estima‐se que em 1845 
o Quilombo Manoel Padeiro abrigava entre 
seiscentos a oitocentos moradores  (Henning, 
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Linhares, Gomes e Leal). 
 Considerando o Quilombo Manoel Padeiro 
uma forte ameaça à organização de Pelotas, a elite 
charqueadora planejou  expedições para reprimir e 
dominar  o movimento dos quilombolas.  Depois de 
várias as tentativas  para  fechar o cerco ao bando de 
Manuel Padeiro, o Segundo Regimento de Cavalaria 
de São Leopoldo, composto de alemães voluntários, 
mais a guarda nacional e uma milícia local 
destruíram em 1848 o quilombo dizimando a 
população. A morte de Manuel Padeiro teria 
ocorrido naqueles dias. Mesmo assim, apesar de 
infinitas investigações históricas até hoje, fica a 
lenda do “Zumbi dos Pampas”, o guerreiro que não 
morreu.
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Siá Pretinha – Maria da Conceição Machado
Mestra Griô no Dom da Benzedura e da Alegria 

aria da Conceição Machado Mnasceu em Encruzilhada do Sul, 
provavelmente em 1876. Período 

marcado pela criação no Rio Grande do Sul de novos 
povoamentos e a emancipação política de várias 
vilas. Com o desmembramento do Município de Rio 
Pardo, em 1949, a colonização alemã e polonesa era 
uma característica acentuada de Encruzilhada do 
Sul  e, no período que precedeu a Independência do 
Brasil, a economia encruzilhadense estava baseada 
na produção de milho, feijão, arroz e trigo. Aos 
negros alforriados era dada a oportunidade de 
desenvolverem “ofícios mecânicos”, tais como 
carpinteiro, pedreiro, alfaiate, coveiro. Às mulheres 
negras, neste período, restavam a cozinha e o 
cuidado com as crianças brancas.   

 N a q u e l a  é p o c a ,  a  p o p u l a ç ã o  n e g r a 
encruzilhadense era impedida de participar da 
maioria das atividades sociais da época. Mas Siá 
Pretinha, contrariando a lógica excludente, 
participava dos eventos promovidos por todos os 
clubes recreativos, destacando‐se como rainha de 
alguns blocos carnavalescos. Por isso Siá Pretinha é 
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um símbolo do temperamento festeiro dos 
encruzilhadenses. 
 Todos os anos, até mesmo após completar os 
100 anos, a Mestra Griô sambava como poucas e 
pulava todas as noites e tardes sem parar, 
esbanjando v ita l idade,  o  dom da a legr ia .  
Surpreendentemente, no primeiro sábado após o 
Carnaval, ainda encontrava entusiasmo para as 
correrias do Bumba‐meu‐boi, herança dos açorianos 
aos encruzilhadenses. 
 Mesmo com o corpo franzino, era muito 
vaidosa, não tinha um fio de cabelo branco. No 
entanto, a popularidade de  Maria da Conceição  
começou muito antes disso. 
 Ela não foi feliz no amor, mas a maternidade 
foi também um dom. Gerou alguns filhos e sozinha 
enfrentou as dificuldades da época para a educação 
deles. Trabalhou muito e cuidou com esmero dos 
filhos de vários fazendeiros na região, por isso, 
conquistou o carinho e o respeito de muitas 
pessoas. Mas por causa da forte segregação racial 
que vigorava de forma evidente naquela região, 
havia um contraste comportamental quando se 
tratava das mães pretas que dedicavam boa parte de 
seu tempo aos cuidados das crianças brancas. 
 Siá Pretinha, como ficou conhecida, soube 
preservar a sabedoria dos seus antepassados e sua 
religiosidade se configurou em muitas maneiras de 
expressão. Por isso carregou também consigo o 
dom da benzedura. Estas são apenas algumas das 
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lembranças da neta Jane Silva Nunes.
 Em sua simplicidade,  quando ela era 
solicitada, bastava apenas utilizar um copo com 
água, carvão, arruda, tesoura e suas rezas 
poderosíssimas! Desde muito nova, aprendeu a 
colher ervas e a fazer  com muita fé suas orações. Ela 
conhecia o poder  dos chás medicinais para cuidar 
de todo tipo de mal‐estar. E quando se revelou este 
dom, aprendeu a usar também o benefício das 
frutas.
 Segundo Patrícia dos Santos Pinheiro, a 
liderança religiosa de Encruzilhada do Sul sempre 
desencorajou a prática das benzedeiras, no entanto 
a maior parte das pessoas acreditava em sua eficácia 
e continuava a buscar por elas.  
 Maria da Conceição Machado faleceu em 2 
de dezembro de 1986, com 110 anos, em Porto 
Alegre na casa de parentes. E por meio da Lei nº 
2.168 de 01º/10/2003 a rua A, do Loteamento do 
Hermano, localizado em Encruzilhada do Sul, 
passou a denominar‐se Rua Maria da Conceição 
Machado (Tia Pretinha).
 Para encerrar essa homenagem, fazemos 
uma breve reflexão sobre os processos de 
e n f r e n t a m e n t o  a o  r a c i s m o :  p r e c i s a m o s 
fundamentar novas narrativas com o conceito de 
desconstrução do racismo. A sociedade se 
modernizou e aprimorou sua ideologia racista, 
portanto,  a educação para as relações étnico‐raciais 
precisa se reinventar por meio do diálogo, da 
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oralidade, da pesquisa  historiográfica que 
desvelem outros sujeitos como a “doutora popular” 
Siá Pretinha, de modo a combater a discriminação 
racial. 
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Mestre Borel de Xangô

 A Memória Coletiva na Contemporaneidade.
Um Mestre Griô dos Saberes Ancestrais Africano

alter Calixto Ferreira era seu nome Wde batismo, mas ficou conhecido 

como Mestre Borel de Xangô. 

Considerado um ícone da cultura negra no Rio 

Grande do Sul, nasceu na cidade de Rio Grande e 

veio ainda criança para Porto Alegre, crescendo nos 

bairros Ilhota, Areal da Baronesa e Cidade Baixa. 

A s s i m  é  o  d o c u m e n t á r i o  M e s t r e  B o r e l :  a 

Ancestralidade Negra em Porto Alegre, dirigido por 

Anelise dos Santos Gueterres, que nos conduz em 

direção ao legado deixado para a preservação 

histórico‐cultural dos africanos no Rio Grande do 

Sul. Por meio do documentário, fala sobre a origem 

dos negros na capital  gaúcha, narra fatos 

envolvendo moradores antigos e analisa a dimensão 

política da expressão cultural cultivada na 

Comunidade Quilombola Areal da Baronesa. 

Mestre Borel foi considerado o mais antigo 

a labê de Porto Alegre.  Além de escr itor , 

pesquisador e carnavalesco, foi o guardião de um 
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conhecimento repassado oralmente por seus 

antepassados. Como alabê conhecia todos os 

ritmos percussivos rituais; era um profundo 

conhecedor dos cânticos sagrados e tinha a função 

de cantar para saudar os orixás. Com amor e 

respeito dedicou‐se a tudo que se relacionava a esta 

função. Logo, sabedoria, simplicidade e dedicação 

são alguns nomes que escolhemos para identificar 

nosso Mestre Griô Borel de Xangô, que no dia 4 de 

julho de 2011 faleceu aos 85 anos, vítima de 

complicações cardíacas e respiratórias. 

 Diz um provérbio africano: “Quando um griô 

morre, uma biblioteca se vai, porque ele carrega a 

sabedoria e as tradições desse povo” (Hampaté Bâ). 

Apesar disso, podemos dizer que o legado  de 

Mestre Borel de Xangô permanecerá entre nós, 

alimentando as novas gerações e formulando novas 

narrativas na perspectiva de trazer à luz da 

sociedade do Rio Grande do Sul na construção do 

estado de direito. Temos aqui, através dessa etapa 

do projeto, a convicção de estarmos abrindo mais 

uma “janela” para os seguidores dos ensinamentos 

do Mestre Borel que tinha o dom da musicalidade e 

da oralidade.
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Palmira Antônia de Souza

Uma Mestra Griô para a Comunicação Social
Visibilidade Possível da Mulher Negra 

im, a mulher negra em todos os St e m p o s ,  e s t e v e  p r e s e n t e  n a 
formulação do desenvolvimento 

social, cultural e econômico da sociedade brasileira 
e no Rio Grande do Sul não foi diferente dos demais 
Estados do Brasil.      
 Na caminhada em direção à construção das 
Rodas de Troca de Saberes e Fazeres, encontra‐se 
alguns fragmentos extraídos da oralidade para 
retratar a contribuição de Palmira Antônia de Souza 
ao município de Taquara, no Vale do Paranhana. 
Com ajuda da pesquisadora Edianie E. Azevedo 
Bardoni vamos conhecer um pouco mais sobre o 
contexto em que nossa heroína viveu. 
 Palmira instalou‐se na cidade de Taquara na 
década de 1940 acompanhando seu esposo João 
Manuel de Souza. Ele era ferroviário e foi transferido 
para este município. Tinham nove filhos e 
encontraram na cidade uma sociedade que se 
organizava pela segregação racial.  Nela, os negros 
não podiam entrar em muitos espaços a não ser na 
condição de subalternos, trabalhando na limpeza do 
local, polindo as mesas e como músicos  visitantes  
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que vinham de fora da cidade. 
 Palmira era uma matriarca zelosa do bem‐
estar de seus filhos.  Antes de chegar à Taquara, ela 
tinha o hábito de organizar pequenas reuniões na 
cidade em que morava. À medida que seus filhos 
foram crescendo, surgiu a ideia de promover 
atividades recreativas e culturais para os amigos e 
vizinhos nas tardes de domingo de modo que seus 
filhos também pudessem se divertir. Com o tempo, 
as reuniões festivas tomaram uma dimensão muito 
maior, à medida que a cidade crescia, até que nasceu 
a Sociedade Recreativa e Bailante Flor do Sul em 
1956. 
 Sua capacidade de articulação comunitária 
foi se revelando e conquistando novos parceiros 
para a realização das festividades e movimentando 
todos os setores da cidade. Mais do que isso: seu 
jeito criativo, comunicativo, entusiasmado e 
“desescondido” possibilitou a integração da 
comunidade negra da região, contribuindo 
significativamente para um novo paradigma de 
participação social dos negros.
 Muitas festas foram organizadas por 
Palmira. Logo, ela fez valer seu dom de comunicação 
em uma época em que muitas mulheres negras não 
se expressavam ou tinham receio de se expressar.   
Graças ao seu temperamento festivo, Taquara 
conheceu os melhores momentos da cidade. Era 
Baile de Carnaval, Baile da Primavera, Festas das 
Neves (festividade que marca o início do inverno), 
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Festa das Vinte e Uma Estrelas (festa representativa 
a cada estado brasileiro na época), Festas de 
Casamento, 15 anos, etc.
 Edianie Bardoni salienta que a Sociedade 
Bailante Flor do Sul foi um espaço importante para 
ações afirmativas da comunidade negra à medida 
que o pertencimento e a valorização de sua 
identidade lhe revelavam o direito de serem 
respeitados em todos os espaços públicos. 
 Cabe ressaltar que a partir de 1927 ouve uma 
efervescência dos Clubes Sociais Negros no Brasil, 
mas  o Rio grande do Sul foi o Estado que mais se 
organizou na formalização dessas entidades sociais, 
sendo precursor do maior número dessas 
agremiações no país. Constatamos  que a Dona 
Palmira integrou este movimento de luta que se 
consolidou como lugar de memória e de resistência 
das comunidades negras, onde as famílias 
encontraram mais uma base de organização. 
Procuramos entender este fenômeno cultural que 
acontece na contramão da colonização alemã.
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Osuanlele Okizi Erupê

Uma Realeza Africana no Rio Grande do Sul

texto extraído do Wikipédia
Varanda Cultural

suanlele Okizi Erupê, de nome Oaportuguesado José Custódio 
Joaquim de Almeida, Príncipe de 

Ajudá (Golfo da Guiné, África ?, 1832 ‐ Porto Alegre, 
28 de maio de 1935), foi um príncipe africano exilado 
no Brasil. Por motivos ainda não compreendidos, ao 
final do século XIX este governante deixou São João 
Batista de Ajudá, no Dahomey (hoje República de 
Benim), rumo ao Rio Grande do Sul, ante a promessa 
dos europeus de que o seu povo não sofreria o que 
haviam sofrido os grupos vizinhos ante a violência 
dos Alemães e Franceses. 

 Por qual motivo o exilado escolheu o Brasil 
não se sabe. Talvez por haver aqui grande número 
de descendentes dos escravos nativos da Costa da 
Mina ‐ os chamados "pretos‐mina".

 Tem‐se a informação de sua chegada ao país 
e m  1 8 6 4  fi x a n d o ‐ s e  e m  R i o  G r a n d e  e 
posteriormente em Bagé, onde ficou conhecido por 
manter viva a tradição religiosa do seu povo ‐ com a 
prática do que agora se conhece como Batuque ‐ 
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além de mostrar conhecimentos das propriedades 
curativas da flora medicinal, atendendo a muita 
gente doente que o procurava, tratando de minorar‐
lhes os males por meio de ervas e rezas dos ritos 
africanos.

 De Bagé mudou‐se para Pelotas e depois 
Porto Alegre, onde chegou em 1901, com 70 anos de 
idade. 

 As festas que promovia em sua casa duravam 
dias, ao som dos tambores africanos. Nesses dias o 
Príncipe recebia a visita da gente mais ilustre da 
cidade, inclusive do presidente do Estado, Borges de 
Medeiros que, conhecendo a ascendência daquele 
homem ia felicitá‐lo, talvez por motivos políticos. O 
mesmo ocorria com Julio de Castilhos, que teria lhe 
procurado para tratamento de seu câncer de 
garganta.

 Em 1935 morreu aos 103 anos com um velório 
feito dentro das tradições africanas com muito 
batuque. Com ele desapareceu uma das figuras mais 
impressionantes do Estado.
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Vilma Nunes – Cantora do Rádio
Mulher Negra na Era de Ouro do Rádio.

 rádio teve sua expansão mundial Oapós a Primeira Grande Guerra 
q u a n d o  h o u v e  g r a n d e 

desenvolvimento nos meios eletrônicos e de 
comunicação para fins militares. Mas no Brasil ele 
nasceu oficialmente em 1922A Van tem ar 
condicionado e janela abre nas comemorações do 
c e n t e n á r i o  d a  I n d e p e n d ê n c i a  d o  B r a s i l . 
Inicialmente, era um meio de comunicação das 
elites. Em 1930, como principal veículo de 
comunicação em massa, o rádio passou a ser 
utilizado principalmente como ferramenta para 
d i v u l g a ç ã o  e  p r o p a g a n d a  d a s  a ç õ e s 
governamentais.  Isso acontece quando  Getúlio 
Vargas decide adotar o modelo de radiodifusão 
norte‐americano, e transforma o rádio no principal 
veículo de diversão e entretenimento do povo 
brasileiro. Nesse período, iniciou‐se a chamada Era 
de Ouro do Rádio. 
 O fim da Segunda Guerra Mundial marcará a 
disputa pelo título de "Rainha do Rádio" que 
envolveu cantoras como Emilinha Borba, Marlene e 
Ângela Maria. Nessa década, os programas de 
auditório eram muito concorridos e provocavam em 
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muitos jovens o anseio pelo sucesso musical. 
Certamente, o rádio nesse período era o principal 
meio de difusão de cultura produzida no Rio de 
Janeiro, podendo‐se afirmar que vem daí a 
influência das “Cantoras do Rádio” que chegou até 
as menores cidades do Rio Grande do Sul.
 Pois é neste cenário que vamos encontrar a 
jovem  Maria Vilma dos Santos Nunes.  Ela, filha de 
Olinda Pereira dos Santos e de Norberto Pereira dos 
Santos nasceu em 01 de junho de 1942 no município 
de Santa Cruz do Sul.
 Vilma Nunes foi iniciada na carreira artística 
muito jovem aos 15 anos de idade e se consagrou 
com o nome artístico de Vilminha. Conforme consta 
de uma entrevista concedida para o Jornal Gazeta do 
Sul, em 2015, muito lhe marcou o dia do concurso de 
calouros santa‐cruzense, promovido por uma 
emissora de rádio local. Neste dia, finalmente seu 
talento foi reconhecido. O concurso reunia jovens 
aspirantes a cantores, que em busca de um espaço 
para soltar a voz. 
 Segundo Vilma Nunes, durante o Programa 
Clube do Guri, na Rádio Farroupilha, no início de sua 
carreira,  chegou a ter como uma de suas 
concorrentes a cantora Elis Regina. Amante do 
samba, gostava de cantar Noel Rosa, e seu empenho 
pela conquista do primeiro lugar tinha como 
principal motivação a ajuda financeira oferecido à 
família. 
 Infelizmente sua carreira foi interrompida. 
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Afinal, Vilminha precisou ajudar sua mãe, viúva, a 
quem lhe era oferecido trabalho somente no 
período de safra. As dificuldades eram muitas e seus 
irmãos confiavam nela para enfrentarem os  maus 
momentos durante as entressafras. Longe dos 
palcos, a cantora, hoje viúva e aposentada, divide 
seu tempo dedicando‐se aos eventos promovidos 
pelo grupo de terceira idade e a saudosa lembrança 
d e  uma carre i ra  promis s ora .  Entre tanto, 
permaneceu o legado de territorialidade de Dona 
Vilma Nunes. Sua história de vida fortaleceu os 
valores afro‐brasileiros para a formação da 
identidade  do povo gaúcho consolidando mais um 
marco na história da mulher negra no Estado. 
Certamente,  ela deve integrar o grupo a galeria de 
cantores consagrados, tais como Elis Regina, para 
compor as heroínas negras de nossa história.

 Sabemos que ainda falta “desesconder” 
muitos nomes de mulheres negras nas lutas de 
resistência do povo negro do Rio Grande do Sul e 
acreditamos que este projeto é apenas o “ponto de 
partida” para outras tantas pesquisas. Assim, fica a 
convicção de que nossos historiadores gaúchos vão 
perseguir esse caminho destacando a presença da 
Mulher Negra do Rio Grande do Sul, na perspectiva 
de revelar sua capacidade de recriar seus projetos 
de vida.  
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Pai Máximo de Odé 

Ancestralidade Negra Religiosa 
Resistência da Nação Oyó no Rio Grande do Sul.

 

obre a religiosidade afro‐brasileira  é Spossível encontrarmos  bibliografia 
que esclarece  a respeito da origem 

filosófica e cultural dos povos africanos e seus 
valores civilizatórios. A maioria  destes valores 
chegou com os  povos provenientes  das cidades,  
cujas localizações são  conhecidas  como Nação 
Queto,  Angola, Cabinda, Ijexá e Jêje. Em todo o 
território brasileiro é possível encontrarmos 
comunidades religiosas vinculadas às tradições 
destes povos.  Entretanto, no Rio Grande do Sul,  
encontraremos entre as manifestações afro‐
religiosas, denominadas de Batuque, a presença da 
Nação Oyó.   
 O Batuque representa a expressão mais 
africana do complexo afro‐religioso gaúcho, pois a 
linguagem litúrgica é iorubana, os símbolos 
utilizados são de tradição africana, as entidades 
veneradas são os orixás e há uma identificação com 
as nações africanas. Existem registros de que essa 
prática existe desde 1833 no Rio Grande do Sul, mas 
ganhou força nos anos seguintes, sobretudo nas 
regiões de Pelotas e Rio Grande. A sua origem no 
Estado tem duas versões: uma delas indica que o 
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batuque pode ter sido trazido por uma escrava 
vinda de Pernambuco e outra o associa às etnias 
africanas, que se estruturaram como espaço de 
resistência à escravidão (Vogt & Romero)
 Em seu livro Continente Africano, o Berço da 
Humanidade, Gercy Ribeiro de Mattos, o Mestre Cica 
de Oyó, nos oferece algumas narrativas importantes 
a respeito da Nação Oyó, no Rio Grande do Sul.  Em 
conversas com o Mestre Cica de Oyó descobrimos 
que ele é  neto do Pai Máximo  de Odé e tataraneto 
de Mãe Donga de Oxum. Era Mãe Donga de Oxum, 
descendente de uma família nobre da África, que 
seguia as tradições religiosas de seus antepassados, 
da qual Pai Máximo de Odé herdou os saberes, 
conta Mestre Cica.  
 Pai Máximo de Odé foi casado com Chininha 
de Oxalá e como profissão dedicou‐se à Marinha 
Mercante desde os doze anos como cozinheiro.  
Como marinheiro chegou a viver no continente 
africano.  Seu idioma nativo era o Yorubá e o 
Português era seu segundo idioma. 
 Assim através do depoimento pessoal do 
Mestre Cica de Oyó  podemos afirmar que Pai 
Máximo de Odé foi um bàbálórìsà  com muitas  
responsabilidades. Iniciou muitas pessoas na Nação 
Oyó em Pelotas, Rio Grande e, até mesmo na Bahia e 
em Pernambuco. Possuia o dom da magia e dos 
tambores.  Como também era um alabê, dedicou 
toda sua vida à preservação dos ritmos tradicionais 
dos orixás conforme a Nação Oyó, ressalta. 
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 Como alabê iniciou muitos ogãs. Era também 
um talentoso escultor em madeira e muito 
admirado pela sua capacidade de narrar histórias. 
Pai Máximo também era admirado por sua elegância 
e gentileza. Sabia respeitar a todos, principalmente 
aqueles que precisavam do seu conhecimento. 
Embora confiasse em poucas pessoas,  era um 
guardião dos conhecimentos africanos e esperava o 
m o m e n t o  c o r r e t o  p a r a  r e p a s s a r  s e u s 
conhecimentos.
 Para os rio‐grandenses fica o privilégio de ter 
a presença da Nação Oyó em seu Estado, pois quase 
não se ouve falar de Oyó em outras partes do Brasil. 
Com isso, fica o  legado de preservação da religião 
tradicional com o Mestre Griô  Máximo de  Odé. 
 Sem nenhuma pretensão de abrir debate 
religioso sobre a presença da Nação Oyó no Rio 
Grande do Sul,  esperamos com os depoimentos 
apresentados nesta Roda de Troca de Saberes e 
Fazeres  homenagear os Mestres da Oralidade de 
Ancestralidade Africana.  
 Cada vez mais esperamos que a sociedade 
brasileira tenha interesse em conhecer, através do 
estudo da história e cultura afro‐brasileira e africana 
as grandes contribuições dos povos africanos para o 
processo de civilização de nosso país.  





45

BARDONI, Edianie E. Azevedo – Sociedade Bailane Flor do Sul:  a 
pesquisa oral como possibilidade de fazer o invisível, visível 
http://www.eeh2010.anpuhrs.org.br/resources/anais/9/1279831528_A
RQUIVO_ENCONTROESTADUALDEHIST.SantaMaria.pdf

BORGES,  Natany. Conheça a santa‐cruzense que brilhou como 
cantora nos tempos dourados do rádio. Jornal Gazeta do Sul de 
Santa Cruz do Sul,  1‐2  ago 2015
http://gaz.com.br/conteudos/variedades/2015/08/01/54216‐
conheca_a_santa_cruzense_que_brilhou_como_cantora_nos_tempo
s_dourados_do_radio.html.php

CABRAL, Milene Chaves – Charqueada São João: um patrimônio 
histórico‐cultural estimulador ao turismo pelotense. 
http://www.erh2014.pr.anpuh.org/anais/2014/295.pdf
CALDEIRA, Jeane dos Santos  & AMARAL, Giana Lange  Da 
Filantropia á caridade: a atuação de duas mulheres na educação de 
meninas pobras (1901‐1971) 
https://www.seer.furg.br/hist/article/viewFile/2982/1816

DOURADO, Maria Teresa Garritano. A Guerra do Paraguai e Suas 
Imagens: Mulheres Comuns e Senhoras Respeitáveis
http://www.fazendogenero.ufsc.br/7/artigos/M/Maria_Teresa_Garrita
no_Dourado_38_B.pdf

FLORES, Hilda Hubnr. Mulheres na Guerra do Paraguai. 

GILL, Lorena Almeida.  Uma doença que não perdoa: a tuberculose e 
sua terapêutica no sul do Brasil e na Itália, em fins do século XIX e 
inícios do XX http://www.scielo.br/pdf/his/v31n1/a13v31n1.pdf

GONÇALVES, Thalita da Silva. Estanceiras e vivandeiras: o outro lado 
da mulher na revolução farroupilha. 
http://www.ndh.ufms.br/wp‐
anais/Anais2009/Artigos/GT01_genero_identidades/2_thalita_gonsalv
es_estaceiras_e_vivandeiras.pdf

Fontes de Pesquisa



46

Hampaté Bâ. Tradição Viva
http://www.casadasafricas.org.br/wp/wp‐content/uploads/2011/08/A‐
tradicao‐viva.pdf

HENNING, Ana Clara C. & LINHARES, Diego F. & GOMES, Elbio H. & 
LEAL, Robson Jardel S. ‐ Remanescentes de quilombos pelotenses: 
paradigma emergente, dignidade humana e propriedade
http://www.africaeafricanidades.com.br/documentos/Remanescentes
_quilombos_pelotenses.pdf

LUZ, Marcos Aurélio. Agadá:  dinâmica da civilização africano‐
brasileira 
MAESTRI, Mário. O Negro no Sul do país  Em: Joel Rufino dos Santos 
(Org.). Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Negro 
Brasileiro Negro nº 25.
_________________ Guerra Farroupilha: História e Mito – Mário 
Maestri 
http://www.espacoacademico.com.br/021/21cmaestri.htm
MATTOS, Gercy Ribeiro de. Continente Africano, o Berço da 
Humanidade. 
MIQUELONI, Larissa Gracy Bernardi  & FEITOSA, Lourdes Conde – 
Alcoolismo, loucura e masculinidade: uma leitura em Lima Barreto. 
http://www.usc.br/biblioteca/mimesis/mimesis_v34_n2_2013_art_02.p
df
MONQUELAT, A. F. A modernização das charqueadas pelotenses 
http://www.amigosdepelotas.com.br/blog/a_modernizacao_das_char
queadas_pelotenses
OLIVEIRA, Vinicius P. & CARVALHO, Daniela Vallandro. Os lanceiros 
Francisco Cabinda, João aleijado, preto Antonio e outros 
personagens negros da Guerra dos Farrapos.
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/rsnegro/e‐book.pdf

PRASS, Luciana ‐ Maçambiques, quicumbis e ensaios de promessa: 
um re‐estudo etnomusicologico entre quilombolas do sul do Brasil
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Mo%C3%A7ambiq
ues,%20quicumbis%20e%20ensaios%20de%20promessa.pdf

RAMOS, Eloisa H. Capovilla. As Mulheres no cotidiano do Rio Grande 
do Sul Farroupilha. 



47

REIS, João José & GOMES, Flávio dos Santos. Liberdade por um fio: 
história dos quilombos no Brasil 
http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/64584

SANTOS, Patrícia Pinheiro. Políticas de identificação. Dinâmicas de 
reconhecimento identitário de comunidades negras rurais no sul do 
Brasil em um contexto de relações interétnicas.
http://r1.ufrrj.br/cpda/wp‐content/uploads/2015/05/Din%C3%A2micas‐
de‐reconhecimento‐identit%C3%A1rio‐de‐comunidades‐negras‐rurais‐
no‐Sul‐do‐Brasil‐em‐um‐contexto‐de‐rela%C3%A7%C3%B5es‐
inter%C3%A9tnicas.pdf

SILVA, Mozart Linhares. O cromatismo que nega o negro 
http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=6119&secao=472
VOGT, Olgário Paulo & ROMERO,  Maria Rosilane Zoch ‐ Uma luz 
para a história do Rio Grande: Rio Pardo 200 anos: cultura, arte e 
memória (org)
De Província de São Pedro a Estado do Rio Grande do Sul ‐ censos do 
RS ‐ 1803 – 1950 – Fundação de Economia e Estatística.  Porto Alegre, 
1981
http://cdn.fee.tche.br/publicacoes/digitalizacao/de‐provincia‐ide‐sao‐
pedro‐a‐estado‐do‐rs‐vol‐1‐1981.pdf




