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Viva as três coroas Santa! Viva! 

Viva Nossa Senhora do Rosário! Viva! 

Viva a paz com Deus! Viva! 

 

Ei, é de vera senhor Rei 

Vim aqui te visitar 

Para abrir nosso Reinado 

Vós tem que nos ajudá (ê) 

Ei a, senhor Rei 

Eu peço sua licença 

No Rosário de Maria 

Quero receber de vós a bença (ê) 

Ei, é de vera senhor Rei 

Vós tem coroa maior 

Abençoa esse capitão 

Com o poder de Deus e Nossa Senhora (ôiê) 

(...) 

Ei, Moçambiqueiro pede licença, 

Moçambiqueiro pede licença, 

Oi condombeiro pede licença 

De coroa pede licença 

Ei, ó senhor Rei, pede licença[...] 

 

 

Embaixada/Moçambiqueiro pede licença. – (Jorge 

Antônio dos Santos) (LUCAS, 2006, p. 73) 

 

 

 

Os Arturos existem, herdeiros de uma tradição sagrada, 

fechados e abertos simultaneamente sobre si mesmos e o 

mundo. Quando nos referimos aos cantos rituais dos 

Arturos, mais do que referência, deveríamos dizer 

vivência desses cânticos. Os Arturos são aquilo que 

cantam e dançam, por isso a alma e o corpo são os pontos 

sensíveis da Comunidade. 

 

(GOMES E PEREIRA, 2000, p. 404) 
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RESUMO 

O Reinado é uma manifestação popular religiosa que se baseia em rituais envolvendo, 

sobretudo, dança e música. A manifestação, de “poesia vocal” e gestual, enquanto dimensão 

do imaginário, de maneira energética e transformadora, enfrenta e recria, com danças, cantos 

e gestos, um mundo complexo. Esta dissertação tem como objetivo, apresentar um estudo das 

celebrações do Reinado de Nossa Senhora do Rosário na Comunidade dos Arturos, localizada 

na cidade de Contagem-MG. A pesquisa se direcionou para a busca do entendimento desse 

espetáculo vivo, considerando a dinâmica dos atos performáticos, percebidos na dança e nas 

ações de seus integrantes. Em seus momentos festivos, sua história é contada, por meio do 

canto, da dança e dos rituais, transmitindo um legado singular que transcende a intolerância e 

marca a presença e autoridade da Comunidade na vida social, política e religiosa. 

Alimentados pela fé, religiosidade e o amor à Virgem do Rosário, os Arturos realizam seu 

Reinado, presentificando a memória ancestral. Estruturado no modelo etnográfico, este 

trabalho foi realizado a partir da interação direta com a comunidade para coleta de dados e 

observação daquela cultura. Com essa proposta, o texto foi construído de maneira a aglutinar 

as ciências teóricas e interpretativas. 

Palavras-chaves: Cultura, Performance, Religiosidade, Resistência, memória. 
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ABSTRACT 

Reinado (the Reign) is a popular religious manifestation that is based on rituals involving, 

above all, dance and music. The manifestation of "vocal and gestural poetry", as a dimension 

of the imaginary, energetically and transforming, faces and recreates a complex world with 

dances, songs and gestures. This master's thesis aims to present a study of the celebrations 

from Reinado of Our Lady of the Rosary in the Community of Arturos, located in the city of 

Contagem-MG, Brazil. The work was directed to the search of the understanding of this live 

spectacle, considering the dynamics of the performative acts, perceived in the dance and the 

actions of its members. In its festive moments, its history is told through singing, dancing and 

rituals, transmitting a unique legacy that transcends intolerance and marks the presence and 

authority of the Community in social, political and religious life. Fueled by faith, religiosity 

and love for the Virgin of the Rosary, the Arturos carry out their Reinado, attesting to the 

ancestral memory. Structured in the ethnographic model, this work was carried out through 

direct interaction with the community for data collection and observation of that culture. With 

this proposal, the text was constructed in such a way as to bring together the theoretical and 

interpretative sciences. 

Keywords: Culture, Performance, Religiosity, Resistance, Memory. 
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ABRINDO AS PORTAS DO REINADO À GUISA DE INTRODUÇÃO 

 

Quando uma pessoa entrevistada 

responde à pergunta de um 

pesquisador e as considerações a 

serem desenvolvidas nunca foram 

postas pelo entrevistado, a resposta 

não descreve a situação pesquisada, 

mas esclarece os referenciais de 

interpretação do pesquisador. 

José Moreira de Souza1 

Esta dissertação tem como objetivo apresentar um estudo das celebrações do Reinado de 

Nossa Senhora do Rosário na Comunidade dos Arturos, localizada na cidade de Contagem-

MG, buscando o entendimento da dinâmica desse espetáculo2 vivo, através do ato 

performático de seus dançantes.  

Considerando que o Reinado dos Arturos estabelece um diálogo fecundo com as várias 

linguagens da arte, procuramos investigar os modos como suas manifestações se inscrevem 

em diferentes espaços, com o objetivo de detectar e compreender, no âmbito desses rituais in 

praesentia (ZUMTHOR, 2001) as próprias metáforas do grupo, a própria estrutura narrativa, 

ambientação, ritmo, cor, textura, densidade, tom, no vivido, no imaginário e na memória dos 

personagens dançantes. Nosso interesse em analisar esse ritual está estruturado nos princípios 

da linha de pesquisa em Cultura e Arte. 

No estado de Minas Gerais, as festas religiosas trazem temas ricos, na maioria das vezes 

instigantes e provocadores, que nos impele à investigação e ao entendimento sobre as diversas 

culturas ali simbolizadas. A fim de explorar essa riqueza cultural e, tomando de empréstimo 

alguns dos modelos etnográficos, inspirados para esse estudo, a pesquisa foi realizada, tendo 

como referência uma análise por meio de “[...] uma ciência interpretativa, à procura do 

significado [...]”. (GEERTZ, 2008, p.4). 

                                                           
1 Sociólogo, Vice-Presidente da Comissão Mineira de Folclore. Recorte do texto: Pinhões: Mito e Folclorização, 

apresentado à Revista Mineira de Folclore (RCMFL 2004, nº 24, p.89) 
2 Cf também Infra 3.1., p. 121. 
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A denominação da Festa3 em homenagem à Nossa Senhora do Rosário varia muito e vai 

de Reinado a Congos, Congada ou Congado. Essa variação na designação do evento se 

estende desde as propostas de pesquisadores até o pensamento dos participantes da 

manifestação, podendo envolver, inclusive, questões políticas. 

Glaura Lucas, por exemplo, da Escola de Música da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), em dois de seus trabalhos, faz referências a essas denominações, destacando 

sua natureza e transformações. Em seu primeiro trabalho, ela aponta: 

[...] em Minas Gerais, hoje, Congo refere-se a um dos grupos, ou guardas, de 

devoção a Nossa Senhora do Rosário e outros Santos. Candombe, 

Moçambique, Vilão, Marujos, Catopês e Caboclos, são outras guardas que 

festejam o rosário de Maria nesse Estado. Em Belo Horizonte, Congado 

tornou-se o termo coletivo mais abrangente que designa a festa religiosa de 

que participam as guardas acima, estejam elas reunidas ou não em 

Irmandades, vinculadas ou não a um Reinado. (LUCAS, 2014, p. 18-19). 

Nota-se aqui uma variedade de outras manifestações relacionadas por Lucas (2014), 

cujos rituais têm praticamente o mesmo sentido, porém com denominações diferentes. A 

autora, em seu segundo trabalho, explica, em nota de rodapé, que o termo Reinado 

[...] indica o ritual de Comunidades em que, além das guardas, há a presença 

de uma corte real representando os santos homenageados – rei de São 

Benedito, rainha de Santa Efigênia – e também os reinos africanos – rei 

Congo e rainha Conga – esses últimos simbolizando, igualmente, Nossa 

Senhora do Rosário. (LUCAS, 2005, p.9).  

Lucas (2005) esclarece ainda que, de acordo com informações de participantes da 

manifestação na Comunidade dos Arturos, o termo mais correto para designar a totalidade da 

Festa é “Reinado” embora sejam mais utilizados, popularmente, em Minas Gerais os termos 

“Congado” ou “Congada”. 

Segundo Gomes e Pereira (2000, p. 244), o que problematiza as denominações dos 

termos são as diversidades das regiões onde a manifestação é cultuada, assim como a “[...] 

dificuldade teórica de quem escreve ou organiza os festejos.” Os autores entendem que o 

Reinado  

                                                           
3 A exemplo de Gomes e Pereira (2000, p. 331) adotamos os termos Festa e festa, em que o primeiro designa as 

comemorações que manifestam as convicções religiosas do grupo e o segundo trata da “exteriorização através 

dos atos”. 
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[...] é um dos componentes do Congado, exatamente aquele que se refere à 

coroação de reis e à constituição de uma corte. [...] Considerando o destaque 

dos reis e das Irmandades, alguns autores preferem dar às festividades do 

ciclo do Rosário em Minas o nome de Reinado – embora se caiba igualmente 

bem a denominação Congado, que é a mais abrangente. O uso de Reinado 

implica na demonstração da especificidade das comemorações mineiras das 

festas do Rosário. (GOMES E PEREIRA, 2000, p. 246). 

De certa forma, há um consenso entre os pensamentos de Lucas (2005; 2014) e Gomes e 

Pereira (2000) quanto à especificidade, abrangência e complexidade da referida manifestação 

no estado de Minas Gerais. 

O Sr. Antonio Maria da Silva, primeiro Capitão Regente do Reinado, e filho da primeira 

geração de descendentes da Comunidade dos Arturos, defende que o correto é celebrar o 

Reinado de Nossa Senhora. Segundo ele, [...] a gente não são Congado. É Renado de Nossa 

Senhora do Rosário. (informação verbal)4-5 

Para Maria Goreth, rainha da Estrela Guia do Reinado, na Comunidade dos Arturos, 

Congado é o termo pejorativo que sempre foi usado a esse grupo de pessoas que reinam com 

Nossa Senhora do Rosário. [...] mas o entendimento melhor para nós é Reinado 

mesmo.(informação verbal)6. 

Por seu turno, o antropólogo, e também pesquisador sobre a Comunidade dos Arturos, 

Romeu Sabará, apoia o uso do termo “Reinado”. Entretanto, para ele, o Congado é uma Festa 

que existe para além da Comunidade dos Arturos, sendo na verdade uma manifestação que 

ocorre em várias regiões de Minas Gerais, no que ele sugere que consideremos como válido 

[...] o uso da palavra Congado durante as reflexões [...]. (informação verbal)7. 

Para Leda Maria Martins, professora da Faculdade de Letras da UFMG, há uma 

distinção entre Congado e Reinado. Em seu livro Afrografias da Memória: O Reinado do 

Rosário no Jatobá (1997), a autora explica essa diferença quando destaca: 

Ainda que sejam tomados um pelo outro, os termos Congado e Reinado 

mantêm diferenças. Ternos ou guardas de Congo podem existir 

individualmente, ligados a Santos de devoção em Comunidades onde não 

exista o Reinado. Os Reinados, entretanto, são definidos por uma estrutura 

simbólica complexa e por ritos que incluem não apenas a presença das 

                                                           
4 Antônio Maria da Silva - 19/06/2017 
5 Obs.: todas as transcrições deste estudo são aproximações, cuja escrita é baseada na oralidade do informante, 

podendo incorrer em desvios lingüísticos.  
6 Maria Goreth Herédia Luz - 06/04/2018 
7 Romeu Sabará - 11/04/2018 
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guardas, mas a instauração de um Império, cuja concepção inclui variados 

elementos, atos litúrgicos e cerimoniais e narrativas que, na performance 

mitopoética, reinterpretam as travessias dos negros da África às Américas. 

(MARTINS, 1997, p. 31-32). 

A autora acrescenta, em nota de rodapé8, que os termos guarda e terno, no vocabulário 

dos “congadeiros”, representam grupos específicos de dançantes, cada um com sua vestimenta 

conveniente, suas funções no âmbito da manifestação, assim como características próprias. 

Já na Revista da Comissão Mineira de Folclore (RCMFL, 2004), identificamos que o 

Sr. Sinval José da Costa se apresenta como “congadeiro”, ao expor sua versão sobre o mito do 

aparecimento de Nossa Senhora do Rosário para o negro, defendendo, portanto, o uso da 

palavra “Congado”. Segundo ele, foi a partir do aparecimento daquela Santa que se criou uma 

festa para homenagear a grande mãe. Ele relata que essa festa remete aos sete pontos9 

cantados pelos negros ‒ aos sons dos tambores ‒ os quais desejavam retirar das águas do mar 

a Santa que aparecia para eles. Sr. Sinval esclarece que os primeiros grupos eram chamados 

de Candombe10 e Moçambique. Com o passar do tempo, novas guardas e novos ternos foram 

surgindo: Congo, Catopé, Vilão, Marujos, Caboclos. Para ele, portanto, cada grupo possui sua 

história: “Cada terno é diferente do outro; hoje o povo vê qualquer conjunto na rua e diz que é 

Congado...Congado são as sete Guardas abençoadas por Nossa Senhora.” (RCMFL, 2004, p. 

5-8). 

Em um estudo mais recente, Thaíse Valentim Madeira (2017), professora do Centro 

Universitário Católico de Vitória, no Espírito Santo (UCV-ES), com vínculo no Centro de 

Convergência de Novas Mídias da UFMG, discute as mudanças de nomenclaturas e as 

consequências da transformação que vem sofrendo a Festa do Reinado em Minas Gerais, a 

partir dos discursos de seus representantes. Minas Gerais, segundo a autora, se transformou 

em um espaço que abriga memórias das festas negras, onde “[...] foram identificados 1052 

grupos que realizam Festas de Nossa Senhora do Rosário [...] divididos em 327 municípios 

[...]” (MADEIRA, 2017, p. 3). Madeira, explica que, devido à considerável concentração de 

grupos dançantes e, a fim de regularizar as festividades dos reis negros naquele estado, a Festa 

foi reclassificada, passando a ser chamada “Congado Mineiro”: 

                                                           
8 Martins, 1997, p. 31 
9 Cf. também Infra, 1.2. p. 55 
10 Candombe, segundo Lucas (2014, p. 231) refere-se aos tambores, à dança e à totalidade do ritual. Neste ritual 

são tocados os três tambores denominados “Santana”, “Santaninha” e “Jeremia” dentro da tradição artura. Cf. 

também Infra 1.4, pag. 72 
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O termo “Congado Mineiro” foi adotado nos anos 50 para caracterizar, de 

forma abrangente, o que eram as festas de reis negros que aconteciam em 

Minas Gerais. Como modo de sobrevivência e desenvolvimento dos rituais 

afrodescendentes, representantes de Reinados e instituições públicas 

reuniram todas as festas numa só rubrica: Congado Mineiro. Desta forma, 

era garantida a aceitação (e o controle) das festas pelas instituições civis e 

religiosas, que em contrapartida, promoviam e divulgavam as manifestações, 

ressaltando seu caráter alegórico e regional. (MADEIRA, 2017, p. 3-4). 

Para Madeira (2017), essa transformação na denominação da Festa ‒ de natureza 

política e estratégica, com o intuito de se criar a identidade de uma “cultura tradicional” 

regional ‒ nem sempre se caracteriza como forma de reconhecimento. De modo contrário, 

com essas medidas, a percepção de sentido da Festa adquire novo formato e, aquele rito, de 

caráter tradicional, se transforma em um “espetáculo”, modificando as intenções da 

manifestação, além de torná-la “[...] cada vez mais midiatizada [...]” ( 2017, p. 4).  

Jorge Antônio do Santos, capitão da guarda de Moçambique da Comunidade dos 

Arturos11, reforça esse pensamento da autora quando afirma que, com relação ao Candombe, 

muitas outras comunidades em Minas Gerais não tiveram como preservar a essência do rito 

porque sofreram influências externas, modificando o sentido da celebração. Segundo ele essas 

transformações acontecem quando a comunidade permite que sociedade, intelectuais ou 

produtores culturais passam a deter informações secretas sobre esse tipo de celebração e, 

conforme nos revelou, [...] as pessoas se apossam daquele saber tradicional, que pra nós é 

sagrado e aí depois auto se promovem e divulgam...é.... de acordo com aquilo que é uma 

idealização deles. (informação verbal)12. Para ele, o Candombe dos Arturos, embora tenha 

passado por processos de transformações internas, na estrutura dos componentes, ainda é um 

rito extremamente sagrado não sendo, portanto, possível ser registrado. 

Com essas influências externas, a singularidade de cada grupo, que realiza seus rituais 

em torno de uma tradição e de um mito, acaba se transformando em uma pluralidade de outros 

significados. Além disso, conforme Madeira (2017), para as Comunidades que promovem a 

festa, 

                                                           
11 Jorge Antônio dos Santos ocupa posições diversas no Reinado e na vida social da Comunidade. Na hierarquia 

da Festa ele é Ministro do Reinado, ocupando a quarta posição, porém, durante o cortejo, atua como capitão na 

Guarda de Moçambique. Devido ao seu elevado conhecimento, assim como sua vasta experiência no Reinado, 

ele também é considerado um mestre, pois é detentor de vários saberes. Assim como Jorge, outros membros da 

comunidade possuem variadas posições, levando-se em conta seu grau de “saber” (Cf. também Infra, 2.2, p. 99). 

Na instância social ele é Coordenador e Diretor Social da Comunidade, além fazer parte da Diretoria da 

Irmandade Nossa Senhora do Rosário. 
12 Ibid. - 23/12/2017. 
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[...] a repetição aleatória do termo Congado Mineiro reduz a complexidade 

das celebrações, e reproduz um erro. Reinado diz respeito a uma 

Comunidade que abriga um ou mais grupos (ou guardas) de dançantes 

(Congado, Moçambique, Marujada, entre outros). É sinônimo de Irmandade, 

e tem um significado íntimo de aliança, associação, parentesco, pertença, 

enquanto Congado Mineiro reflete o caráter musical, festivo, espetacular das 

celebrações. (MADEIRA, 2017, p. 5). 

Ora, a tradição de um rito popular, como é o caso da Festa do Reinado de Nossa 

Senhora do Rosário na Comunidade dos Arturos, regida pela veneração à Virgem e pela 

rememoração de seus ancestrais, tem suas complexidades e abriga, no seio de sua 

constituição, a união familiar, a “Irmandade”, a “aliança” e o sentimento de “pertença”. Essa 

Comunidade, embora ciente do seu lugar de valoração cultural em Contagem e no estado de 

Minas Gerais, além da repercussão de suas manifestações para outras áreas de interesse, luta 

para preservar os sentidos de sua Festa. Seus integrantes defendem a ideia de “Reinado” 

quando referem-se à Festa de Nossa Senhora do Rosário. 

Como podemos constatar, desde épocas remotas até a atualidade, a Festa vem se 

(re)nomeando e se (re)significando, de acordo com a região em que é celebrada, interesses 

políticos ou pela própria necessidade de “midiatizar” o evento. Considerando que nossa 

pesquisa é, pois, baseada em uma Comunidade que realiza o rito em torno do Reinado de 

Nossa Senhora do Rosário ‒ com a presença da Guarda de Congo, Guarda de Moçambique e 

de uma Corte Real, essa última representando os Santos homenageados ‒ optamos por adotar 

o termo Reinado como base referencial de nossas reflexões. Nossa decisão se justifica ainda 

quando percebemos que a estrutura simbólica, apresentada durante a procissão do Reinado na 

Comunidade dos Arturos, contempla os rituais litúrgicos (Santos de sua devoção) e 

constituem a “instauração de um Império” (MARTINS, 1997), cujos membros estão 

assentados em hierarquia: reis, rainhas, guardas, mestres, capitães e dançantes (Figura 1, p. 

24).  

Todavia, considerando que outros pesquisadores atribuem à Festa classificações como: 

“Congo”, “Congada” ou “Congado”, esses nomes serão mantidos nas citações referidas nessa 

dissertação quando for o caso. 
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No Reinado, as encenações – dança e cantoria, traduzidas pelo gesto, pela voz e pelo 

corpo em movimento, reveladores da devoção – relatam a história daquela cultura, a partir do 

olhar e da visão de mundo de cada ser presente. Durante o cortejo, o dançante conta/canta sua 

história, buscando, na fé e na religiosidade, a comunhão com o sagrado, como forma de 

proteção e auxílio para as lutas da vida. Na Festa do Reinado, os Arturos fazem homenagens a 

Nossa Senhora do Rosário, padroeira e protetora daquela gente e, sobretudo, seus 

antepassados e os Santos de sua devoção; nesse momento, eles re-atualizam e recriam a 

memória de seus ancestrais. Essa manifestação, de cunho religioso, nos aponta para o período 

colonial do Brasil, ocasião em que o sistema escravista provocou um violento processo de 

imposição cultural aos negros que foram capturados na África para servirem de mão-de-obra 

nos engenhos. Segundo Lucas (2014), a partir do contato com novas culturas, 

[...] os negros desenvolveram estratégias de resistência cultural, e também 

reelaboraram valores alheios à sua concepção de mundo, reinterpretando, 

assim, o catolicismo, por meio de sua própria cosmovisão. Nos rituais do 

Congado, portanto, estão presentes valores e saberes, derivados das matrizes 

africanas, principalmente vinculados a cultura bantu, os quais, trazidos para 

o Novo Mundo, sobreviveram às imposições da cultura dominante, com ela 

se mesclaram, e se transformaram continuamente em sua trajetória brasileira. 

(LUCAS, 2014, p.16). 

A resistência do negro, naquela ocasião, se direcionava para 

esconder/substituir/subsistir, buscando na religiosidade uma forma de dissimular os deuses do 

panteão africano. Sabemos, com Bastide (1971), que em suas estratégias, o africano, ou seu 

descendente, participava dos ritos católicos transformando-os “[...] para reinterpretá-los 

através de valores de sua própria civilização.” (BASTIDE, 1971, p. 381). Conforme o autor, a 

Figura 1 - Cortejo da guarda de Moçambique com seus reis, rainhas, capitães e dançantes – 

Comunidade dos Arturos. 

Elenice Castro (2017) 
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partir do momento que foram iniciados na religião católica, seus “[...] deuses negros foram 

obrigados a se dissimular por trás da figura de um santo ou de uma virgem católica.” 

(BASTIDE, 1971, 359). Podemos, nesse sentido, depreender que, para aquele negro da era 

colonial, participar de uma cerimônia católica era um artifício adotado, como auxílio para 

solução das contradições ou conflitos nas relações com os senhores, surgidos durante o 

processo de “aculturação” (BASTIDE, 1971).  

Pressupomos que o Reinado dos Arturos configura-se como uma assimilação e 

reinterpretação dos cultos ancestrais, com aspecto de fundo religioso e católico. Nossa crença 

se dá a partir da mistura de elementos que presenciamos na manifestação: o do uso de 

instrumentos como tambores (caixas)13, cajados, bastão, tamboril, que sinalizam a presença da 

cultura negra africana, assim como a existência dos Santos de devoção, rosário e crucifixos 

que remetem aos rituais católicos. O conjunto teatral da Festa indica tempos remotos, 

marcando uma tradição que vem sendo reelaborada e remodelada, ao longo de séculos, 

através da memória e da oralidade. Nesse ritual, os integrantes da Comunidade reverenciam 

Nossa Senhora do Rosário e se apropriam dela como a Mãe, guardiã e protetora, que lhes dá 

segurança nessa terra adotada por seus antepassados. Ao reverenciar a Mãe, eles se alimentam 

espiritualmente, adquirindo forças que lhes impulsionam, encorajando-os a seguir sob o 

Reinado da Virgem, demonstrando amor, respeito e cumplicidade.  

Existe algo de especial nas representações arturas; algo que vai além de um simples 

festejar e homenagear a Santa. Existe, no cerne de sua existência, uma força interior, capaz de 

superar e vencer as adversidades da vida cotidiana. Para além da Festa, percebemos que essa 

Comunidade detém certa autonomia em sua interação social. Nossa percepção se reforça a 

partir da leitura do trabalho da pesquisadora Maria Ivanice A. Viegas da UFMG. Segundo 

Viegas (2014), os membros Arturos fazem parte do “contexto da metropolização”, e 

vivenciam a lógica da urbanização de uma cidade industrializada, em constante crescimento e 

progresso, como é o caso da cidade de Contagem. A região onde se localiza a Comunidade, 

até fins da década de 70, situava-se em local que era considerado zona rural da cidade e, 

atualmente, está totalmente mergulhada por prédios e residências que foram sendo 

construídos no entorno ao longo dos anos. (Figura 2, p 26). 

                                                           
13 É comum ouvir nos Arturos tanto a palavra “tambor”, quanto “caixa” quando se referem a esse instrumento. 

De acordo com os capitães, o significado é o mesmo, porém eles usam a primeira designação para os tambores 

sagrados e a segunda para os tambores que seguem em cortejo (Cf. também Infra 1.4., p. 72). 
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Como membros de uma Comunidade, dotada de ricos valores culturais, reconhecida e 

valorizada dentro e fora do estado de Minas Gerais, os Arturos têm consciência do seu papel 

na cultura local e se apropriam desse status, mantendo constantes diálogos no âmbito do 

poder político, civil e religioso, na busca de seus interesses. Segundo Viegas (2014), embora 

as políticas públicas busquem promover melhorias nas condições de vida de grupos e 

Comunidade tradicionais, grande parte dos trabalhos realizados resulta em poucas 

modificações na realidade dessa gente, “[...] pois, muitas dessas ações são estruturadas sem a 

possibilidade de uma real participação, deixando esses sujeitos também à mercê de 

oportunistas que aproveitam para tirar vantagens da situação.” (VIEGAS, 2014, p. 446).   

No caso dos Arturos, diante de situações vividas no passado, ocasião em que tiveram o 

seu saber e sua cultura extremamente explorados, sem que fossem beneficiados ou 

reconhecidos, os integrantes da Comunidade entenderam a necessidade de apropriar-se de 

conhecimentos, nas questões de políticas públicas, assim como aprenderam a criar seus 

próprios projetos: 

A Comunidade, na medida em que ela foi crescendo junto com as suas 

tradições, a Comunidade virou assim uma Comunidade dentro do interesse 

das pessoas lá fora. Virou alvo dos produtores culturais. E até então 

Figura 2 - Mapa geográfico da Comunidade dos Arturos – Cidade de Contagem-MG 

 

Fonte:https://www.google.com.br/maps/place/Comunidade+dos+Arturos/@-19.8968678,-

44.0860319,734m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xa694dbb18a3ebd:0x66b272a4b4f35451!8m2!3d-

19.8968678!4d-44.0838432 (2018) 
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naquela época, infelizmente, nós (...) éramos leigos [...] (informação 

verbal)14 

Nisso aí é que a gente despertou (...) Até então a gente não sabia como fazer 

um projeto, aí tem o pessoal da Casa da Cultura,  a Cristina, ajuda nós 

demais, a Glaura, ajuda nós demais. Aí a gente começou a trabalhar, fazer 

uns projetinhos, começou com projeto pequeno (...). Hoje não, hoje a gente 

sabe que cê tem que fazer uma captação de verbas[...].(informação verbal)15 

No ano de 2005, representados por João Batista da Luz, os Arturos fizeram-se presentes 

no I Seminário Nacional de Políticas Públicas para Culturas Populares, realizado em Brasília 

no período de 23 a 26 de fevereiro. De sua fala destacamos: 

[...] Por isto, queremos levar nossa reivindicação para as esferas federal, 

estaduais e municipais, para que a gente possa levar mais fácil nossos 

problemas, nossas dificuldades e criar projetos juntos, que cuidem e 

preservem a cultura ainda existente em nosso estado. Somente dessa forma 

poderemos levar o Congado para dentro das escolas e das universidades, e 

não ser objeto de consumo, como tem sido feito nas Comunidades hoje.16  

De acordo com João Batista, a participação dos Arturos naquele Seminário [...] abriu 

várias Janelas para a Comunidade [...] (informação verbal)17 . Ele acrescentou que, desde 

aquele evento, escolas e organizações de várias partes do país e do mundo passaram a visitar a 

Comunidade, interessadas em conhecer suas histórias e tradições.  

Além da participação no Seminário de Brasília, os Arturos estão presentes em outros 

cenários de discussão, tais como fóruns sociais e políticos, apresentação de palestras em áreas 

acadêmicas, ou outras instituições, assim como entrevistas, em jornais, revistas e redes de 

televisão18. Os dirigentes da Comunidade são constantemente convidados para palestrar em 

várias entidades, inclusive fora do Brasil, a exemplo do México e Argentina, além de 

promoverem oficinas de tambores e mini curso de culinária para jovens estudantes que 

visitam aquele espaço. Essas atividades têm a atuação direta dos jovens Arturos e das 

cozinheiras, sendo que os primeiros ensinam aos visitantes alguns ritmos e toques do 
                                                           
14 Jorge Antônio dos Santos (apud VIEGAS, 2014, p. 447). 
15 José Bonifácio – Bengala (apud VIEGAS, 2014, p. 447). 
16 LUZ, J.B. O Congado: uma tradição a zelar. In: Anais do I Seminário de Políticas Públicas para as Culturas 

Populares. São Paulo: Instituto Pólis; Brasília: Ministério da Cultura, 2005. P-53-54. 
17 João Batista da Luz – 12/10/2018.  
18Vide entrevista realizada pelo canal 9 da NET-TV com transmissão simultânea pela Internet com Jorge 

Antônio dos Santos em 12/02/2012, Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vLZS9aE4MVk> 

acesso em 09 ago. 2017 
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instrumento e as mulheres repassam as técnicas de preparo de “quitandas”, que são assadas no 

forno à lenha da cozinha, no pavilhão de refeições da Comunidade. No mês de julho do ano 

de 2108 a Comunidade recebeu a visita de um grupo de estudantes, juntamente com a 

Diretora, da Universidade de Detroit Mercy, sediada na cidade de Detroit, estado norte-

americano de Michigan (EUA)19. 

Diante dessas atitudes, a resistência artura se presentifica. Ela surge também nos atos de 

demonstração da existência do Divino, do Sagrado e da fé, em que eles se entregam e 

resistem. Resistem estrategicamente pela Festa. Resistem, quando criam formas de subsistir 

aos conflitos gerados na convivência social, política e religiosa. Resistem, sobretudo, no 

momento em que, relembrando seus ancestrais e, tomados por uma grande religiosidade, eles 

reinam. Reinam com Nossa Senhora, sua grande Mãe.  

O cenário da festa, permeado de beleza musical e coreográfica, congregado às intenções 

das celebrações, despertou-nos um profundo encantamento e, ao mesmo tempo, algumas 

indagações sobre esse fenômeno. Ao observar essa manifestação, nossa primeira percepção 

recaiu sobre a performance20 dos dançantes que, durante o cortejo, harmonizavam o ambiente 

com as cores das roupas, danças, gestos, batidas de tambores, um canto bastante eloquente e 

uma variedade de símbolos, representados pelos lugares em que passavam. Os símbolos e os 

lugares são sagrados na Comunidade dos Arturos, pois refletem a vivência e o percurso dos 

seus ancestrais. A voz, os gestos e movimentos corporais têm um caráter marcante em todos 

os passos da Festa: a voz atravessa o cenário e se expande, exprimindo um som de clamor; os 

gestos e movimentos corporais afiguram-se como uma forma de comunicação, de maneira que 

existe ali um desejo de transmitir uma mensagem; mensagem essa que se revela 

dialogicamente entre os dançantes, mas que atinge o espectador, quando esse recepciona a 

palavra, expressa na voz e nos gestos. A linguagem gestual e corporal sinaliza uma relação 

dialética, não somente com aquele espaço físico que eles ocupam, mas também, ao que nos 

                                                           
19 Cf também Infra Anexo B, p. 180   
20 Segundo Zumthor (2007, p. 29-50), a palavra performance, tem formação histórica na França, mas ela vem do 

inglês (perform) e desde as décadas de 30 e 40 do século XX  o termo começa a ser emprestado ao vocabulário 

da dramaturgia, sendo fortemente utilizado por pesquisadores dos Estados Unidos. O estudo em questão tratava-

se das manifestações lúdicas (conto, canção, rito, dança). Nesse sentido, performance representa um ato, 

realizado em “presença concreta de participantes implicados nesse ato de maneira imediata”. 

Bião (2011, p. 349-350) confere a incorporação dessa palavra como uso freqüente no linguajar cotidiano 

contemporâneo do espetáculo, onde a expressão performing arts em inglês, que caracteriza “a arte em presença, 

do corpo e da cena, em oposição às artes visuais”, remete ao que se chama em português de artes cênicas.  

Cohen (2011, p. 25-28) reafirma essas duas proposições quando argumenta que performance é um termo 

cunhado do inglês performance art e significa “uma expressão cênica”, que deve ser entendida como uma arte 

“acontecendo naquele instante, naquele local”.  O que significa, para ele, que a simples exposição de uma tela ou 

de um vídeo à uma platéia não representa uma performance.Vale lembrar que estaremos analisando esse termo 

no capítulo 3, quando apresentaremos, de forma mais detalhada, os conceitos a ele atribuídos. 
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parece, com o sagrado. A “presença física” desses atores, nesse ato performático, reivindica o 

seu “lugar” naquele mundo (ZUMTHOR, 2005). A força mítica do Reinado, a fé religiosa de 

seus dançantes e a “teatralidade”21 envolvida na manifestação traz ânimo e energia para os 

integrantes da Comunidade Artura. Quando eles se reúnem nessa encenação, o conjunto de 

valores de uma cultura secular contagia o ambiente e chama a atenção de todos para a beleza 

dessa tradição e desse rito popular, que permanecem no presente e pretendem-se ser 

disseminados entre as próximas gerações. (Figura 3). 

Durante esse estudo passamos por diversos momentos de inquietude e de incerteza, na 

tentativa de obter respostas aos nossos questionamentos relacionadas à performance na 

Comunidade dos Arturos. As constantes visitas à Comunidade, os preciosos diálogos com os 

integrantes do grupo, o contato com outros pesquisadores, os encontros com entidades afins, 

bem como os momentos em que presenciamos as manifestações do Reinado de Nossa 

Senhora do Rosário na Comunidade dos Arturos, foram fundamentais para elegermos 

elementos que pudessem nos auxiliar na construção do texto. Além disso, parâmetros teóricos 

foram extremamente importantes no transcorrer de nossas análises, visto que, a partir deles, 

pudemos nos basear para elaborar nossa escrita.  

                                                           
21 Zumthor (2007). Cf. também. Infra: capítulo 3, p. 115. 

Figura 3 - Saída das guardas da casa do pai em direção à Igreja da cidade 

Elenice Castro (2017) 
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Com Santaella (2001), aprendemos a importância de nos guiarmos por uma ciência 

teórica, assim como compreendemos que um estudo, de caráter qualitativo, não nos autoriza a 

pressupor que, “[...] com ele, deixem de existir as exigências e critérios que devem regular 

uma pesquisa.” (SANTAELLA, 2001, p. 143). Com a autora aprendemos, ainda, que o 

conhecimento científico se funda por meio da pesquisa e de conceitos teóricos 

(SANTAELLA, 2001). Ela nos alertou para o fato de que 

[...] a pesquisa científica exige, pelo menos como pano de fundo, um certo 

estado de alerta do pesquisador para as questões filosóficas, especialmente 

epistemológicas, sobre as leis que regem o conhecimento, sua busca, 

aquisição, validade, etc. [...] Assentada sobre essas bases, a pesquisa deve se 

conduzir dentro de um determinado campo da ciência a que, o objeto ou 

assunto da pergunta pertence e à luz de algum quadro teórico de referência e 

de suas predições, quadro teórico este que deve ser selecionado em função 

de sua adequação para responder a pergunta que se tem.” (SANTAELLA, 

2001, p. 113). 

Os ensinamentos de Santaella propiciaram-nos maior amadurecimento no estudo, assim 

como nos conduziram a um “estado de alerta” durante os processos de observações e 

anotações, momentos em que reconhecemos nosso lugar como pesquisadores e buscamos 

identificar, através de referenciais teóricos, soluções para os nossos questionamentos. 

Todavia, chamou-nos atenção o trabalho de Malighetti (2004), o qual procura 

demonstrar, dentre outros fatores, que “[...] o etnógrafo, embora funda seu trabalho sobre 

perspectivas dialógicas e polifônicas, não pode renunciar à própria autoridade, que 

inexoravelmente se manifesta na escritura e lhe funda a função de autor.” (MALIGHETTI, 

2004, p. 109). O autor nos orienta que a base da etnografia está no ato de relatar “algo para 

alguém”, de maneira que, aquele que o faz deve decidir “[...] sobre o que dizer e como dizê-lo 

[...]” (2004, p. 115). Nessa perspectiva, escolhemos interpretar o que presenciamos na 

manifestação do Reinado dos Arturos, ancorados “[...] em nossas práticas lingüísticas [...]” 

(2004, p. 114), a partir de uma visão mais pessoal da Festa. 

Atentos a esses ensinamentos, assim como outras orientações teóricas, empenhamo-nos 

em obedecer à função reguladora do objeto de pesquisa a fim de manter o equilíbrio na escrita 

e evitar conflitos interpretativos (BOURDIEU et al, 2002). Entretanto, temos a consciência de 

que limitações metodológicas não dão conta de solucionar todas as nossas indagações, bem 

como nos oferecer possibilidades de deixar o estudo completo. Sabemos, portanto, que seriam 

necessários análises e estudos mais aprofundados. Dessa forma, temos como proposta 
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construir um estudo que possa traduzir os fenômenos do Reinado, com base em exaustivo 

trabalho de campo, bem como em conceitos, constantemente visitados. 

Buscamos uma estrutura discursiva na construção do texto, moldando observações e 

fundamentos às nossas interpretações. Assim, considerando o pensamento de José Moreira de 

Souza sobre os “referenciais de interpretação”, referendados por Carlo Ginzburg (1991, p. 

14), quando afirma que “[...] qualquer discurso registrado é apropriado e remodelado por 

quem cita [...]”, procuramos desvendar as intrincadas relações existentes entre o processo 

qualitativo e investigativo de uma pesquisa, repousando nossas reflexões sobre uma 

“disposição dialógica”, justificando nossa escolha em elaborar um texto que possa dialogar 

teoria versus observações de campo, porém atentos para não cairmos nas armadilhas de uma 

“percepção ingênua” (BOURDIEU et al, 2002) 

Por se tratar de um trabalho direcionado, prioritariamente, para uma específica Festa, de 

uma dada Comunidade, no caso a dos Arturos e seu Reinado, adotamos um modelo poético 

etnográfico22, para nossas análises e escritas, aqui consideradas enquanto proposta de 

reinvenção de uma tradição. Como subsídio, para melhor compreensão dessa arte 

performática, sobretudo o gesto e a voz, nos inspiramos em alguns estudos sobre o Ato 

Performático, em especial, nos ensinamentos do pensador e medievalista suíço Paul Zumthor. 

Além desse autor, outros estudiosos nos auxiliaram no entendimento da “amplitude” 

performática, existente nas ações arturas. Para estabelecer contato e aproximação com a 

Comunidade e com a cultura dos Arturos, nos guiamos pelas propostas apresentadas por 

antropólogos, sociólogos, historiadores e filósofos, que muito auxiliaram na pesquisa de 

campo; como exemplo: Geertz (2008), cujos ensinamentos foram basilares, especialmente nos 

momentos da interação com os trabalhos realizados na Comunidade, nos quais lançamos um 

olhar crítico e observador, a fim de “perceber” os elementos etnográficos que pudessem 

auxiliar na “interpretação” e estudo de seus rituais e representações. Também buscamos apoio 

no ponto de vista de Ginzburg (1989, p. 179), particularmente quando ele sugere que 

observemos os “sinais” que nos rodeiam durante os momentos da investigação, utilizando 

nossa “intuição” para diagnosticar um fenômeno.  

                                                           
22 Expressão cunhada por Edilene Matos, que pressupõe uma proposta inovadora de pesquisa, a qual sugere uma 

metodologia de trabalho não cartesiana. Ressaltamos que, de forma análoga a esse termo, Amanda Reis Tavares 

Pereira, publicou o artigo intitulado: A etnografia poética de Correia Dias: um passeio pela tradição indígena de 

sua piscina mítica, em que a autora refere-se à resenha de Virgilio Ferreira, o qual “alinha no trabalho de Correia 

Dias, o poético ao etnográfico”. Disponível em: < http://www.dezenovevinte.net/uah1/artp.htm#_ednref8 > 

acesso em 04 set 2018. 
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Partindo do pressuposto de que esta pesquisa teria um caráter qualificativo ‒ de 

interesse investigativo, a partir da busca pelo entendimento de um fenômeno ‒ buscamos uma 

metodologia de pesquisa a qual, em sua maioria, envolveu diálogos com membros da 

Comunidade, assim como com pesquisadores e órgãos que estão diretamente ligados a esse 

grupo. Para esses diálogos sugeríamos um mote a ser discutido, porém sem formularmos um 

questionário previamente elaborado, eliminando, dessa forma, o caráter formal da pesquisa de 

campo. Aproveitando o desenrolar da prosa, as perguntas eram feitas de forma intuitiva, à 

medida que os relatos eram proferidos. Valíamo-nos desse recurso por perceber que o diálogo, 

a partir de uma conversa informal, foi mais bem aceito pelos membros da Comunidade.  

Todavia, a fim de obtermos resultados que atendessem aos interesses da pesquisa, 

estabelecemos um critério metodológico na escolha de nossos diálogos. O primeiro critério 

refere-se à identificação e contato com pessoas que ocupam cargos e posições estratégicas, 

tanto na Comunidade, quanto na Festa, tais como: filhos da primeira linha da geração artura 

(conversamos com dois filhos de Arthur Camilo); Diretor Social do grupo; Presidente da 

Irmandade Nossa Senhora do Rosário; Capitães e Mestres das guardas do Congo e de 

Moçambique; reis e rainhas; dançantes, dentre outros. O contato com essas pessoas foi 

importante para entendermos o funcionamento da Festa: calendário, especificidades, função 

dos membros nas guardas, ciclos da Festa, lugares, simbologia, além de vários outros aspectos 

concernentes à manifestação. O segundo critério de escolha refere-se à faixa etária de 

membros da Comunidade, assim como a sua relação/posição na Festa. Nesse caso nossa busca 

se direcionou para pessoas com as seguintes características: homens e mulheres, com faixa 

etária acima de 50 anos em que buscamos contato com aqueles mais próximos aos filhos da 

primeira geração artura; jovens, cuja faixa etária compreende 16 a 35 anos, podendo essas 

pessoas fazer parte do primeiro critério de escolha. Com esse grupo de pessoas buscamos 

investigar sobre seus conhecimentos em torno da história e das tradições arturas, suas 

vivências na Festa, assim como, no caso dos jovens, como se dá sua relação com os rituais e a 

vida cotidiana. O terceiro e último critério foi identificar pessoas e órgãos diretamente ligados 

à Comunidade em busca de informações, fotografias e/ou algum outro registro sobre a Festa, 

bem como sobre a história dos Arturos. Nesse caso, visitamos o acervo da Fundação Cultural 

de Contagem, onde tivemos acesso a vários trabalhos e fotografias realizados sobre a 

Comunidade; fomos ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 

Gerais-IEPHA, onde foi-nos apresentado o dossiê de Registro da Comunidade, assim como 

outros documentos ligados ao processo de solicitação do Registro da Festa de Nossa Senhora 
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do Rosário como Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais; conversamos pessoalmente 

com os pesquisadores Glaura Lucas e Romeu Sabará, os quais, gentilmente, nos doaram livros 

e gravação de CDs, trabalhos que eles realizaram na Comunidade. 

Procuramos, ainda, interagir efetivamente na Comunidade. Para tal, participamos de 

atividades tais como: visita, junto com a guarda de Moçambique dos Arturos, à Festa do 

Rosário na Igreja da Colina, na cidade de Ribeirão das Neves no mês de junho de 2017; 

assistimos ao “levantamento” da bandeira de Aviso quinze dias antes da Festa de 

outubro/2018; participamos das novenas realizadas à noite na capela da Comunidade, tanto no 

ano de 2017, quanto em 2018; assistimos a reunião da Irmandade Nossa Senhora do Rosário 

em outubro/2018; auxiliamos na preparação e ornamentação dos espaços da Festa de 

outubro/2018; interagimos com as cozinheiras durante a preparação das comidas que iriam ser 

servidas na Festa, nos meses de outubro/2017, maio/2018 e outubro/2018. Alem disso, a fim 

de estarmos mais próximos das pessoas e das atividades que antecederam a Festa, no mês de 

outubro/2018, nos hospedamos na casa de uma das netas de Arthur Camilo. Essas ações 

facilitaram nossas intervenções com um grupo maior de pessoas, além de possibilitar 

oportunidades de conversarmos mais longamente, ocasiões em que pudemos ouvir várias 

histórias sobre a Comunidade.  

Especialmente na Festa de outubro/2018, dois fatos interessantes aconteceram durante 

nossa participação, os quais abriram caminhos para novos contatos e novas oportunidades. O 

primeiro deles é que os dirigentes da Festa nos colocaram em contato com uma pesquisadora 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a doutoranda Lívia Lima, a qual estava em 

pesquisa de campo naquela ocasião. Nessa aproximação, acabamos fazendo uma parceria, em 

que trocamos experiências, conhecimentos e registros da Festa. O segundo fato foi que, 

durante a cerimônia do “descimento” de bandeira na Igreja Nossa Senhora do Rosário, 

localizada na região central da cidade de Contagem, fomos procurados pela equipe de 

jornalismo da Prefeitura Municipal de Contagem, ocasião em que falamos um pouco do nosso 

trabalho e demos nosso depoimento sobre a realização dessa manifestação.23 

A partir da coleta de dados e interação em campo, buscamos reunir os pormenores que 

nos dessem subsídios para entendermos o contexto e as tradições do grupo; compreender as 

intenções performáticas da Festa e refletir sobre a memória da Comunidade. Grande parte dos 

diálogos que ocorreram durante a pesquisa foram gravados e registrados, como material 

                                                           
23 Reportagem disponível no link: http://www.contagem.mg.gov.br/novoportal/2018/10/16/Arturos-fazem-

encerramento-da-festa-de-nossa-senhora-do-rosario/  
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informativo. Já as conversas que mantivemos com outros membros da Comunidade e pessoas 

que participaram do evento, foram anotadas em caderno de campo. Além desses 

procedimentos, fizemos ainda outros registros, em forma de fotografias, filmagens, anotações 

e gravações de áudio. Para esse fim utilizamos equipamentos tais como: gravador modelo 

Edirol da marca Roland, aparelhos celular das marcas ASUS e MOTO-G, Drone, modelo 

Phantom 3, fabricante DJI. 

Assim, com a coleta de campo e as leituras teóricas, que muitas vezes acalentavam 

nossos ânimos e clarificavam nossas dúvidas, fomos construindo esse estudo, procurando, de 

um lado, observar atentamente os movimentos dentro da Comunidade e de outro, vivenciando 

as práticas arturas, o modo pensante de seus integrantes e a forma como eles se organizam 

para preparar a Festa do Reinado de Nossa Senhora do Rosário, etapa que foi bastante 

favorável na obtenção dos dados necessários para compilar informações que consideramos 

importantes para o embasamento de nossas reflexões. Tendo em vista a especificidade do 

assunto, optamos por apresentar esse trabalho em forma de ensaio, de tal modo que ele 

pressupõe uma interpretação, fundamentada em investigações e coleta de informações sobre o 

tema, traduzidas a partir de leituras teóricas. 

A pesquisa apresenta-se dividida em três capítulos, planejados da seguinte forma:  

Levando-se em conta que essa Comunidade tem suas raízes com descendência africana, 

iniciamos nossos estudos trazendo uma investigação sobre o contexto e os fatores históricos 

relacionados à chegada do negro africano ao Brasil, abordando os efeitos, ou seja, os 

“rastros/resíduos” (GLISSANT, 2005) de presença africana, causados em decorrência do 

processo de transplantação desses negros. Na sequência e, considerando o Reinado uma 

manifestação inserida no âmbito das festividades religiosas, apresentamos alguns aspectos do 

estudo feito por Roger Bastide (1971), juntamente com um grupo de pesquisadores, o qual 

realiza um mapeamento geográfico das religiões de matriz africanas no Brasil. Trazemos 

ainda para esse Capítulo uma discussão acerca da história da Festa do Reinado no Brasil, em 

particular o estado de Minas Gerais. Apresentamos, nesse sentido, um debate em torno da 

origem e identidade da Festa (Reinado), assim como os elementos que caracterizam a 

cerimônia. O capítulo se fecha com a apresentação do calendário da Festa de Nossa Senhora 

do Rosário ‒ o Reinado ‒ na Comunidade dos Arturos, considerando o período em que o 

Reino é aberto e fechado, ocasião em que os ritos cerimoniais da Festa são realizados, dentro 

e fora da Comunidade. Comentaremos também sobre a constituição das guardas, a 

simbologia, além de demonstrarmos como ocorre o Reinado nos dias festivos. 
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Considerando o papel dos Arturos ‒ nosso principal corpus de estudo no contexto de 

realização do Reinado de Nossa Senhora do Rosário ‒ dedicamos o segundo capítulo para 

descrever um pouco sobre a história de formação, as tradições rituais, a movência de suas 

tradições e a maneira como a Comunidade se constitui, no seu espaço, tempo e lugar. Nesse 

mesmo capítulo, faremos uma análise sobre a oralidade e suas poéticas na vivência Artura. 

No terceiro e último capítulo, apresentaremos uma análise sobre o Reinado dos Arturos, 

contemplando sua “teatralidade” e suas “performatividades”. Nesse ritual, nosso olhar 

direcionou-se para o Ato Performático no Reinado Arturo. Desta forma, trataremos da 

categoria performance sob dois aspectos: o primeiro aspecto envolve uma incursão sob as 

suas variadas significações, apresentando o pensamento de autores como: Goldberg (2015), 

Bião (2009, 2011), Cohen (2013), Zumthor (2007, 2010). O segundo aspecto que trata a 

performance, refere-se às performatividades atribuídas aos Arturos, as quais observamos 

durante nossa pesquisa. Precebemos que a performance na cultura dos Arturos não se funda 

apenas no ato de manifestar, de forma teatral, um ritual, mas, como também, em sua forma de 

vida e na atuação dos membros da Comunidade, tanto no plano interno, como no plano social. 

Para essa análise, nos apoiamos nos estudos de Schechner (2004) e Pavis (2017). 

Considerando-se que o corpo e a voz fazem parte da performance artura, durante a 

manifestação do Reinado, produto da interação e comunicação com o público (ZUMTHOR, 

2007; 2010), apresentaremos um tópico específico que discutirá os vocábulos “corpo” e 

“voz”, como parte integrante da performance na Festa. Por se tratar de uma Comunidade que 

vem passando por um momento de transição ‒ especialmente, quando [...] as principais 

referências estão se perdendo24 a partir do momento em que os mais velhos estão morrendo, 

deixando para os mais novos a responsabilidade de darem prosseguimento com as tradições 

arturas ‒ propomos, ainda nesse capítulo, um diálogo sobre memórias. 

Este estudo se encerra com uma discussão acerca de ações realizadas, no sentido de 

preservar e salvaguardar a memória da Comunidade, a partir do fenômeno Reinado. Cada 

geração que passa pela história da Comunidade deixa sua marca e seus ensinamentos para os 

novos que estão chegando. Os filhos da primeira geração da família de Arthur Camilo vêem 

transmitindo aos seus descendentes os princípios de vida e tradições, aprendidos com seu pai. 

Com eles e a partir deles a Comunidade busca sustentar sua história e sua memória, através de 

seus rituais e da oralidade, meio utilizado para transmissão de saberes, na expectativa de 

manter viva uma cultura secular.  

                                                           
24 João Batista da Luz – 12/10/2018 
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As transformações sociais da vida cotidiana, no mundo globalizado, vêm ocorrendo de 

maneira vertiginosa e, sem dúvida, tangencia a existência artura. Desta forma nesse debate 

refletiremos sobre os conflitos coletivos, vivenciados pelas várias gerações da Comunidade, 

quando tentam desenhar acordos de sobrevivência e acolhimento das intrincadas situações do 

mundo pós-moderno, dividindo as diversidades de suas relações sociais com seus desejos de 

manter viva a memória de seus ancestrais e impor seu modo de vida como uma Comunidade 

Tradicional. Veremos nesse capítulo, ainda, que os Arturos trabalham fortemente, no sentido 

de transmitir para as crianças e para os jovens de hoje, a importância do apego ao lugar no 

tempo-espaço de pertencimento desse povo e da manutenção de suas tradições. O Reinado do 

Arturos é o “lugar” de memória; é o “lugar” de pertencimento de uma cultura que existe e 

resiste há mais de 100 anos. No Reinado, a história de Arthur Camilo é cantada pelos adultos 

e registrada na memória dos jovens e crianças, que aprendem pelo que vêem e pelo que 

ouvem. Por isso a importância de salvaguardar a Festa.  
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CAPITULO I - UM POUCO DE HISTÓRIA 

1.1. RASTROS/RESÍDUOS DA PRESENÇA AFRICANA NO BRASIL 

Eita negro!  

quem foi que disse  

que a gente não é gente? 

quem foi esse demente,  

se tem olhos não vê...1 

Solano Trindade 

Esse fragmento foi retirado do poema Conversa de Solano Trindade. O poema, assim 

como outros de sua coleção, incitado pelo caráter racista presente em nossa sociedade, trata da 

representação da identidade negra no Brasil. Solano teve como objetivo principal em seus 

trabalhos o restabelecimento da arte popular e a “[...] luta em prol da independência cultural 

                                                           
1Trecho extraído do poema “Conversa” de Solano Trindade, poeta, folclorista, ator, teatrólogo, cineasta e 

militante comunista. Disponível em <http://www.correiocidadania.com.br/colunistas/consciencia-negra/1440-18-

02-2008-solano-trindade-o-poeta-da-resistencia-negra > acesso em 21 Mar. 2018. 

Figura 4 - Comunidade dos Arturos - Festa da abolição 

Elenice Castro (2018) 



38 
 

do negro no Brasil” (GELEDÉS, 2011, p. 1). Relacionamos os princípios desse escritor, que 

tanto lutou pelos valores afro descendentes ‒ tendo a arte e a educação como sua principal 

arma ‒ aos valores implantados na Comunidade dos Arturos. Os filhos de Arthur Camilo são 

gente que luta para não ser mais um em meio aos sujeitos escravizados pela intolerância. Eles 

lutaram para legitimar sua identidade e, hoje, articulam social e politicamente suas diferenças 

como um grupo formado por afro descendentes que valoriza, defende e preserva suas 

tradições e ritos populares. Assim como Arthur Camilo, outros negros africanos no Brasil têm 

uma história de sofrimento, de dor e de humilhação. Aqueles que sobreviveram durante a 

travessia para as Américas chegaram para servir de mão de obra a seus senhores, sendo 

extremamente explorados e maltratados.  

Discutiremos, neste capítulo, a presença dos africanos no Brasil, sua procedência e seu 

estabelecimento por aqui. Sua chegada é descrita e interpretada sob os mais variados 

enfoques: enquanto alguns escritores denegam as influências positivas que o negro trouxe 

para a nação, outros reconhecem que a vinda do negro para essas terras ocorreu de forma 

positiva para a constituição demográfica, formação social e cultural das nações das Américas. 

Todavia, essa visão ingênua sobre a presença do negro no Brasil é contestada por autores que 

repudiam o processo de escravização no país, assim como o sistema dominante que imperou 

após a abolição, provocando o racismo e o expurgo da igualdade social. 

Nina Rodrigues, focado no estudo sobre as raças humanas, investiga a procedência do 

negro africano, que chegou ao Brasil durante o período de colonização. O autor apresenta uma 

visão negativa sobre o processo de mestiçagem que se sucedeu durante a formação da nação 

brasileira. Segundo ele, a contribuição daquele negro ocorreu mais em função demográfica: 

“[...] no Brasil, a Raça Negra, predominando muitas vezes pela superioridade numérica, 

incorporou-se à população local no mais amplo e franco mestiçamento” (RODRIGUES, 2010, 

p. 20). Já no tocante à influência da cultura desses povos na formação de nossa nacionalidade, 

Rodrigues (2010) considera ser fundamental o conhecimento de sua origem, visto que, a partir 

dessa fonte, pode-se qualificar o seu papel na formação social da nação. Nesse aspecto, o 

autor defende a ideia de que “[...] no Brasil, onde sobre eles, puros ou mestiçados, se levantou 

a nossa nacionalidade, cumpre julgá-los separadamente, discriminando suas capacidades 

relativas de civilização e progresso.” (2010, p. 20). Segundo defende Rodrigues (2010), a 

partir de sua origem, o negro poderia influenciar, positiva ou negativamente, em nosso 

processo de formação como nação. O autor problematiza e demonstra uma preocupação 

quanto à derivação da raça negra para a nação, preocupação essa ligada às práticas culturais e 
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a vida social desse negro, anterior à sua chegada ao Brasil. Suas observações nos faz crer que 

o autor julga com ceticismo as contribuições da “raça negra” para o Brasil. 

A procedência dos africanos do Brasil, analisada por Nina Rodrigues, é retomada por 

Darcy Ribeiro (2006) em seu estudo sobre a formação étnica e civil, denominado O povo 

brasileiro, ao explorar a origem dos africanos do Brasil. Conforme Ribeiro (2006, p.102), os 

negros que aqui aportaram oriundos, em sua maioria, da costa ocidental africana, pertenciam a 

vários grupos étnicos, tendo como destaque os três maiores: “Sudaneses”, representados pelo 

grupo dos Yorubas, conhecidos como os gegê-nagô; o grupo de “culturas africanas 

islamizadas”, identificados, na Bahia, como negros malé e no Rio de Janeiro, como negros 

alufá; e o terceiro grupo, integrado por tribos “Bantu”, do contingente congo-angolês, atual 

território de Moçambique.  

Esses africanos fazem parte da diáspora negra que, segundo consta nos autos 

historiográficos, foram dispersos durante as viagens às Américas. Segundo Ribeiro (2006), a 

difusão dos negros causou, primeiramente, problemas de comunicação, visto que esses povos 

pertenciam a tribos, cujas variedades lingüísticas poderiam comprometer a comunicação entre 

eles. Entretanto, essas dificuldades não impediram que, aos poucos, eles fossem se 

readaptando, constituindo uma nova vivência e reincorporando-se “[...] no universo cultural 

da nova sociedade”. (RIBEIRO , 2006, p. 103). O autor aponta ainda que, mesmo tendo 

sofrido sérios danos, morais, psicológicos e culturais, esses negros conseguiram se enquadrar 

aos novos padrões culturais, e, em certa medida, foram se “[...] aculturando aos moldes 

brasileiros de ser e de fazer” (RIBEIRO, 2006, p. 104). Lançando mão de elementos como 

ambientação/combinação e, “[...] através de um esforço ingente e continuado, o negro escravo 

iria reconstituindo suas virtualidades de ser cultural pelo convívio de africanos de diversas 

procedências com a gente da terra” (2006, p. 104). Por meio de artifícios, eles conseguiam 

exercer influências diversas na sociedade, “[...] seja emprestando dengues ao falar lusitano, 

seja impregnando todo o seu contexto com o pouco que pode preservar da herança cultural 

africana.” (RIBEIRO, 2006, p. 104). Em paralelo e, a partir dessa “parca herança africana”, 

que era buscada através da memória, esses negros sobreviviam, buscando, no plano 

ideológico e nas crenças religiosas, as manifestações culturais readaptadas ao novo mundo.  

Constatamos que a discussão de Darcy Ribeiro sobre a “gestação do Brasil” e da 

formação do povo brasileiro apresenta uma nova etnia nacional, surgida através da 

mestiçagem entre portugueses, índios e negros. Etnia essa diferente culturalmente de suas 

“matrizes formadoras” e que evidencia o surgimento de um novo indivíduo, além da 
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reconstituição de uma nova cultura. Podemos notar, a partir do pensamento desse autor, a 

grande influência do negro brasileiro nesse processo, o qual exerceu um papel crucial na 

formação da nação. Para Ribeiro (2006), a língua portuguesa brasileira passou a ser propagada 

a partir de uma “tarefa cultural do negro brasileiro” que não só aprendeu suas características ‒ 

observando e escutando as falas entre capatazes e empregados da casa grande ‒ como também 

lhe emprestou sua singularidade. Através dessas ações, esse negro afrodescendente “[...] se 

reumanizou, começando a sair da condição de bem semovente, mero animal ou força 

energética para o trabalho” e, buscando seu espaço, começou a lutar para conquistar “[...] um 

papel de participante legítimo na sociedade nacional.” (RIBEIRO, 2006, p. 202).  

No tocante a influência africana na língua portuguesa brasileira, a professora Yeda 

Pessoa Castro, professora aposentada da Universidade Federal da Bahia, em seu livro Os 

falares africanos na interação social do Brasil colônia, apresenta um estudo do processo de 

introdução de termos africanos na língua portuguesa. Segundo ela, essa interação iniciou-se 

nas senzalas, onde “[...] a necessidade de comunicação entre povos linguisticamente 

diferenciados deve ter provocado a emergência de uma espécie de língua franca ou dialeto 

[...]” (CASTRO, 1980, p. 14). Em função do grande contingente de africanos de origem banto 

que se aportou no país entre os séculos XVI a XVIII, a autora considera que os empréstimos 

lexicais da língua banto à portuguesa foram os mais expressivos. 

Castro (1980) acredita que as línguas africanas que mais predominaram no Brasil, nos 

dois primeiros séculos de escravidão, foram quicongo, quimbundo e umbundo, sendo 

presumível que uma delas seja a língua falada pelos ladinos, sujeitos que aprenderam mais 

rapidamente a falar o português e, por consequência, receberam certos privilégios, como por 

exemplo, eram eles os porta-vozes do senhor de fazenda e tinham a função de estabelecer a 

ordem nas senzalas. 

Os ladinos, juntamente com os crioulos (esses últimos nascidos na colônia como 

resultado do processo de mestiçagem), segundo Castro (1980, p. 17) “[...] gozavam de grande 

prestígio sociológico na sua situação de bilíngues, isto é, na condição de participar de duas 

comunidades linguisticamente diferenciadas: a da casa grande e a da senzala.” Nesse sentido, 

a necessidade de estabelecer um diálogo entre o senhor de fazenda e o capataz, e/ou entre o 

capataz e os demais membros escravizados garantiu essa condição social aos ladinos e 

crioulos, os quais se infiltravam facilmente entre as duas culturas (africanas e portuguesas). 

Esse processo promoveu o “[...] aportuguesamento dos africanos e de africanização do 

português, com a emergência de um novo falar”. (CASTRO, 1980, p. 17-18). Com isso, os 
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“falares africanos” se expandiram e foram sendo introduzidos e nivelados ao português 

brasileiro, evidenciando as afirmações de Darcy Ribeiro (2006) sobre a “tarefa cultural” de 

propagação da sua língua.  

Nas canções entoadas durante as celebrações rituais na Comunidade dos Arturos, 

observamos essa mistura de verbetes entre as línguas portuguesa e africana. As letras das 

músicas contêm várias expressões e palavras que remetem à referida lingua. Queiroz (2016) 

elabora um glossário para consultas desses termos, a partir das letras das canções executadas 

nas manifestações realizadas por várias comunidades em Minas Gerais. Como exemplo, 

citamos a seguir um verso da canção entoada pelo mestre Jorge, da Comunidade dos Arturos : 

[...] Ê, ê chora ingoma auê, (ê) 

Ê, ziringunga de Angola auê, (ê) 

Preto véio bate Candombe pra louvar Nossa Senhora, auê, (ê)2 

Trata-se de uma canção, solfejada no momento de Bizarria3. Nesse verso, observamos o 

uso de cinco palavras ou expressões, tradicionalmente utilizadas nas canções africanas, das 

quais destacamos: “ingoma” (tambor), “auê” (saudação: “meu camarada”), “Angola” (país 

africano), “zirigunga” (capitão zirigunga. Aquele que domina o canto nas danças de congado). 

(QUEIROZ, 2016, p. 59-129).  

No que concernem as influências culturais do Brasil, Gilberto Freyre (2013), ao tratar 

do processo de miscigenação no país, destaca a comunhão de várias culturas, as quais se 

misturaram entre si, resultando um conjunto de hábitos diversificados. Segundo o autor, uma 

das maiores influências na cultura brasileira se deu com a chegada de negros africanos, que 

introduziram muitos de seus costumes aos hábitos aqui existentes à época, tais como: religião, 

dança, culinária, alimentos, assim como o uso da própria língua. Para Freyre (2013), todo 

brasileiro, de uma maneira ou de outra, carrega em si um pouco da interferência africana no 

modo de vida: 

                                                           
2 Áudio 1 – Faixa 17-2:18’ – CD-2 livro Cantando e Reinando com Arturos, Glaura Lucas, 2006. Nesse verso 

observamos as três palavras, tradicionalmente utilizadas nas canções africanas: “auê”; “Zirigunga” e “Ingoma”. 

(Trata-se do livro elaborado pelos membros da Comunidade dos Arturos, sob a coordenação da pesquisadora 

Glaura Lucas). 
3 Segundo informações do mestre Jorge, a Bizarria é uma espécie de diálogo iniciado pelo capitão e respondido 

em coro pelos demais participantes. 
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Na ternura, na mímica excessiva, no catolicismo em que se deliciam nossos 

sentidos, na música, no andar, na fala, no canto de ninar menino pequeno, 

em tudo que é expressão sincera de vida, trazemos, quase todos, a marca da 

influência negra. Da escrava ou sinhama que nos embalou, que nos deu de 

mamar. Que nos deu de comer, ela própria amolengando na mão o bolão de 

comida. Da negra velha que nos contou as primeiras histórias de bicho e de 

mal-assombrado (FREYRE, 2013, p. 367). 

Percebemos, em suas proposições, uma visão positiva em relação à miscigenação e um 

destaque para os fatores culturais e ambientais, o que, em sua visão, torna o Brasil um país 

composto por grande diversidade cultural. Para Freyre (2013), o negro africano, no processo 

de formação da sociedade e da cultura brasileira, exerceu uma influência fundamental. 

Todavia, mesmo considerando favorável a miscigenação e a contribuição africana para a 

cultura do país, o autor reconhece os antagonismos existentes na formação da nossa sociedade 

e aponta as marcas de um patriarcalismo eminente. Ao relatar sobre a condição de vida do 

negro africano, durante o período colonial, Freyre (2013, p. 36) discute a relação senhor x 

escravo. Nessa relação, a arquitetura da casa grande “completada pela senzala representa 

todo um sistema econômico, social e político de produção”, concentrando a força “nas mãos 

dos senhores rurais”, proprietários de tudo: terras, família, negros, que eles escravizavam de 

forma violenta e perversa, através do trabalho braçal. Esse sistema permaneceu arraigado na 

vida do indivíduo escravizado.  

Florestan Fernandes (1972) não coaduna a visão positiva de Freyre (2013), no que diz 

respeito à história do negro no Brasil, porém valida outros aspectos. Por um lado, Fernandes 

(1972) discute os aspectos negativos e desfavoráveis para a vida social desse indivíduo, após 

o período da escravatura. Mas, por outro lado, destaca as evoluções pessoais dos negros 

libertos, os quais lutaram para romper com alguns paradigmas de passividade que surgiram a 

partir da abolição da escravatura. Já no que tange o poder do branco em relação ao negro, o 

pensamento de Fernandes (1972) se aproxima do posicionamento de Freyre (2013), embora 

seus estudos se fundamentem na situação social do negro, não no período colonial, mas, sim, 

depois da abolição da escravatura. Segundo o autor, o domínio do branco sobre o negro, 

permaneceu escancarado mesmo após a sanção da Lei imperial de maio de 1888.  

Em O negro no mundo dos brancos (1972) o autor discute o dilema da democracia 

racial, que se tornou um mito, no qual, na sua concepção se assenta “[...] nossa peculiar 

resistência ao reconhecimento das ‘barreiras de cor’” (FERNANDES, 1972, p. 9). Segundo o 

autor: “O negro foi exposto a um mundo social que se organizou para os segmentos 
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privilegiados da raça dominante.” (FERNANDES, 1972, p. 14). Recordando as ideias de 

Freyre (2013) no que concernem às interações entre as raças, Fernandes (1972) lamenta o fato 

de essas influências culturais não terem mudado o sentido do processo social, conforme 

destaca: “O negro permaneceu sempre condenado a um mundo que não se organizou para 

tratá-lo como ser humano e como ‘igual’.” (1972 p. 15). 

Fernandes (1972) aponta uma problemática ao referir-se à situação do “negro” e do 

“mulato” diante da sociedade brasileira, cujo passado escravocrata não permitiu uma fusão 

social mais flexível e respeitosa. O processo de transformação social na vida daquele negro, 

segundo ele, transcorreu de forma dura: “Não se tomou nenhuma medida para ampará-lo na 

fase de transição e nada se fez para ajustá-lo ao sistema de trabalho livre” (FERNANDES, 

1972, p. 267). Para o autor, questões sociais, econômica e políticas, articuladas desde o 

passado, privilegiaram apenas as classes dominantes. Com a abolição da escravatura, o negro 

se viu perdido em sua nova constituição social, principalmente no que tange o “sistema de 

trabalho livre” (FERNANDES, 1972).  

De acordo com o autor, grande parte dos negros libertos aceitou “passivamente” essa 

nova condição de vida, enquanto outros, em especial aqueles que residiam nas grandes 

cidades, tiveram que “romper” com essa acomodação passiva e buscar alternativa de 

sobrevivência: “Muitos deles conseguiram certa instrução e, o que é deveras importante, 

tornaram-se letrados de um tipo especial, que não haviam sido socializados [...] por meio da 

educação oficial.” (FERNANDES, 1972, p. 268). 

Fernandes (1972) mostra também que o negro não foi beneficiado com o título da 

liberdade, visto que, mesmo após o término da escravidão, ele sofreu as consequências da 

“subalternização”. Essa condição social do negro, de alguma maneira nos remete à 

“democracia racial”, apontada pelo autor, ou seja, a sociedade brasileira operacionaliza, de 

forma disfarçada, os dois campos (branco/negro), ocultando uma realidade cravada no 

inconsciente coletivo; o branco necessita assumir esta ideologia e o negro aceita que assimilou 

sua inferioridade. 

Infelizmente o racismo, que segrega o branco e o negro, ainda predomina na sociedade 

brasileira. Combater essa questão requer esforço muito grande, processo longo e de difícil 

libertação. A luta contra tudo isso é fundamental e só deve encerrar quando as diferenças 

deixarem de existir. Talvez a principal mudança deva partir daqueles que são afetados por 

esse fenômeno. Nesse sentido, concordamos com Fernandes (1972) no que se refere à 

instrução escolar, uma vez que essa pode ser uma grande arma de conquista na vida do negro.  
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A luta, insistência e resistência do negro, segundo Kabengele (2016), está progredindo, 

cada vez mais, para ganhar forças e conquistar espaços nas sociedades modernas. De acordo o 

autor, grande passo nesse sentido já foi dado e o movimento negro avançou muito nos últimos 

anos. Para ele, o Brasil está “[...] caminhando em direção a processos de mudança e 

transformação da sociedade”. (KABENGELE, 2016, p. 39) 

Considerando o sistema de povoamento nas Américas, Édouard Glissant (2005) 

classifica-o como “crioulização”, fenômeno que, segundo ele, foi o mais perverso e o que 

mais causou “sofrimento e infelicidade” nas Américas. Nesse processo [crioulização], ele 

entende que, ao suceder o confronto entre culturas heterogêneas, deveria ocorrer uma “[...] 

intervalorização, [...] de forma que não haja degradação ou diminuição do ser nesse contato e 

nessa mistura.” (GLISSANT, 2005, p. 22). Entretanto, a exemplo do Brasil, os “[...] 

componentes culturais africanos foram normalmente inferiorizados” (2005, p. 21). Para o 

autor, os danos provocados pelas ações colonizadoras, na vida dos africanos, começaram a 

surgir antes mesmo de chegarem às novas terras. Aqueles negros que sobreviveram durante a 

travessia perderam parte de sua história, de sua identidade e de sua crença. O autor denomina-

os como “migrante nú”, ou seja, aqueles que “[...] chegam despojados de tudo, de toda e 

qualquer possibilidade, e mesmo despojados de sua língua” (GLISSANT, 2005, p. 19). Seu 

grupo linguístico e cultural ficou totalmente comprometido: 

[...] Porque o ventre do navio negreiro é o lugar e o momento em que as 

línguas africanas desaparecem, porque nunca se colocavam juntas no navio 

negreiro, nem nas plantações, pessoas que falavam a mesma língua. O ser se 

encontrava dessa maneira despojado de toda espécie de elementos de sua 

vida cotidiana, mas também e, sobretudo, de sua língua (GLISSANT, 2005, 

p. 19). 

Somente através dos “rastros/resíduos”, que ficaram em suas memórias é que os negros 

foram se resignificando no novo mundo e reconstruindo sua identidade a partir do que restou. 

Por meio das lembranças desses “rastros/resíduos”, o negro africano, recriou a linguagem, a 

arte, a cultura e suas tradições. Segundo o autor, estrategicamente, os afro descendentes 

concebiam o “imprevisível”; e novos hábitos, novas crenças iam, aos poucos, se inserindo em 

sua vivência.  

A imprevisibilidade, defendida por Glissant (2005), nas estratégias adotadas pelos 

descendentes de africanos, é regida, segundo ele, pela crioulização. De acordo com o autor, ao 

contrário da mestiçagem, em que os fenômenos culturais são calculáveis, portanto previsíveis, 
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a crioulização “[...] cria nas Américas microclimas culturais e lingüísticos absolutamente 

inesperados, lugares nos quais as repercussões das línguas umas sobre as outras, ou das 

culturas umas sobre as outras, são abruptas” (CLISSANT, 2005, p.22).  

Atestando o “imprevisível”, proposto por Glissant (2005), pressupomos que muitos dos 

negros presentes no Brasil, descendentes de Yoruba, malé, alufá, ou bantu/congo-angolês e 

de outras etnias, com inteligência e perspicácias, possam ter superado as barreiras enfrentadas 

quando foram transplantados para mão de obra escravizada nas Américas. Acreditamos que 

parte desses afrodescendentes conseguiu se articular, lutando contra a “degradação” ou 

“diminuição” impostas na mistura, assim como administrando as adversidades da vida e 

reconstituindo ‒ a partir dos “rastros/resíduos” impressos na memória e nas histórias contadas 

pelos seus ancestrais ‒ seu modelo de vida, capaz de superar os conflitos sociais e de 

convivência. Nesse sentido, entendemos que eles próprios se “intervalorizaram”. 

Em torno da persistência e da resistência, determinados grupos e Comunidades negras, 

que se formaram em tempos de abolição da escravatura, empenharam-se para marcar sua 

identidade e reconhecimento. A Comunidade dos Arturos é um exemplo da experiência do 

negro, que passou a viver nas terras do novo mundo, reformulando e readaptando sua 

existência “[...] às novas fórmulas de vida diferentes das do continente africano” (GOMES E 

PEREIRA, 2000 p. 456). As informações sobre a procedência de seus ancestrais não estão 

muito claras nos livros e documentos analisados por pesquisadores. Segundo registros, os 

membros da Comunidade são descendentes de Camilo Silvério, portador de herança negro-

africana e que “[...] teria chegado a Minas Gerais como escravo, ao que tudo indica no 

terceiro quartel do século XIX. Casou-se com Felisbina Rita Cândida, de quem não há 

praticamente informação alguma. Não se sabe sequer se ela era forra ou livre à época do 

casamento.” (GOMES E PEREIRA, 2000 p. 162).  

A figura de Camilo Silvério e sua vida escravizada se tornaram referências na memória 

de seus descendentes. Seu filho, Arthur Camilo Silvério, segundo revelações de seus 

familiares, foi quem deu início à formação familiar da Comunidade dos Arturos: 

A reconstituição memorialística feita pelos filhos de Arthur Camilo aponta 

para uma origem realmente familiar da Comunidade, que veio a se constituir 

já em anos do século XX. Embora não fosse cativo, Arthur Camilo Silvério 

trabalhou nas grandes fazendas que circundavam a região de Contagem. 

Após a morte do pai, Camilo Silvério, a vida de Arthur foi marcada por 

sucessivos sofrimentos. Era maltratado pelo patrão e padrinho, que o 



46 
 

açoitava com crueldade: se tentasse correr era obrigado a recuar quando os 

caçadores iam em seu encalço (GOMES E PEREIRA, 2000, p. 167). 

Gomes e Pereira (2000, p. 167) relatam, ainda, através de informações colhidas em 

diálogos mantidos com integrantes da Comunidade, que Athur Camilo, “[...] decidido a não se 

sujeitar mais aos maus tratos do patrão, constituiu família, fixando residência na Mata do 

Curiangu (Fazenda do Macuco), região situada entre Caracóis, Esmeralda e Betim”. 

Posteriormente, a família mudou-se para o terreno, distante dois quilômetros do centro da 

cidade de Contagem, local onde hoje está estabelecida a Comunidade dos Arturos, cujo nome 

é uma homenagem ao fundador.  

Como podemos observar, Arthur Camilo foi visionário em suas decisões. Desde cedo 

lutou contra as opressões sociais e buscou constituir sua família de maneira a preservar e lutar 

pela identidade do grupo. Formada, em sua maioria por negros, a Comunidade não foge ao 

preconceito do racismo. No entanto, seus integrantes, unidos pela força familiar, conseguem 

transcender essa intolerância marcando presença e autoridade, através de suas ricas 

manifestações populares. A formação, as tradições rituais, assim como o modo de vida dessa 

Comunidade serão abordados em outro capítulo. 

Como vimos a história de vida de muitos dos negros africanos, que aqui chegaram, é 

norteada de exemplos de força e resistência no enfrentamento das lutas da vida cotidiana. 

Dentre os vários artifícios por eles engendrados, além daqueles mencionados pelos autores 

aqui referenciados, podemos considerar também, a partir de nossa observação na Comunidade 

dos Arturos, o culto religioso. Através da religião é possível assumir uma crença, na qual se 

constituiu uma doutrina, que fortalece e dá energia espiritual na convivência humana. Assim 

pensando, discutiremos a seguir sobre a variedade afro religiosa no Brasíl.  
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1.2. RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA NO BRASIL 

Desde a formação social, civil e cultural do Brasil, vários cultos religiosos foram se 

entrecruzando entre a multiplicidade étnica. Cultuadas sob formas diversas, as entidades 

divinas penetravam o cerne da nossa cultura, na medida em que foram ocorrendo a 

“mestiçagem” e a “crioulização”. Assim, é possível que nessas ocorrências crenças religiosas 

tenham se mesclado em paralelo, de maneira que elementos de uma religião fossem 

incorporados à outra.  

Considerando-se que a Comunidade dos Arturos baseia sua formação e constituição na 

fé e religiosidade, iniciaremos essa discussão apresentando algumas abordagens sobre a 

história das religiões de matriz africana no Brasil, apoiando nossas reflexões nas teorias do 

sociólogo Francês, Roger Bastide. Não temos interesse em aprofundarmos nas análises, visto 

que esta interação tem apenas o intuito de listar algumas das religiões assimiladas e/ou 

inseridas pelo negro no Brasil.  

Bastide em As religiões africanas no Brasil (1971) reúne, em dois volumes, dados 

colhidos através de pesquisas realizadas por grupos de estudos sociológicos sobre a 

religiosidade afro-brasileira. Em percurso panorâmico sobre as várias regiões do país, o autor 

apresenta a diversidade de religiões e rituais, assimilados pelos negros ou, em alguns casos, 

influenciados por eles. 

De acordo com Bastide (1971), dentro do território brasileiro, as religiões africanas 

passaram por processos de transformações, em consequência dos efeitos das migrações, 

Figura 5- Altar da Capela da Comunidade dos Arturos 

Elenice Castro (2018) 
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ocasionadas pelas variações sócioeconômicas, ocorridas no país durante o período colonial. 

Bastide (1971, p. 298) afirma que “Cada vez que uma nova fonte de riqueza é descoberta, isso 

determina correntes migratórias das zonas mais pobres [...] para as zonas que deixam entrever 

possibilidades de enriquecimento ou prosperidade”. Esse fenômeno ocorreu de norte a sul do 

país, sendo que em algumas regiões do nordeste, a exemplo da Bahia, Recife e capital do 

Maranhão, as Comunidades negras “[...] puderam inscrever seus valores e cultivá-los [...]” 

(BASTIDE, 1971,p. 298). Já em outras regiões o autor ressalta que os negros acabaram 

assumindo as influências do lugar onde se instalavam, alterando seus rituais para atender a 

cultura local, a exemplo do “catimbó” no sertão nordestino.  

No que diz respeito ao mapeamento geográfico das religiões no país, começando pela 

Amazônia até as fronteiras de Pernambuco – área de domínio do índio, onde há forte 

influência da religião da cultura popular ‒ o autor apresenta a Pajelança no Pará e Amazônia; 

Encantamento no Piauí, Catimbó nas demais regiões. Destacamos a prática religiosa do 

Catimbó, que foi mais assimilado pelo negro. Essa prática, segundo o autor, se caracteriza por 

ser uma celebração que acontece às portas fechadas, espaço onde as pessoas se reúnem em 

torno da mesa, fazendo uso de narcóticos ou bebidas embriagantes (introduzidas nesse culto 

pelo negro), do fumo, além do culto da erva “jurema”, planta que possue uma substância 

capaz de produzir efeitos alucinógenos (BASTIDE, 1971). 

Bastide (1971, p. 250) explica que a assimilação desse culto pelo negro se deu de 

maneira mais tranquila em função de que “[...] a maioria dos negros dessas regiões vieram de 

Angola, por conseguinte sendo Bantos, cuja mitologia não é tão desenvolvida como a dos 

negros da Guiné.” De acordo com o autor, eles aceitaram o fato de que, estando em terras 

brasileiras, devem adorar agora “os deuses” dessa nova pátria. Entretanto, nas relações entre 

branco/índio/africano esse último “[...] sempre foi relegado a uma posição inferior porque não 

era defendido pelo jesuíta, porque era escravo e por causa da cor escura de sua pele.” 

(BASTIDE, 1971, p. 252). Apesar de sua posição inferior em relação aos demais, o africano 

reverte a situação e “[...] se torna catimbozeiro, que dirige a sessão, que comanda o grupo de 

caboclos; [...] pela religião tornou-se o chefe e são esses caboclos que agora estão abaixo dele, 

numa esfera subordinada.” (1971, p. 252). O negro, conforme afirma Bastide (1971), 

extraindo uma força, não se sabe como e onde, vence os conflitos que surgem na sua relação 

com o “caboclo”. Seguindo sua intuição e seus dons de cultivar o transe, assume a posição 

dianteira, denotando traços que marcam sua identidade. Conforme Bastide (1971, p.256): 

“[...] a religião torna-se dessa forma, o caminho da ascensão social para uma minoria ativa.” 
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No Maranhão, apesar da forte influência indígena, Bastide (1971, p. 256) destaca a 

existência de “uma ilha de resistência africana” (os daomeanos) que promoveram a união das 

suas práticas religiosas do Tambor de Mina à do Catimbó. Segundo o autor, nessa região, os 

proprietários das fazendas proibiam os negros “[...] de praticar suas danças rituais e todo 

sacerdócio tornava-se assim impossível.” (BASTIDE, 1971, p. 258). Esses negros, quando 

conseguiam escapar se juntavam aos “aborígenes”, onde encontravam cerimônias que se 

assimilavam à dos seus ancestrais. Foram nesses encontros que os negros introduziram o 

“transe místico”, ritual de caráter africano e que não existia nas práticas dos indígenas. O 

ajuntamento de cerimônias ‒ indígenas e africanas ‒ concebeu o rito que passou a se processar 

em torno da possessão e do transe. O Tambor de Mina tem como características os rituais 

realizados em torno do transe, da dança, da música e das vestimentas, que são trocadas pelas 

pessoas possuídas após o transe.  

Nos estados do Nordeste, citando Pernambuco e Bahia, Bastide (1971, p. 266-270) 

descreve as religiões de Xangôs e dos Candomblés, respectivamente, as quais, de origem 

Ioruba, são mais influentes nessas regiões do que a religião dos “daomeanos”. De acordo com 

o autor, em função do grande contingente de africanos naquele território, esse ficou conhecido 

como a sede das “religiões africanas”.  

Xangô e Candomblé, segundo Bastide, são cultos que possuem características muito 

próximas, com pequenas diferenças entre ambos. Essas religiões se dividem em “nações”: 

Gêge, Igexá, Egba, Malê, Angola, Ketu, dentre outras. O Candomblé, mais conhecido e mais 

difundido, é uma religião em que as cerimônias se realizam em torno da dança e cantos com 

os atabaques, onde seus membros cultuam os orixás, por meio de oferendas.  

Considerando o Candomblé e o Catimbó, Bastide (1971) afirma que existem oposições 

entre a mitologia ritualística dessas duas religiões, porque 

[...] Os deuses africanos formam uma família, estão ligados por laços de 

descendência e de casamento, constituem um sistema. Os espíritos 

ameríndios, ao contrário, estão distribuídos geograficamente em aldeias, 

estados, reinos; se justapõem numa geografia celeste, mas não têm nenhuma 

ligação entre si. (BASTIDE, 1971, p. 253) 

O autor destaca as diferenças existentes entre esses dois cultos, comparando o que 

ocorre dentro de cada um. Por exemplo, ele alega que, enquanto no Candomblé o ritual é 

regido pela dança e pela mudança simbólica do traje, no Catimbó o rito acontece com os 
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integrantes sentados em volta da mesa, semelhante a uma sessão espírita e sem a realização de 

coreografia. Outra comparação que o autor faz é que no Candomblé os rituais acontecem em 

lugares abertos e no Catimbó as sessões ocorrem a portas fechadas.  

Na área denominada por Bastide (1971) de Brasil Central, em que ele faz referência aos 

estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, o autor fala da existência de 

religiões africanas, porém, alega que “[...] em conseqüência da urbanização e da 

industrialização mais desenvolvidas [...]” (BASTIDE, 1971, p. 281), essas religiões foram se 

transformando, dando origem ao que a sociedade chama de “macumba” (cerimônia realizada 

pelas nações bantu) e ao Espiritismo de Umbanda. A Umbanda, segundo o autor, tem como 

característica a combinação de elementos do catolicismo, a tradição dos orixás do Candomblé, 

além dos cultos do Espiritismo, de origem indígena. Destacando suas análises sobre religião 

africana em Minas Gerais, identificamos que Bastide (1971) faz referência ao culto chamado 

Calundu, conhecido também como Canjer. Sobre esse culto o autor afirma que praticamente 

não existe, pois, “[...] não resta quase nada.” Bastide (1971, p. 282) cita Aires da Mata 

Machado Filho, o qual, segundo ele, acredita-se que, em seus estudos, tenha descoberto “[...] 

as últimas sobrevivências dessas velhas religiões bantos agonizantes na região de Minas, onde 

quilombos tinham sido mais numerosos [...]”. Bastide (1971) faz referência também aos 

cantos “Vissungos”, relacionando-os ao trabalho dos garimpeiros da região, os quais, segundo 

o autor, “[...] são cânticos às divindades bantos.” (BASTIDE, 1971, p. 282). Bastide (1971), 

acredita que esses cânticos compreendem uma religião banto, apesar de reconhecer que 

possuem características diferentes em relação às religiões por ele estudadas “[...] onde 

dominam modelos daomeanos ou iorubas.” (BASTIDE, 1971, p. 282). 

Sobre os cânticos Vissungos, abrimos aqui um parêntese para trazer uma explicação 

apresentada por Neide Freitas e Sônia Queiroz, organizadoras do trabalho intitulado: 

Vissungos cantos afrodescendentes em Minas Gerais (2015): 

Os vissungos são ‘cantigas em língua africana ouvidas outrora nos serviços 

de mineração’ e ainda hoje presentes em diversas situações da vida cotidiana 

dos habitantes de alguns povoados de Minas Gerais. Seja no trabalho nas 

minas ou no trabalho dos terreiros, nas brincadeiras ou no cortejo dos 

enterros, os negros escravizados preservavam sua cultura à revelia dos 

senhores, através da música. (FREITAS & QUEIROZ, 2015, p.9). 

Lançando mão das cantigas, conforme menciona as autoras, o negro articulava com as 

palavras para dissimular suas intenções, mas também para louvar seus santos de devoção. 
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Nesse sentido, considerando a exaltação religiosa dos Vissungos, podemos associá-los às 

práticas devocionais dos Arturos. Essa Comunidade, para cada rito do Reinado possui uma 

canção própria: levantamento de bandeira, matina, bandeira de promessa, Candombe, terço de 

novena, terço de promessa etc. As letras de suas canções remetem à força do trabalho, aos 

elementos da natureza, aos seus ancestrais e aos santos de sua devoção, o que nos faz crer 

que, de alguma maneira, são cantigas aprendidas pela oralidade e, ao longo dos anos, foram 

sendo reconstruídas a partir de fragmentos encontrados na memória dos integrantes do grupo.  

[...] a gente expressa, através da música, através da dança, né, da expressão 

da dança todo nosso histórico; toda a nossa vida. Que o Reinado, o 

Congado, a nossa musicalidade ela se reflete na vida do negro do passado. 

Desde a sua vinda da África para o Brasil, aqui o trabalho escravo, a luta, a 

resistência, a luta pela liberdade e até a atualidade de hoje. Que a gente 

comemora toda essa vida do passado, toda essa trajetória de vida do negro. 

[...] (informação verbal)4 

Ora, a música, assim concebida, se tornou um instrumento de comunicação e de 

diálogo. Por ela, e pela voz que ela expressa, os Arturos articulam as palavras para realçar as 

vivências sofridas pelos seus ancestrais, lançando sobre a Virgem do Rosário um olhar de fé, 

de crença e religiosidade. 

Retomando ao estudo do mapeamento geográfico das religiões africanas no Brasil, 

realizado por Bastide (1971), apresentamos sua análise sobre as religiões do Batuque no sul 

do país. De acordo com Bastide (1971, p. 287), as cerimônias do Batuque são muito parecidas 

com as do Candomblé, pois cultuam os orixás e possuem também nações, danças, cânticos e, 

evidentemente, a descida dos deuses, momento em que acontece o transe, o qual, de acordo 

com o autor, no Sul do país se realiza com mais violência e “frenesi” do que no nordeste. O 

autor acrescenta ainda que o Batuque se estendeu por várias cidades do extremo do Sul, 

passando por Viamão até a fronteira do Uruguai.  

Bastide (1971) dedica um capítulo do seu livro às reflexões sobre o catolicismo e o 

protestantismo negro. De acordo com o autor, houve no Brasil um duplo catolicismo e duplo 

protestantismo, porém isso não implica em religiões diferentes, ou separadas. Para Bastide 

(1971, p. 474) “[...] trata-se de negros católicos e protestantes, em igrejas unificadas, onde não 

existe nenhuma barreira de cor.” Entretanto, o autor questiona se, nessas duas religiões, os 

negros têm a mesma crença que os brancos.  

                                                           
4 Jorge Antônio dos Santos –  23/12/2017. 
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Em sua análise sobre o catolicismo, Bastide (1971) afirma que, no final do século XIX 

essa religião sofreu grandes transformações com a chegada de imigrantes, a exemplo da 

separação entre “Igreja” e “Estado”. A partir desse período, a Igreja, no Brasil, passou a se 

inspirar nos princípios ditados por Roma, dando mais importância ao serviço da fé. Nesse 

sentido, segundo o autor, o catolicismo negro sofreu influências: 

[...] tudo quanto lembrasse de muito perto a cultura africana, tudo quanto 

fosse muito ostensivamente jogo ou mistério medieval, chocava a 

consciência dos recém-chegados. Donde uma luta tenaz contra o folclore 

católico negro, que se verá expulso, quase por toda parte, do limiar dos 

tempos e rejeitado na praça pública. (BASTIDE, 1971, p. 475). 

Dessa forma, os “estrangeiros” passaram a influenciar a cultura africana, provocando o 

fenômeno que Bastide (1971) nomeia de “divórcio” entre as práticas religiosas antigas e as 

novas formas de cultuar o catolicismo advindo de Roma.Todavia, conforme relata Bastide 

(1971, p. 471), essa ruptura causou certo espanto no catolicismo brasileiro porque, com as 

novas medidas adotadas na Igreja brasileira, desfragmentou-se o misticismo religioso da 

nação. A fim de resgatar “[...] aquilo que outrora for unido”, a partir do século XX houve um 

intenso trabalho da imprensa religiosa, assim como da própria Igreja, no sentido de formar 

grupos de pessoas (homens, mulheres, jovens) para arregimentá-los na “Ação Católica”. Essas 

ações, segundo Bastide (1971, p. 476) “[...] dão vida, às vezes, as congadas agonizantes, e a 

Igreja tenta novamente fazê-las dançar à sombra de sua cruz”. 

Nesse sentido, respondendo o questionamento sobre a crença do negro no catolicismo, o 

autor declara: “Continuam a existir confrarias de cor, com seus vestuários brancos ou azuis, 

seus rosários negros e suas cruzes de Malta vermelhas”. (BASTIDE, 1971, p. 476). Porém, 

adverte que essas confrarias de cor, embora dirigidas por um representante dos reis do Congo, 

vêm sempre acompanhadas pela figura de um branco que “[...] são vistas a sair em procissão 

de suas capelas particulares [...] conquanto o negro sempre as domine.” (BASTIDE, 1971, p. 

476). Entendemos, pelo seu posicionamento, que o autor acredita numa mistura entre a fé 

católica introduzida na vida do negro e seus valores ancestrais. 

Com relação ao catolicismo negro, verificamos que um dos argumentos de Bastide 

(1971) foi mostrar a capacidade daqueles de se articularem e lançarem mão de recursos 

diversos no enfrentamento com a Igreja católica romana 
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[...] O negro, expulso do templo pelo padre, nem por isso deixa de conservar 

seus jogos. Se não os pode realizar com a ajuda da igreja, ele os realiza fora 

dela. É que, no decorrer da festa, brilhantemente vestido, pode ele exibir os 

seus dons de flexibilidade e habilidade; torna-se o centro de atração de toda a 

Comunidade; é admirado e felicitado, escapa às misérias da vida cotidiana, 

ele é rei, é embaixador, é príncipe morto e ressuscitado. Todos os olhares 

convergem para ele, todos os corações acompanham o mistério medieval, e a 

comunhão social se cristaliza em redor do seu jogo. (BASTIDE, 1971, p. 

477). 

Essa discussão de Bastide nos remete aos elementos do Reinado da Comunidade dos 

Arturos. Durante a manifestação, eles usam belas vestimentas ‒ coloridas e ornamentadas 

com laços de fitas ‒ e saem em cortejo pelas ruas da cidade dançando, cantando e batendo as 

caixas, em direção à Igreja do Rosário, para homenagearem Nossa Senhora do Rosário5. O 

conjunto harmonioso de suas encenações causa encantamento aos olhos de quem os vê, além 

de arrastar multidão de pessoas, interessadas em conhecer essa cultura (Figura 6). 

Além disso, os Arturos articulam socialmente sua posição enquanto membros de uma 

Comunidade negra, o que demarca a força de sua identidade cultural. No momento em que as 

guardas saem em cortejo pelas ruas da cidade, indo ou voltando da Igreja do Rosário, o 

                                                           
5 Videos 1 2 -Performance das guardas do Congo e de Moçambique da Comunidade dos Arturos pelas ruas da 

cidade. Disponíveis em: <https://youtu.be/yQrqz4SeWeI > e < https://youtu.be/sPQ8Xbfx_D4 > sob os títulos: 

“Congo e Moçambique nas ruas da cidade out18” e “Congo Moçambique Ida para a Igreja Out 18” - Fonte: 

Acervo da pesquisadora (2018). 

Figura 6- Guarda do Congo - Chegada à Igreja do Rosário 

 

Elenice Castro (2017). 
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trânsito de veículos é bloqueado e guardas de trânsito trabalham para organizar a passagem da 

manifestação e redirecionar o tráfego6 (Figura 7). A ocupação dos espaços da cidade, pelos 

integrantes da Comunidade, principalmente em ruas que trafegam grande número de veículos, 

denota a flexibilidade e habilidade daqueles indivíduos em se articular socialmente, 

subtraindo o estigma de marginalidade. 

É em Bastide, ainda, que vimos a força religiosa do negro, o qual batalhou contra as 

barreiras que o impediam de vivenciar os valores místicos do sagrado. Segundo o autor, o 

negro não aceitava uma posição de inferioridade, muito menos o fato de passar pelo papel de 

“[...] espectador que contempla o mistério de longe [...]” (BASTIDE, 1971, p. 491) e seu 

desejo era romper com os limites impostos; preocupava-se em estar presente na sacralização, 

independentemente de sua condição financeira. Conforme relata Bastide (1971), para o negro, 

Pouco lhe importa viver num casebre miserável, ter um terreno sáfaro a 

cultivar, deixar-se ultrapassar ou dominar como lavrador, contanto que a 

Comunidade o reconheça como dotado de poderes, como distribuidor de 

graças. Pois que sentiu, se não o compreendeu, que nos campos o valor 

supremo não é a riqueza, mas a religião. (BASTIDE, 1971, p. 491-492). 

Ora, se em épocas remotas o negro era proibido de entrar na Igreja e viver o sagrado, 

hoje, a partir das religiões de matriz africanas, podemos perceber as transformações e 

conquistas na vida daquele cidadão, especialmente quando lança mão do seu talento para se 

                                                           
6 Video 3 - “Redirecionamento do Trânsito” – Filmagem: Clefesson Barros – Montagem do Vídeo: Elenice 

Castro (2018). 

 

Figura 7- Trânsito interrompido para passagem do cortejo 

 

Fonte: Clefesson Barros (2018). 
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beneficiar de momentos religiosos e da sacralização, cultuando seus Santos, entidades e forças 

superiores.  

Os membros da Comunidade dos Arturos, durante a celebração do Reinado, no 

momento em que se aportam diante da porta da Igreja do Rosário chamam o ponto7 da cantiga 

que remete o negro em épocas do cativeiro e são, afetuosamente, recebidos pelo Padre (Figura 

8). Esse último abre as portas da Igreja e recebe os negros para a celebração da missa Conga 

em homenagem a Nossa Senhora do Rosário. Para os Arturos esse rito tem uma forte 

significação e eles o mantêm vivo em sua cultura. Por um lado acreditamos que a prática 

dessa tradição seja o alimento que sustenta o espírito de fé e de religiosidade da Comunidade. 

Por outro lado, percebemos, também, que a representação de um rito tradicional nos mostra, 

mais uma vez, que há uma articulação de caráter positivo, desenvolvida pelos membros da 

Comunidade, a qual lhes permite superar as imposições sofridas pelos seus antepassados.8  

As expressões religiosas dos Arturos legitimam os argumentos de Gomes e Pereira 

(2000, p. 117-118) quando explicam que, em Minas Gerais, a religião do negro “[...] funda-se 

enquanto um modo-de-ser e de se fazer do homem negro no mundo”. Se a sociedade busca 

impor-lhes “modelos culturais e religiosos”, eles reagem denegando a ideologia de 

superioridade e demonstram que sua religiosidade não se identifica com “estigmas de 

inferioridade”. Percebemos, durante suas manifestações, que é a partir da religiosidade e da fé 

                                                           
7 Os Arturos referem-se às canções do Reinado como Ponto que Consiste em o capitão “puxar” um verso e o 

coro responder. 
8Video 4 - Performance das guardas do Congo e Moçambique da Comunidade dos Arturos na porta da Igreja do 

Rosário. Outubro/2018. Disponível em < https://youtu.be/DpmVTDC0lCA > sob o título “Padre abre porta”. 

Fonte: Filmagem de Clefesson Barros (2018) 

Figura 8- Imagem do Padre recebendo os Arturos na Igreja do Rosário 

Fonte: Clefesson Barros (2018). 
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católica que o membro Arturo demonstra sua resistência e seu enfrentamento às pressões 

sociais do contexto de origem. A constituição de sua identidade é demarcada nesse momento. 

[...] a gente é.... tem a certeza de que o nosso povo só resistiu em meio a 

tanto sofrimento em meio a tanta opressão por manter viva essa ligação com 

o sagrado, com o passado.[...] , é só através da fé, da espiritualidade, com 

seus ancestrais para poder resistir. E por isso é que a gente resiste e existe 

até hoje. Através dessa fé . [...] a gente canta muito louvando né...os santos 

da igreja católica. Mas a gente canta muito também alembrando da vida dos 

nossos ancestrais. A gente canta muito agradecendo, pedindo, aos nossos 

ancestrais[...]. (informação verbal)9 

As celebrações rituais acontecem, sempre, acompanhadas de canções e de grande 

musicalidade. Ouvimos várias canções, que dialogam com o passado e com a ancestralidade. 

Enquanto louvam a Virgem, eles cantam para seus ancestrais; cantam agradecendo e pedindo 

proteção. 

Os rituais e mitos religiosos desse grupo se relacionam, ainda, ao elo que liga seus 

integrantes à Virgem do Rosário e à história de vida de seus antepassados. Assim, durante o 

Reinado, os Arturos representam seu “modo-de-ser e de se fazer” no mundo, rememorando a 

trajetória ancestral. O Reinado de Nossa Senhora, celebrado pela Comunidade, faz alusão ao 

mito do seu aparecimento para o negro no cativeiro, através das letras das cantigas e das 

reverências à Virgem. O mito fundador de Nossa Senhora é narrado de formas variadas. Na 

RCMF (2004, nº 24), encontramos três versões sobre o aparecimento da Santa, cada uma 

delas destacando uma alegoria como verdadeira, porém todas relatam fenômenos bastante 

similares. Na Comunidade, ouvimos duas explicações, das quais transmitiremos alguns 

trechos, na sequência:  

Sr. Antônio Maria da Silva, capitão regente do Reinado, filho de Arthur Camilo, entre 

pausas e reflexões ‒ às vezes introduzidas no meio da sua fala ‒ contou-nos a seguinte 

história: 

[...]Nossa Senhora quando ela apareceu, ninguém sabia que ela era Santa. 

[...] Aí que vem a história dela no mar: A negra que fazia café pros escravos, 

foi pãnhá água com a cuia pela matina. Quando ela viu [...], ela largou prá 

lá e correu. Chegou e contou o senhor que tinha visto aquilo lá e ela 

assustou muito. [...] Então o senhor falou com ela: “amanhã eu vou mandar 

os carrascos. Se for mentira sua, ocê vai ver; eu vou oh..mandá ocê pra 

                                                           
9 Jorge Antonio dos Santos – 23/12/2017. 



57 
 

roda d’água.” Ai foi eles. [...] Aí ele chegou, ele fez a igreja, como se diz: 

pelejou, com banda de música, mas ela num saiu. [...] Aí veio o preto. Com o 

pé todo cheio de bicho. Mas eles (os pretos) já tinham feito os instrumentos 

longe da fazenda, 3 quilômetros. Eles tinha feito tudo. Aí pediu o senhor, se 

eles podiam ir lá ver se mamãe saía com eles. O senhor xingou ele, e falou 

com ele: “oi, se ela não saiu com nóis, com isso que ela vai sair? Essa 

catinga de nego?”. Ele [o preto] deu as costas por resposta.  Quando ele 

deu as costas por resposta aí o senhor falou com ele: “vai lá. Vamo vê se ela 

sai c’ocês”. Aí foi aonde que eles bateram e foi lá. Aí é que foi o Congo na 

frente. [...] Aí eles não conseguiram, que ela não saiu mesmo! Nego já tinha 

pedido pra ir. Vortou lá chamou. Aí que veio o Congo, o Moçambique e o 

Candombe. Pegou, batendo na beira do mar e ela começou a andar. Nossa 

senhora veio andando pro cima d’água. Aí o Congo ia lá dentro e voltava cá 

trás. Mas chamano o Moçambique pra andar depressa porque mamãe tava 

saindo, que é a Nossa Senhora. [...] aí Moçambique encostou na beira do 

mar e o Candombe e o Congo. O três [...] Aí Nossa Senhora veio. Veio e 

sentou....sentou em cima dos tambores. Aí os preto mesmo bateu. [...] Aí eles 

[os senhores] pelejaram, chegou cá, pôs ela dentro da igreja deles e tocou 

os nêgos: “some, num quero ver preto aqui não, que isso, que aquilo”. [...] 

Aí eles foram embora, muito tristes porque tinha sido tocado. Aí eles [os 

senhores] amarrou, prendeu ela com cadeado, pôs ela dentro da igreja deles 

(os brancos prendeu ela). Então, quando foi no outro dia, que eles chegaram 

tudo!! Cadê a Santa? Ela num tava lá. Eles olhou o rastrinho dela, que tinha 

vortado pro mar. Aí eles foi atrás dos negos outra vez. [...] chegou com o 

negos, com a Santa, eles queria ..é....é... que os negos entrasse com ela pra 

dentro da igreja correndo prá eles trancá. Nego parou assim e falou com 

eles. Falou com o senhor: “dá um tempo aí. O senhor dá um tempo aí ...” . 

Aí ele (o senhor) já ficou meio balanceado, porque o nego num falava. Aí o 

nego disse pra ele: “eita dois nome dourado” ‒ é o nome de rei e rainha 

senhora ‒ “Com esses dois nome dourado, eu cheguei na porta do céu e 

estava trancado, com cadeado branco, com o nome do rei e a rainha 

senhora, o cadeado caiu no chão, o chão entendeu, a terra gemeu, Nossa 

Senhora disse:   ‘entra meus fios, vem festejar o rosário de Maria’.” Aí eles 

entrou. Eles num entrou dentro da igreja dos branco não. Eles cortou o 

trilho a fora, só trilho. E foi embora prá tipóia. Aí Nossa Senhora foi no 

tambor com eles, prá tipóia. Chegou lá eles dormiram pro meio das folhas, 

dos bichos ferozes. Mas Nossa Senhora ficou no tambor, que hoje se chama 

Santana. [...] Quando eles [os senhores] chegou, que eles descobriu; os 

negos tava tudo deitado, quer dizer, a Santa lá sentada no tambor, ai meu 

Deus! aí eles viraram os cavalos prá trás, correram; correram e nossa 

Senhora tava lá no cantinho dela, sentada no tambor. O nego chegou e disse 

pra nossa Senhora:  a tchico mamãe, que quelim qu’eu facho? “O quê que 

eu faço pro ceis ta aqui tempo e sonho?” Entendeu? O nego disse. O quê 

que a Nossa Senhora respondeu? Muita gente faz, mas nem sabe fazê e 

outros nem faz. Ela falou: “Não”, porque eles perguntou pra ela o quê que 

ela queria que eles arrumasse pra ela, porque ela ficou lá a noite toda, não 

teve mussurunga, não teve cobra, não teve nada, nada amolou eles. O quê 

que ela queria em troca. Ela então respondeu: “Meus fios, isso aí não custa 

nada não. Não quero nada. Única coisa que eu quero que ocêis vai fazer é 

‘bença mamãe’. Cê toma sua bença, mas cê num sabe porque. Nossa 

senhora que mandou o nego tomá bença. Aonde nasceu a bença. Quem é 

que sabe nesse mundo me Deus?(Informação verbal)10 

                                                           
10 Antônio Maria da Silva - 19/06/2017. 
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Na versão do mestre Jorge, a existência dos tambores Santana, Santaninha e Jeremia ‒ 

instrumentos sagrados para a Comunidade, que têm mais de 200 anos de existência e são 

guardados como relíquias  ‒ está fortemente ligada ao mito do aparecimento de Nossa 

Senhora. Ele explica,  

[...] Então, assim, aí uma leitura que a gente faz hoje ....os mais velhos só 

sabem dizer que o maior é o Santana, é....o médio é o Santaninha e o outro, 

o pequeno é o Jeremia. ...o Santana, segundo o histórico que os nossos mais 

velhos passam, ele tem o nome de Santana, porque é...... conforme a história 

da aparição de Nossa Senhora do Rosário para os negros, quando os negros 

tiraram a imagem do mar, ela saiu do mar e subiu em cima de um dos 

tambores. Na época, os negros tocando os tambores, que eram esses, não 

eram as caixas, ela subiu em cima de um dos tambores, do tambor maior. 

Por isso o tambor maior chama Santana. Em homenagem a Nossa Senhora 

do Rosário. Né? Que era uma Santa. É uma Santa para todos nós. O 

Santaninha.... como se diz... o maior é o Santana e o menor o Santaninha. E 

o Jeremia é.... o pessoal não sabe dizer o porquê do nome. Né? Então eles 

andaram assim. Creio eu....a Comunidade toda ela crê da mesma forma que, 

todos os três têm o mesmo sentido. São tamanhos diferenciados, diante de 

várias questões. Que dentro do nosso Reinado é... na Igreja católica 

trabalha-se a questão da igreja dentro da trindade santa que é o Pai, o filho 

e o Espirito Santo. Na questão do negro, do reinado é: Fundamento, 

Mandamento e Sacramento. Por isso a gente trabalha muito com essa 

questão da trindade. Os tambores têm também esse significado. Porque o 

tambor maior é o Fundamento, porque com certeza foi o primeiro tambor a 

ser feito, né?. (Informação verbal)11 

Identificamos que os termos “fundamento” e “tambores” são mencionados por ambos 

durante suas narrações. Fundamento e tambor se entrecruzam como base sagrada na vida dos 

Arturos. A primeira sacralização está na trindade Pai, Filho e Espírito Santo, preceito da 

Igreja católica e que eles cultuam com fervor e devoção. A segunda sacralização corresponde 

à trindade dos tambores africanos (Fundamento, Mandamento e Sacramento), os quais são 

associados ao mito do aparecimento da Virgem para os negros e, por consequência, 

simbolizam o respeito e à ancestralidade negra. A explicação dada pelo mestre Jorge sobre o 

fenômeno que liga esses nomes à sacralização dos tambores está na trindade: 1) fundamento: 

representa o começo de tudo [a história que liga o negro à Virgem]. 2) mandamento: 

relaciona-se à todas as celebrações religiosas realizadas na comunidade. 3) sacramento: é a 

continuidade, a transmissão dos saberes [a memória ancestral se instalando entre as gerações].  

                                                           
11 Jorge Antônio do Santos - 23/12/2017. 
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Curiosamente o número três é bastante representativo na experiência de vida dessa 

gente. Vejamos: são três as trindades: católica e dos tambores; três é o número de dias em que 

a Festa se realiza. Ainda, de acordo com a lenda, foi três o número de dias em que os negros 

empreenderam para retirar a Virgem do mar. Lucas (2005) faz uma análise sobre “os ciclos 

binários e ternários na música e na dança” do Reinado. De acordo com a autora há essa 

relação numérica nas escalas de tempo entre coreografia e música, além de uma ligação 

simbólica com o ritual do Reinado. No que se refere à “simbologia” numérica, a autora 

constata que 

Na simbologia congadeira, o número ‘dois’ não constitui uma referência à 

qual atribuem conscientemente significados específicos [...] O ‘dois’ só 

adquire valor simbólico no discurso dos congadeiros quando colocado em 

confronto com o ‘três’, este sim, de fundamental importância ritual. 

(LUCAS, 2005, p. 247) 

Conforme podemos confirmar, através das análises de Lucas (2005), o “três” tem uma 

forte representação simbólica nos rituais arturos. Além disso, o “três” está intimamente ligado 

ao ciclo de sua festa, estabelecido entre o momento de abertura, as atividades realizadas 

durante esse ciclo e o seu fechamento.12 

Enfim, o que apreendemos ‒ diante da força devocional e da magia que circunda o 

número três na fé e religiosidade dos Arturos ‒ sugere-nos pensar que a trindade católica para 

esse grupo se mescla com a trindade dos tambores africanos, formando, assim, uma única 

base religiosa. 

 

 

 

 

                                                           
12 Cf. também Infra, 1.4., p. 70  
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1.3. A FESTA DO REINADO: AFRICANA OU AFRO-BRASILEIRA? 

A Comunidade dos Arturos realiza várias festas no decorrer do ano, sendo as mais 

difundidas: folia de reis, Festa da abolição da escravatura, batuque, João do Mato (Festa da 

capina) e o Reinado de Nossa Senhora do Rosário, sua principal Festa. Considerando que o 

nosso corpus de pesquisa está voltado para a manifestação do Reinado, fizemos um recorte 

nesse tópico e trataremos especificamente dessa Festa. Discutiremos sobre a estrutura dessa 

Festa, sua origem e identidade, a fim de compreender a complexidade do Reinado na 

Comunidade dos Arturos, o qual, através de nossa percepção, envolve uma performatividade 

de grande alcance cultural.  

Para os membros da família de Arthur Camilo, a fundamentação mística do Reinado de 

Nossa Senhora do Rosário já era vivenciada desde a época em que moravam na fazenda do 

Macuco, muito antes de a Comunidade se estabelecer na cidade Contagem. Naquela ocasião, 

durante o período da Festa, ‘seu’ Arthur alugava uma casa no centro de Contagem, onde se 

hospedava durante uma semana com toda a família para participarem das festividades. A 

Festa era coordenada e promovida por “Zé Aristide”. Segundo relatos, “Zé Aristide” era um 

fazendeiro “rico”, “muito estudado” e se apresentava como rei Congo na Festa de Contagem. 

Figura 9 - Guarda de Moçambique no Reinado dos Arturos outubro/2017 

 

Elenice Castro  (2017) 
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Arthur Camilo atuava como primeiro capitão da guarda do Congo e os membros da sua 

família dançavam com ele. Anos mais tarde, com a morte de “Zé Aristide”, Arthur Camilo e 

sua família assumiram a organização da Festa. Quando adotou o Reinado, Arthur Camilo já 

residia no terreno onde hoje se situa a Comunidade dos Arturos. Dada a condição financeira 

do grupo naquela ocasião, muitas dificuldades foram enfrentadas para manter as 

manifestações. Conforme comentários de seus descendentes, houve um período em que a 

festa ficou bastante enfraquecida, mas, com muita luta e com a ajuda de pessoas de fora, os 

Arturos conseguiram levar à frente a manifestação, mantendo viva essa tradição, amplamente 

(re)conhecida atualmente. De acordo com informações contidas no Inventário de Proteção do 

Acervo Cultural de Minas Gerais – IPAC/MG13, essa Festa acontece na cidade de Contagem 

há mais de 100 anos. Uma relevância maior dessa Festa ocorreu a partir dos anos sessenta, 

quando suas manifestações passaram a ser publicadas em matérias de jornais.  

As características que definem um grupo que festeja o Reinado, segundo Gomes e 

Pereira (2000), incluem os fundamentos místicos, o vestuário, a função dos membros no 

cortejo, os instrumentos utilizados (tambor, bastão, bandeiras, caixa, gungas14, etc), a forma 

de dançar e os cantos. De acordo com esses autores, apesar de esse modelo ter sido criado a 

partir do “espaço-temporal” de cada grupo, existe uma formação básica que caracteriza a 

Festa. Citando Câmara Cascudo como idealizador dessa formação, os autores enumeram: 

“[...] 1) coroação de reis do congo; 2) préstitos e embaixadas; 3) danças guerreiras 

comemorativas.” (GOMES E PEREIRA, 2000, p. 244). Esse é o formato clássico, porém, 

considerando as particularidades de cada grupo, outros elementos são introduzidos aos 

festejos. 

Sobre o ritual de coroação dos reis, e a forma como esse rito pode ser analisado 

historicamente, os autores recorrem às afirmações de Câmara Cascudo15: 

Esse evento ‒ permitindo simbolicamente que os negros tivessem seus reis ‒ 

foi um recurso utilizado pelo poder do Estado e da Igreja para controle dos 

                                                           
13 Trata-se do programa desenvolvido pelo IEPHA-MG e que, nesse casso, teve como objetivo identificar 

elementos que tornassem a Festa como patrimônio cultural do estado de Minas Gerais. Disponível em: 

<http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-

registrados/details/2/2/bens-registrados-Comunidade-dos-Arturos > 
14 As Gungas são chocalhos feitos de latinhas de conserva com sementes ou chumbinho dentro. Representam os 

instrumentos que eram presos nos tornozelos dos escravos para denunciar a fuga.(LUCAS, 2005, p. 116). 
15 Em nota os autores explicam que Câmara Cascudo encontrou esses dados na Diretoria de Documentação e 

Cultura da Prefeitura de Recife, cujo registro data do ano de 1674. Eles explicam ainda que em Minas Gerais, a 

primeira referência à coroação de reis se dá pela obra clássica de Antonil – Cultura e Opulência no Brasil – na 

descrição de viagens realizadas entre 1705 e 1706. 
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escravos. Era uma forma de manutenção aparente de uma organização social 

dos negros, uma sobrevivência que se transformou em fundamentação 

mítica. Na ausência de sua sociedade original, onde os reis tinham a função 

real de liderança, os negros passaram a ver nos ‘reis do Congo’ elementos 

intermediários para o trato com o sagrado. (CASCUDO, apud GOMES E 

PEREIRA, 2000, p. 244-245). 

Na comunidade dos Arturos, quando presenciamos a reunião das guardas de Congo e 

Moçambique, seja em cortejo ou e uma celebração ritual, como é o caso da cerimônia de 

coroação, temos essa visão simbólica de uma corte real e seus vassalos. Nessa corte reis, 

rainhas, guarda-coroas, capitães e dançantes, durante as cerimônias, obedecem a hierarquia de 

um Reinado e se portam exatamente como descrito pelos autores. Uma rainha, quando é 

coroada, recebe os cumprimentos e o respeito dos súditos. Ela é abençoada pela rainha conga 

e venerada pelos mestres, capitães e vassalos; o mesmo ritual acontece com um rei coroado. 

Nas Figuras 10-A, 10-B e 10-C a seguir, demonstramos como ocorre essa hierarquia, 

quando registramos o momento em que a jovem Kelem foi coroada rainha festeira, durante a 

cerimônia de encerramento da Festa do mês de outubro/2018. 

Figura 10- Rei e Rainha festeiros abençoados pela rainha Conga e venerados pelos capitães. 

Elenice Castro  (2018) 

A B 

C 
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No que diz respeito às confrarias, tradicionalmente sua institucionalização teve como 

propósito trazer os africanos para junto da igreja. Com essa medida, o espaço das Irmandades 

passou a abrigar a religiosidade do negro e promover sua aproximação com a sociedade. Em 

Minas Gerais, a pesquisadora norte-americana, Elizabeth Kiddy fez um estudo investigativo 

sobre o papel das Irmandades junto às Comunidades que encenam a manifestação do Reinado 

em várias cidades do estado. A autora defende que “As Irmandades de Nossa Senhora do 

Rosário dos Homens de Preto foi um lugar onde estas novas Comunidades puderam se formar 

e um lugar perfeito para as práticas heterodoxas de o catolicismo africano florescerem.” 

(KIDDY, 2001, p. 96). Ela relata que, em sua maioria, as Irmandades eram formadas por 

grupo de negros pobres e que a participação dos homens brancos, incorporando as figuras de 

reis e rainhas, ocorria para assistência financeira ao negro. 

Ainda no que se refere ao papel das Irmandades e da realização da festa do Reinado, 

tanto Kiddy (2001) quanto outros pesquisadores (e.g., Bastide, 1971, Gomes e Pereira, 2000), 

relatam que no período compreendido entre final do século XIX e início do século XX, com a 

separação Igreja-Estado, a partir da proclamação da República, a tradição das festas do 

Reinado sofreu interferências e ataques da nova Igreja, sendo, em sua maioria, proibidas de 

serem realizadas. A autora afirma que, no estado de Minas Gerais, essa Festa foi interrompida 

entre os anos de 1930 e 1940, além de terem sido violentamente contestada pela Igreja. Essas 

medidas interferiram nos trabalhos realizados pelas Irmandades, esvaziando sua atuação junto 

às Comunidades negras. De acordo com Kiddy (2001, p. 94), “[...] Na primeira metade do 

século XX, as irmandades do Rosário começaram a entrar em decadência, juntamente com 

suas celebrações devocionais.” Gomes e Pereira (2000) relatam que essa repressão 

comprometeu sobremaneira os cultos africanos, visto que, segundo os autores, a intolerância 

da Igreja inibiu aos negros de vivenciarem os cultos e reverenciarem seus antepassados. Os 

autores ressaltam, porém, que, apesar das proibições da Igreja quanto à manifestação, o que 

causou o desaparecimento de muitos grupos dançantes, os Arturos, “grande família com 

espaço próprio”, faziam seu cortejo interno.  

Em Contagem, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário foi fundada pela elite branca, 

e, conforme consta no primeiro compromisso aprovado no ano de 1868, os negros não tinham 

acesso a cargos deliberativos. Somente a partir de 1972 é que houve mudança no estatuto da 

Irmandade, ocasião em que foi permitida a participação dos negros como membros efetivos 

da instituição, podendo esses inclusive candidatar-se à cargos de diretoria e presidência. 

(LUCAS, 2014, p. 31).  
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O Reinado dos Arturos está vinculado à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de 

Contagem. A cerimônia da Festa é realizada a partir dos preceitos dessa instituição. 

Assistimos uma reunião da Irmandade, que ocorreu no dia 07 de outubro de 2018. Nessa 

reunião, foram discutidos aspectos operacionais da Festa, tais como distribuição de tarefas 

para organização do evento, assuntos deliberativos relacionados aos compromissos da 

Comunidade, questões financeiras e sociais. Presenciamos também, durante esse encontro, o 

diálogo dos mais velhos com os jovens. Durante a conversa, os membros mais antigos 

reforçaram para os mais novos alguns valores místicos da Festa, assim como aproveitaram 

para repreender as condutas daqueles que agem em desacordo com os princípios da 

manifestação. Segundo Sr. Mário, mestre e capitão mor das guardas dos Arturos, quando os 

jovens fazem algo errado eles aproveitam o espaço da reunião para orientá-los.  

Tem que conversar na reunião né, que eles aceitam. Porque se for chamar a 

atenção deles no meio do povo lá, eles vão embora e leva três. Então cê tem 

de ter diálogo pra isso...a tem, uai, aqueles mais velhos, aqueles mais 

calmos que ocê conversa tudo, chama eles a atenção eles não ficam com 

raiva. Mas se chamá atenção lá na rua eles vai embora. Tem que ter muito 

diálogo. Hoje cê tem de ter cuidado. (informação verbal).16 

Quem orienta os mais jovens ou os repreende são os dirigentes da Irmandade. Essa 

entidade acumula diversas responsabilidades, tanto no âmbito interno da Comunidade, quanto 

externamente, quando necessitam tratar de assuntos de interesse da Comunidade. De acordo 

com Marcos Eustáquio dos Santos, presidente da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, na 

Comunidade dos Arturos, a principal função de quem ocupa esse cargo é: 

Representar juridicamente a Comunidade no ambiente exterior e criar meios 

de organização, sustentabilidade, visibilidade e preservação da mesma. A 

Irmandade é uma outra voz que a Comunidade tem. Por si só, a 

Comunidade tem sua voz, que fala com o coração, com o sentimento, que 

fala através de cada um de seus membros por suas reações, risos e choros, 

por seus brados e gestos, por suas tradições e pelos seu sagrado. A 

Irmandade é aquela voz que fala com a razão, de forma estratégica. É algo 

que, por justaposição, sem perder a essência de cada um, vem ambas do 

mesmo ser: a Comunidade Quilombola dos Arturos. (informação verbal)17 

                                                           
16 Mário Braz da Luz - 08/10/2018. 
17 Marcos Eustáquio dos Santos – 08/10/2018 
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A figura do presidente da Irmandade é bastante respeitada entre os integrantes. Embora 

tenha idade bem abaixo de grande parte dos membros da Diretoria da Irmandade, percebemos, 

durante a reunião em que participamos, que suas deliberações são bem aceitas pela maioria. 

Marcos tem uma postura séria com os assuntos da Comunidade, além de ser bastante 

comprometido com as demandas desse grupo.  

Além da Comunidade do Arturos, a cidade de Contagem abriga outras Irmandades, que 

homenageiam tanto Nossa Senhora do Rosário quanto São Benedito ou Santa Efigênia. Os 

descendentes de “Chico Carolino” [esses provenientes do bairro Novo Retiro], em comunhão 

com o capitão Ciríaco Muniz, se juntaram para formar a guarda de Moçambique, sediada 

atualmente no bairro Novo Progresso, dando origem ao que ficou conhecido como “Congado 

dos Ciríacos”. Atualmente esse grupo é formado por duas guardas que, curiosamente, se 

dividem em: Guarda do Congo, composta apenas por mulheres, porém os caixeiros dos quatro 

tambores da guarda são homens e a Guarda do Moçambique, predominantemente masculina. 

Os Ciríacos têm mais de 50 anos de formação e realizam suas Festas em maio e setembro, 

ocasião em que homenageiam São Benedito e Nossa Senhora do Rosário.18 

Contagem conta ainda com outro grupo de manifestação à Nossa Senhora do Rosário, 

conhecido como Associação Guarda de Congo, situada no Bairro Jardim Industrial e 

comandada pelas filhas de Josué Coelho de Jesus, capitão da guarda que faleceu em 2008. A 

associação se mantém viva graças às lutas e resistência dessa Comunidade para que essa 

cultura tivesse um espaço de preservação. Com mais de 40 anos de existência, essa Guarda 

celebra o culto à Virgem todo primeiro domingo de setembro.19  

No que se refere à origem e identidade da celebração do Reinado as opiniões são 

variadas. Enquanto alguns autores creditam sua identidade como uma Festa brasileira, outros 

afirmam que ela é de origem africana. Gomes e Pereira (2000, p. 236-237) afirmam: “O traço 

decisivo da criação do congado ocorrerá no Brasil colonial, através do processo aculturativo: 

de um lado, o modelo religioso do branco, de outro, a recriação do negro.” Para eles, esse 

festejo tem uma origem “luso-afro-brasileira”, uma vez que os negros aproveitaram os 

elementos do catolicismo português e deram forma ao culto e à Festa, de maneira que 

introduziram nessa manifestação costumes trazido da África. Em artigo produzido para a 

RCMF (2004, p. 18-26), Van der Poel (Frei Chico) contrasta essa noção quando afirma que a 

identidade da Festa é somente brasileira. Ele declara que “[...] os irmãos do rosário estão 

                                                           
18 Cf. Atlas escolar, histórico, geográfico e cultural do município de Contagem-MG. (2010) 
19 Ibid., 2010. 
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vivos e sua identidade é dinâmica, mesmo quando pretendem conservar suas tradições, 

sabedorias e organização.” (RCMF, 2004, p. 19). Por seu turno, Andrade (2003), assegura que 

a coroação de reis e a festa que dela origina, Congos ou Congadas, são costumes dos negros 

africanos. Para ele, “[...] as procissões católicas eram cortejos que relembravam ao negro os 

seus cortejos reais da África” (ANDRADE, 2003, p. 301).  

Mariana de Mello e Souza (2002), na Introdução de seu livro Reis Negros no Brasil 

Escravista, apresenta ideias que contornam, tanto o pensamento de Andrade (2003), quanto de 

Gomes e Pereira (2000). Primeiramente ela argumenta que todo o percurso de leituras que 

realizou durante sua pesquisa a levou ao entendimento de que a coroação de rei Congo no 

Brasil ‒ especialmente nas celebrações registradas durante o século XIX  ‒ “[...] como festa 

que a cada ano rememorava um mito fundador de uma Comunidade católica negra, na qual a 

África ancestral era invocada em sua versão cristianizada, representada pelo reino Congo.” 

(SOUZA, 2002, p. 18). Na sequência, a autora comenta que essa Festa, por ter surgido a partir 

do cruzamento de culturas africanas com a cultura ibérica, “[...] incorporou elementos de 

ambos em uma nova formação cultural, na qual símbolos ganharam novos sentidos” (2002, p. 

18-19).  

Souza (2002) afirma que, embora a Festa tenha sido fruto de vários estudos por 

folcloristas, antropólogos e pesquisadores da literatura popular, historicamente as análises 

produzidas apresentam afirmativas gerais, sem grande aprofundamento. Segundo a autora, 

“[...] a posição predominante apontava para suas raízes africanas, evidentes nas danças e 

ritmos, sendo a festa considerada reminiscência de ritos ligados à exaltação dos reis e chefes 

tribais.” (SOUZA, 202, p. 19). Ela acrescenta ainda que a dança dramática apresentada 

durante a manifestação compreende um rito de uma comunidade negra, que se atualiza 

anualmente, remetendo sua identidade a uma “África ancestral” (SOUZA, 2002, p. 21). 

Ora, esses relatos de Souza (2002) se ligam ao posicionamento de Andrade (2003), no 

que diz respeito à identificação da Festa, já que ele defende a consistência do evento com 

elementos predominantemente africanos. Entretanto, de certa maneira, Souza (2002) 

reconhece que “[...] as festas de devoção de rei congo tornaram-se um dos elementos 

atribuidores de nova identidade à comunidade negra, criada a partir da diáspora imposta pelo 

tráfico de escravos.” (SOUZA, 2002, p. 301).  

Martins (1997) nos auxilia na compreensão dessa miscelânea de posicionamentos, em 

relação ao processo de reconstituição e da identidade da Festa. Para ela, mesmo que ocorram 
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pequenas variações na maneira como os grupos se estruturam, os rituais e a fundamentação 

mítica permanecem similares. Segundo a autora, 

Em sua coreografia ritual, na cosmovisão que traduzem e em toda sua 

tessitura simbólica, os festejos e cerimônias dos congos, em toda sua 

variedade e diversidade, são microssistemas que vazam, fissuram, 

reorganizam, africana e agrafamente, o tecido cultural e simbólico brasileiro, 

mantendo ativas as possibilidades de outras formas de veridicção e 

percepção do real que dialogam, nem sempre amistosamente, com as formas 

e modelos de pensamento privilegiados pelo Ocidente. (MARTINS, 1997, p. 

35). 

Assim, no Brasil, de norte a sul, é possível encontrar aqueles seres, reunidos em torno 

da festa do Reinado, dançando a história de seus ancestrais, carregando consigo as gungas, os 

tambores, o bastão e as bandeiras que clamam pelos Santos de devoção. Cada um com sua 

especificidade, com sua microvisão de mundo, mas todos entoando o mesmo fundamento. Em 

Minas Gerais, centro de nossa pesquisa, de acordo com Martins (1997, p. 35), as celebrações 

do Reinado “[...] constituem e fundam uma das mais ricas dinâmicas matrizes textuais da 

memória banto, que se inscreve e se firma pela reatualização do rito nos grotões mais 

interiores, nos sertões mais gerais, assim como nas vias urbanas das grandes cidades” [...].  

A festa do Reinado em Minas Gerais, segundo consta nas narrativas, fundamenta-se 

pela figura de Francisco Natividade, mais conhecido como Chico-Rei. Gomes e Pereira 

(2000) citam Diogo Vasconcelos20, o qual, segundo os autores, em seus relatos não apresenta 

referências documentais, porém não realça o caráter lendário dessa figura. A alusão em 

relação ao Chico-Rei é que se trata de um chefe de tribo do Congo que foi capturado com sua 

família e seus súditos, vindo parar nas minas de ouro de Vila Rica, atual cidade de Ouro 

Preto. Conforme descrito, em vista de sua inteligência e perspicácia, logo conquistou a 

simpatia e confiança do seu proprietário, o qual, tempos depois, favoreceu a compra de sua 

liberdade, assim como, ao final da vida deu-lhe de presente a Mina da Encardideira, que 

passou a ser chamada mina Chico-Rei [cidade de Ouro Preto-MG].  

Ainda segundo as narrativas, Chico-Rei conseguiu a alforria dos outros negros que eram 

seus súditos em África e lutou para resistir às forças escravistas daquela ocasião. O grupo se 

habituou aos modos de vida e aos costumes brasileiros, com isso, impregnados pelo espírito 

das Irmandades que elegiam Santos como patronos, se devotaram a Santa Efigênia, 

                                                           
20 Gomes e Pereira (2000, p. 331), em nota transcrevem o resumo retirado do livro de Diogo Vasconcelos (2º 

vol. 1974, p. 163). 
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construindo para ela um templo onde invocavam o Rosário. Chico-Rei foi coroado rei dos 

Congos de Minas e a partir daí deu-se inicio ao ritual do Reinado naquele estado.  

Se esse acontecimento é um mito ou um fato real não temos como comprovar, mas o 

que sabemos é que, em várias cidades de Minas Gerais, a Festa se realiza a partir da coroação 

de um rei Congo e a instauração do Império, o que denota uma marcante influência da história 

e dos costumes desse Rei africano em torno da manifestação. 

Diante dessas análises, vimos variadas assertivas em torno da origem e identidade da 

Festa, o que nos levou a crer que, em verdade, não há como precisar a procedência desses 

acontecimentos. Além disso, sabemos que vários registros se perderam ao longo dos anos no 

mundo todo. Nesse sentido, e em virtude da profusão de definições sobre a origem e 

identidade da Festa, nos perguntamos: seriam os rituais festivos dos negros iguais aos de seus 

antepassados? Seus ritos foram transplantados tal como eram os de seus ancestrais? Seria a 

cerimônia do Reinado uma espécie de simulação de algum ritual festivo na África, agora em 

outro espaço geográfico, com outro entorno? Ou seria uma ressignificação, ou readaptação?  

Em nosso entendimento, essa Festa foi sendo reconstituída ao longo dos tempos e novos 

sentidos foram se incorporando a ela. Pressupomos, também, que esses acontecimentos sejam 

moventes: as histórias de vida contadas durante as Festas foram se modificando, assim como 

o homem nela presente teve sua identidade reelaborada. Acreditamos, portanto, como na 

proposta de Glissant (2005), que esses negros lançaram mão dos rastros/resíduos, que ficaram 

em sua memória, e reelaboraram a Festa, a Religião, readaptando-as ao seu modo, no novo 

mundo. 

Para a Comunidade dos Arturos, por exemplo, houve um espaço de acolhimento no 

Brasil; um terreno particular em que a família celebra suas tradições. É uma Comunidade 

saudosa de seus ancestrais; festejam em torno dos ritos e das lembranças. Mas sua Festa 

sugere uma readaptação dos ritos. Ela pode ter sua matriz africana, mas, certamente, 

reorganizada, em outro espaço, em outro momento histórico, em outro contexto de vida 

daquela gente. Mesmo que algumas tradições rituais tenham se fixado e permaneçam no 

presente, o membro Arturo e sua vida na atualidade podem tê-la transformado. Além disso, 

considerando que as referências dessa Comunidade vão se perdendo com a morte dos mais 

velhos, é possível que aqueles que ficam, juntem os cacos das histórias narradas pela 

oralidade e assim constroem novas identidades.  
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Não obstante a procedência e a forma de atuação dessas cerimônias sejam elas afro-

luso-brasileiras ou simplesmente africanas, o que conseguimos apreender desse grande 

cenário cultural, a partir do que presenciamos durante as manifestações e das leituras que 

fizemos, foi que Religião e Festa, nas cerimônias dos Arturos, situam-se numa hierarquia 

igualitária. Ambas têm importância especial. Enquanto o Sagrado fortalece a energia 

espiritual de seus membros ‒ através da invocação aos Santos de devoção e da Virgem ‒ a 

Festa revigora sua energia física, oferecendo-lhes força e disposição para as lutas da vida.  

Religião e a Festa permitem a reinvenção do mundo para os Arturos; ao elevarem suas 

preces à Virgem do Rosário, tocando os tambores, cantando e dançando, eles se projetam 

nessa mistura de fundamentos sagrados, alimentam sua fé e retomam suas origens. Tudo se 

torna uma festa: 

A irmandade é uma combinação bonita, por causa das festa. Eu danço na 

guia parriado com a bandera, de espada na mão. Cumpro o gosto de papai, 

a raiz que ele dexô pra nós. Só dexo quando morrê. Ah. Papai!...Meu pai 

tinha uma voz que nem que um sino. Brincava pra Nossa Senhora com prazê 

e alegria. Ele pulava e dançava, com Zé Aristide, parreiado de costa um pro 

outro.  

‘‒ Chora lama, Raí, Raí 

Ah, meus menino!’ 

Chamava nós. Deus levô ele. Deus qué o que é bom. 

José Acácio da Silva (Zé Arthur)21 

Dançar e cantar, ao mesmo tempo dialogar com a grande Mãe, é um rito constante nas 

manifestações dos Arturos. A linguagem do corpo, os gestos, os símbolos e os espaços em 

que transitam os conduzem às lembranças. A Festa é o centro de tudo. Nela, todos se reúnem 

em um elo, formando um grande rosário. Cada conta desse rosário representa um membro 

daquela Comunidade, que guarda um segredo, uma história e um desejo, exteriorizado pelos 

sons, pelos movimentos e pela palavra. Reunidos no espaço da Festa, os membros Arturos se 

envolvem no sagrado, enaltecendo a coletividade e reelaborando a memória. O passado se 

volta: “papai”, “mamãe” e todos os entes queridos que se foram são fortemente relembrados 

nas canções.  

                                                           
21 Entrevista concedida à Gomes e Pereira (2000 p. 214). 
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É com esse espírito festivo e ao mesmo de religiosidade que os Arturos promovem o seu 

Reinado. Uma festa que é pensada e planejada desde os primeiros meses do ano. Dada a 

importância do Reinado para a Comunidade, assim como em função de ser uma manifestação 

que ocorre ao longo de oito ou nove meses durante o ano, esse ritual obedece a um calendário 

festivo, o qual detalharemos no próximo tópico. 

1.4. CALENDÁRIO DA FESTA ARTURA: Abertura e Fechamento do Reinado  

Figura 11- Estandartes que acompanham o cortejo – Estandarte da Virgem do Rosário 

Elenice Castro  (2018) 
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O período do Reinado é um tempo sagrado na vida dos Arturos. Um ciclo em que o 

corpo mantém certo repouso e se guarda em orações. Nesse período, “[...] o homem religioso 

que festeja retorna ao tempo das origens, reveste-se de força da criação e, penetrando a 

eternidade, reencontra a plenitude.” (GOMES E PEREIRA, 2000, p. 213). O calendário 

litúrgico do Reinado dos Arturos obedece a um ciclo de abertura e fechamento do reino, 

compreendido entre o sábado de aleluia do mês da quaresma (data em que o reino é aberto), 

até o mês de novembro (data em que o reino é fechado) de cada ano22. Durante esse tempo, os 

integrantes das guardas de Congo e de Moçambique mantém seus corpos e pensamentos sob 

vigília, no silêncio das orações, com o pensamento ligado à grande Mãe. No dia da abertura 

do ciclo da Festa os tambores “acordam” e são acionados em aviso de que novo ciclo do 

Reinado está começando. Após o dia do fechamento do reino esses tambores permanecerem 

“calados”, pois entre o mês de dezembro e o final da quaresma eles não devem tocar. De 

acordo com Lucas (2005), 

ao abrirem e fecharem o reino através de ritos especiais, os congadeiros 

demarcam a alternância entre o movimento, a ação, o som, o ‘renascimento’ 

para as atividades do Reinado, de um lado, e o recolhimento, o silêncio, a 

‘pausa’, o ‘descanso’, a memória e a ‘preparação’, do outro, sem, contudo, 

determinarem fronteiras para com os sentimentos e atitudes internas perante 

a fé. [...] Enquanto o reino permanece fechado, a música do Reinado se 

silencia, os tambores, caixas e demais instrumentos ficam guardados ‒ pois, 

não podem ser utilizados em outros eventos musicais ‒ esperando que sejam 

novamente acionados para darem continuidade ao cumprimento das 

obrigações do Reinado. (LUCAS, 2005, p. 177-178).  

Segundo informações dos integrantes do Reinado, é importante respeitar esse período 

de estágio da Festa, a fim de que eles possam se preparar espiritualmente para cumprirem com 

os preceitos da tradição.  

Entre o momento de abertura e fechamento do Reinado, as guardas de Congo e de 

Moçambique assumem vários compromissos, relacionados ao ritual de homenagem aos 

Santos. Dentre eles: participação em festas de outras Comunidades, como forma de retribuir a 

visita dessa última, por ocasião da Festa artura; apoio no ritual de pagamento de promessa 

quando as guardas são reivindicadas ‒ podendo ser através do hasteamento de bandeiras do 

Santo de Devoção, ou por meio da reza do terço ‒ dependendo da necessidade dos fieis que 

fazem o convite; participação em missas Conga, quando são convidados por Padres ou em 

                                                           
22 Cf também Infra, Apêndice A, p. 170 – CICLO DO REINADO DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO-

Atividades da comunidade dos Arturos. 
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eventos políticos. Nesse período também é comum as guardas de Congo e de Moçambique 

assumirem compromissos de se apresentarem em eventos acadêmicos, escolas públicas ou 

particulares, assim como em festas folclóricas. Apesar das variadas atuações das guardas, fora 

do âmbito da Comunidade e do próprio Reinado, “[...] para o congadeiro, a participação em 

qualquer evento é ‘sempre em nome de Nossa Senhora’.” (GLAURA, 2005, p. 179). O 

respeito e a veneração à Virgem do Rosário são visíveis na fala de cada membro do Reinado. 

Eles mantêm uma relação afetiva muito forte com a Virgem e se referem a ela como “mãe”, 

“mamãe”, “mãezinha”.  

O ciclo da Festa se inicia com a cerimônia do Candombe, realizada no dia da abertura 

do reino, data que coincide com o sábado de aleluia do mês da quaresma de cada ano 

litúrgico-católico. A cerimônia de abertura do reino ocorre em um ritual extremamente 

sagrado. Segundo informações do grupo, no dia de abertura do Reinado os capitães mais 

velhos e os mestres mais experientes oferecem a refeição daquele dia aos tambores sagrados 

da Comunidade, como uma forma de respeito à ancestralidade. Trata-se dos tambores 

“Santana”, “Santaninha” e “Jeremia” que, conforme comentamos anteriormente, fazem parte 

das tradições da Comunidade, constituindo sua maior relíquia, segundo informações do 

mestre Jorge. Esses tambores são guardados na sala sagrada, que fica atrás da capela da 

Comunidade, podendo ser retirados e/ou tocados somente nas cerimônias do Candombe e 

apenas por alguns capitães, que foram designados pelos mestres mais velhos e mais antigos. 

De acordo com informações do mestre Bengala, atualmente, Antônio Eustáquio, que tem a 

função de capitão na guarda de Moçambique e também de Ministro do Reinado (mesmas 

funções de Jorge Antônio dos Santos), periodicamente, faz a manutenção desses tambores, 

mesmo no período em que o Reinado está fechado. Os tambores do Candombe são chamados 

também de “Ingoma”. Conforme nos explicou o mestre Jorge, 

“[...] Então no dialeto Bantu Ingoma é Tambor. [...] e todas as manifestações 

da descendência africana, gira em torno do tambor. Ela acontece aos sons 

do tambor; aos sons do Ingoma. E esse Ingoma, esse tambor, para nóis é 

muito mais do que um simples instrumento para tocar. Porque em África é... 

esses tambores eram utilizados até para comunicação de uma tribo para 

com a outra né? E esses tambores aqui, embora hoje modificados, porque os 

tambores originais, que são os tambores de Candombe que a gente tem é....a 

gente não utiliza nos cortejos, nos grupos de congados. Por isso que são 

construídas as caixas, que têm o mesmo significado, a mesma importância e 

ela é um discípulo do tambor. Então o tambor que é a Ingoma para nós é a 



73 
 

mesma caixa. Mas o Ingoma, esse Ingoma que é o instrumento é o som, que 

é através desse som é que a gente se expressa [...] (informação verbal)23 

É grande e significativo o uso dos tambores nos rituais dos Arturos. O Ingoma, além de 

refletir diretamente a história de vida de uma Comunidade negra de descendência africana, 

auxilia sobremaneira na musicalidade da Festa. É através do som dos tambores, da música e 

da dança que eles se “expressam”. Metaforicamente podemos considerar que os tambores na 

Comunidade dos Arturos “falam”; em seus repiques, eles comunicam com os dançantes que 

ouvem seus sons e se manifestam, pela dança ou pelo canto. 

Com o reino aberto iniciam-se os procedimentos para a instalação do Reinado, principal 

Festa da Comunidade. A celebração do Reinado de Nossa Senhora do Rosário, na 

Comunidade dos Arturos, se realiza oficialmente durante três dias ‒ sábado, domingo e 

segunda-feira ‒ próximos ao segundo domingo do mês de outubro. O número de participantes 

do Reinado gira em torno de duzentas a trezentas pessoas, incluindo as duas guardas, os 

organizadores da Irmandade, cozinheiras e pessoal de apoio.  

A guarda do Congo24, cujos integrantes se vestem nas cores rosa e branco – cor que 

representa a veste de Nossa Senhora – é caracterizada por ser um grupo em que as danças e os 

passos são mais rápidos; esse grupo, composto, sobretudo por jovens, puxa os demais 

brincantes, abrindo os caminhos durante o cortejo. Na visão do mestre Bengala, enquanto o 

Congo faz a festa, o Moçambique traz a fé. Segundo ele, 

[...] o Congo ele faz a festa, por isso ele é mais enfeitado, ele tem mais flor, 

ele tem mais fita ele faz a festa e o Moçambique,traz a fé. Então o Congo, a 

obrigação do Congo... aquele balanceado. Aquilo ali é tipo uma vassoura 

que vai varrendo o caminho pra que o Moçambique possa passar com nosso 

trono coroado. (informação verbal)25.  

A segunda guarda26 é a de Moçambique, com os integrantes vestidos nas cores azuis e 

brancas – cores que representam o manto de Nossa Senhora. Alguns dos integrantes dessa 

guarda usam as gungas nos pés, que acompanham com suas batidas o ritmo dos tambores. O 

ritmo da dança nessa guarda é mais pesado; eles têm um andar mais lento. Seus tambores são 

maiores, sendo que alguns têm o som mais grave. De acordo com o mestre Jorge, [...] os mais 

                                                           
23 Jorge Antônio dos Santos - 23/12/2017. 
24 Cf também Infra 2.3, p 111 
25 José Bonifácio da Luz - 08/02/2019 
26 Cf também Infra 2.3, p 110 
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sábios, os mais velhos, os mais experientes estão todos nesse grupo. Aí carrega também todo 

esse conhecimento, toda essa sabedoria. Então tudo isso é demonstrado naquela lentidão. 

Essa guarda conduz a corte real que compõe reis, rainhas e as coroas, além disso são 

respeitados pelos demais membros: [...] qualquer um dos reis falou, nós temos a obrigação de 

obedecer. Eles são autoridade máxima. E aí, por se tratar de uma questão sagrada e 

religiosa, a gente faz uma identificação também do rei, com os Santos...com os Santos de 

devoção. (informação verbal)27 

A organização da Festa começa cerca de três a quatro meses de antecedência, ocasião 

em que os membros da Comunidade se reúnem na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e 

se estruturam em grupos que realizarão as tarefas de preparação do evento. Essa divisão 

inclui: levantamento de custos das despesas com compra de produtos de decoração e 

alimentos necessários para a preparação das refeições a serem servidas durante as 

celebrações; reforma e preparação dos uniformes; divulgação da Festa para a sociedade; 

limpeza do terreno; decoração dos espaços de ocupação. Todo o investimento financeiro da 

Festa é custeado pela Prefeitura Municipal de Contagem28. 

Quinze dias antes da data do evento, “Bandeiras de Aviso” são hasteadas em frente à 

Casa da Cultura Nair Mendes, no centro de Contagem, no adro da Igreja do Rosário e na 

Comunidade, anunciando a chegada da grande Festa. Esse anúncio, conforme Lucas (2014), é 

dirigido aos participantes “atuais e de outras épocas”. O ritual se inicia na capela da 

Comunidade com a reza do terço. Na sequência, as guardas se dirigem em direção à região 

central da cidade de Contagem, onde se dividem: uma guarda fica na Igreja do Rosário, 

enquanto a outra guarda segue em direção à Casa de Cultura. Não há regra para definir qual 

guarda realiza o ritual de levantamento de bandeiras. A única condição é que, se uma guarda 

hasteia uma bandeira, quem procede o descimento daquela bandeira deve ser a outra guarda. 

No dia do levantamento da Bandeira de Aviso na Casa da Cultura, na Festa de outubro/2018, 

a rainha conga deu inicio ao ritual fazendo orações e pedindo a proteção a São Benedito, santo 

representado na bandeira, a fim de dar início às festividades daquele ano. Após as orações, o 

capitão puxou o ponto, respondido pelo coro, ao som dos tambores, enquanto a bandeira 

estava sendo levantada. Naquele momento, fogos anunciavam a chegada da bandeira ao alto 

do mastro. O grupo retornou até a Igreja do Rosário quando se encontrou com a outra guarda 

para, juntos, entrarem na Igreja. Dentro da Igreja, fizeram orações aos pés da Santa, pediram 

                                                           
27 Jorge Antônio dos Santos - 23/12/2017. 
28 Cf. também Infra, 2.1. p. 92 
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ajuda espiritual e proteção para realização da Festa. Terminados os procedimentos, ambas as 

guardas retornaram para a Comunidade, onde levantaram a bandeira daquele espaço e, na 

capela, encerraram as atividades daquele dia. Em obediência aos preceitos e tradições da 

cerimônia do Reinado e em respeito aos ancestrais, durante os quinze dias após o 

levantamento da bandeira de aviso, todas as atenções são voltadas para a Festa. Inclusive, 

começa nessa data um período de abstinência para os capitães e mestres, ocasião em que, 

segundo eles, evitam o uso de bebidas alcoólicas e guardam seus corpos dos desejos carnais.  

A aproximação da Festa causa grande agitação e alegria nos ambientes da Comunidade. 

A cada vez que se reúnem em torno dos preparativos para a Festa, as pessoas relembram fatos 

antigos e relatam como a Festa acontecia em épocas remotas. No Reinado de outubro/2018, 

quando estávamos auxiliando na ornamentação a capela, ouvimos a seguinte história: 

[...] antigamente as coisa era mais difíceis né? Num tinha ajuda de fora. 

Tudo era feito aqui na Comunidade mesmo. Cada família contribuía com o 

que podia. Engordavam porcos, criavam galinha, cuidavam da plantação – 

base alimentar da Festa. A culinária de hoje segue as mesmas tradições 

antigas, a mesma receita de antes. Receita da tia Juventina. As filhas de hoje 

[as mais velhas] respeitam as determinações das mães do passado e seguem 

a mesma linha passada por seus pais. (informação verbal)29 

Histórias dessa natureza são contadas, tanto pelas mulheres, quanto pelos homens mais 

velhos, diante dos olhos e ouvidos atentos de todos os presentes, inclusive crianças e jovens  

Nos últimos dias dos preparativos, o ar se contagia com a movimentação e a correria 

que circundam os quintais da Comunidade. Enquanto os homens trabalham na limpeza, 

pinturas de muros e paredes, instalação de lâmpadas e carregamento de material pesado, as 

mulheres se dividem entre os trabalhos de culinária e decoração da capela e dos espaços da 

Comunidade. Todas essas tarefas são realizadas sob a supervisão dos mais velhos, com a 

ajuda de jovens e crianças. São momentos vividos intensamente e com muita devoção e 

alegria por todos que estão ali fazendo algo, ajudando, ouvindo ou simplesmente assistindo. 

Enquanto trabalham, vez por outra uma música é entoada por um membro e respondida pelo 

coro presente: 

Hoje é dia de festa maior, ô viva 

Hoje é dia de festa maior, ô viva 

                                                           
29 Maria Lúcia da Silva Santos - outubro/2018. 
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Hoje é dia de festa no céu, Sr. rei, ô viva 

Hoje é dia de festa na terra, Sá rainha, ô viva30 

Dando continuidade aos rituais de preparação para a grande Festa, nove dias antes do 

inicio das festividades acontecem encontros noturnos na capela, onde integrantes das guardas 

de Congo e de Moçambique rezam a novena e o terço (a novena é também rezada na Igreja do 

Rosário pelos moradores da região e pelos fieis à Virgem). São dias de intensa veneração à 

Virgem e de pedidos de proteção para a realização do evento. Integrantes da Comunidade 

aproveitam o momento da reza para fazer algum pedido especial por intenção da saúde de 

alguém. Várias canções em homenagem à Virgem e aos Santos são entoadas no interior da 

Capela.31 

Na sexta-feira que antecede a Festa, acontece o Candombe, ritual que abre o Reinado. 

Devido ao rigor com a sacralização desse evento, não pudemos gravar ou registrá-lo. Apenas 

assistimos e fizemos nossas anotações em caderno de campo. Nesse ritual os dançantes fazem 

reverência a Nossa Senhora, aos Santos de devoção, aos antepassados e estabelecem 

comunicação entre os membros participantes, desafiando-os, através da música e da dança. 

Instaura-se, então, um “jogo” de palavras, cantadas pelos mestres e capitães, os quais esperam 

que o coro entenda o significado e responda a contento. O ritual se inicia com o toque do sino, 

seguido por um momento de silêncio dentro da capela. Na sequência, ouve-se o som dos 

tambores – é o Ingoma chamando para o início da Festa. Os mestres e capitães adentram a 

capela e se instalam ao lado do altar. Todos a postos, o mestre maior da cerimônia dá inicio ao 

ritual rezando o “Pai Nosso” e três “Ave-Marias” em seguida diz: Viva Senhora do Rosário 

(resposta do coro: Viva!), Viva São Benedito (resposta do coro: Viva!), Viva os Santos reis 

(resposta do coro: Viva!) Louvado seja Nosso senhor, (resposta do coro: para sempre seja 

louvado). A partir dessa oração inicial, mestres e capitães iniciam os ritos, fazendo giros com 

as mãos sobre os tambores e dando pequenas batidas enquanto cantam: aêe Ingoma! aêe 

Ingoma! Essa Ingoma vei de lá-a. Essa ingoma vei de lá-a, correu mundo e correu mar; 

correu mundo e correu mar. Durante toda a cerimônia várias canções e representações são 

feitas diante dos tambores. Nas músicas, ouve-se uma voz que canta alto a estrofe de uma 

canção, seguida do coro que repete a letra ao som dos tambores. Esse ato se repete a cada vez 

que uma pessoa puxa o ponto. Aqueles que cantam, dançam ao mesmo tempo, girando o 

corpo de um lado para o outro, movendo os ombros, braços e joelhos em direção ao chão, 

                                                           
30 Canto entoado por uma jovem enquanto decorávamos a capela para Festa de outubro/2018 
31 Audio 2 – música terço novena – acervo da pesquisadora (2018) 
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seguindo o ritmo dos tambores. Segundo explicações do mestre Jorge, movimento e giro do 

corpo representam o negro no passado, um corpo cansado da labuta pesada: ele tem um 

movimento da idade, do cansaço, né? Da resistência, da luta [...](informação verbal)32.  

Durante o ritual do Candombe do mês de outubro/2017, o capitão regente Antônio 

Maria (ainda vivo naquela época) fez um desafio aos adolescentes presentes, convidando-os a 

cantar para o “Ingoma”. Ele então cantou: Venha cá minino (pausa) ele vai cantar. Jovens 

aproximaram dos tambores e cantaram em homenagem ao bisavô (Arthur Camilo). Após a 

alegoria de um dos adolescentes o capitão cantou: Viu (pausa) o minino falou, e falou bem. 

Seu canto foi respondido pelo coro com eloquência ao som dos tambores.  

Cada música que vem à mente dos participantes é cantada diante dos tambores, com 

movimentos contínuos do corpo em direção ao chão. Citamos, como exemplo, alguns dos 

versos cantados nessa cerimônia: 1) No buraco do tatu cascavel fez moradia, quem tiver medo 

de cobra num passe perto da rudia...2) Ei, menino nasceu e está sem batizá – e cume qu’ele 

chama?-É João Dendê. – No caminho de Angola tem dendê. – Ei, dá o pé dele, é macaco sô. 

3) Eu passei na ponte a ponte tremeu comigo; eu gritei: Nossa Senhora...oh! me livra do 

perigo. 4) Tatu tá de cangaia...mantimento de quem é? 

Como podemos notar através desses exemplos, as letras das canções são carregadas de 

metáforas que trazem a história de vida dos seus antepassados. Trata-se de uma espécie de 

comunicação que ocorria entre os negros escravizados, cujas questões pessoais não podiam 

ser tratadas abertamente. No caso da canção de número quatro, conforme nos explicou o 

mestre Jorge, refere-se à história das negras que eram engravidadas pelos seus patrões. Os 

negros dialogavam sobre o problema recitando versos: “tatu tá de cangaia” significa que a 

negra está grávida; “mantimento de quem é?” denota a pergunta: quem é o pai da criança? 

Esse tipo de comunicação representada no Candombe faz parte da identidade dos negros: 

Essa é a maior identidade do Candombe. Ela é a maior identidade do 

Candombe. O Candombe... ainda realizado na Senzala ele ... alí era um 

momento de distração.... um momento ... de comunicação porque no 

Candombe, assim como nas maiores manifestações da descendência 

africana é... alí é uma maneira da gente se comunicar em códigos. A gente 

canta usando nas letras das músicas elementos da natureza, do dia-a-dia 

para nos comunicar [metáfora] ...é... entre a gente e entre os nossos 

antepassados. Por isso o Candombe é sagrado. Porque alí, naqueles 

tambores, passaram os grandes mestres. [...] Passaram os grandes mestres e 

para nós, perante a nossa mentalidade, perante a questão da espiritualidade 

                                                           
32 Jorge Antônio dos Santos - 23/12/2017. 
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é um momento de comunicação também; com os nossos ancestrais né, e isso 

foi criado lá ainda quando foi criado o Candombe em África e aqui no 

Brasil se permaneceu[...]. (Informação verbal)33 

Observamos que esse ritual é um momento rico de preparação da Festa do Rosário. 

Além da emoção, visivelmente estampada nas faces dos dançantes quando cantam e se 

dirigem aos tambores, ou aos pés da Santa, o diálogo promovido funciona como um “jogo” 

em que os versos, o modo como tocam os tambores e o movimento do corpo sugerem um 

embate entre os participantes; um desafio em que um provoca o outro com versos que 

recordam a vida do negro no passado. É preciso “saber responder”. Tem que “por sentido”34. 

Quando a resposta é boa agrada a todos que respondem em tom mais forte, aumentando o som 

dos tambores. 

Na noite de sábado acontece o ritual do levantamento de mastros com as bandeiras dos 

Santos de Devoção. Elas são hasteadas nos “pontos de contemplação” onde fazem reverência 

e hasteiam as bandeiras com os Santos de Devoção. Segundo Gomes e Pereira (2000), estes 

pontos simbolizam os locais considerados sagrados na visão dos membros da Comunidade 

porque representam os trajetos do pai. Portanto, as bandeiras são hasteadas em frente a casa 

da Cultura35; no adro da Igreja do Rosário; no cruzeiro que fica na entrada da Comunidade; 

diante da Capela (último local a ter a bandeira hasteada); em frente as casas dos capitães e 

mestres mais antigos, reconhecidos como autoridades na Comunidade, sendo eles os senhores 

Antonio, Mário, Geraldo Arthur e Raimundo Afonso, filhos de Arthur Camilo, cuja função 

nas guardas teve grande relevância para o Reinado. Essas casas são classificadas como “casas 

de autoridades” ou “casa paterna”. 

Na capela, as rainhas dão inicio à cerimônia fazendo orações e entoando cânticos de 

devoção à Virgem. Terminadas as orações, os participantes, vestidos com roupas do dia-a-dia, 

formam filas em direção ao altar e beijam a fita ornamental da Virgem do Rosário. A 

bandeireira passa com o estandarte das guardas, apresentando-o ao grupo de dançantes 

enquanto esses cantam, dançam e tocam tambores, entoando o verso: põe a bença oh!, põe a 

                                                           
33 Jorge Antônio dos Santos -  23/12/2017. 
34 Expressão muito usada pelo capitão –regente, Antônio Maria, o qual explicou-nos que “por sentido” é prestar 

atenção. “É saber o que está cantando é saber o que está fazendo. É saber puxar o ponto.” O termo tornou-se uma 

insígnia na fala dos integrantes das guardas e passou a ser pronunciado, com mais freqüência e de forma 

carinhosa, após a morte do capitão, como uma forma de relembrar seus conselhos. 
35 Esse local é considerado sagrado para os Arturos porque o terreno onde fica a Casa da Cultura atualmente 

sediava a Festa promovida pelo mestre Zé Aristide, primeiro capitão reverenciado pelos Arturos e quem 

comandava o Reinado antes de Arthur Camilo se tornar Mestre.  
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bença oh!...36.Da capela ouve-se os fogos que anunciam a saída do grupo em direção à Igreja 

do Rosário. Antes de saírem da Comunidade, o grupo se divide formando as duas guardas que 

passam diante das casas de autoridades. Diante de cada casa que passam eles encontram um 

representante do capitão (ou mestre) que lhes dá a benção enquanto um estandarte é levado 

para o interior da casa, circulando pela sala, ao mesmo tempo em que capitães, mestres, reis e 

rainhas cumprimentam aquele representante37. Depois seguem em direção à Igreja do Rosário, 

para hastearem a Bandeira no adro da Igreja. Enquanto circulam as ruas da cidade, em cortejo, 

as guardas entoam canções que dialogam com a grande mãe e com seus ancestrais. Após 

levantamento do mastro com a bandeira do Santo de devoção, as guardas adentram o interior 

da Igreja tocando os tambores; rezam diante dos pés da imagem da Virgem que fica no altar e 

retornam para a Comunidade, novamente em cortejo. 

Na Comunidade eles hasteiam primeiro a bandeira do cruzeiro que fica logo na entrada 

do terreno (Figura 12). Em seguida hasteiam as bandeiras nas casas paternas. Em cada uma 

dessas casas são hasteados números diferentes de bandeiras, a depender da devoção do dono 

da casa. O ritual de levantamento de mastro com as bandeiras se encerra com o hasteamento 

da última bandeira em frente à capela da Comunidade. Terminados os trabalhos daquele dia, o 

grupo segue em direção ao pavilhão de refeições para saborear os deliciosos quitutes, 

preparados carinhosamente pelas cozinheiras da Comunidade. 

                                                           
36 Video 5 – Sábado – Põe a benção – acervo da pesquisadora (2017) 
37 Vídeo 6 – Casa pai – benção – acervo da pesquisadora (2018) 

Figura 12- Bandeira hasteada no cruzeiro da Comunidade 

Elenice Castro (2018) 
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O levantamento de bandeira sinaliza a proximidade da grande Festa. É um momento de 

grande euforia e contentamento para os integrantes das guardas. As marchas que marcam as 

danças são mais expressivas, os tambores repicam mais fortes e as gungas batem com mais 

energia no chão. A euforia alcança os ares no momento em que a bandeira chega à casa do 

pai38. Quando ela é erguida, fogos fazem barulho e iluminam o lugar. Durante seu 

levantamento, capitães, reis e rainhas erguem também suas espadas e bastões, em direção ao 

estandarte, como reverência àquele Santo no mastro. Os integrantes da guarda que levanta a 

bandeira caminham ao redor do mastro, cantando: Lavantai a bandeira agora, levantai a 

bandeira agora, levantai a bandeia agora com Deus e Nossa Senhora...39 É o prenuncio do 

grande encontro, em que céu e terra se aproximam, marcando a força que une os laços de 

família. De acordo com Gomes e Pereira,  

O mastro é elemento simbólico de grande importância nas comemorações 

coletivas, passando a caracterizar o centro energético da festa. É o sinal 

concreto da verticalidade, unindo terra e céu, vivos e mortos, corpo e alma: o 

indivíduo se liga aos antepassados [...] (GOMES E PEREIRA, 2000, p. 217-

218). 

Ao elevar o mastro, alçando as bandeiras com os Santos de devoção, cada ser presente 

nessa performance emana sua própria emoção. É um momento de intenso sentimento de amor 

e respeito aos que se foram. O ritual se completa com as velas acessas, depositadas ao redor 

de cada mastro e com o círculo de dançantes que se forma diante da bandeira, cantando, 

dançando, tocando tambores, ora tocando o mastro com a espada ou bastão, fazendo o sinal da 

cruz, ora beijando o mastro em sinal de respeito e sacralização. 

Na madrugada de sábado para domingo, da festa do mês de outubro de 2018, por volta 

das quatro horas os tambores ressoaram nos quintais da Comunidade. O dia estava prestes a 

clarear. Homens, mulheres e jovens começaram a sair de suas casas se dirigindo à Capela para 

inicio da cerimônia da Matina. Olhos apertados pelo sono de poucas horas de repouso, mas o 

corpo, vibrante, denotava a energia que se multiplicava a cada vez que um participante 

entrava na Capela e se aproximava do altar, ajoelhando-se diante da grande Mãe e beijando 

sua fita ornamental. Como nos demais rituais, a cerimônia iniciou com orações e cânticos. Em 

seguida o grupo seguiu em cortejo, em direção à Igreja do Rosário, passando pelas ruas da 

                                                           
38 Vídeo 7 - bandeira chega casa do pai- Acervo da pesquisadora (2017) 
39 Vídeo 8 - Hasteamento bandeira cruzeiro-Acervo da pesquisadora (2018) 
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cidade, ainda escuras, cantando e tocando tambores, atravessando o silêncio da madrugada. 

Quando chegaram à Igreja, o dia estava clareando, o céu já mostrava o seu azul royal, tão belo 

quanto parecia ser o dia que se aproximava.40  

Entraram na Igreja, com seus tambores ressoando pelo ar, ecoando as proximidades do 

grande encontro com a Virgem, em que todos estarão juntos, no Reinado. Posicionam-se 

diante do altar; em silêncio, cada um faz a sua oração. Em seguida a rainha conga se dirigiu 

aos pés da Virgem e clama por sua benção e sua proteção durante a Festa que está para 

começar. Ela pediu ainda à Santa que proteja e guarde os grupos de outras Comunidades que 

chegarão para a Festa dos Arturos  

Terminadas as orações na Igreja, o grupo retornou para a Comunidade, passando pelos 

“pontos de contemplação”, cantando e fazendo alegorias com o corpo e com os tambores. A 

cantoria tem um tom de brincadeira; o capitão pede licença ao dono da casa para fazer 

“bizarria”. Essa brincadeira é repetida em várias casas por onde o grupo passa, sendo que, em 

algumas delas, o capitão faz menção à “garrafinha”, momento em que é oferecida uma bebida 

aos participantes: 

Ô, caixa véia já bateu, patangoma respondeu  

Gunga na terra gemeu, peito de nego doeu (Ôiê)... 

É debaixo da cama tem garrafinha  

Ô debaixo da cama tem garrafinha....41 

Finalizadas as visitas às casas das autoridades na Comunidade, o grupo retornou à 

capela, encerrando o ritual da Matina com cânticos e orações. Ao fim das orações, seguiu em 

direção ao pavilhão de refeições para o café da manhã em família. A expectativa para o dia 

era grande. Todos se apressaram no café para, em seguida, vestirem a “farda” da Festa. 

Por volta das oito horas da manhã daquele domingo de outubro de 2018, as guardas, 

ambas uniformizadas, começaram a se aglomerar diante da capela para inicio do ritual de 

partida para a Igreja do Rosário. O rito se iniciou com a guarda do Congo reunida no interior 

da capela, onde fizeram orações aos pés da Virgem e sairam em cortejo, passando pelas casas 

paternas. Nesse trajeto, eles se encontraram com a guarda de Moçambique (que também já 

                                                           
40 Video 9 – Chegada do grupo na Igreja do Rosário para oração da matina. Outubro/2018. Disponível em < 

https://youtu.be/pzT80cwaQEk > Sob o título: “Matina chegada Igreja Rosário”. Fonte: Acervo da 

Pesquisadora.(2018) 
41 Canto entoado por um dos capitães diante da casa da falecida Juventina, filha de Arthur Camilo, na matina do 

dia 14/10/2018. 
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havia feito o ritual na capela, saindo em direção às casas paternas). A última casa que ambas 

as guardas visitatam foi a do capitão regente. Lá alguns dos reis e rainhas já se posicionavam 

à frente enquanto aguardavam a guarda de Moçambique que chegou trazendo os demais reis e 

rainhas. As guardas então juntaram-se em alegorias para, na sequência, iniciarem os 

procedimentos de saída para a Igreja do Rosário. Obedecendo a tradição, a guarda do Congo 

seguiu à frente, abrindo os caminhos, acompanhada da guarda de Moçambique42.  

Em cortejo, as guardas seguiram em direção à Igreja do Rosário para assistirem a 

celebração da missa Conga, onde se encontraram com várias guardas visitantes que vieram 

para ajudar a Comunidade na realização de sua Festa. O encontro foi celebrado com uma 

confraternização em que as guardas fazeram suas alegorias diante da bandeira hasteada na 

noite anterior. 

O ponto central desse encontro é o ritual de abertura da porta da Igreja. Em épocas 

remotas, o negro era proibido de entrar na Igreja. No ritual, entoando uma canção que remete 

àquela ocasião, o negro canta para o Padre, pedindo-o que abra a porta “que o nego quer 

rezá”. A porta é aberta e todas as guardas adentram a Igreja43. Durante a missa o Padre retira 

as coroas dos reis e rainhas e as deposita no altar para consagração. Em seguida, faz a 

coroação de cada um. Após a missa, as guardas se retiram da Igreja, começando pela guarda 

Conga, seguida dos grupos visitantes e, por último, a guarda de Moçambique.  

Observamos que todos saem de costas, tanto na Igreja, quanto na capela. Essa é uma 

prática que os membros do Reinado adotam, não somente na Igreja ou capela, mas, como 

também, nas encruzilhadas e na entrada da Comunidade. De acordo com o mestre Jorge,  

A gente nunca que vira as costas para aquilo que é a nossa vida. O quê que 

é a nossa vida? A ela lá oh: [aponta para o altar onde ficam os santos de 

devoção da Comunidade] é Deus, é Cristo, a sua mãe, Virgem Maria e toda 

a sua corte, que eles consagraram como Santos. A gente vive sob a proteção 

deles. Então em respeito a todos eles, em respeito a tudo que eles fizeram 

pelos nossos ancestrais que também só resistiram pela proteção deles, a 

gente entende que toda a reverência, toda saudação, todo respeito, toda 

                                                           
42 Video 10 e 11– Performance das guardas do Congo e de Moçambique diante da casa do pai. Outubro/2018. 

Disponível em < https://youtu.be/Fr8ENrGEQmw > e ,< https://www.youtube.com/watch?v=3iJwtj-zEjg >Sob 

os títulos: “Encontro das guardas-casa do pai” e “Encontro reis e Rainhas – casa do pai. Fonte: Acervo da 

Pesquisadora (2018). 
43 Cf também Supra, Vídeo 4, p 55. 
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devoção que a gente fizer para eles é pouco e por isso que a gente entra de 

frente para a eles e voltamos de frente também [...].44 (Informação verbal). 

Sr. Mário, também fez um comentário a respeito desse procedimento. Segundo ele, esse 

ritual faz parte da tradição deles há muito anos. É um rito de respeito: Pra passar numa 

encruzilhada cê num pode passar de frente né. Cê tem de fazê uma meia lua...passar na 

porteira tem que fazê a meia lua....(informação verbal)45 

Em todas as Festas, ao saírem da Igreja, as guardas seguem em cortejo pelas ruas da 

cidade em direção à Capela da Comunidade. O cortejo, nesse trajeto é demorado, devido ao 

grande número de guardas visitantes que participa. Quem primeiro chega diante da capela é a 

guarda do Congo que performatiza sua dança em volta do mastro,46 enquanto aguardam a 

chegada das outras guardas e da guarda de Moçambique, primeiro grupo a entrar na Capela. 

Após a guarda de Moçambique entrar na capela, proceder ao ritual de orações e sair, todos os 

outros grupos, um de cada vez, adentram a capela e fazem o seu ritual de agradecimento 

diante daquela Virgem.  

Devido ao grande número de participante dessa Festa, o encontro é organizado, de 

maneira que o grupo entra na capela para o ritual de chegada, depois segue para o refeitório, 

onde é servido o almoço. Enquanto aguardam sua vez de chegar à capela, os demais grupos se 

mantêm do lado de fora, sempre representando suas alegorias (cântico, dança, tambor). Esse 

procedimento é repetido até que a última guarda visitante possa entrar na capela. 

O almoço é servido por etapas em dois espaços da Comunidade: pavilhão de refeições e 

galpão em frente à casa da rainha Maria Goreth, sendo que, dependendo do número de 

pessoas, se acomodam uma ou mais guardas naqueles espaços. Ao encerrarem a refeição, as 

guardas aproximam-se da mesa onde as cozinheiras servem os pratos e fazem o 

agradecimento à comida que foi servida, sempre cantando e tocando os tambores. Esse ritual é 

feito por todas as guardas, inclusive as guardas do Congo e de Moçambique da Comunidade. 

Na tradição, o refeitório e a comida são sagrados, portanto é preciso agradecer ao prato que 

foi servido. A refeição é composta de um prato, generosamente servido com tutú de feijão, 

macarrão temperado com molho de tomate, carne (de porco ou de boi) cozida, salpicão, além 

de refrigerante e sobremesa. 

                                                           
44 Jorge Antônio dos Santos - 23/12/2017 
45 Mário Braz da Luz - 06/04/2018 
46 Vídeo 12 - Performance da Guarda do Congo em frente a capela da Comunidade dos Arturos. Outubro/2018. 

Disponível em:< https://youtu.be/FKaMXYPQQfM > sob o título “Dança Congo-abre caminhos”. Fonte: Acervo 

da pesquisadora (2018). 
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Durante o período em que as refeições são servidas, outros rituais acontecem, 

simultaneamente, nos espaços da Comunidade. Por exemplo, as alegorias das guardas 

visitantes diante do altar da capela e o cumprimento de promessas. Cada guarda, após encerrar 

sua refeição, retorna à capela para o ritual de agradecimento da Festa e das bênçãos 

recebidas47. O cumprimento de promessa, de acordo com Gomes e Pereira, é um rito religioso 

dos fieis, porque, segundo eles: “[...] um fiel, tendo recorrido à proteção de Deus ‒ e quase 

sempre da Virgem Maria ‒ promete um ato de reconhecimento público em troca da graça 

alcançada.” (GOMES E PEREIRA, 2000, p 232).  

Ao final do dia, quando todas as guardas terminam os compromissos religiosos na 

Comunidade, é chegada a hora de se despedirem dos anfitriões para o retorno à suas casas. A 

despedida é feita em cortejo com os andores dos Santos de devoção para a finalização do rito 

naquele dia. O cortejo segue a mesma hierarquia da chegada: Congo à frente, acompanhado 

das guardas visitantes e, por último, a guarda de Moçambique. Ao chegarem à Igreja do 

Rosário, as guardas depositam os andores no altar e, junto com os demais grupos, beijam os 

pés da Virgem do Rosário. Terminado esse ritual as guardas visitantes regressam para o seu 

lugar de origem, enquanto as guardas do Congo e de Moçambique retornam para a 

Comunidade. 

Na segunda-feira, dia do encerramento da Festa, as atividades são todas realizadas na 

própria Comunidade. O ritual se inicia com a celebração eucarística dentro da capela, em 

presença das duas guardas (Congo e Moçambique). Ao término da celebração, as guardas 

saem em cortejo pelos espaços da Comunidade, visitando as casas paternas até chegarem ao 

refeitório quando, então, se dá o encontro dos dois grupos para o almoço de encerramento. Na 

Festa do mês de outubro/2017, os jovens da guarda do Congo, após almoçarem, enquanto 

aguardavam que todos terminassem sua refeição, fizeram brincadeiras com as cozinheiras nos 

quintais da Comunidade. Nessa brincadeira, eles cantaram e dançaram e convidando aquelas 

mulheres para “brincarem” com eles na dança conga.  

A cerimônia de agradecimento do almoço é realizada no pavilhão de refeição, onde reis 

e rainhas se posicionam diante da mesa, as cozinheiras permanecem em seus postos e as 

guardas se instalam em volta dos reis, respondendo ao ponto dos capitães. O agradecimento é 

                                                           
47 Vídeos 13 e 14 - Performance das Guardas visitantes dentro da Capela da Comunidade dos Arturos. 

Outubro/2018. Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=FKPHYyjHAEQ> e < 

https://youtu.be/54UtwVNFTnw >sob os títulos “Entrada guarda visitante na capela dos Arturos” e “Guardas 

visitantes dentro da capela”. Fonte: Acervo da pesquisadora (2018). 
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um momento de oração através do canto. É um momento de louvor aos Santos, à mesa farta e 

ao encontro em família48. 

Os encontros em família, bem como e o estar junto de parentes é, essencialmente, muito 

importante na vida dos integrantes da Comunidade dos Arturos. Os ensinamentos do pai, 

assim como o valor da coletividade e a reunião do grupo ‒ para louvar e agradecer à Virgem 

do Rosário, sua mãezinha ‒ demonstram essa importância na existência artura. O Reinado 

simboliza afeto, amor, respeito, união, fé, religiosidade e, também, resistência. A reunião 

dessas pessoas, que reinam e louvam a Virgem, traz de volta lembranças de momentos 

vividos com o pai e pelo pai, Arthur Camilo. Esse último, fundador e idealizador do espaço de 

convivência da família Artura, foi o responsável por dar seguimento à grande Festa do 

Reinado, além de ensinar a propagar uma tradição que aprendeu com seus antepassados. 

                                                           
48 Vídeo – 15 – “Agradece a mesa-São Sebastião”. Fonte: acervo da pesquisadora (2017)  
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CAPÍTULO II - OS ARTUROS 

2.1. FORMAÇÃO DA COMUNIDADE 

Bença pai, 

bença mãe, 

bença padrim, 

bença dindinha.....1 

A Comunidade dos Arturos nasceu a partir da união de Arthur Camilo Silvério e 

Carmelinda Silva, descendentes de negros escravizados que trabalhavam em fazendas na 

região onde se localizam hoje os municípios de Contagem e Esmeraldas, estado de Minas 

Gerais. Seu pai, Camilo Silvério, casado com Felisbina Rita Cândida, depois de forro, 

adquiriu um terreno de 6,5 hectares no bairro de Domingos Pereira ‒ na ocasião, região 

                                                           
1 Cumprimento afetuoso dirigido pelos jovens quando encontram uma pessoa mais velha na Comunidade. 

Figura 13- Arthur Camilo e Carmelinda Silva 

Fonte: Acervo da Comunidade dos Arturos (2018) 
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suburbana de Contagem, atualmente denominado bairro Jardim Vera Cruz ‒ e deixou como 

herança para o filho Arthur Camilo.  

Antes de prosseguirmos com a história de formação da Comunidade dos Arturos, 

abriremos um parêntese, onde narraremos a história de Arthur Camilo, figura fundamental, 

precursor no processo de formação desse grupo. Já iniciamos, no Capítulo I, os primeiros 

relatos que o motivaram a fugir da fazenda onde morava com seu padrinho, estabelecendo-se 

no distrito da Mata de Curiangu na fazenda do Macuco. Anos depois, em 1917, casou-se com 

D. Carméla (nome carinhoso dado a ela por seus atuais descendentes). O casal, ainda 

residindo na referida fazenda, formara uma família de 11 filhos: Geraldo Arthur Camilo, 

Conceição Natalícia da Silva (Tetane), Juventina Paula de Lima (Intina), Maria do Rosário da 

Silvia (Induca), José Acácio da Silva (Zé Arthur), Izaíra Maria da Silva (Tita), Antônio Maria 

da Silva, Mário Braz da Luz, João Batista da Luz e Joaquim Bonifácio da Silva (Bil).  

O primeiro filho de Arthur Camilo, Geraldo Arthur Camilo, casou-se, tendo como 

primeiro herdeiro José Procópio da Silva, conhecido como o Zezinho, “neto mais véi do 

vovô”. Zezinho ainda é vivo e tem oitenta e dois anos de idade; mora atualmente em uma casa 

que construiu, no lote designado à sua família como parte da divisão de terreno. Durante 

nossa visita para pesquisa de campo, ele recebeu-nos, carinhosamente, em sua casa e relatou-

nos um pouco de sua história, da sua relação com o avô Arthur Camilo e como a família 

artura chegou até o local onde hoje se situa a Comunidade. Zezinho passou vários anos 

morando fora da Comunidade, porque trabalhava viajando e poucas eram as ocasiões em que 

presenciou a Festa dos Arturos. Embora não se recorde de alguns fatos ocorridos na 

Comunidade, durante um determinado período, ele afirma que existem coisas que jamais 

esqueceu. Zezinho, em função da sua vivência com o avô e os tios, carrega na memória 

passagens importantes relacionadas à história de formação da Comunidade. Por isso, 

atualmente ele tem sido designado pelos dirigentes da Comunidade para receber 

pesquisadores e conversar sobre o assunto. Nossa visita, segundo Zezinho, fez parte de seus 

primeiros relatos e testemunhos, sobre sua experiência de vida. Durante nosso diálogo, 

percebemos que, vez por outra, ele se perdia no tempo-espaço cronológico dos 

acontecimentos, o que não invalidou sua narrativa. Ele mesmo nos disse que necessita 

procurar fotos, documentos e dados que o ajudem a contar a história, porque [...] de certos 

meses prá cá ta começano essa pesquisa. De vez em quando um tá me procurano. Num 
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procuravam não. Eles procuravam os meus tios. Agora tão sempre procurano. (Informação 

verbal).2 

Sobre o avô Arthur, segundo Zezinho, mesmo depois de ter casado e constituído 

família, continuou residindo no distrito da Mata, onde “tomava conta da fazenda Macuco” em 

um pedaço de terra cedido pelo proprietário. O avô, além de plantar milho, feijão, arroz e criar 

animais para subsistência, cultivava e comercializava taboa, uma paina ‒ uma fibra natural, 

parecida com algodão ‒ produto caríssimo à época, utilizado para fazer travesseiro. Sr. Atrhur 

tinha sempre encomendas de “pessoas riquíssimas” em Belo Horizonte e ele viajava a cavalo, 

trazendo consigo o neto Zezinho, para entregar a mercadoria no bairro Calafate.  

Anos mais tarde “[...] ‒ não se pode precisar exatamente quando ‒ a família deslocou-se 

para o lugar conhecido como Domingos Pereira” (GOMES E PEREIRA, 2000, p. 167), 

município de Contagem-MG nas terras herdadas por Arthur, sendo que o primeiro a se 

instalar no local foi seu filho mais velho, o Geraldo Arthur Camilo. Geraldo veio trabalhando 

de fazenda em fazenda, trazendo consigo a família, até que chegou naquele terreno. 

Aconselhado pelo pai, construiu um rancho, feito de estacas de madeira, preenchida com 

barro e coberto com sapé. Para tal, precisou desbastar uma área do grande capão que existia 

no terreno. Segundo Zezinho, um tempo após estarem morando no terreno do avô, receberam 

informação de que havia sido publicado, no Diário Oficial do Rio de Janeiro, uma notícia de 

que aquele terreno iria a leilão. Em seu relato, Zezinho diz: 

[...] aí veio alguém aqui....um fio de Deus aqui de Contagem que eu não me 

alembro o nome dele ....é...e avisou meu pai. Aí ele [Geraldo Arthur] foi lá 

na Mata... ondé que nos morava....chamava Mata. Aí foi lá na Mata. Avisou 

meu avô. Aí meu avô, também sem dinheiro. aí ele arrumou....meu pai 

arrumou com um fazendeiro aqui de Esmeraldas. Era muito conhecido de 

meu pai. Arrumou o dinheiro emprestado. Naquela época trezentos reais 

[devia ser outra moeda]. Arrumou trezentos reais. Nós pegamos o trem de 

ferro aqui...aí meu pai me levou e falou comigo: ‘óia cê vai comigo procê 

vê, quando eu morrê ocês que vê...ói, tem meu pai, mas depois dele é eu, 

depois de mim é ocês.’. Aí nós fomos pra Betim. Betim chamava Capela 

Nova.[...]. Pagou o imposto e aí esse terreno ficou no nome do meu pai. 

[...]Era de Arthur Camilo e ficou Geraldo Arthur Camilo como o 

responsável. (Informação verbal).3  

                                                           
2 No diálogo realizado com a pesquisadora em 12/10/2018, Zezinho explicou que começou a ser requisitado após 

a morte do seu tio, Antônio Maria da Silva, que ocorreu em julho/18. 
3 José Procópio da Silva (Zezinho) - 12/10/2018. 
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É possível que esse fato tenha ocorrido no ano de 1952, visto que, existe uma certidão 

registrada no cartório de Betim como arrolamento de pagamento, datado de 23 de novembro 

de 1952, cuja cópia é apresentada por Gomes e Pereira (2000, p. 532). 

Após esse episódio, ‘Seu’ Arthur mudou-se para o terreno de Contagem, trazendo 

consigo toda a família. Construiu um rancho igual ao que o Geraldo Arthur havia construído, 

porém bem maior porque a família era grande. E lá começou o cultivo de arroz, milho, feijão, 

além de cuidar dos animais que trouxe da fazenda. Os demais filhos, à medida que iam se 

casando e constituindo suas próprias famílias, construíam suas casas no mesmo terreno, em 

espaços indicados pelo patriarca. Além dos seus onze filhos, com suas respectivas famílias, 

Raimundo Afonso da Silva e Lucia dos Santos (D. Lucinha), os quais foram adotados pelo 

casal Arthur e Carmelinda, juntamente com seus filhos, também passaram a residir naquele 

terreno. Raimundo era sobrinho de D. Carmelinda e Lúcia era sobrinha do ‘Seu’ Arthur. Seus 

descendentes se consideram “netos de criação de Arthur Camilo”. A partir da instalação da 

família naquele espaço, a Comunidade dos Arturos, que iniciou sua formação ainda na 

Fazenda Macuco, se transformou no organismo, extraordinariamente rico pela suas tradições e 

ritos, atualmente (re)conhecido em várias partes do mundo.  

Popularmente conhecida como “Os Arturos”, a Comunidade se estruturou, tendo como 

princípios básicos: família; coletividade; devoção a Nossa Senhora do Rosário; transmissão 

dos saberes, cultural e religioso, entre as gerações, o qual é feito através da oralidade; 

preservação das tradições; respeito aos mais velhos e à ancestralidade; trabalho na terra. 

Deferência e obediência “[...] eram fortes marcas do vínculo que os filhos, estabeleceram com 

o patriarca” (GOMES E PEREIRA, 2000, p. 175), dando sequência nas gerações que se 

seguiram. Nesse sentido, tomar a “bença” sinaliza um ato de reverência com aquele que, 

hierarquicamente, é mais velho, por consequência sabe mais e pode ensinar ao mais novo.  

Atualmente o integrante mais velho da Comunidade é o Sr. Mário Braz da Luz, com 

idade aproximada de 87 anos. Considerado Patriarca, ele é único filho vivo da primeira linha 

de geração Arthur Camilo. Sr. Mário tem o saber da benzedura, e há trinta e oito anos pratica 

essa reza que, no seio da crença de um povo, promove o tratamento de todos os males. A 

crença na benzedura não reside apenas no interior dessa Comunidade; ela ultrapassa o espaço-

tempo daquele povo, quando pessoas advindas de diversos lugares procuram pelo ‘seu Mário’ 

para aliviar dores e tensões, especialmente das crianças. Sr. Mário passa o dia recebendo 

pessoas: adultos, jovens, crianças e bebês para benzer. Ele disse que gosta de rezar a 

benzedura e fica feliz quando a pessoa é curada: 



90 
 

Tem menino que vem aqui, coitado, com cobreiro. A gente num instantinho 

seca né...o cobreiro e erisipela tem que cortar ele picando. Cada talho que 

ocê dá lá no ramo ele seca o cobreiro também...benze com folha de 

mamona, babosa..a base de Deus, tendo fé cura mesmo.(informação verbal)4 

Entretanto, ele lamenta que os benzedores estejam acabando. Conhecia cerca de 25 

deles, mas “foram acabando”. Segundo relatou, parte deles morreu e outros mudaram de 

religião, tornando-se evangélicos. Hoje, ele treina um neto e um filho no “oficio” da 

benzedura para que deem continuidade a essa reza, parte da tradição da família. Conforme 

nos informou Sr. Mário, seu pai, Athur Camilo, também benzia. Esse último ensinou aos 

filhos mais velhos e aqueles ensinaram para ele [Sr. Mário]. Ele se sente, pois, no dever de 

passar “adiante” esse saber. 

No que se refere às questões da vida cotidiana, de acordo com Romeu Sabará (2015, p. 

195), até o final da década de setenta, o “agrupamento familiar” Arturo vivia sob regime 

“semi-isolado de negros” e raramente saía das imediações de Contagem. As saídas para outras 

localidades se davam apenas quando necessitavam cumprir obrigações rituais.  

As informações de Sabará (2015) se cruzam com as narrativas orais sobre os mistérios 

em torno daquela Comunidade. Por volta da década de oitenta, quando tomamos 

conhecimento da existência desse agrupamento familiar, sua classificação era de um grupo 

fechado, isolado. Diziam inclusive que não se permitiam casamentos dos membros da 

Comunidade com pessoas que não faziam parte daquele agrupamento. Não se sabe ao certo se 

essa trama era real ou apenas uma invenção do povo, mas de certa forma o que era 

disseminado está em consonância com a assertiva do autor. Sabará (2015) relata ainda que, 

com o passar dos anos a Comunidade passou por processos de mudanças no seu modo de 

vida. Ele explica que, próximo à década de oitenta grandes transformações surgiram no 

quadro social, político e econômico da Comunidade: 

O crescimento demográfico do grupo, a expansão da cidade de Contagem ao 

redor da Comunidade dos Arturos, a proeminência do trabalho assalariado, a 

chegada da energia elétrica, a entrada dos eletrodomésticos e da televisão 

são fatores que alteraram profundamente [grifo do autor] o modo de vida do 

grupo. (SABARÁ, 2015, p. 195). 

                                                           
4 Mário Braz da Luz -08/10/2018. 
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As transformações que ocorreram na Comunidade podem ter sido, em verdade, 

consequências das mudanças ocorridas na própria cidade de Contagem. Segundo dados 

históricos, até início da década de quarenta do século vinte essa cidade tinha características, 

predominantemente rurais. Todavia, a partir do ano de 1941, com a implantação de um parque 

industrial no plano territorial da cidade, o perfil do município mudou de Zona Rural para 

Zona Industrial. Em decorrência disso, um grande número de indústrias se instalou na cidade, 

provocando um aumento demográfico considerável. Com isso, a aglomeração da população se 

estendeu para fora do centro da cidade atingindo a área suburbana, o que contribuiu para uma 

aproximação e interação social maior entre a população e os Arturos, que até então era 

considerado um “agrupamento semi-isolado”. Para Canclini (1997), quando esse fato ocorre, 

passamos de sociedades dispersas em milhares de Comunidades rurais com 

culturas tradicionais, locais e homogêneas, [...] a uma trama 

majoritariamente urbana, em que se dispõe de uma oferta simbólica 

heterogênea, renovada por uma constante interação do local com redes 

nacionais e transnacionais de comunicação. (CANCLINI, 1997, p. 285) 

A troca de culturas aconteceu em ambos os sentidos: os Arturos passaram a adotar em 

sua Comunidade hábitos advindos da cidade, enquanto que a sociedade passou a conviver 

com suas manifestações tradicionais sem preteri-las. No decorrer dos anos que se seguiram 

ocorreram migrações de membros Arturos para bairros vizinhos à Comunidade, buscando 

melhoria na condição de vida e empregos como forma de sobrevivência. A sequência de 

acontecimentos daquela ocasião causou uma grande metamorfose no nível social, político e 

econômico da cidade, alterando, sobremaneira, a forma de vida da Comunidade, a qual 

podemos dizer que sofreu o processo de “hibridação”.  

De acordo com Canclini (1997, p. XIX), hibridação refere-se a “[...] processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se 

combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas.” A hibridação na Comunidade dos 

Arturos pode ter sido importante para auxiliá-los a resolver algumas divergências de ordem 

social e solucionar eventuais “[...] formas de conflitos geradas na interculturalidade” 

(CANCLINI, 1997, p. XVII). Certamente que esses conflitos surgiram com o crescimento 

urbano e o desenvolvimento econômico e social da cidade de Contagem, o que, por sua vez, 

mudou a configuração da Comunidade, transformando-a de população da zona rural para um 

corpo social integrante do mapa urbano.  
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A Comunidade abriu as portas para um complexo sistema de sobrevivência em que 

tradição versus processos externos passou a ser uma interação multicultural. Nesse sentido, a 

experiência com o novo modo de vida mostrou que é possível viver em ambos os lados 

(reduzindo o estigma de agrupamento semi-isolado), de forma permeável, acatando os 

hibridismos culturais existentes em uma sociedade. A partir desse processo, os membros da 

Comunidade deram um grande passo na luta pelas suas conquistas. 

Dentre suas grandes conquistas, trazemos como exemplo o processo de pavimentação e 

melhorias nos espaços da Comunidade, realizado a partir de articulações dos seus integrantes 

com órgãos do setor público. No dia do almoço de encerramento da Festa do Rosário em 

outubro de 2018, conversamos longamente com Sr. José Maria Maciel, rei Congo. Sr. José 

Maria, cuja convivência com a família artura, bem como sua participação na festa do Reinado 

está prestes a completar cinquenta anos, contou-nos como se deu a construção do pavilhão de 

refeições e da cozinha, onde são preparadas as comidas, quitandas e quitutes servidos nas 

festividades. Segundo Sr. José Maria, no início dos anos oitenta, o político Ademir Lucas, 

então Secretário de Trabalho e Ação Social, participou de um almoço oferecido pela 

Comunidade em uma de suas festas. Naquela época, não havia cobertura no pátio onde as 

pessoas almoçavam e a cozinha tinha pouca estrutura para operação dos trabalhos. Em 

conversa com o político, Sr. José Maria relatou as dificuldades financeiras da Comunidade, 

ocasião em que foi prometida a viabilização de verbas para reformas do espaço. O montante 

em dinheiro foi entregue à Comunidade, conforme acertado e, posteriormente, quando aquele 

político se tornou prefeito da cidade, mais recursos foram liberados para os Arturos, assim 

como outras melhorias foram feitas, tais como: urbanização das ruas; instalação de postes de 

luz; ligação de água potável. Na inauguração do novo pavilhão de refeições, assim como da 

pavimentação e iluminação das ruas, placas comemorativas foram instaladas no refeitório e 

diante da capela, conforme demonstrado nas Figuras 14-A e 14-B, ( p. 93). 

Dentre os recursos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Contagem, ficamos sabendo 

ainda, por ocasião da reunião da Irmandade, em outubro de 2018, que a Comunidade tem um 

convênio com aquele órgão, no qual ela recebe, em duas parcelas anuais, uma verba para 

realização da sua Festa. Porém, de acordo com declarações da Diretoria da Irmandade durante 

aquela reunião, têm ocorrido atrasos na liberação dessa verba, o que faz com tenham que 

enfrentar negociações cansativas com os setores responsáveis na referida entidade. Segundo 

esses dirigentes, essas dificuldades vêm ocorrendo por conta de mudanças políticas naquele 

órgão, o que lhes preocupa quanto ao futuro. Esse assunto foi anotado em ata com o propósito 
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de ser discutido em outra reunião, a fim de encontrarem soluções alternativas para que tenham 

condições de realização das próximas festas, caso a verba não seja liberada no prazo e a 

contento de suas necessidades.  

 

 

 

O modo Arturo, de buscar alternativas para soluções em seus enfrentamentos, sociais e 

políticos, demonstra que as dificuldades que moviam as relações da Comunidade no passado 

foram minimizando-se com o passar dos anos, o que comprova sua capacidade de se articular 

social e politicamente em busca de suas demandas e interesse. Como abordado anteriormente, 

a Comunidade dos Arturos vem atuando com presença, cada vez mais forte e resistente, em 

vários cenários de discussão. Atualmente, eles conseguem debater com pesquisadores em 

seminários, participam de reuniões com autoridades políticas, se apropriam de leis, aceitam ou 

rejeitam determinados projetos (VIEGAS, 2015), assim como criam seus próprios meios para 

que as tradições sejam mantidas.  

Até a primeira década dos anos 2000 a Comunidade era conhecida como “Comunidade 

Negra dos Arturos”. Hoje, seus membros se intitulam como pertencentes à “Comunidade 

Quilombola dos Arturos”. De acordo com informações do mestre Bengala a partir dessa 

titulação (ainda em fase de tramitação nos órgãos competentes), além de obterem benefícios, 

como por exemplo, nas leis de incentivo cultural, têm também maior credibilidade nas 

questões sociais e políticas. Ainda, segundo ele, a visibilidade da Comunidade é outra hoje 

como Quilombola, a gente tem um respeito mais [...] por exemplo, qualquer empreendimento 

Figura 14- Placas fixadas na Comunidade 

Elenice Castro (2018). 

 

 

 

A B 
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que for implantado aqui em volta da Comunidade precisa consultar a Comunidade, né? Pra 

ver se tem algum impacto né? (informação Verbal)5 

Certificada pela Fundação Palmares como Comunidade remanescente quilombola em 

novembro de 2004, essa Comunidade teve sua Festa de Nossa Senhora do Rosário votada 

como Patrimônio Imaterial do Estado de Minas Gerais pelo Conselho Estadual de Patrimônio 

(CONEP) e, em maio de 2014, durante a festa da Abolição, recebeu o referido título. O 

interesse em possuir essa designação partiu da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, a qual 

através da Prefeitura do município de Contagem, fez a solicitação junto ao IEPHA do “[...] 

Registro de Saberes, das celebrações e das Formas de Expressão da Comunidade[...]”(IEPHA, 

2014). Para receber esse título foi necessária a elaboração de um dossiê com levantamento de 

dados, cujo envolvimento direto de membros da Comunidade foi fundamental no processo. O 

trabalho contou com ações colaborativas do IEPHA, pesquisadores e órgãos municipais. De 

acordo com informações daquele órgão, esse é “[...] o primeiro registro de uma Comunidade 

tradicional como patrimônio cultural.” (IEPHA, 2014).  

Como referências culturais, essa Comunidade possui ‒ além da Festa de Nossa Senhora 

do Rosário e demais manifestações rituais ‒ o saber das benzeduras e diversos outros saberes, 

tais como: confecção de instrumentos e de indumentárias; culinária tradicional; oficina de 

tambores, dentre outros. Para o IEPHA-MG a titulação proclamada aos Arturos ampliou a 

noção de “categoria de lugares”, possibilitando o reconhecimento de outras Comunidades. 

Para a Comunidade, ser declarada como patrimônio Imaterial e Cultural do estado, demonstra, 

mais uma vez, sua conquista em torno das lutas, força/resistência a fim de vencer as barreiras 

existentes no convívio do mundo contemporâneo, assim como, possibilita que suas tradições 

sejam mantidas, senão difundidas com maior amplitude.  

Preservar as tradições nessa Comunidade é um desejo e uma tarefa dos atuais dirigentes 

que vêm passando pelo exercício constante de buscar a atuação direta de jovens e crianças em 

suas ações, com o intuito de mantê-los em seus rituais. Apesar disso, esses dirigentes têm 

consciência de que o mundo contemporâneo vem causando uma série de transformações na 

vida social da Comunidade, o que, certamente, influencia nos modos operantes de seus rituais. 

                                                           
5 José Bonifácio da Luz - 06 /02/2019. 
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2.2. MOVÊNCIA DA TRADIÇÃO 

Se eu morrê e se hoje fô festa do 

Rosário, cês me põe no campo santo e 

depois vai lová Nossa Senhora do 

Rosário.6  

A Comunidade dos Arturos possui hoje cerca de 500 pessoas que se consideram “um 

Arturo”7. Parte desse total de pessoas reside dentro dos espaços da Comunidade e o restante 

mora em bairros no seu entorno. O fato de alguns integrantes terem migrado para fora da 

Comunidade sinaliza mudanças no perfil do agrupamento familiar, o qual, de acordo com 

registros históricos, sempre teve seus membros habitando no mesmo terreno, desejo 

manifestado pelo patriarca, Arthur Camilo, em épocas remotas. Além do novo formato de 

habitação, outras interferências aconteceram ao longo dos anos, causando alterações nos 

costumes e hábitos das famílias, assim como em suas tradições rituais. À medida que as novas 

gerações foram surgindo, novas famílias se formaram e variados vínculos familiares se 

aglutinaram aos que ali existiam. Muitos dos que se juntaram à família artura trouxeram 

consigo outro modelo familiar, como por exemplo, outras crenças religiosas e outros 

interesses que não sejam o de manter uma tradição e um costume ancestral. Portanto novas 

práticas e novos valores culturais se uniram e passaram a coexistir com aqueles plantados 

inicialmente. Naturalmente essas interferências podem ter causado influências no modo de 

viver e nas crenças que existiam até então. Por exemplo, no que diz respeito ao Reinado, 

ocorreu um grande afastamento de pessoas por razões de interesses particulares, mudança na 

convicção religiosa e, até mesmo, algum conflito interno, gerando animosidades no trato com 

o ritual. Citamos aqui um fato que presenciamos dias antes da Festa do mês de outubro/2018 

em que, durante a reunião da Irmandade, a jovem “Tica”, capitã da guarda Congo, 

considerada uma líder entre os jovens da guarda, comunicou seu desligamento do Reinado. 

De suas palavras destacamos: 

[...] eu... na verdade eu vim aqui hoje para explicar. Todo mundo já notaram 

que eu num tenho ido no congado no decorrer do ano, mas é...estou com 

alguns projetos particulares na minha vida pessoal e que realmente não está 

dando para mim comparecer no congado. E daí então eu decidi não 

                                                           
6 Trecho da fala de Arthur Camilo transmitida aos filhos enquanto vivo e rememorada pela família. (GOMES E 

PEREIRA, 2000, p. 364) 
7 Cf também Infra, p. 159. 
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participar mais, devido, porque se for pra não ir ...e dançar só na festa [no 

Reinado] eu prefiro não dançar. Então eu vim hoje só pra tá informando pra 

ocês que eu num vou fazer mais parte do Reinado, mas isso não quer dizer 

que isso me faça menos Arturos ou mais Arturos. Eu continuo sendo um 

Arturo da mesma forma, mas do Reinado eu não vou mais participar devido 

a esses problemas particulares [...](Informação verbal)8 

Tica é bisneta Arthur Camilo e havia sido coroada a cerca de um ano. Ela conquistou 

esse título devido à sua performance como dançante, sua facilidade em “puxar o ponto” 

durante o cortejo, da sua bela e encantadora voz e da sua atuação constante nas manifestações, 

o que denotava seu compromisso com as práticas do Reinado. Sua fala causou silêncio e 

instabilidade durante alguns instantes. Os mestres e capitães mais velhos e mais experientes 

lamentaram sua saída. Para eles, situações como essa “abalam” a estrutura da manifestação, 

pois acreditam que o jovem é a esperança da futura sobrevivência do ritual. Em conversas 

com os mais novos eles costumam dizer: ói, nós tamo indo, ocês tão chegano. Nosso tempo tá 

passano..(Informação verbal).9 

Apesar de essas mudanças, em alguns momentos, causarem instabilidade e/ou 

provocarem certas lacunas na tradição artura ‒ visto que a saída de um jovem pode estimular 

outros jovens a seguirem seus passos ‒ situações curiosas demonstram que a boa convivência 

entre os integrantes da Comunidade, possibilita a realização da Festa com o apoio daqueles 

que se afastaram quando, enfim, resgata aqueles que “abandonaram” o Reinado em outras 

ocasiões. Há relatos de que vários jovens que haviam se afastado em épocas anteriores 

prometeram voltar nas próximas festividades. Ouvimos também as narrativas de casos de 

pessoas que, por uma razão ou outra, migraram para religiões neopentecostal, porém não 

rejeitam totalmente o Reinado, ao contrário, vêm assistir à Festa e dão total apoio aos 

integrantes. Um exemplo dessa natureza é a história de João Batista da Luz. Ele era 

participante assíduo no Reinado, dançou durante muitos anos, foi capitão, palestrou no I 

Seminário de Políticas Públicas em Brasília reivindicando ações em favor da Festa, porém se 

tornou “cristão”. No entanto, continua assistindo à Festa, assim como auxilia os mais velhos 

nas conversas com os mais novos e se inquieta ao pensar no futuro das tradições da Festa. 

Prova disso foi o seu depoimento para nossa pesquisa, em favor das festividades na 

Comunidade, por ocasião da realização do Reinado no mês de outubro/2018. Ele nos disse 

que se preocupa com a memória da tradição artura uma vez que, conforme suas palavras: 

                                                           
8 Declaração da jovem “Tica” durante a reunião da Irmandade em 12 de outubro de 2018. 
9 Trecho da fala do mestre Jorge advertindo os jovens durante a reunião da Irmandade em outubro/2018. 
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estamos perdendo nossas referências. À essas referências ele quer dizer a perda dos mais 

velhos, situações que, em sua visão, acabam por enfraquecer a memória dos Arturos, na 

medida em que, sem os ensinamentos dos mais velhos, os mais novos deixam de lado a 

sabedoria popular, assim como perdem a oportunidade de aprendizado em situações que 

demandam orientações dos mais experientes. Em sua opinião as mudanças vêm ocorrendo 

com frequência nos rituais Arturos: a cada ano acontece uma coisa diferente. O ritual sofre 

transformações em todos os sentidos: envelhecimento dos antigos, chegada dos mais novos, 

com pensamentos diferentes do pensamento dos jovens da nossa época.(Informação verbal)10 

Os relatos que ouvimos durante nossos diálogos, fazem-nos crer que existem certos 

cuidados para que o legado resista às influências externas, assim como para que os saberes 

dos antigos sejam repassados para os novatos. Os descendentes mais velhos lutam para 

assegurar os preceitos herdados do patriarca, bem como almejam a manutenção da 

transmissão dessa cultura, por isso, vêm reconstruindo a Festa, adaptando-a as novas 

vivências. Conforme nos relatou o mestre Bengala,  

[...] hoje em dia não é muito fácil trazer a juventude pra dentro das 

tradições ...] então com isso a gente foi obrigado a mudar.[...] o ritmo por 

exemplo, a gente mudou...o Reinado em geral foi obrigado a colocar outras 

coisas assim, outros rítmos pra poder chamar o pessoal pra poder eles 

continuarem [...](informação verbal)11 .  

As adequações e mudanças nos rituais vêm sendo introduzidas, principalmente em 

função da necessidade de manter o jovem atuante nas tradições. Por isso, segundo o mestre 

Bengala, hoje as danças são mais soltas, diferentes daquele ritmo que ele aprendeu quando 

iniciou os primeiros passos como dançante. 

Apesar das mudanças que vêm ocorrendo, o compromisso de amor e a função sagrada, 

transmitidos pelos ancestrais, são forças que os conduzem a seguirem em frente. Por isso, 

entre o interstício do tempo passado e o tempo presente, os Arturos recriam “[...] a história 

sagrada de sua família e de seus mitos de origem. [...] Cantar e dançar é um dever, um 

trabalho, uma missão, uma promessa, pois assim ensinaram os antepassados.” (GOMES E 

PEREIRA, 2000, p. 364). Portanto, “lová Nossa Senhora do Rosário”, como orientava Arthur 

                                                           
10 João Batista da Luz – 12/10/2018 
11 José Bonifácio da Luz - 08/02/2019. 
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Camilo a seus filhos, é uma missão destinada aos descendentes do patriarca, a qual deve ser 

cumprida independente das desventuras da vida.  

Dessa forma, assim como aconteceu com os filhos de Arthur Camilo que no mês de 

maio do ano de 1957 comemoraram, “[...] sem a voz paterna a tirar o canto, a primeira festa 

da orfandade” (GOMES E PEREIRA, 2000, p. 364), outras tantas Festas celebraram-se na 

Comunidade, em que o ponto era chorado pela perda de uma “referência”. No ano de 2018, 

particularmente na Festa de outubro, o canto se tornou pranto ‒ mais alto e doído do que 

sempre ‒ no terreiro da Comunidade. A ausência de Antônio Maria da Silva, grande mestre, 

conforme disseram seus herdeiros, falecido no mês de julho daquele ano, causou comoção no 

canto, na dança e nos ritos. Antônio Maria, segundo seus filhos, subiu para encontrar “vovô” e 

deixou um legado e uma história de vida muito rica, que agora vai ser reconstruída a partir 

dos fragmentos guardados na memória de cada um. Dar seguimento aos seus saberes será uma 

tarefa difícil para o seu substituto. 

Na Festa de outubro/2018 Arthur, o filho mais velho do Sr. Antônio, representou, 

simbolicamente, a imagem do pai como primeiro capitão regente daquele ano. Entretanto, a 

Comunidade ainda considera o Sr. Antônio como o regente in memoriam, em função de que 

não está definido ainda se Arthur poderá substituí-lo. Por tradição, tudo que existe dentro de 

um ritual como o Reinado tem o seu significado e suas razões. Conforme nos explicou o 

mestre Jorge,  

Em relação à função de capitão regente só pode assumir e dar sequencia a 

função de um capitão que é falecido quem já é capitão e que tenha 

condições, que tenha entendimento e que tenha conhecimento bastante para 

poder assumir aquela função. O quê que acontece: o Arthur ele não é 

capitão. A função dele não é capitão. Para que ele assuma a função do Sr 

Antônio primeiro ele tem que ser coroado capitão e depois tem que passar 

por uma assembléia [que decidirá] se ele é a pessoa, como capitão, ideal 

para assumir a função de regência (informação verbal).12 

Arthur recebeu das mãos do pai (ainda no leito de morte) os objetos sagrados que esse 

último utilizava na regência da capitania. Esse procedimento é uma prática adotada dentro das 

tradições do Reinado. De acordo com o mestre Jorge: Normalmente os objetos sagrados de 

um capitão de Reinado, ou um rei ou uma rainha, fica com o parente mais próximo que 

                                                           
12 Jorge Antônio dos Santos - 13/03/2019. 
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queira e tenha condições de recebê-lo13. Todavia, para assumir a posição de regência, por 

exemplo, conforme nos disse o mestre Jorge, é necessário que sejam obedecidos os preceitos 

da tradição, assim como, é fundamental que o candidato à função passe pelos processos de 

aprendizado, de experiência e possa adquirir sabedoria suficiente para exercer essa posição, 

que é considerada uma função de autoridade. Dentro da hierarquia de posições do Reinado14, 

à medida que o integrante da guarda, que começa suas funções como dançante (ou vassalo), 

adquire mais experiências e responsabilidades para com o ritual, esse passa a assumir outras 

posições, designadas pelos mais velhos. Dessa forma, [...] após ser capitão de Reinado é que 

recebe as funções de autoridade. Aonde vem: primeiro e segundo capitão, o mestre, contra-

mestre, ministro, capitão regente, capitão mor. (informação verbal)15 

Não obstante todos os princípios e critérios estabelecidos pela tradição do Reinado, 

aquele que for designado para substituir seu progenitor em suas funções pode não assumir, 

com plenitude, a missão que lhe foi passada. De acordo com Gomes e Pereira (2000), 

O poder atribuído ao filho mais velho causa um distanciamento em relação à 

família porque no terreno mítico há uma diferença de nível energético e, 

conseqüentemente, uma separação, pelo estabelecimento de dois lados. 

Torna-se árduo e difícil o papel do filho eleito, de quem muito se espera e a 

quem muito se cobra. (GOMES E PEREIRA, 2000, p. 336). 

As proposições de Gomes e Pereira (2000) dialogam com a atual situação vivenciada na 

família de Arthur Camilo. Durante a realização da festa de outubro/2018 conversamos com 

Arthur e esse reconheceu as dificuldades que vem passando nesse momento, em relação à sua 

condição de filho, herdeiro da função do pai, em função do seu modo de vida. Ele nos disse 

que sua experiência, assim como sua participação nos rituais da Festa era ocasional, pois seu 

trabalho na vida cotidiana o obrigava a fazer viagens constantes, o que nem sempre permitia 

sua presença nas festividades. Diante dessas particularidades na trajetória de vida de Arthur, a 

Comunidade necessita tomar uma decisão ‒ a ser definida em assembléia, pelas autoridades 

no Reinado ‒ se o manterá como substituto do pai, como manda os preceitos, ou se designam 

outra pessoa para a função de primeiro capitão regente do Reinado. É uma decisão difícil 

porque, embora existam os princípios do Reinado, a questão da regência, ou qualquer outra 

                                                           
13 Jorge Antônio dos Santos  - 13/03/2019. 
14 Cf também Infra: Apêndice B, p. 172 – ORGANOGRAMA DA HIERARQUIA DO REINADO DA 

COMUNIDADE DOS ARTUROS - PERÍODO: 2017/2018 
15 Ibid - 13/03/2019. 
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posição de autoridade nesse ritual, de acordo com o mestre Jorge [...] não é simplesmente o 

cargo. Tem que ter todo o conhecimento, sabedoria e tem que ter o mais importante, que é a 

responsabilidade com a função [...] cada função, ela tem, na prática suas obrigações. 

(informação verbal)16. Além disso, o afastamento anterior de Arthur em relação à Festa, 

poderá comprometer sua nova função no espaço imaculado da Comunidade, caso ele não 

esteja devidamente preparado para assumir a função de primeiro capitão regente. 

O distanciamento em relação à família, referenciado por Gomes e Pereira (2000), se 

explica pela divergência, ocasionada em função da vivência do filho Arthur e a do pai, Sr. 

Antônio, especialmente no que se refere à doutrina de vida desse último, que dedicou a maior 

parte de sua vida à tradição das festividades na Comunidade. O sentimento de ausência do 

antigo, assim como da presença do novo, se mostra aparente na visão daqueles que vivenciam 

sempre a tradição da Festa. A presença de um novo capitão regente ‒ mesmo que seja aquele 

que já tenha experienciado as práticas do Reinado ‒ pode causar uma variabilidade entre o 

que foi e o que se tornou.  

Além disso, é possível que os segredos e os mistérios rituais, guardados por Sr. 

Antônio, e por tantos outros herdeiros de Arthur Camilo, já falecidos, nem sempre foram 

totalmente revelados. Aqueles que ficam têm a missão e o dever de encontrar formas de 

reconstituir as lembranças (ou fragmentos delas) para que a história prossiga e a memória seja 

lembrada. Maria Goreth reconhece que  

[...] o mais velho ele tem dificuldade de passar os ensinamentos. Porque ele 

fica preocupado em quem vai ter compromisso. Quem vai ter 

responsabilidade com um negócio desses? Porque, é complicado você 

passar um ensinamento pro outro hoje, porque, as pessoas tem dificuldades 

de amar o outro. De ajudar o outro, de uma forma tranqüila, sem ser com 

interesse. Então eu percebo isso. Então acontece assim, morre muitos velhos 

sem passar esses ensinamentos. Porque não acha. Pra quem eles vão passar 

né? Até mesmo quando você vai passar um legado? As vezes morre um mais 

velho, você não tem pra quem passar, porque você não acha a pessoa que 

tem capacidade de receber aquela missão entendeu? Então eu vejo muita 

dificuldade hoje. (informação verbal)17 

É possível que um dos fatores que influenciam essas situações atuais na Comunidade 

sejam as transformações externas, responsáveis pelas novas experiências de vida social, mais 

moderna e mais atrativa, a partir da evolução tecnológica no mundo. Com essas mudanças, as 

                                                           
16 Jorge Antônio dos Santos  - 13/03/2019. 
17 Maria Goreth Herédia Luz - 06/04/2017 
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lacunas que porventura surgem no processo de reconstrução de práticas culturais, provocam 

uma movimentação de sentidos, o que pode ocasionar em mudanças e ressignificações 

daquela tradição. 

Gomes e Pereira (2000) dão um exemplo bem significativo desse deslocamento na 

tradição, quando relatam sobre o esvaziamento do “Congado” a partir da perda da 

fundamentação mítica. Segundo os autores, 

Com a morte dos velhos congadeiros ‒ e na ausência de uma tradição escrita 

‒ desaparecia lentamente a sabedoria dos antepassados. [...] Atualmente não 

se encontra uma estrutura completa do Congado, havendo o enfraquecimento 

ou o desaparecimento de algum dos elementos. A embaixada costuma já não 

ocorrer ou aparece em forma de monólogo, o que significa que a resposta ‒ 

parte do antigo diálogo ‒ se perdeu. (GOMES E PEREIRA, 2000, p. 245).  

Os integrantes mais velhos da Comunidade dos Arturos, com os quais conversamos, 

reconhecem as mudanças que vem ocorrendo ao longo dos anos. Tanto nos atos da 

manifestação, os quais têm sofrido modificações, quanto no próprio comportamento de alguns 

membros, cujo interesse participativo reduziu significativamente. Segundo eles:  

[...] no tempo que a gente era criança era tudo diferente. Mudou muito, 

mudou mesmo. Antes todo mundo participava junto, nós era criança e ficava 

doido pra festa chegá, e nós ajudava demais. Hoje cê vê esses mininos aí 

ói...quase nenhum ajuda nós (Informação verbal)18. 

Algumas narrativas sustentam o enfraquecimento das tradições. O neto de Arthur 

Camilo (Zezinho), por exemplo, disse-nos que não se lembra de todos os detalhes da Festa, 

mas atesta que houve diversas mudanças entre a época do seu avô ou do seu pai até os dias 

atuais. Já outras declarações deixam claro que essas transformações fazem parte da atual 

conjuntura da Comunidade. Há ainda aqueles integrantes do grupo, os quais acreditam que 

esses “abalos” não prejudicam a estrutura da manifestação, pelo contrário, favoreceram para 

melhorias e enriquecimento da Festa. Eles citam como aspectos positivos, em relação às 

modificações nos rituais, a participação da mulher e de crianças, que era limitada no passado.  

Apesar de entender que as renovações ocorridas nas tradições arturas, muitas vezes 

apresentam caráter positivo, o mestre Jorge, admite que o [...] desenvolvimento causou 

                                                           
18 Geraldo Bonifácio da Luz – 08/10/2018. 
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transformações onde ela [a Comunidade] foi perdendo várias essências tradicionais: para 

participar da missa[por exemplo] tinha que deixar de fazer certas questões... hoje,.várias 

dessas coisas se perderam..(Informação verbal).19 

Refletindo sobre esses posicionamentos ficamos pensando no modo como esses 

fenômenos operam a Comunidade na sua totalidade, ou seja, como essas transformações 

atuam nos sentidos das suas tradições, assim como na memória coletiva de seus integrantes. 

Encontramos em Zumthor (1997, 2001) algumas reflexões, as quais julgamos aproximarem-se 

do contexto atual dos Arturos. Suas análises tratam do processo seletivo que ocorre com a 

memória, relacionada ao esquecimento, assim como com as “variações” que ocorrem na 

tradição, em uma determinada Comunidade. 

Zumthor (1997) defende a ideia de aproximação entre o par memória/esquecimento. 

Para ele, essa oposição deve permanecer indissociável, pois entende, nessa mistura, o 

surgimento da “fertilidade”, capaz de provocar desdobramentos, de caráter positivo, na 

reconstrução, por exemplo, de uma tradição. A memória, em sua concepção, é seletiva. 

Seletiva no sentido de separar, de eliminar, mesmo que temporariamente, as acumulações da 

vivência. Porém, e conforme Zumthor (1997, p. 15), essa mesma memória que uma cultura 

rejeita num dado momento, na iminência de “[...] registrar na memória coletiva, ela recupera 

ou determina o que, do vivido, foi, é, e tem chances de permanecer funcional.” A seleção 

memorial, dessa forma, exercita o papel de suspensão temporária, um afastamento que é 

retomado no momento preciso. No que diz respeito à seleção da memória, o autor explica, 

Ela desconecta, corta o contato imediato que temos com nossa história ao 

momento que a vivemos. Ela nos afasta daí um pouco, permitindo que se 

crie uma perspectiva (mesmo míope) ao tempo em que se instaura uma 

espécie de repouso paradoxal. (ZUMTHOR, 1997, p. 15). 

O esquecimento, no sentido que propõe Zumthor (1997), não significa o fim de tudo, ou 

ainda, não resulta no isolamento total da memória. Pelo contrário, esse esquecimento 

permanece ali, no “desejo latente”. As lembranças exercem a função de “clarificar” a 

memória, impedindo que essa seja anulada.  

Zumthor (1997) expande sua visão quanto à seleção memorial, revertendo-a na 

“seletividade das tradições”, o que, para ele, é um fator que se torna “[...] totalmente positivo, 

                                                           
19 Jorge Antônio dos Santos - 23/12/2017. 
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integrado ao desenrolar de uma atividade fecunda.” (ZUMTHOR, 1997, p. 20). Prosseguindo 

com sua análise, o autor faz referência aos textos orais da Idade Média, os quais segundo ele, 

“[...] encontram-se poucas verdadeiras repetições” (1997, p. 20), provocando, no seu 

entendimento, uma criatividade discursiva que “[...] se desdobra, por arte de modulação e de 

variação (implicando às vezes, amplas digressões) [...]” (1997, p. 20). 

 De acordo com Zumthor (2001), a tradição e a oralidade são veículos propulsores de 

“variações”. Nesse sentido, a voz, como parte integrante da transmissão de uma tradição, se 

torna responsável por essas ondulações, uma vez que, “[...] quando a voz é seu instrumento 

[da oralidade], é também, por natureza, o domínio, da variante” (ZUMTHOR, 2001, p.144). 

Para o autor, 

A tradição é a série aberta, indefinidamente estendida, no tempo e no espaço, 

das manifestações variáveis de um arquétipo. Numa arte tradicional, a 

criação ocorre em performance; é fruto da enunciação – e da recepção que 

ela se assegura. Veiculadas oralmente, as tradições possuem, por isso 

mesmo, uma energia particular ‒ origem de suas variações. (ZUMTHOR, 

2001,p. 143). 

Ao fenômeno que resulta nas “variações”, Zumthor (2001) denomina “movência”. Para 

o autor, a movência se amplia em vários sentidos, tanto em gêneros poéticos, quanto em 

variações textuais, podendo ocorrer ao longo do tempo. Em sua visão, “[...] a movência é uma 

criação contínua” (ZUMTHOR, 2001, p. 145). Ele lança mão do termo “intervocalidade” o 

qual considera como uma espécie de cumplicidade sonora no “jogo de polifonia” com as 

palavras, de maneira a se produzir uma recriação no texto. Nesse sentido, na tradição oral 

“[...] vozes falam, cantam, os textos retêm ecos fragmentados, sem fixá-los jamais, impelidos 

como se ao acaso pelos turbilhões da intervocalidade.” (ZUMTHOR, 2001, 146) 

A partir do que aponta Zumthor (1997; 2001) sobre “seleção memorial” e “movência 

textual”, julgamos existir uma similaridade relativa desses fenômenos quando observamos as 

mudanças relatadas nos costumes Arturos, as quais causaram “variações” em seu modelo 

tradicional. Acreditamos que alguns fatores contribuíram para uma sutil ressignificação na 

tradição artura, a qual, na visão de alguns integrantes, “mudou muito” em relação à forma 

primeira de realizar suas manifestações, mas é bem aceita por aqueles que entendem a 

necessidade de readaptações em vista das próprias transformações no mundo atual.  
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Um dos primeiros sintomas de mudança ocorreu visualmente, a partir da demolição da 

velha Igreja do Rosário, situada na praça da cidade, razão do processo de desenvolvimento e 

progresso. Antes desse infortúnio, aquele templo era zelado pela Irmandade de Nossa Senhora 

do Rosário, sob o comando da família artura. Cuidavam para que o espaço fosse preparado 

para as venerações à Virgem, assim como conduziam a procissão de cortejo que saia da 

Comunidade em direção àquela Igreja para a missa conga (naquela ocasião os rituais eram 

todos realizados na referida Igreja). Com a derrubada da igreja, houve uma quebra no ritual, 

ou seja, de certa forma os membros Arturos “perderam” o espaço do culto e ficaram “órfãos” 

daquele templo que era divinizado. Uma nova Igreja foi construída, em outro terreno cedido 

pela Prefeitura, deslocando, dessa maneira, o lugar sagrado de veneração à Virgem. A 

construção passou por várias etapas, chegando inclusive abrigar, ao mesmo tempo, um centro 

comunitário, a Igreja propriamente dita e a sede da Irmandade, até que, finalmente, foi 

concluída a obra onde hoje se celebra a missa conga do Reinado.  

Além dessa nova Igreja, com bastante dificuldade financeira, os Arturos conseguiram 

reconstruir a capela dentro da Comunidade, danificada ao longo dos anos. A partir da 

reconstrução da capela os Arturos resignificaram o cortejo. Diferentemente de épocas remotas 

‒ em que o grupo realizava o culto à virgem somente na Igreja da cidade ‒ atualmente todas 

as atividades religiosas (principalmente o Reinado de Nossa Senhora) começam e terminam 

na capela da Comunidade. Os caminhos percorridos pelos ancestrais ‒ bem como as 

lembranças, resgatadas no quadro da memória, onde se teceu uma tradição no passado ‒ 

ressoam como flash nas recordações dos mais velhos, resignificados a partir da construção de 

novos lugares e trajetos sagrados. Para as novas gerações, as histórias dos trajetos antigos 

ecoam longe em seu imaginário, visto que novas tradições seguem seu turno movendo-se à 

medida que outras necessidades surgem. 

Estão ocorrendo, também, transformações visuais, tanto na edificação da capela, quanto 

no altar em seu interior , assim como na própria Igreja do Rosário, o que, de certa maneira, 

ressignificam o imaginário da tradição. Como demonstramos na Figura 15, a seguir, há 

diferenças significativas entre a Capela antiga e a atual: a porta de entrada passou a ser no 

formato de um arco e o telhado foi reconstituído com um beiral que ultrapassa a linha da 

parede; além disso, foi pintada com as cores rosa, branco e azul, recebendo, também, um novo 

cruzeiro, fixado à sua frente. Esse cruzeiro, segundo informações dos descendentes de Arthur 

Camilo, é venerado em todos os momentos rituais, pois, a bandeira de Nossa Senhora do 

Rosário, considerada por eles como o mastro principal do Reinado, é hasteada ao seu lado.  
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Figura 16 - Altar da Capela: decoração antiga e atual 

 

Já na figura 16, a seguir, destacamos o altar da capela que, de igual modo, vem sofrendo 

alterações em sua decoração. À cada Festa que ocorre na Comunidade ele é reatualizado com 

novos motivos decorativos variados e com mudança na tonalidades das cores rosa e azul. 

Além disso, novos  emblemas sagrados, tais como coroas, imagens de Santos, bastão, 

crucifixos, etc, são incluídos no altar. 

 

 

Figura 15- Capela da Comunidade: antiga e reformada  

Fontes: Acervos da Comunidade e fotos da pesquisadora (2018). 

 

Fontes: Acervos da Comunidade e fotos da pesquisadora (2018). 
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 Outro exemplo dessas mudanças visuais para a Comunidade e seus integrantes é a nova 

Igreja do Rosário (Figura-17). Embora tenha sido projetada obedecendo as mesmas 

características externas da antiga Igreja, a construção atual passou por uma grande reforma 

tanto internamente quanto externamente, assim como foi instalado um gradil à sua volta, 

modificando a configuração do espaço.  

Outro fenômeno também provocou alterações na configuração visual da manifestação: 

anteriormente, o grupo percorria ruas cujas características denotavam um aspecto rural, pouco 

urbanizado. Hoje, com o desenvolvimento da cidade, aquelas mesmas ruas foram 

pavimentadas e estão ladeadas de prédios e casas muradas. Além disso, o volume de carros 

que trafegam nas ruas por onde passa o cortejo aumentou consideravelmente. Em função 

dessas transformações, quando o cortejo do Reinado dos Arturos passa por esses lugares, seus 

integrantes, particularmente os mais velhos, não interiorizam mentalmente, a mesma 

cosmovisão de seus ancestrais.  

As transformações continuaram a ocorrer ao longo dos anos, atingindo inclusive o 

formato dos rituais. Por exemplo, o Candombe, ritual de abertura das celebrações arturas, em 

que os tambores sagrados ressurgem, “[...] chamam os antepassados e funcionam como 

corpos intermediários no trato entre vivos e mortos [...]” (GOMES E PEREIRA, 2000, p. 

283), somente homens e apenas aqueles que participavam do ritual podiam assistir. Ninguém 

mais tinha acesso ao que ocorria durante essa cerimônia. Atualmente é possível perceber a 

Fontes: Acervos da Comunidade e fotos da pesquisadora (2018). 

 

Figura 17- Igreja do Rosário - antiga e atual.  
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presença e participação de outras pessoas (homens, mulheres, jovens e crianças). Até os 

visitantes podem presenciar esse ritual, desde que não façam registros com fotografias e 

filmagens, conforme já abordamos anteriormente. 

No que diz respeito à Matina, houve também mudança significativa na maneira como 

passou a ser realizada. Conforme consta nos relatos de Gomes e Pereira,“[...] Geraldo Arthur 

informou que a Matina começava antigamente com a batida dos tambores do Candombe, para 

a abertura da Festa. Era uma cerimônia secreta, que se fazia de madrugada para evitar a 

presença de estranhos.” (GOMES E PEREIRA, 2000, p. 220). No entanto, atualmente, a 

Matina ‒ além de ser realizada com cortejo dentro e fora da Comunidade, ocasião em que o 

grupo segue em direção da Igreja do Rosário ‒ é um ritual aberto, podendo ser presenciado 

por pessoas de fora da Comunidade, inclusive pode ser feito registro com foto e/ou vídeos, 

além de não mais serem utilizados os tambores sagrados que são tocados no Candombe, os 

quais foram substituídos pelas caixas que saem nos cortejos. 

Outra variação, que ocorreu na tradição das manifestações, foi a participação mais ativa 

das mulheres, ocupando inclusive posições consideradas importantes no cortejo. Embora os 

homens da Comunidade afirmem que a importância do papel feminino antes estava em sua 

atuação na preparação dos alimentos, reconhecem que interação maior dessas pessoas, nos 

dias atuais, enriqueceu bastante as festividades. O mestre Jorge nos revelou que,  

[...] os anos foram passando, a mulher começou a participar e a 

Comunidade foi desenvolvendo. [...] hoje já tem capitães mulheres. Hoje 

elas já participam da organização e administração como na Irmandade. 

Elas vêm conquistando espaço tanto na sociedade quanto na Comunidade. 

Porém temos situações sagradas que ainda mulher não pode participar. Mas 

elas já têm autonomia de participar de outras coisas e decidir pela 

Comunidade. (Informação verbal)20 

Como se pode constatar várias das transformações ocorridas nos rituais Arturos 

produziram efeitos positivos, como, por exemplo, a inclusão da mulher na participação da 

dança e sua ocupação mais efetiva no âmbito da hierarquia, tanto do Reinado, quanto na 

execução de tarefas administrativas e organizacionais da Festa.  

Por outro lado, existem preocupações com relação às complicações geradas quando as 

guardas saem dos espaços da Comunidade. Primeiro, enfrentam problemas com o trânsito 

                                                           
20 Jorge Antônio dos Santos - 23/12/2017 
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intenso nas ruas e dependem das autoridades locais na reorganização do tráfego para evitar 

acidentes. Segundo, os mais velhos atualmente têm dificuldades em se locomover, à pé, até a 

Igreja do Rosário, assim como até o cruzeiro sagrado que fica à frente da casa da Cultura, no 

centro da cidade, para realização dos rituais. Hoje, eles se locomovem em um ônibus fretado.  

Esses enfrentamentos têm feito os atuais dirigentes repensar os trajetos da manifestação, 

considerando até a possibilidade de realização da Festa apenas no espaço interno da 

Comunidade21. Essa mudança ‒ embora necessária devido às transformações sociais no 

âmbito da cidade e da própria Comunidade ‒ se ocorrer, conforme imaginam seus dirigentes, 

reconfigura o trajeto da manifestação, o que, certamente influenciará na cosmovisão espacial 

do cortejo.  

Partindo das colocações de Zumthor (1997) e, tomando de empréstimo seus postulados, 

consideramos, portanto, que as mudanças nos costumes dos Arturos é uma espécie de 

movimento remodelar, em que as tradições moveram-se para adequar-se aos novos padrões de 

vida. Enxergamos de forma positiva esse processo, visto que, hoje, a Festa se mantém com os 

mesmos sentidos anteriores, ou seja, a estrutura e formação das guardas e os rituais em 

homenagem à Virgem, porém em novas perspectivas em relação aos primeiros atos da 

tradição. De alguma forma, a raiz foi plantada, portanto, reconstrução, adaptação e 

remodelamento no “texto” da tradição põem em prática a capacidade da própria Comunidade 

em articular com seus modos operantes, especialmente, articular com suas tradições, de 

maneira a acrescentar e “enriquecer” o continum22 a partir das intervenções que vem surgindo 

em sua vivência. A experiência no mundo contemporâneo, de certa maneira, ocasionou essa 

“movência” e a necessidade de variações na idealização primeira de seus ritos. 

2.3. ORALIDADE E SUAS POÉTICAS 

Ninguém sonharia em negar a 

importância do papel que 

desempenharam, na história da 

humanidade, as tradições orais. [...] 

E ainda é mais difícil pensá-las em 

termos não-históricos, e 

especialmente nos convencer de que 

                                                           
21 Cf. IPAC/MG-Comunidade dos Arturos (pag. 30) – Programas e Ações-IEPHA-MG. 
22 A esse termo o autor refere-se à produção de novos textos, porém resguardando a marca de textos anteriores 

(ZUMTHOR, 1997, p. 23) 
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nossa própria cultura delas se 

impregna, não podendo subsistir sem 

elas. 

Paul Zumthor23 

Paul Zumthor, em Introdução à poesia oral (2010), traz um estudo sobre a poética da 

voz. Suas análises fundamentam-se na questão da “poeticidade oral”. Para tal, ele discute os 

caminhos da “vocalidade” e as implicações da voz humana, que passa pela escuta, o ouvinte, 

a memória e as lembranças, constituindo naquilo que o autor denomina de “lógica da voz” 

(ZUMTHOR, 2010, p. 8-9). Zumthor reivindica uma “ciência da voz”: “[...] falta-nos uma 

poética geral da oralidade que serviria de relé [sic] às pesquisas particulares e proporia noções 

operatórias, aplicáveis ao fenômeno das transmissões da poesia pela voz e pela memória [...]” 

(2010, p. 7). Para o autor, a palavra faz uso da voz para emergir o que ficou latente: “[...] a 

voz é querer dizer e vontade de existência, lugar de uma ausência que, nela, se transforma em 

presença;” (2010, p. 9). Ele acrescenta que, pela voz a palavra se faz presente, indica as 

lembranças que mexem com a memória e o tempo, marcando, dessa forma as tradições orais. 

Daí a importância que ele dá à oralidade. A voz, segundo o próprio autor, necessita da 

linguagem para se integrar na sonoridade: “Nossas vozes assim exigem ao mesmo tempo a 

linguagem e desfrutam, a esse respeito, de uma liberdade de uso quase perfeita, pois ela 

culmina no canto.” (2010, p. 8). 

Um dos preceitos da Comunidade dos Arturos é a transmissão dos seus saberes entre as 

gerações, através da oralidade. A oralidade, dentro das tradições desse grupo, é o veículo 

transmissor de uma história, o fio condutor entre memória e saberes. Arthur Camilo não sabia 

ler, tão pouco escrever (com muita dificuldade assinava seu nome), por isso seus herdeiros 

conheceram suas histórias e aprenderam a cantar os ritos ancestrais sob a escuta e o olhar. 

Entre contar e cantar a família assim cresceu, fazendo uso da palavra para transmitir uma 

tradição. A oralidade na Comunidade está presente em todos os aspectos: no diálogo que se 

processa entre seus membros; no mecanismo da voz, que empresta poeticidade às palavras nas 

canções de manifestações. Na interação, a oralidade transmite os saberes armazenados na 

memória dos mais velhos que ensinam aos mais novos o que aprenderam com seus 

antepassados. Na voz, residem os cantos, que expressam as mais variadas emoções. As 

canções dos Arturos – resultado de uma composição harmoniosa entre voz e melodia ‒ 

contam uma história de vida em que a palavra, carregada de sentidos, remete a momentos 

                                                           
23  Cf. Zumthor, 2010, p. 8 – Introdução à poesia oral 
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anteriores, momentos de dor e de luta vivenciados pelos ancestrais. A sucessão de sons, 

entoados pelo ponto e respondidos pelo coro, revela uma beleza, um encantamento aos olhos 

e aos ouvidos de quem está presente24.  

Nas guardas de Congo e de Moçambique da Comunidade dos Arturos, música, versos, e 

o tom da voz revelam o ritmo característico de cada grupo. Sob o som do tambor, conduzidos 

pelo louvor do capitão, que lança sua voz em tom forte e marcante, os dançantes respondem 

em coro, movendo o corpo de acordo com a cadência da canção. Cada guarda tem um ritmo, 

cada um o seu tom, que diferencia de acordo com sua marcha. No Moçambique, o capitão 

puxa o ponto: 

Oiô lêlê lêlê lêlê 

Oiô lêlê lêlê lêlê 

Eiii gunga que vai 

Gunga que fica 

Oh que dor no coração 

Meu coração tá doendo ai ai 

Dá vontade de chorá25 

O Moçambique, em função das características do grupo, tem um ritmo mais 

compassado, por isso sua composição rítmica, música, dança, tom de voz e repique dos 

tambores apresentam estruturas mais lentas. Ao dançar, os integrantes inclinam o corpo para 

baixo, juntamente com a cabeça que também se inclina em direção ao chão, remetendo ao 

cansaço do trabalho26. Além do chamado do capitão, quando puxa o ponto, o uso do bastão é 

o sinal para início e fechamento do canto. Se o capitão abaixa o bastão é um sinal para inicio 

do canto. Quando ele eleva o bastão sinaliza o fim da cantoria (GLAURA, 2014, p. 210). As 

gungas completam a sonoridade quando os dançantes batem os pés tocando o chão, ritmados 

com as batidas dos tambores. 

A guarda do Congo tem um ritmo acelerado em que os dançantes vão à frente e voltam 

com alegorias variadas. Por serem responsáveis em abrir os caminhos para o Moçambique 

passar, realizam essa tarefa disseminando alegria no modo de dançar. Suas músicas obedecem 

ao ritmo de sua marcha e da coreografia que realizam no cortejo: 

                                                           
24 Audio 3 – Faixa 2 – CD-2-livro Cantando e Reinando com Arturos, Glaura Lucas, 2006. 
25 Audio 4 – Id. -  Faixa 23. 
26Vídeo 16 - Performance da Guarda Moçambique em frente a casa do pai, Comunidade dos Arturos. 

Outubro/2018. Disponível em < https://youtu.be/AqGmEyaqVEA> sob o título “Moçambique saída casa do 

pai”. Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 
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Avemarêia eia, cheia de graça  aça 

Ôi de graça cheia, êia,  

Ôi avemarêia êia 

Ôi avemarêia eia, cheia de graça  aça 

Ô de graça cheia, êia,.....27 

O capitão da guarda do Congo puxa o ponto, fazendo uso da voz, em tom pulsante, ao 

mesmo tempo em que move o corpo em ritmo acelerado, tocando o tamboril28. A 

performance aqui é mais ligeira. As palavras determinam o ritmo e os dançantes seguem 

obedecendo aos sentidos dos versos. As vozes respondem alto ao chamado do capitão e o 

compasso da dança, ritmada pelos repiques dos tambores, denotam uma sucessão de sons e 

movimentos, rápidos, mas homogêneos29. 

Ora, o verbo está na canção e é proferido pela voz, que atravessa o corpo; esse corpo 

que respeita a sonoridade daquela ação, assim como da sua mente e reduz a velocidade 

rítmica ou acelera a marcha. Trata-se aqui de “[...] um verbo poético que nasce na boca, 

entendida enquanto canal de emissão de voz ou vozes.” (MATOS, 2015, p. 92). A tensão 

causada entre o tom da voz, a linguagem do corpo, a letra da canção e o sinal dado pelo bastão 

e tamboril vai refletir na intenção daquele grupo de dançantes. Nesse contexto, Matos (2015) 

agrupa a integração do verbal, do visual e do sonoro, ao que ela, sob inspiração de Haroldo de 

Campos, classifica como “verbi-voco-visuais”:  

[...] a voz é um signo escultórico, ou seja, ela é construída na garganta e 

entalhada no corpo. Multiplicam-se, assim, as possibilidades de produção de 

sentido da mensagem verbi-vocal, pois que a voz, como linguagem, é feita 

de signos sonoros e de signos gestuais. É nesse caso que se pode falar em 

mensagens verbi-voco-visuais, considerando que esses signos mudos, de 

configuração não sonora, portanto não audíveis, são, no entanto, visuais; 

visualidade que se faz necessária para que tais signos sejam captados e 

decodificados. (MATOS, 2015, p. 93). 

Durante o cortejo do Reinado dos Arturos, os signos sonoros e poéticos da voz se 

entrecruzam com o som dos tambores. O repique dos tambores, potencialmente carregado de 

sentidos, se torna verbo. O tambor também é mestre nessa dança; juntamente com a voz, 

                                                           
27 Audio 5 - Faixa 15 – CD-2-livro Cantando e Reinando com Arturos, Glaura Lucas, 2006. 
28 Instrumento utilizado na guarda do congo,o qual desempenha função semelhante à do bastão pertencente à 

guarda de Moçambique (PEREIRA, 2000, p. 417). 
29 Vídeo 17 - Performance da Guarda do Congo no adro da Igreja do Rosário. Outubro/2018. Disponível em:< 

https://www.youtube.com/watch?v=VqUB42slyFM  > sob o título “Congo dança Igreja”. Fonte: Acervo da 

pesquisadora (2018). 
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comanda a alegoria em um bumbar ritmado e intermitente. Por isso, quando voz e tambor se 

entrelaçam com outros elementos do cenário, tais como: roupas, bandeiras, santos, vestuário, 

publico, além da energia espiritual que alimenta o corpo negro, mensagens “verbi-voco-

visuais” são transmitidas simultaneamente. Esse entrelaçamento de forças e signos, resultam 

em um cenário que podemos chamar de “teatral e complexo” (MATOS, 2015), harmônico, 

belo, poético.  

A voz é teatral, é poética e complexa, às vezes. Inquilina da oralidade ela transcende o 

tempo e reside no coração da poesia. Viaja na essência do corpo e transita ao longo de uma 

existência. A voz, conforme Matos, 

[...] é puro presente, sem estampilha, sem marcas temporais, sem mordaças, 

solta, livre e nômade, ao contrario da escrita que é finita, fixa e sedentária. 

Andarilha por essência, a voz permite modulações e articulações variadas, 

ocupante que é de um espaço movente, cambiante, onde respiração, 

músculos e nervos continuamente se tensionam e distensionam. (MATOS, 

2015, p. 101). 

A voz é parte do corpo e dele faz uso para se libertar. Exaltando poeticidade e 

sonoridade a voz se movimenta interna e externamente, permitindo “modulações” diversas. 

Nessa tensão ela carrega consigo o compasso do corpo. Assim se dá a performance artura. A 

voz que grita o canto movimenta um corpo e um grupo de dançante, trazendo a mensagem 

que chega pela palavra, recepcionada com encanto pelo público. 

A palavra, segundo Zumthor (2001) é “fundadora”. Ela tem um “poder real”. O discurso 

oral, conforme o autor, transcende o texto escrito, graças a força da palavra. De acordo com 

Zumthor, 

Todo discurso é ação, física e psiquicamente efetiva. Donde a riqueza das 

tradições orais, contrárias ao que quebra o ritmo da voz viva. O verbo se 

expande no mundo, que por seu meio foi criado e ao qual dá vida. Na 

palavra se origina o poder do chefe e da política, do camponês e da semente. 

[...] a palavra, proferida pela Voz cria o que ela diz. (ZUMTHOR, 2001, 75).  

Pela palavra, cantada ou “ditada”, a oralidade transcorre na Comunidade dos Arturos. 

Torna-se lição, quando essa é proferida pelo ancião ou se faz verbo quando reside nos 

saberes; a palavra é igualmente poesia, porque as vozes do capitão e dos dançantes ecoam em 

versos através dos cânticos. A palavra, enfim, é parte da tradição artura, pois que, em verso e 
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em prosa, ela transita pelas vozes e ocupa o espaço-tempo daquele território. A palavra faz 

uso da voz para transmitir a oralidade, na poesia da tradição e nos encantos do Reinado.  

Cremos, portanto, em uma oralidade poética nas tradições da Comunidade dos Arturos, 

especialmente quando direcionamos nosso olhar para os ensinamentos de Paul Zumthor. Com 

Zumthor (2001; 2010), aprendemos que verbo, voz e gesto compreendem o compêndio da 

tradição artura. A poesia dos Arturos pulsa no som que sai da boca do capitão, ecoa pelo ar 

respondido pelo ritmo do tambor e do coro .30. O Reinado dos Arturos se transforma, nesse 

sentido, em uma poesia teatral. A poesia que atravessa o tempo, traz de volta a história e a 

memória coletiva do grupo, exteriorizadas pela performance daquela Festa. Para Zumthor,  

A voz poética assume a função coesiva e estabilizante sem a qual o grupo 

social não poderia sobreviver. [...] a voz poética está presente em toda a 

parte, conhecida de cada um, interada nos discursos comuns, e é para eles 

referência permanente e segura. Ela lhes confere figuradamente alguma 

extratemporalidade: através dela, permanecem e se justificam. Oferece-lhes 

o espelho mágico do qual a imagem não se apaga, mesmo que eles tenham 

passado. (ZUMTHOR, 2001, p. 139). 

A performance se ocupa dessa tarefa quando, “num instante único” resgata, através da 

memória, da voz (ou das vozes), uma história. Zumthor (2001) considera que a voz poética é 

memória. A magia do espelho que o autor se refere está nessa memória poética que reflete no 

presente tudo aquilo que o tempo deixou fugir.  

[...] aí quando eu canto lá, a primeira musica que eu cantei: ‘olé vamo 

devagar’...aí eu canto: ‘éi vamo devagar, essa ingoma é que veio de lá, essa 

ingoma veio beirando o mar, ei meus irmãos vamo devagar no rosário nós 

devemos chegar...’ então eu to cantando também uma história de uma 

caminhada., de um trajeto, aí eu lembro...aí eu vou lembrando. Porque ali 

oh...eu to totalmente alí oh...porque eu já esqueci. Não está na minha 

mente....é um corpo na mente totalmente imbuída do religioso e do sagrado 

e da emoção do que foi a nossa vida e aí eu vou rememorando aquilo tudo 

[...] (Informação verbal)31. 

A memória poética dos Arturos está no imaginário de seus integrantes. Ela desabrocha 

no momento da manifestação em que, cada ser se veste espiritualmente e se entrega na 

história e na tradição artura. Nesse sentido se dá a importância da difusão e tradição oral. A 

                                                           
30 Audio 6 - Faixa 7 - CD-2 -livro Cantando e Reinando com Arturos, Glaura Lucas, 2006. 
31 Mestre Jorge - Diálogo com a pesquisadora em 23/12/2017. 
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oralidade, segundo Zumthor (2001), muitas vezes lança mão da memória para transmissão dos 

saberes de uma Comunidade, exercendo sua poética através do ato de recordar. A memória se 

torna, dessa maneira, uma palavra viva, que não silencia pelo tempo e nem se intimida com o 

advento da escrita.  
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CAPÍTULO III - O REINADO DOS ARTUROS: Um Rito teatralizado 

 

  

Figura 18 - Representação ritualística do Reinado dos Arturos – Espaço da Comunidade 

Elenice Castro (2018) 
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Iniciamos esse capítulo invocando o termo “teatralidade”. Conforme descreve Matos 

(2015), Paul Zumthor, fascinado por esse vocábulo imprimiu-lhe um conceito, o qual se 

constituiu como uma marca forte e passou a fazer parte de suas propostas. Referindo-se ao 

pensamento de Zumthor a autora acrescenta: “tal teatralidade evoca uma espontaneidade que 

se inventa a ela própria ao exprimir-se como uma sensação espacial, em que se amalgamam o 

som, [...] o gesto, a mímica, a dança.” (MATOS, 2015, p. 94). 

A sensação espacial aqui referenciada é visível nos rituais dos Arturos: cenário, 

paisagem visual/sonora e os elementos sensoriais na Festa de Nossa Senhora do Rosário se 

transvertem de um tempo passado em que corpo, memória, instrumentos e simbologias 

variadas se “amalgamam” numa extensão ilimitada. Nas narrativas do Reinado os 

personagens presentificam a história de vida dos seus ancestrais, espelhada nos fragmentos da 

memória da cada um. O mito do aparecimento da Virgem do mar ressurge no cenário, 

ampliando a alegoria através das canções. As guardas do Congo e do Moçambique, cantam, 

dançam e repicam os tambores Arturos visitando lugares sagrados, percorridos pelo pai, 

sinalizando, com essas ações, a presença espacial daqueles que se foram. Cada um desses 

lugares tem uma representatividade que se performatiza na memória artura. Cada lugar, 

sagrado para eles, é contemplado, à sua maneira, marcando a força espiritual que une os vivos 

e os mortos naquele ambiente. O cenário se move à medida que as guardas transitam esses 

lugares, com ele move-se também o público que se reconhece como espectador e admirador 

daquele espaço de manifestação. A junção desses elementos, ali, naquele lugar, naquela 

perspectiva, se traduz em uma performatividade sagrada em que o corpo arturo se encarrega 

da conexão entre o espaço e público. As emoções se intensificam e, espontaneamente, se 

acalmam dependendo da força energética daquela urgência. Nesse bojo ‒ em que se 

permutam corpos dançantes, vozes cantantes, cenário colorido, tambores ritmados, símbolos 

diversos ‒ se processa a performance dos Arturos, ligando seus corpos ao espaço e ao 

público. É justamente a tensão que ocorre nesse momento que Zumthor (2007) classifica 

como uma “teatralidade”. É o instante em que o espectador partilha do “jogo” temático: corpo 

versus cenário. Segundo o autor, “A condição necessária à emergência de uma teatralidade 

performancial é a identificação, pelo espectador-ouvinte, de um outro espaço.” ( 2007, p. 41). 

Nesse sentido e, conforme o próprio Zumthor (2007) nos revela, a intenção performática se 
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liga ao corpo e por ele ao espaço onde, por conseguinte, dá conta de uma “teatralidade”, 

exatamente no cenário de interação em que o espectador recepciona a ação1  

Martins (2003) pensa a performance festiva da manifestação do Reinado como um 

“teatro sagrado”, momento em que uma articulação meticulosa envolve “[...] objetos 

simbólicos e códigos sensoriais, visuais, auditivos, cinéticos, olfativos, gustativos, repletos de 

música e de dança.” (MARTINS, 2003, p. 71) A sacralização teatral do Reinado dos Arturos 

revela a beleza harmônica, reunida em um só espaço, com uma ou várias intenções.  

Constituído de uma estrutura complexa que contempla a estética, apresentada pelos 

adornos e vestes dos dançantes, além da beleza cênica, o Reinado, conforme Martins (2003, p. 

74) compõe uma “[...] narrativa mitopoética, nos cantares, gestos, danças e em todas as 

derivações litúrgicas do cerimonial [...]”. Há nesse complexo ritual uma cultura, vinculada à 

memória ancestral, modulando a genealogia africana. As coreografias corporais dialogam 

com o tempo e com o espaço, delimitando referências textuais no ato de atualizar a memória, 

através das lembranças que as vozes entoam nos rituais do Reinado. Relembrando Glissant 

(2005), e, como diria Martins (2003, p. 77) a “[...] representação teatralizada pela 

performance ritual [...]” pode ser entendida como uma forma de restaurar os rastro/resíduos 

(GLISSANT, 2005) criados pelas diásporas oceânica, cujos valores estratégicos e intencionais 

de uma cultura se edificam. 

Nesse aspecto, pensamos o Reinado dos Arturos como uma performance em plena 

realização, sustentada pela poesia e pela teatralidade do cenário, esse último amparado pelos 

significantes movimentos corporais, nos quais dialogam gesto e voz, assim como pela poesia 

sonora dos instrumentos, em especial os tambores. Um lugar de pertença e de presença, um 

celeiro de lembranças ancestrais, acolhidas pela memória, individual e/ou coletiva e 

percebida, emotivamente, pelo público. Com esse pensamento apresentamos, neste capítulo, 

um estudo das performatividades arturas, tendo como princípio seu rito teatralizado. 

  

                                                           
1 Vídeo 18 – performance das guardas Congo e Moçambique no quintal da Comunidade. Outubro/18. Disponível 

em < https://youtu.be/IY8XDh9SKyE> sob o título “Performance no Quintal”. Fonte: acervo da pesquisadora 

(2018). 
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3.1. A PERFORMANCE NO REINADO DOS ARTUROS 

A performance é uma de nossas principais questões nesse estudo. Por ela, queremos 

entender e traduzir os fenômenos contemplados nos atos e atitudes dos membros da 

Comunidade dos Arturos. Durante a realização do Reinado de Nossa Senhora do Rosário, 

verificamos a articulação dos integrantes, que utilizam corpo, voz, gestos, símbolos e 

instrumentos, criando um cenário carregado de significações e sentidos. Em meio à dança, 

canto e batidas de tambores, os seres terrenos se comunicam entre si e com seus ancestrais, 

através das canções que contam a história de vida daquele povo. O espetáculo ao vivo é 

“percebido” por aquele que assiste. Entretanto, no interior dessa manifestação, nossa atenção 

foi despertada para outros fenômenos, velados, talvez, por intenções, desejos e/ou outras 

ações, que buscaremos entender, analisando o conjunto, associado às outras categorias 

envolvidas na Festa e na cultura artura. 

Historicamente, o termo performance, no âmbito da arte, passou a ser pesquisado a 

partir da segunda metade do século XX, conforme verificamos nas leituras realizadas. De 

acordo com Goldberg (2015), o que mudou a partir dos anos 1970 foi a noção conceitual da 

arte, cuja performance passou a ser entendida como uma expressão artística “[...] em que as 

ideias fossem mais importantes que o produto e numa arte que não pudesse ser comprada ou 

vendida” (GOLDBERG, 2015, p. VII). Nessa ocasião, surgiu o “apogeu” da arte ao vivo, de 

maneira que as “ideias” pudessem ser expressas; movimento que causou uma transformação 

importante na história da arte. O ato de se expressar artisticamente, ao vivo, segundo a autora, 

é “[...] uma maneira de dar vida a muitas ideias formais e conceituais nas quais se baseia a 

criação artística” (GOLDBERG, 2015, p. VII). Essa mudança de conceito vem de encontro ao 

convencionalismo da “tradição teatral”, uma vez que o performer se tornou o artista. Deixou 

de ser um personagem, mudando inclusive as regras, porque a “narrativa tradicional” passou a 

não ser mais seguida. Nesse sentido, “[...] a performance conferiu ao artista uma presença na 

sociedade.” (GOLDBERG, 2015, p. VIII). A autora pauta que performance pode ser 

entendida como 

[...] uma série de gestos íntimos ou uma manifestação teatral com elementos 

visuais em grande escala, e pode durar de alguns minutos a muitas horas; 

pode ser apresentada uma única vez ou repetida várias vezes, com ou se um 

roteiro preparado; pode ser improvisada ou ensaiada ao longo de meses. 

(GOLDBERG, 2015, p. VIII). 
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A princípio, considerando essa primeira asserção entendemos que performance se 

resume a uma série de ações gestuais, de caráter teatral e que perpassa pelo conteúdo visual. 

Todavia, conforme será visto aqui, esse termo pode ser entendido como uma variedade de 

significações e sentidos, tendo como base o discurso da comunicação, oral ou corporal. 

Apresentamos a seguir outros direcionamentos percorridos pelos autores em torno de seu uso: 

Armindo Bião (2011), reconhecido etnocenólogo, discute as “proposições 

transdisciplinares” dos termos “Performance” e “Etnocenologia” e a maneira como eles 

começaram a ser formulados, no mundo acadêmico, a partir dos anos 70, de onde surgiram as 

articulações entre “[...] teoria e prática, arte e ciência, criação e crítica, contextos específicos e 

diversidade cultural.” (BIÃO, 2011, p. 347). Essas argumentações, segundo o autor, tiveram 

como sede as Universidades de Nova York (EUA), com Richard Schechner e Paris VIII 

(França), com Jean-Marie Pradier. A partir do pressuposto de que essas duas palavras 

possuem “étimos similares”, bem como do interesse “ontológico”, Bião (2011) examina suas 

construções e faz uma reflexão a despeito da aproximação de sentido no âmbito prático da 

arte. 

Por “Etnocenologia”, Bião (2011, p. 348), conforme Pradier (1996, p. 21), analisa as 

formulações desse neologismo, construído a partir do princípio da palavra cena, a qual é 

originada em skéne, cuja significação é “[...] uma construção provisória, uma tenda, um 

pavilhão, uma choupana, uma barraca”. A analogia desse substantivo, de gênero feminino, 

deu sentido à “[...] palavra masculina skénos: o corpo humano, enquanto abrigo para a alma 

que nele reside temporariamente.” Desse produto de sentidos, surgiu a palavra “[...] 

Skenomata: mímicos, malabaristas e acrobatas, mulheres e homens que apresentavam-se em 

barracas de feira no momento das festas”. De acordo com essas referências, o termo 

“Etnocenologia”, segundo Bião (2011, p. 349), teria como foco de interesse “[...] uma 

construção provisória, um templo, uma cena teatral, bastidores, banquete e, enfim, o corpo 

humano e seu derivado, artistas de feiras/festas”. 

Quanto ao termo Performance, o autor faz suas reflexões tendo como referência 

matricial, o postulado por Schechner (2003): 

No contexto dos negócios, do esporte ou do sexo, dizer que alguém fez uma 

boa performance é afirmar que tal pessoa realizou aquela coisa conforme um 

alto padrão, que foi bem sucedida, que superou a si mesma e aos demais. Na 

arte, o performer é aquele que atua num show, num espetáculo de teatro, 

dança, música. Na vida cotidiana, performar é ser exibido ao extremo, 
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sublinhando uma ação para aqueles que a assistem. No século XXI, as 

pessoas têm vivido, como nunca antes, através da performance. Fazer 

performance é um ato que pode também ser entendido em relação a: ser; 

fazer; mostrar-se fazendo; explicar ações demonstradas. [...] Mostrar-se 

fazendo é performar: apontar, sublinhar e demonstrar a ação. Explicar ações 

demonstradas é o trabalho dos Estudos da Performance [...] (BIÃO, 2011, p. 

348, apud Schechner, 2003, p. 25-26).  

A partir dessa premissa podemos perceber que o termo performance se fundamenta no 

“desempenho”, ou seja, na execução e no modo em que uma atividade é realizada. Trata-se de 

uma expressão que vem sendo cada vez mais utilizada, não apenas na arte, mas, como 

também na vida cotidiana da atualidade. 

Conforme Bião (2011, p.350-351), etimologicamente, essa palavra evoluiu a partir do 

verbo francês perfourmer, defletindo-se na expressão to perform, em inglês que, por sua vez 

dá o sentido de “formar”, “fazer” e “fornecer”. Embora seja uma palavra de origem francesa, 

sua grande “difusão” ocorreu mesmo a partir da língua inglesa, derivando-se em outras 

palavras, tais como “performer”, “performar”.  

A utilização do termo performance, com suas respectivas derivações na língua 

portuguesa, no caso do Brasil e de Portugal, segundo Bião (2011, p. 350) podem incorrer em 

vários sentidos principais. No Brasil ela se vincula a “[...] um gênero de arte do espetáculo”, 

ligado às artes “visuais”, “cênicas” e “multimídias”; ao “desempenho pessoal” e também 

como “[...] objeto de pesquisas acadêmicas”. Em Portugal, conforme o autor, a expressão 

performing arts, tem tradução direta como artes performáticas e artes performativas e vêm 

sendo usadas “[...] com o mesmo sentido de artes cênicas e artes do espetáculo”. Por seu 

turno, Bião (2011), declara que a palavra “Etnocenologia”, devido a condição transitória do 

prefixo “etno”, tem o uso “[...] em âmbito bem mais restrito”, levando alguns pesquisadores a 

direcionar seus relatos para o uso de termos como performance e seus derivados (BIÃO, 

2011, p.350). 

O autor destaca ainda a expressão spectacle vivant, melhor traduzida, no seu 

entendimento, como espetáculo ao vivo, “[...] para designar aquele fenômeno que ocorre num 

mesmo tempo/espaço compartilhado por artistas e público, em mútua e simultânea presença”, 

e que, segundo ele, “[...] constitui no cerne dos objetos de estudo da Etnocenologia.” (BIÃO, 

2011, p. 354).  

No que diz respeito ao uso de determinados termos nas artes cênicas, ressaltamos o 

alerta de Armindo Bião (2011) para a cautela “[...] quando se tratar da Etnocenologia, em 
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termos epistemológicos, onde as palavras cena, corpo e presença nos parecem preferíveis.” 

(BIÃO, 2011, p. 351). O autor defende a não necessidade do uso da palavra performance 

quando se trata de “presença”, “corpo” e “cena” para evitar “confusão epistemológica e 

metodológica” e argumenta que, nesse caso, seria melhor a utilização de palavras como: “[...] 

espetáculo, função, brincadeira, brinquedo, apresentação, folguedo, xirê, jogo ou festa”  

(BIÃO, 2011, P. 355). Todavia, ele reconhece a problemática existente entre o nível 

semântico dessas palavras e o “oficio do ator” que faz uso da sua presença em cena como uma 

razão profissional. Essa complexidade, segundo o autor, surge em função de que não se 

constituiu, ainda, na língua portuguesa, um termo que fosse capaz de abarcar o sentido 

“lúdico” do termo, comum no francês e no inglês, traduzido de maneira a ser compreendido 

como “[...] aspecto estritamente laboral do jargão profissional” (BIÃO, 2011, p.356). 

Tendo e vista a beleza e o esplendor da Festa do Reinado dos Arturos, é comum 

ouvirmos o público, de uma forma geral, classificá-la como um “espetáculo”. A palavra 

“espetáculo”, de acordo com Bião (2009, p. 35), é uma derivação do termo 

“espetacularidade”, o qual, ele entende “[...] como qualidade ou procedimento de espetáculo”. 

Fazendo uso de acepções dos dicionários Houaiss (2001, p. 1229) e Aurélio (1986, p. 704), o 

autor define espetáculo como “[...] o que chama, atrai e prende o olhar” (BIÃO, 2009, p. 35) e 

que ele entende ser uma categoria que faz parte das relações humanas. Sobre essas relações 

humanas Bião completa: 

De fato, em algumas interações humanas – não em todas – percebe-se a 

organização de ações e do espaço em função de atrair-se e prender-se a 

atenção e o olhar de parte das pessoas envolvidas. Aí, e então de modo – em 

geral – menos banal e cotidiano, que no caso da teatralidade, podemos 

perceber uma distinção entre [...] atores e espectadores. (BIÃO, 2009, p. 35). 

“Espetáculo”, nesse sentido, pode referir-se também às manifestações religiosas, no 

caso a dos Arturos, em que há uma concentração de pessoas, em um determinado espaço, 

realizando a apresentação de um rito que “atrai e prende o olhar”. Nesse aspecto, é possível 

que essa festa tenha, de fato, certa “espetacularidade” ou se assemelha aos “ritos 

espetaculares”, definidos por Bião (2009) como eventos que, englobam: 

[...] de um lado, rituais religiosos, festas, cerimônias periódicas, cíclicas e 

sazonais, nos quais os participantes tendem a se confundir entre si; e, de 

outro lado eventos políticos e competições esportivas, nos quais a distinção 
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entre participantes e espectadores parece mais evidente. Nessas últimas, os 

espectadores participam como torcedores, compondo ativamente e 

evidentemente o espetáculo, como ocorre também naturalmente em muitos 

eventos políticos, religiosos, cerimônias e festas (BIÃO, 2009, p. 94).  

A abrangência do termo “espetáculo” alcança vários estágios de significação, que 

compreendem desde o ato de atrair a atenção de alguém, tanto pela grandiosidade, quanto pela 

beleza de uma manifestação, ou por uma imagem que impressiona a visão2 até mesmo 

“eventos políticos e competições esportivas” (BIÃO, 2009).  

Por outro lado, vimos com Guy Debord (1967), em A Sociedade do Espetáculo outro 

sentido para a palavra “espetáculo”. Segundo o autor, “[...] espetáculo não é um conjunto de 

imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens [...]”. (DEBORD, 1967, 

p. 22). O autor faz uso desse termo (espetáculo) para criticar o pensamento contemporâneo 

das sociedades modernas. Através de suas teses, Debord (1967) explica o “espetáculo” em 

que se tornou o mundo moderno, no qual o indivíduo passou a ser refém do consumismo e do 

capitalismo. Para ele, “[...] as condições modernas de produção se anunciam como uma 

imensa acumulação de espetáculos [...]” (1967, p. 22). Nessa perspectiva, o “espetáculo” 

passa a ser a representação de uma realidade ilusória que se transforma em “pseudomundo”. 

Ou seja, o indivíduo se torna o produto da aceitação passiva de um mundo falso. Aceita, sem 

questionamento, as influências das imagens publicitárias e vive alienado com a falsa 

felicidade de acúmulos de bens.  

No que se refere a cultura, segundo Debord (1967) essa se transforma em “mercadoria” 

passando a ser a “[...] vedete da sociedade espetacular” (DEBORD, 1967, p. 87). Conforme o 

autor, somente a partir da prática da negação na sociedade e de ações do homem, no sentido 

de unir forças para “[...] desenvolver a crítica do espetáculo” (1967, p. 90) que a cultura 

deixará de ser produto de consumo causando, assim, a destruição da “sociedade espetacular”.  

O termo “espetáculo”, como apontado nas análises anteriores é apresentado com 

conotações negativas ‒ quando se trata de um espetáculo “midiatizado” (MADEIRA, 2017) 

que explora a cultura popular, ou através das “sociedades espetaculares” (DEBORD, 1967), 

que transformam a cultura como produto de consumo ‒ mas, também, pode ser compreendido 

de forma positiva, considerando a “espetacularidade” (BIÃO, 2009) de um evento que reúne 

as relações humanas. De nossa parte, reconhecemos o uso desse termo, de maneira positiva, 

                                                           
2 Dicionário Online Caldas Aulete. Disponível em 

<http://www.aulete.com.br/espet%C3%A1culo> acesso 03 Ou. 2018. 
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quando nos referimos ao espetáculo do Reinado de Nossa Senhora do Rosário, na 

Comunidade dos Arturos. Assim o entendemos, dada a beleza teatral e os atrativos simbólicos 

presentes na Festa, os quais lhe empregam imponência e “atraem” olhares de multidão de 

pessoas que se reúnem para assistir a referida Festa. 

Renato Cohen (2013), ao realizar um estudo sobre a chamada “arte de performance” (ou 

apenas performance como ele preferiu adotar), estabeleceu “[...] suas relações com o teatro e 

outras artes[...]” (COHEN, 2013, p. 25). Em suas análises, Cohen (2013, p. 26) faz uma 

reflexão em torno dos movimentos ocorridos na arte, considerando o momento em que a 

performance passou a ser associada como um “acontecimento de vanguarda” e investiga as 

especificidades dessa “nova linguagem”. Faz também um balanço do que se produziu no 

Brasil a partir desse fenômeno, introduzindo discussões e exemplos teóricos com o objetivo 

de preencher algumas lacunas no que tange à discussão acadêmica e as produções 

performáticas no país.  

Considerando a performance como uma arte de fronteira, “[...] que rompe convenções, 

formas e estéticas, num movimento que é ao mesmo tempo de quebra e de aglutinação[...]”, o 

autor acredita que esse termo “[...] permite analisar, sob outro enfoque, numa confrontação 

com o teatro, questões complexas como a da representação, do uso da convenção, do processo 

de criação etc.,” (COHEN, 2013, p. 27). Sendo um movimento de ruptura de padrões 

estéticos, a performance, segundo Cohen (2013), pode ser encarada como uma live art, uma 

arte realizada ao vivo, uma arte viva, ou seja, “[...] uma forma de se ver arte em que se 

procura uma aproximação direta com a vida,[...]” (COHEN, 2013, p. 38) prevalecendo o 

natural, o espontâneo, em detrimento do “ensaiado”. Outra visão que o autor tem sobre o 

conceito de performance é que, 

Apesar de sua característica anárquica e de, na sua própria razão de ser, 

procurar escapar de rótulos e definições, a performance é antes de tudo uma 

expressão cênica: um quadro sendo exibido para uma platéia não caracteriza 

uma performance; alguém pitando esse quadro, ao vivo, já poderia 

caracterizá-la.” (COHEN, 2013, p. 28).  

Nesse sentido, uma ação acontecendo, vinculada no tempo/espaço e com uma presença 

física, delineia uma expressão cênica passando a ser caracterizada como uma performance. 

Essa proposição se reafirmou nos estudos de Cohen (2013) quando esse definiu que um filme 

pré-gravado, ao ser exibido para os espectadores, não se identifica como uma performance, 
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visto que, embora a cena se apresente num determinado tempo/espaço, não existe ali, naquele 

instante e naquele lugar, uma presença física. 

No que se refere à linguagem “cênico-teatral” da performance, Cohen (2013) propõe 

alguns traços comuns com formas de apresentações distintas,  tendo como destaque, primeiro 

o discurso da mise en scène que, conforme o autor, promove “[...] a relação entre os diversos 

elementos cênicos (atores, objetos, iluminação, figurinos, etc) [...]” (2013, p. 65), além do 

texto e da fala, e que, diferentemente do teatro, não há uma hierarquização entre estes. E 

segundo, a collage, grosso modo, seria a justaposição e colagem de imagens. A utilização do 

discurso da collage, conforme Cohen (2013, p. 64) “[...] reforça a busca da utilização de uma 

linguagem gerativa ao invés de uma linguagem normativa”. O autor explica que as diferenças 

entre essas linguagens é que a primeira se relaciona ao discurso da “livre associação”, ou seja, 

uma linguagem fragmentada, sem o estabelecimento de uma regra, enquanto que a segunda 

está ligada à “gramática discursiva”, em que a fala obedece a uma hierarquização gramatical 

(sujeito verbo, objeto etc). 

Sustentado sob um discurso teórico, assim como em suas observações enquanto ator, 

atuando em cena, Renato Cohen apresenta duas inferências sobre a performance, na literatura 

e na prática: 

Em sua primeira análise, o autor levou em consideração características como 

“linguagem” (incorporação do uso de imagem, no lugar de palavra ou fusão de mídias, na 

estrutura de collage) e “premissas ideológicas” (ruptura, liberdade etc), donde ele entende que 

“[...] a performance não pode ser considerada como uma expressão isolada e, sim, como uma 

manifestação dentro de um movimento maior que, à falta de um nome mais consagrado, 

estamos chamando de live art.” (COHEN, 2013,p. 158). 

Em segunda instância, o autor reconhece que os termos performance e live art, mesmo 

tendo sido definidos como uma “[...] expressão cênica ‒ texto, público, atuantes, intervindo ao 

vivo num determinado espaço ‒ ocupam um topos divergente daquele ocupado pelo teatro (ou 

conjunto de manifestações que se definem como tal).” (COHEN, 2013, p. 160). Ele ressalta, 

porém, que, ocupar um “topos” e atravessar fronteiras, apropriando-se dos espaços do teatro, 

tornaria muito mais abrangente a classificação da performance como expressão cênica, ao 

invés de esta situar-se apenas como uma “[...] vanguarda teatral que o espaço de influência 

dessa linguagem amplia.” (COHEN, 2013, p. 160). Isso implica na necessidade de 

aperfeiçoamento e maior preparação no nível dos trabalhos de performance.  
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Paul Zumthor (2007), em suas reflexões, revela que suas primeiras percepções sobre a 

noção de performance surgiu a partir de sua experiência de vida em Paris. Ainda jovem, 

juntamente com colegas de escola, transitavam pelas ruas da cidade, repletas de “cantores de 

rua” e se encantavam com o que viam e ouviam. Segundo o autor, o que lhes chamavam a 

atenção era o “jogo”, ou seja, o espetáculo formado em torno daquele ambiente, que reunia as 

letras das canções com as melodias e, ao mesmo tempo as pessoas que transitavam pelo local, 

assim como os ruídos “do mundo” presentes naquele espaço, naquele momento. Para ele, “[...] 

tudo isso fazia parte da canção. Era a canção.” (ZUMTHOR, 2007, p. 29).  

Assim como Bião (2011), Zumthor (2007) constata o emprego da palavra performance 

no vocabulário da dramaturgia e sua disseminação entre pesquisadores nos Estados Unidos. 

Segundo Zumthor (2007, p. 30), na visão desse grupo de intelectuais, “[...] performance é 

sempre constitutiva da forma”, assim como faz parte da “[...] noção central no estudo da 

comunicação oral.” Razão pela qual essa palavra passou a ser “[...] empregada pela 

lingüística, especialmente nos Estados Unidos [...]” a partir dos anos 1950. Sua importância 

para a oralidade está associada às suas regras, conforme explica o autor: 

As regras da performance ‒ com efeito, regendo simultaneamente o tempo, o 

lugar, a finalidade da transmissão, a ação do locutor e, em ampla medida, a 

resposta do público ‒ importam para comunicação tanto ou ainda mais do 

que a regras textuais postas na obra na seqüência das frases: destas, elas 

engendram o contexto real e determinam finalmente o alcance (ZUMTHOR, 

2007, p. 30). 

Essa proposição nos leva a crer que, no texto literário, não apenas o que está escrito é a 

significação completa. Acompanha o texto a “[...] forma global da obra performatizada” 

(ZUMTHOR, 2007, p. 30) que reúne os elementos “não verbais” e que produzem sentido no 

todo, como é o caso do cenário presenciado por Zumthor em tempos de infância nas ruas de 

Paris. 

A habilidade de codificar esses aspectos não verbais da performance é denominada por 

Zumthor (2007, 2010) de “competência”. Segundo ele, essa condição aparece na 

performance, em princípio, como savoir-faire (saber-fazer): “[...] É um saber que implica e 

comanda uma presença e uma conduta [...] uma ordem de valores encarnada em um corpo 

vivo.” (ZUMTHOR, 2007, p. 31). O autor acrescenta: “[...] Além de saber-fazer e de um 

saber-dizer, a performance manifesta um saber-ser no tempo e no espaço.” (ZUMTHOR, 

2010, p. 166).  
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Nesse sentido, no caso da Comunidade dos Arturos, podemos crer que sua 

“competência” envolve seu “saber-fazer”, ações que realizam pelo movimento corporal 

(dança/gesto) e pelo repique dos tambores; o “saber-dizer”, quando fazem uso da voz 

(canto/palavra), invocando outros símbolos no “jogo” teatral de uma performance. E ainda, 

um “saber-ser”, no momento em que resistem, pela fé e religiosidade, as adversidades da vida 

cotidiana dentro do seu espaço-tempo.  

Zumthor (2010) apresenta, ainda, outra definição de performance, a qual achamos 

apropriada destacar: 

A performance é a ação complexa pela qual uma mensagem poética é 

simultaneamente, aqui e agora, transmitida e percebida. Locutor, 

destinatário, circunstâncias (quer o texto, por outra via, com a ajuda de 

meios lingüísticos, as represente ou não) se encontram concretamente 

confrontados, indiscutíveis. Na performance se redefinem os dois eixos da 

comunicação social: o que junta o locutor ao autor; e aquele em que se unem 

a situação e a tradição. (ZUMTHOR, 2010, p. 31). 

A ideia da “simultaneidade” na transmissão da mensagem, apresentada por Zumthor 

(2010), nos convida a associá-la a outras formas de comunicação social apreendidas nesse 

capítulo, como por exemplo, a “festa” ou “espetáculo” de Bião (2011) ou a live art (arte 

realizada ao vivo) de Cohen (2013). Acreditamos que esses conceitos estão relacionados a 

uma aproximação social, na qual se reúnem pessoas em torno de uma manifestação, em um 

espaço (público), cuja finalidade é transmitir uma mensagem, ou realizar um ato de 

comunicação. A Festa do Reinado de Nossa Senhora do Rosário, nessa perspectiva, acaba por 

espelhar essa “simultaneidade”, de maneira que seus componentes, através da dança e do 

canto, transmitem uma mensagem, uma história de vida, vivida desde sua ancestralidade. A 

performance se concretiza, quando ocorre a comunicação social dos “dois eixos”, presentes 

fisicamente durante a realização da manifestação: “emissores” (os Arturos) e os “receptores” 

(o espectador ou público). 

Com a chegada do século XXI e todas as transformações sociais e tecnológicas que o 

mundo vem sofrendo, a ideia de performance segue moldando-se de forma fluida às novas 

tecnologias. A mídia tem sido um espaço propagador de performance, onde “[...] imagens 

percorrem o mundo a velocidades incríveis, chegando a bilhões de pessoas por meio de telas 

de computador e aplicativos cada vez mais sofisticados.” (GOLDBERG, 2015, p. 239). A 

comunicação online torna-se, dessa forma, outro espaço de demonstração da arte, marcando 
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fortemente a presença de artistas que fazem uso daquele recurso para se expressar 

artisticamente. 

A Comunidade dos Arturos não foge dessa dinâmica, pois, pelo que percebemos, sua 

performance está presente no contexto tecnológico. As festas e eventos realizados na 

Comunidade são divulgados constantemente em redes sociais, tais como Facebook, 

Instagram, Youtube, dentre outras plataformas online3. Além disso, no que se refere à 

sofisticação tecnológica, percebemos que os integrantes da Comunidade, em sua grande 

maioria, possuem contas no Facebook, Instagram, assim como em outros meios de 

comunicação online. A comunicação interna muitas vezes se dá pelos grupos de WhatsApp 

que foram criados por membros da Comunidade. 

O termo perfomance, seus vários significados e sentidos, assim como as ações e 

intenções presenciadas na manifestação do Reinado dos Arturos muito nos intrigaram durante 

nossa pesquisa. De certa forma deparamo-nos com uma problemática quando buscamos 

encontrar o verdadeiro sentido tanto da performance em si quanto das intenções performáticas 

dos Arturos. Nossa sensação foi que, embora estivéssemos diante de várias assertivas teóricas 

sobre esse termo, algo nos fugia a essas teorias quando observávamos os comportamentos 

intencionados nas ações dos Arturos. A nosso ver, enquanto manifestação ritual, em que 

corpo, voz, gestos, instrumentos e símbolos se agregam no espaço-tempo da Comunidade há 

uma performance em presença. Entretanto, percebemos uma outra performatividade, 

discretamente instalada em suas performances, a qual não estava nitidamente visível ou 

passível de ser revelada. Temos a impressão de que ela reside no silêncio das intenções e nas 

ações dos membros Arturos, ligadas à formação de uma cultura singular e que fortifica-se, na 

medida em que seus integrantes agem, articulam socialmente com o “outro” na busca de seus 

interesses e demandas, mantendo como princípios a fé cristã, os diálogos com a memória e a 

história do pai. A performatividade que percebemos nessas atitudes dos Arturos se aproxima 

das acepções apresentadas para esse verbete no dicionário Houaiss (2004). Nessa obra, o 

vocábulo “performatividade” ‒ cujo etmo em inglês é performative (substantivo) e to perform 

(verbo) ‒ apresenta significados para o português, tais como: “executar”, “realizar”, “levar a 

cabo”, “desempenhar-se”.4  

Buscando mais subsídios que nos ajudassem a solucionar nossas inquietações, 

encontramos nos postulados de Schechner (2004) e Pavis (2017), algumas noções, 

                                                           
3 Cf também Anexo B, p. 180 – SELEÇÃO DE IMAGENS DA MIDIA – COMUNIDADE DOS ARTUROS 
4 Do verbete “performativo” – Dicionário Houaiss (2004, p. 2.187). 
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Fonte: Schechner 2004, p. 292 

abrangendo outros sentidos para a performance, às quais nos auxiliaram a compreender e 

vislumbrar outras formas de os Arturos exercer sua performance, potencializadas pelo seu 

Reinado. 

Um dos temas tratados por Schechner (2004) é sobre as “Amplitudes da Performance”. 

Ele afirma que “[...] não é fácil especificar as limitações sobre o que é ou poderia ser tratado 

como performance.” (SCHECHNER, 2004, p. 290) (tradução nossa)5. Tendo como sugestão 

o trabalho no campo antropológico, o autor apresenta um gráfico exemplificando o quanto é 

diverso e extenso o “mundo da performance”. Para tal estabelece dois critérios de inclusão em 

seu quadro, baseados em eventos que ele presenciou ou estudou, a saber: 1) eventos chamados 

performance em uma ou outra cultura. 2) eventos tratados “como performance” por 

estudiosos. De acordo com o autor, sua intenção com esse gráfico é mostrar “[...] a grande 

diversidade de eventos performativos em termos de gênero, uso do tempo e espaço, além de 

mostrar a inter-relação entre eventos/tempo/espaço.” (SCHECHNER, 2004, p. 294) 

(tradução nossa)6. A figura a seguir exemplifica parte do gráfico elaborado pelo autor: 

 

 

                                                           
5 Tradução livre de: Nor is it easy to specify limitations on what is, or could be treated as, performance. 
6 Tradução livre de: “What the chart shows is the great diversity of performative events in terms of genre and 

use of time and space; and it shows the interrelatedness of events-time-space. 

Figura 19 - Gráfico de Performance - ( SCHERCHNER, 2004) 
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De acordo com Schechner (2004), a partir desse gráfico, os teóricos da performance 

podem correlacionar várias outras “amplitudes de significação” do termo, identificando os 

“sistemas transformacionais” que operam entre eles. Ele sugere sete categorias de 

performances que devem ser exploradas. Dentre as sete, destacamos: “Macro-drama: ações 

sociais em larga escala, vistas performativamente ‒ o que Turner chama de ‘drama social’, 

nas quais Comunidades inteiras agem através de suas crises coletivas” (SCHECHNER, 2004, 

p. 326) (tradução nossa)7. Trouxemos essa categoria como exemplo porque percebemos uma 

similaridade desse tema com as ações arturas, diante das crises sociais que seus membros 

enfrentam na vida cotidiana. 

Pavis (2017) elabora um dicionário da performance e do teatro com uma seleção de 

verbetes explicativos, cujo objetivo é contribuir para a “refundação” das noções relacionadas 

à prática e linguagem teatral, observando o contexto da sociedade no mundo atual. De acordo 

com o autor, várias mudanças vêm ocorrendo no cenário teatral a partir da segunda metade do 

século XX com o aumento das novas experiências performativas. Ele aborda ainda as 

mudanças nos comportamentos sociais e culturais da contemporaneidade, o que promove 

também outras ações performativas dos indivíduos no mundo. Com base nesse pensamento, 

Pavis (2017) propõe, em seu dicionário, apresentar uma discussão acerca dessas noções e 

contribuir para o trabalho de pesquisadores em sociologia, antropologia, economia e estética. 

De sua extensa e criteriosa análise, destacamos as entradas “Performance Studies” e 

“Performatividade”. Antes de iniciarmos nossa discussão sobre esses dois temas, ressaltamos 

que o termo performance é entendido por Pavis (2017) como uma ação que se realiza, 

igualmente, além dos espetáculos de palco, estendendo-se para a vida social, a partir da ideia 

do “fazer” ou de “[...] realizar uma ação, sob os olhos de um público[...]” (PAVIS, 2017, p 

227), independentemente se este último esteja perto ou longe.  

No que refere à “etiqueta” Performance Studies, o autor afirma que, embora seja 

complexa, possui certa relevância, visto que 

[...] reagrupa fenômenos sociais que têm relação com ações destinadas a 

serem mostradas, ou antes, “performadas”, isto é, efetuadas por indivíduos 

ou grupos com o propósito de realizar ações visíveis, espetaculares, na 

acepção original e neutra da palavra. Nesse conjunto aberto de 

performances, reagrupam-se uma infinidade de coisas: atividades artísticas, 

                                                           
7 Tradução livre de: Macrodrama: large-scale social actions viewed performatively – what Turner calls ‘social 

drama’ where whole communities act through their collective crises. 
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comportamentos e práticas sociais da vida cotidiana ou festiva, jogos, rituais, 

cerimônias [...] (PAVIS, 2017, p. 227). 

Esse reagrupamento de fenômenos, segundo o autor, está condicionado à relação 

emissor-receptor. Ou seja, é indispensável e circunstancial que as ações sejam realizadas por 

pessoas, de maneira que estas façam ou mostrem “alguma coisa” para outras pessoas.  

O autor alerta sobre os direcionamentos e as políticas previstas na “Performance 

Studies”, os quais, em seu ponto de vista, necessitam ser readaptados para atender aos novos 

fenômenos que vêm ocorrendo a partir das diversidades globalizantes. Sem se estender em 

conceitos, Pavis (2017) chama a atenção para a “virada performativa” dos anos sessenta que, 

em sua opinião, deverá recorrer à “virada social”, fenômeno, segundo o autor, mais recente e 

inesgotável, o qual obriga as ciências a revisar sua “[...] concepção de performance à luz da 

análise social e política.” (PAVIS, 2017, p. 229). O autor questiona se os “Performance 

Studies” serão capazes de analisar as novas performances culturais, especialmente as que se 

referem às questões política, social e histórica dos objetos e do público estudados. 

Quanto ao verbete “performatividade” de acordo com Pavis (2017), em linguística, ele 

se origina a partir dos estudos de John Langshow Austin, o qual desenvolveu o conceito de 

“enunciados performativos”. Na teoria dos “atos de fala”, segundo o autor, os “enunciados 

performativos” se distinguem dos “enunciados constativos”. Os primeiros, “[...] efetuam uma 

ação pelo próprio fato de serem enunciados: ao empregar um performativo, ao pronunciar 

uma palavra ou frase, faz-se o que eles dizem (‘Isso, eu juro...’, ‘Eu tomo você por 

testemunho...’ etc).” (PAVIS, 2017, p. 230). Por sua vez, os “enunciados constativos”, no 

entendimento de Pavis (2017, p. 230) “[...] descrevem e relacionam proposições [...]”. Ou seja 

esses últimos exercem uma função declarativa, assim como são utilizados para relatar um 

estado de coisas, sendo, às vezes, necessária uma confrontação de dados, enquanto que os 

primeiros produzem o discurso de intenção, em que a ação, na fala, é designada pela escolha 

do verbo. Já em sociologia e em antropologia, segundo o autor, a performatividade surge com 

os estudos de Erwin Goffman, cujo interesse se deu “[...] pela maneira como cada indivíduo 

se apresenta e se caracteriza através de seu comportamento e de suas ações.” (PAVIS, 2017, 

p. 230). 

Pavis (2017) discute também a “virada performativa”, relacionada às mudanças de 

paradigmas provenientes das novas experiências nas ciências humanas e teatrais. Segundo o 

autor, os domínios da “performatividade” são potencialmente ilimitados. Ele enumera alguns 



131 
 

desses domínios, presentes atualmente na teoria da “performatividade”, dos quais, enftizamos 

três: O primeiro domínio refere-se a Identidade do Gênero Sexuado, estudo proposto por 

Judith Butler, à qual interpreta o gender como uma repetição de ações, “fabricadas” 

performativamente e sustentadas por signos corporais e outras formas de discursos. Citando 

Butler, o autor afirma que essas ações são visíveis à superfície do corpo. Ele acrescenta, 

ainda, que o gender, nessa perspectiva, se resulta nos “[...] atos performativos, que acabam 

por deixar traços na ‘superfície’ do corpo, no sentido de comportamentos que se apresentam 

como fundados sobre uma essência interior, portanto invisível, secreta e inalterável.” (PAVIS, 

2017, p. 231). O segundo domínio se relaciona à Antropologia do Corpo e da corporeidade. 

Nesse aspecto, conforme Pavis (2017, p. 232), “[...] a performatividade fornece um quadro 

teórico para seguir a maneira como o ator “performa”, isto é, mostra, reconstitui seus papeis, 

seja na realidade social ou no palco.” O terceiro domínio trata da Retórica dos Discursos e o 

Controle dos ouvintes-Espectadores. Segundo o autor, “[...] a retórica é a arte de influenciar 

outrem, [...]. A performatividade retórica consiste em avaliar os efeitos do discurso e das 

ações, de modo a melhor dominar a sua produção.” (2017, p. 232). A virada performativa, 

atribuída pelo autor, nesse caso, refere-se às ações, ao ato de fazer algo; na persuasão do 

outro, a fim de atender interesses daquele que produz a ação. 

Para concluir suas ideias, Pavis recorre à “midialidade” nas ações performativas. 

Segundo ele, “[...] nós performamos sempre alguma coisa.” (PAVIS, 2017, p. 233). E 

completa: “[...] Quando falo realizo milagres, porque agi sobre os outros e o mundo, sem que 

eles se dessem conta” (2017, p. 234). Esse tipo de ação é também reconhecida pelo autor 

como uma performatividade. A “midialidade”, segundo ele, se dá em função da tecnologia e 

dos recursos da mídia que facilitam a chegada das informações e das ações do homem sobre o 

homem. 

Os postulados de Schechner (2004) e Pavis (2017) ampliaram ainda mais nossos 

horizontes conceituais sobre as significações para a performance e suas performatividades. 

Isso não nos faculta prerrogativas em teorizar as características performáticas dos Arturos, 

mas nos estimula a tomar como exemplo as ideias propostas ao longo desse tópico para 

apresentar nossas impressões sobre as “performatividades”, sutilmente percebidas nas ações e 

intenções presentificadas na performance dos Arturos. Nesse sentido, elaboramos a seguir um 

gráfico com alguns temas de discussão que relacionamos à performatividade no Reinado dos 

Arturos. 
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No núcleo de toda a performance dos Arturos está o seu Reinado, contemplado pela arte 

performática da dança, do canto, dos gestos e dos repiques dos tambores. Os movimentos 

corporais promovem o diálogo ‒ numa comunicação que presentifica os ancestrais ‒; a voz, 

lança ao vento a poesia e musicalidade da sua história. Os gestos encarnam a beleza 

ritualística que reverencia o sagrado. Os tambores “falam” e mobilizam multidões de pessoas 

com seus repiques ritmados. Esse conjunto cênico, alegoricamente articulado, é 

imediatamente percebido pelo público, promovendo, dessa forma, a “teatralidade” do Reinado 

dos Arturos. Sustentadas pela arte performática do Reinado, sua principal manifestação 

cultural, visualizamos quatro performatividades no interior das ações sócioculturais da 

Comunidade dos Arturos: “cultura”, “resistência”, “articulações” e “diálogos”, as quais 

consideramos que operam simultaneamente com seu Reinado. No quadro, dispusemos as 

setas em ordem sequencial e circular, porém, embora estejam enumeradas, não há uma 

hierarquia previamente estabelecida, visto que existe uma circularidade entre essas ações 

performativas. Entendemos, pois, que a performatividade está na cultura secular do Reinado 

dos Arturos, os quais, por sua vez, alimentados pela fé e religiosidade, performadas em seus 

Gráfico 1- Performatividades dos Arturos 

REINADO 
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ARTUROS
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RESISTÊNCIA

ARTICULAÇÕES
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Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019) 
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rituais, resistem às lutas da vida cotidiana. Resistindo, eles conseguem articular, social e 

politicamente, estabelecendo diálogos profundos através da sua arte, mantendo viva a 

memória e suas tradições. Nesse sentido, propomos uma operação dessas bases performativas 

que funcionam da seguinte maneira: 

 

PERFORMATIVIDADE FUNCIONAMENTO 

1) CULTURA 

 Detém ricos valores culturais, o que lhe permitiram ser a 

primeira Comunidade tradicional a receber o título de 

Patrimônio Cultural e Imaterial do estado de Minas Gerais. 

 Um modo de ser e de se fazer na Festa, que desperta 

interesse de acadêmicos, universidades e outras entidades 

que visitam a Comunidade e/ou convidam seus dirigentes 

para discutir sobre suas tradições culturais. 

2) RESISTÊNCIA 

 A performatividade se revelou quando presenciamos uma fé 

e uma religiosidade marcante no ritual do Reinado. É pela 

crença e pelo amor à Virgem do Rosário que seus membros 

se alimentam espiritualmente e superam dores e lutas vividas 

pelos seus ancestrais. 

 Pela realização da Festa, ocupando os espaços da cidade, 

marcando fortemente suas tradições culturais. 

3) ARTICULAÇÕES 

 Capacidade de agir, criando seus próprios projetos 

culturais/sociais. 

 Poder do discurso: Capacidade de negociar, no âmbito do 

poder público, civil e religioso, buscando recursos e/ou 

oportunidades que visam atender suas demandas. 

 Apropriação de conhecimentos, o que lhe favorece a 

independência, no sentido de encontrar soluções para suas 

demandas. 

 Capacidade de assimilar as metamorfoses que vem 

ocorrendo em sua tradição, sem comprometer o sentido da 

Festa. 

4) DIÁLOGOS 

 Ações internas no sentido de dialogar com a memória 

coletiva do grupo, mantendo viva a história da Comunidade. 

Diálogo constante entre as gerações com o propósito de 

transmitir a cultura e saberes. 

 Linguagens da arte artura, quando oferecem oficinas de 

tambores para visitantes e interessados, assim como 

apresentam sua beleza cultural em seminários, no teatro do 

grupo de jovens arturos, além de outros cenários de 

discussão. 

 O uso da palavra, tanto no canto que clama pela Virgem, 

quanto no próprio diálogo que é estabelecido interna e 

externamente, dando forças a oralidade presente nessa 

cultura.  

 

Tabela 1 - Quadro das performatividades dos Arturos 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019) 
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Entendemos, portanto, que a manifestação do Reinado dos Arturos reúne, além da arte 

performática ‒ realizada através de sua “teatralidade” e “espetacularidade” ao combinar: 

gestos, voz, instrumentos, símbolos, lugares, atores e publico ‒ uma performatividade, 

atribuída às atitudes dos integrantes dessa Comunidade, os quais trabalham arduamente para 

manter viva sua tradição, por isso “agem”, articulando ideias em um discurso “retórico” que 

lhes creditam forças identitárias. 

3.2. CORPO EM PERFORMANCE 

Nas manifestações da Comunidade dos Arturos, corpo, voz e gesto concebem a 

performance da Festa. Durante o cortejo do Reinado de Nossa Senhora do Rosário, o corpo se 

torna o centro daquela Festa. O corpo Arturo “é uma festa”; é um corpo que dança e canta, 

cultuando a Virgem do Rosário, sem culpa e sem medos. A partir desse corpo, as ações da 

festa são conduzidas. O corpo Arturo se apresenta, ainda, fortalecido pela fé e pela crença 

religiosa em Nossa Senhora do Rosário, alimentando-se de uma energia exponencial; esse 

corpo segue sempre cantando, girando e reverenciando Santos e lugares sagrados. É um corpo 

que se mantém firme, forte e vigoroso durante os três dias de manifestações ritualísticas. O 

corpo Arturo não se intimida diante da intensidade de movimentos e não demonstra fadiga. O 

Figura 20 - Guarda de Moçambique no cruzeiro de entrada da Comunidade 

[...] o corpo em performance é, não apenas, expressão ou representação de uma ação, que 

nos remete simbolicamente a um sentido, mas, principalmente, local de inscrição, de 

conhecimento, conhecimento esse que se grafa no gesto, no movimento, na coreografia; nos 

solfejos da vocalidade assim como nos adereços que performativamente o recobrem. 

Leda Martins(2003, p. 66) 

Elenice Castro ( 2018) 
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corpo Arturo carrega em si: entusiasmo, energia, alegria e disposição para festejar. Esse corpo 

se movimenta em giros, relembrando histórias de dores e de lutas, vividas pelos seus 

ancestrais. Enfim, o corpo Arturo se veste da memória: dança, gira e rodeia, batendo os pés 

com a mente carregada de lembranças de épocas remotas. No momento da dança o corpo se 

transforma: 

Quando eu estou conversando aqui com você eu sou o Zé Bengala né, eu sou 

José Bonifácio, eu sou é...um membro da Comunidade, mas na hora que eu 

passo ali, faço as minhas orações, passo ali no cruzeiro faço [sinal da cruz] 

eu me transformo. Queira sim ou queira não, espiritual eu me transformo 

em um capitão de Reinado, em um dançante de Reinado. Alí eu entrego o 

meu corpo pro Reinado. E o Reinado faça do meu corpo a necessidade do 

momento aonde eu estiver [...]. (informação verbal).8 

O corpo, portanto, está presente em todos os sentidos da Festa e torna-se um elemento, 

físico ou espiritual, regulador nessa manifestação. Elemento que demanda um estudo no 

sentido de entendermos como ele é representado na vida, na arte e na performance da Festa.  

No plano dos estudos das ciências humanas, assim como na arte, o corpo vem sendo 

apresentado como a sede de significados ou significantes, tanto na cultura, hábitos e 

costumes, como nas relações estabelecidas por determinados grupos sociais (MAUSS, 2003). 

O corpo, nesse sentido, passa a atuar como um núcleo, que pode definir ou delimitar 

determinados padrões de uma sociedade. Nessa lógica, os elementos que envolvem os “usos 

do corpo” se caracterizam como valores de uma cultura, a exemplo de: maneira de andar, 

maneira de assentar, gestos, roupas e adornos, cuidados físicos com o corpo, sinais que o 

corpo emite etc. Tudo isso se torna paradigmas constituintes de valores na vida cultural de 

uma sociedade. 

Mauss (2003) demonstra, através de seus estudos, que as técnicas adotadas em nossos 

movimentos corporais não são executadas exatamente de forma natural, mas, sim, através de 

normas internalizadas a partir da vivência coletiva: 

A criança, como o adulto, imita atos bem-sucedidos que ela viu ser efetuados 

por pessoas nas quais confia e que têm autoridade sobre ela. O ato se impõe 

de fora, do alto, mesmo um ato exclusivamente biológico, relativo ao corpo. 

O indivíduo assimila à série dos movimentos de que é composto o ato 

executado diante dele ou com ele pelos outros. (MAUSS, 2003, p. 405). 

                                                           
8 José Bonifácio da Luz – 08/02/2019. 
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O corpo, nesse aspecto, exerce não somente a função biológica no ser, mas, sobretudo, 

afetado pelo elemento social, acaba imitando atos disseminados entre os indivíduos. O 

indivíduo adota atitudes de acordo com valores estabelecidos por uma cultura. E o conjunto 

de construção social fixa os “usos do corpo” pelo homem. 

Mauss (2003, p. 407) afirma ainda que “[...] o corpo é o primeiro e o mais natural 

instrumento do homem”. A partir desse argumento, o autor lança mão das noções de atos da 

“tradição” e “hábitos” para justificar de que forma os indivíduos, numa sociedade, fazem uso 

de seus corpos. Para ele, as maneiras como o individuo faz uso do corpo são adaptadas e 

realizadas de forma mecânica: “[...] não simplesmente por ele próprio, mas por toda a sua 

educação, por toda a sociedade da qual faz parte conforme o lugar que nela ocupa.” (MAUSS, 

2003, p. 408). De acordo com o autor, há uma forma de “adestramento”, de imitação, uma 

elaboração de valores exercidos pela própria sociedade, na qual o corpo humano fornece o 

componente essencial para a constituição de uma cultura. Nesse sentido, as funções biológicas 

do corpo humano se deslocam e dão lugar às práticas sociais do corpo. Nas manifestações 

arturas, o canto é exemplo dessas práticas. A função biológica da boca dá lugar à fala, 

externalizada pela voz que canta seus rituais. 

Nas práticas esportivas, incluindo as academias de ginásticas, de acordo com padrões 

estéticos pré-estabelecidos por determinados grupos sociais, o corpo é regido por paradigmas 

visuais. Isso implica dizer que ao corpo são impressas qualidades, ou defeitos, que lhes 

valorizam ou lhes depreciam. O corpo sensual, atraente, esbelto ou saudável, visualmente, 

produz efeitos positivos. Já o corpo flácido, gordo ou sem simetria, é depreciado causando 

efeitos negativos.  

Preocupado com essas questões, Jocimar Daolino, professor de Educação Física da 

Universidade Estadual de Campinas, discute a construção cultural do corpo e seus 

significados na cultura. Para ele,  

O corpo é uma síntese da cultura, porque expressa elementos específicos da 

sociedade da qual faz parte. O homem, através do seu corpo, vai assimilando 

e se apropriando dos valores, normas e costumes sociais, num processo de 

incorporação [...] (DAOLIO, 1995, p. 25).  

Daolio (1995) corrobora o pensamento de Mauss (2003), quando defende que o corpo 

não é codificado apenas pela dimensão biológica, já que as características físicas, ou as 
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formas como o homem cuida do seu corpo, estão sob o julgo de uma sociedade. O autor 

acrescenta ainda: “[...] o conjunto de posturas e movimentos corporais representam valores e 

princípios culturais. Consequentemente, atuar no corpo implica em atuar sobre a sociedade na 

qual este corpo está inserido.” (DAOLIO, 1995, p. 26). Ou seja, há uma construção social do 

corpo humano, o qual passa a ser caracterizado a partir de visões culturais.  

Examinando as questões apontadas por Daolio (1995), identificamos circunstâncias 

similares no comportamento dos jovens na Comunidade dos Arturos. Por exemplo: dias antes 

da realização da festa, observamos uma movimentação ‒ não somente por parte das meninas 

jovens, mas também dos rapazes ‒ no sentido de cuidarem da imagem visual. As jovens 

cuidavam do cabelo, das unhas e usavam maquiagem durante o cortejo; os rapazes cortaram 

os cabelos e se preparam fisicamente para aparentar um porte físico apropriado para sua 

performance dançante. Ambos, moças e rapazes, se apresentavam de forma impecável, com 

trajes bem alinhados, adereços e sapatos limpos (Figura 19).  

A beleza do conjunto visual, compreendido pela imagem corporal do jovem arturo, nos 

fez crer que havia alí uma certa preocupação em vincular a imagem corporal aos padrões 

sociais, locais, assim como ao padrão de beleza/feiura/elegância. Todavia, embora 

reconheçam que existe certa vaidade daquele jovem que está se apresentando, visto que ele se 

torna o centro das atenções durante a festa, para muitos deles o mais importante é que  

Elenice Castro (2017). 

 

Figura 21 - Guarda do congo nos espaços nas ruas da cidade 
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[...] nossa festa, é um momento tão especial pra gente, que a gente tem que 

se arrumar, tem que se mostrar mais alegre porque a gente tá dando uma 

festa pra Nossa Senhora do Rosário entendeu? Então essa festa que a gente 

ta oferecendo pra ela tem que ser a melhor festa que a gente puder dar. 

Então a gente arruma cabelo, a gente coloca maquiagem, coloca num sei o 

quê ...porque a festa começa pelo seu corpo. Por mais que a gente ta 

cansada de trabalhar pra preparar a festa [...] aí a gente tá esgotado de 

tudo né, mas a gente tem de mostrar o melhor pra senhora do Rosário, 

porque a festa é dela. (Informação verbal)9  

Cremos que, espiritualmente, o sentimento de amor e gratidão à Virgem leva-os a 

cuidarem do corpo para que, no momento de homenageá-la, estejam belos e alegres. 

Entretanto, fisicamente, é possível que a vaidade, reconhecida por aquele jovem, implique no 

conjunto de posturas, condicionadas pela cultura social local. Um exemplo desse 

comportamento é a descaracterização do estereótipo negro, visto que, ao invés de se 

apresentarem com os cabelos naturalmente crespos, as jovens, quando não utilizavam apliques 

rastafári, faziam pranchas para torná-los lisos. 

As discussões de Mauss (2003) e Daolio (1995) nos mostram a influência das relações 

sociais sobre a construção do corpo, passando esse, muitas vezes, a atuar na linha de frente da 

comunicação com o mundo, dada a importância do “visual” físico na atualidade. O corpo, no 

sentido que apresentam os autores, se identifica como tal em sua configuração: no que diz 

respeito aos padrões de beleza/feiura e/ou “usos do corpo” prevalecem as regras e controles 

de uma cultura, estabelecidos por uma sociedade, podendo, em grande medida, ocasionar o 

prejuízo social para os menos favorecidos fisicamente. Todavia, se, conforme aponta Daolio 

(2007), grupos humanos passassem a perceber as diferenças físicas, não como desigualdade, 

mas como características particulares, o homem não seria obrigado a fazer uso do seu corpo 

como se esse fosse “uma máquina”.  

O estudo sobre corpo é também debatido sob a ótica existencial homem/mulher, no que 

diz respeito às sensações e características corporais. Nesse sentido, questões como identidade 

sexual e o corpo que habita aquele sexo são analisadas, a partir da cultura e da história do ser 

humano. Guacira Lopes Louro (2000), em O corpo educado, apresenta um estudo, intitulado 

“Pedagogias da sexualidade”, que trata da questão da natureza do corpo humano. 

Teoricamente, segundo Louro (2000), se a sexualidade é produto da natureza, os corpos, 

dentro do universo, viveriam da mesma forma. Entretanto, conforme a autora declara, 

definimos o que é natural a partir dos processos culturais de nossa vivência: 

                                                           
9 Ana Tereza Herédia Luz - 08/02/2019. 
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Os corpos ganham sentido socialmente. A inscrição dos gêneros – feminino 

ou masculino – nos corpos é feita, sempre, no contexto de uma determinada 

cultura e, portanto, com as marcas dessa cultura. As possibilidades de 

sexualidade – das formas de expressar os desejos e prazeres – também são 

sempre socialmente estabelecidas e codificadas. As identidades de gênero e 

sexuais são, portanto, compostas e definidas por relações sociais; elas são 

moldadas pelas redes de poder de uma sociedade. (LOURO, 2000, p. 9) 

As relações sociais moldadas pelas redes de poder, referidas pela autora, definem e 

codificam o que é natural na vida do ser humano. Esse fenômeno é reforçado pela ideia de 

“adestramento” (MAUSS, 2003), visto que, conforme Louro (2000), há uma atuação da 

sociedade ao delimitar o certo/errado na forma de o indivíduo se reconhecer sexualmente. 

Segundo a autora, padrões normativos e sociais estabelecem qualificações 

masculino/feminino, assim como educam os corpos para obedecerem aos arquétipos legais e 

morais.  

Louro (2000) acrescenta ainda que os corpos são educados pedagogicamente de maneira 

a se constituírem como “normais”. A autora, embora reconheça como positivas as proposições 

de uma instituição de ensino, lamenta as imposições sociais das sociedades e critica os 

mecanismos legais, utilizados para manter alunos sob a disciplina escolarizada. Segundo ela, 

“Um corpo disciplinado pela escola é treinado no silêncio e num determinado modelo de fala 

[...] Mãos, olhos e ouvidos estão adestrados para tarefas intelectuais, mas possivelmente 

desatentos ou desajeitados para outras tantas.” (LOURO, 2000, p. 17). Nesse sentido, a tarefa 

da escola, segundo Louro (2000) é manter o equilibro de forças identitárias, ou seja, 

incentivar a sexualidade “normal”, porém conter impulsos, predominando-se, dessa forma, as 

noções de “inocência” e “pureza” das crianças. Os mistérios do corpo descobertos na infância 

devem permanecer em segredo.  

Louro (2000, p. 24) ressalta igualmente que práticas atuais têm mostrado evoluções 

perceptíveis na “[...] afirmação das identidades historicamente subjugadas em nossa 

sociedade.” A autora apoia essas transformações e considera positivas, no sentido de que as 

pessoas estão vencendo tabus e aprendendo como lidar com esses novos discursos, além de 

conhecerem as verdades e certezas do corpo.  

O conjunto de temas que cingem o corpo na sociedade contemporânea atinge outros 

valores, na medida em que esse sofre influências da tecnologia nas relações sociais. No estudo 

intitulado Antropologia do ciborgue, Haraway et al (2009) tratam das questões que envolvem 
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a relação homem versus máquina. Para isso, suas análises norteiam-se em torno do vocábulo 

“Ciborgue” cujo significado é apresentado por Haraway (2009): 

Um ciborgue é um organismo cibernético, um híbrido de máquina e 

organismo, uma criatura de realidade social e também uma criatura de 

ficção. Realidade social significa relações sociais vividas, significa nossa 

construção política mais importante, significa uma ficção capaz de mudar o 

mundo. (HARAWAY, 2009, p. 36). 

A criatura aqui referenciada remete a uma hibridização entre “animal x máquina”, os 

quais habitam mundos ambíguos, segundo a autora, “naturais e fabricados”. Haraway (2009), 

em suas análises, faz uma crítica ao posicionamento das socialistas e as feministas dos 

Estados Unidos, as quais, segundo ela, estão em constantes dualismos: “[...] entre mente e 

corpo, entre animal e máquina, entre idealismo e materialismo nas práticas sociais [...]” 

(HARAWAY, 2009, p. 45). Para a autora existe, uma ironia contraditória no modo de ser da 

experiência vivida, em especial a experiência feminina. Na sua concepção, o ciborgue faz 

parte desse estado de ser na vida atual; de forma antagônica ele faz parte da imaginação, 

assim como da realidade material.  

De acordo com o pensamento da autora, a realidade da vida moderna desafia a mãe-

natureza, de maneira que a tecnologia atua intimamente sobre o corpo da mulher. A autora 

afirma: “Nossos corpos são nossos eus; os corpos são mapas de poder e identidade. [...] O 

corpo do ciborgue não é inocente; ele não nasceu num Paraíso; ele não busca uma identidade 

unitária, não produzindo, assim, dualismos antagônicos sem fim.” (HARAWAY, 2009, p. 96). 

Para Haraway (2009) a máquina concorre com os processos humanos e acaba por fazer parte 

da nossa “corporificação” sem exercer um domínio ou ameaça sobre nosso corpo. 

Haraway (2009) é totalmente a favor da noção da imagem do ciborgue, não apenas 

porque a ciência e a tecnologia sejam possíveis maneiras de satisfazer o homem ou deter 

certos tipos de dominações em nossos corpos, mas porque, segundo ela, “[...] a imagem do 

ciborgue pode sugerir uma forma de saída do labirinto dos dualismos por meio dos quais 

temos explicado nossos corpos [...]” (HARAWAY, 2009, p. 99). 

Para além dessas situações aqui apresentadas, existem, atualmente, várias outras em que 

o corpo é evidenciado e codificado socialmente nas culturas brasileiras. Por um lado há uma 

exposição ostensiva dos corpos em diversos eventos sociais, por exemplo, nos carnavais, na 

praia, nas apresentações teatrais e em shows de cantores. Por outro lado existe, um processo 
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de exploração do corpo, tanto pelo sexo, quanto pela tendência em realçar a sensualidade e o 

erotismo. Sobre essas questões, não podemos deixar de registrar o papel da mídia, talvez o 

maior responsável pela difusão desses modelos de exposição e exploração do corpo. 

Todavia, o corpo, quando implicado na e pela arte, exerce, por sua vez, outra função 

social, mais poética e lúdica; uma função que dá sentido e percepção ao mundo (ZUMTHOR, 

2007). O discurso poético, conforme Zumthor (2007), reverbera no corpo. De acordo com o 

autor, o texto, as palavras em si possuem uma “resistência densa”; para serem compreendidas 

necessitam da intervenção corporal, tanto para aquele que transmite o discurso, quanto para 

quem ouve. Nesse sentido, um discurso poético opera voz e ouvido, produzindo um “efeito 

sensorial” sobre o corpo. Para o autor,  

[...] o discurso poético valoriza e explora um fato central, no qual se 

fundamenta, sem o qual é inconcebível: em uma semântica que abarca o 

mundo, [...] o corpo é ao mesmo tempo o ponto de partida, o ponto de 

origem e o referente do discurso. O corpo dá a medida e as dimensões do 

mundo. (ZUMTHOR, 2007, p. 77) 

O ato da leitura, por exemplo, provoca ações (ou atitudes) no corpo humano. Ações 

essas de caráter emocional ou, puramente, física, uma vez que, o leitor “opera” o texto no ato 

de ler; ele não fica inerte com os olhos presos às palavras. Há, nesse momento, articulações no 

corpo, impulsionadas pelo que é percebido na mente do leitor. 

Em suas indagações sobre a percepção do texto literário pelo leitor, Zumthor (2007) 

examina a construção de valores sensoriais e o “papel do corpo” durante a leitura. Suas 

reflexões apontam o “lugar nodal” existente entre o ponto de partida (o texto literário) e o 

ponto de chegada (a percepção). Na discussão, Zumthor busca entender o funcionamento do 

corpo, exatamente naquele momento da leitura. Sobre esse corpo ele enuncia: 

[...] é ele que eu sinto reagir, ao contato saboroso dos textos que amo; ele 

que vibra em mim, uma presença que chega à opressão. O corpo é o peso 

sentido na experiência que faço dos textos. Meu corpo é a materialização 

daquilo que me é próprio, realidade vivida e que determina minha relação 

com o mundo. (ZUMTHOR, 2007, p. 23). 

No momento da leitura, as reações do leitor podem responder sobre o critério de 

poeticidade do texto. Seu corpo, naquele exato instante, juntamente com sua percepção do 
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texto, pode contrair, relaxar, “quedar-se sobre a cadeira” (ZUMTHOR, 2007); o corpo reage 

às compreensões do leitor. Nesse sentido, e conforme Zumthor (2007), a leitura, assim 

concebida, não exercendo apenas a função de “decodificação e informação”, pode 

proporcionar, também, o prazer da literalidade.  

O corpo, de acordo com Zumthor (2005) exerce, ainda, a função de mediador da 

linguagem na arte em cena, seja na música, na dança, na peça literária ou no teatro. A voz que 

transmite o poema, ou a canção, atravessa o corpo e chega ao ouvinte persuadida pela 

“intervenção corporal”. Na cena performática, gesto, dança, movimento e voz se juntam, 

provocando efeitos inesperados. Compreendemos, com respaldo de Zumthor (2005, p. 148) 

que: “Na fronteira entre dois domínios semióticos, o gestus10 dá conta de que uma atitude 

corporal encontra seu equivalente numa inflexão da voz, e vice-versa, continuamente.” O 

corpo, dessa maneira, se encarrega de negociar o discurso, sustentando, assim, a poesia. O 

jogo performático se estabelece no momento em que, atores, em presença, unem os sentidos 

semânticos da obra ‒ “[...] texto, sonoridades, ritmos, elementos visuais e situacionais” (2005, 

p. 142) ‒ na busca da adesão pelo ouvinte. Os ritos, progressivos e sucessivos vão dar o tom 

que, influenciados pela ação do corpo, criam “uma tensão” e, por consequência, acabam 

sendo acolhidos pelo público. 

Essas ações podem ser percebidas nas manifestações do Reinado dos Arturos. Durante o 

cortejo, o jovem Arturo processa movimentos contínuos e ritmados com o corpo, acentuando 

as marcas da sua expressão corporal no momento da dança. Eles chamam a atenção pela 

beleza de sua coreografia. Junto com a dança, vozes e gestos, performatizados, invocam a 

teatralidade da manifestação, mediando, dessa maneira o diálogo com o público. O conjunto 

teatral da performance se completa quando a guarda de Moçambique se junta à guarda do 

Congo durante o cortejo11.  

As intenções presentes nos rituais sublinham a religiosidade de cada membro, que 

reverencia o sagrado no silêncio gestual. Conforme Zumthor (2005, p. 146), “como faz a voz, 

o gesto projeta o corpo no espaço da performance, visando a conquistá-lo, a saturá-lo com seu 

movimento”. Nas imagens das Figuras 20 e 21 (p. 143-144) está estampada a importância dos 

gestos no Ritual do Reinado. A linguagem gestual da Festa implica a religiosidade marcante 

de cada integrante da manifestação: 

                                                           
10 Segundo o autor, esse termo foi cunhado por Bertold Brechet, o qual, a partir de uma compreensão 

performática, “forjou a noção de gestus, abraçando, junto com o jogo físico do ator, uma certa maneira de dizer o 

texto e uma atitude crítica do locutor diante das frases que ele anuncia” (Zumthor, 2005, p. 148). 
11 Vídeo 19 – “Congo-Moçambique-Movimento corpo”. Acervo da Pesquisadora (2018). 
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A figura 22 trata-se de uma imagem que registramos no último rito da manifestação do 

Reinado dos Arturos, no mês de outubro de 2018, momento em que rei e rainha Congos 

descoroavam os demais reis que participaram e/ou foram coroados na Festa daquele ano. 

Enquanto o rei maior eleva seus braços para a retirada da coroa, o outro rei acata a ação num 

gesto de reverência, ao abaixar a cabeça e estender a mão ao rei superior. 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

Figura 22 - O rei congo descoroando o rei festeiro do Reinado 

Elenice Castro (2018) 
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A imagem da Figura 23 é um fragmento do vídeo que fizemos, momento em que o 

Capitão Regente recebe as guardas que visitam sua casa ‒ um dos lugares sagrados, 

representados aqui pela casa de uma autoridade no Reinado ‒ e abençoa o capitão da guarda 

de Moçambique, pedindo à Virgem do Rosário que os acompanhe no cortejo para a cidade. 

Terminada a oração, ambos erguem as mãos num gesto que representa o crucifixo, em sinal 

de respeito e religiosidade.12 

O gesto é silencioso, porém está articulado com a linguagem do corpo. Ele, somente ele, 

processa a mensagem no momento em que atua naquele corpo. Os gestos no Reinado dos 

Arturos são muitos e presentes em vários momentos. Cada um desses gestos tem um 

significado ou uma representação. Por exemplo, elevar as mãos aos céus formando um 

crucifixo significa que eles estão saudando a Virgem: SALVE MARIA. Para os membros 

Arturos, esse gesto é uma saudação “congadeira”, assim como uma forma de clamar a 

presença da Virgem do Rosário. O gesto, conforme Zumthor (2001), tem a “capacidade de 

simbolizar”. O autor reconhece e valida a capacidade do gesto em produzir, de forma 

                                                           
12 Vídeo 20 - Capitão Regente, Antônio Maria da Silva, abençoa as guardas antes de saírem em cortejo para a 

Igreja do Rosário. Outubro/2017. Disponível em: < https://youtu.be/xZANS0_lkvM > sob o título “Capitão 

recebe bênçãos do Pai-Comunidade dos Arturos” Fonte: Acervo da pesquisadora (2017) 

Figura 23 - Capitão Regente abençoa as guardas antes do cortejo 

Elenice Castro (2017) 
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figurada, as mensagens do corpo. De acordo com Zumthor, “[...] às vezes, mesmo que o corpo 

inteiro se mova e participe, um de seus gestos é mais carregado de significação que os outros 

[...]”. (ZUMTHOR, 2010, p. 225). 

O gesto, enfim, carrega uma mensagem importante na manifestação; e no Reinado dos 

Arturos não é diferente. O gesto se encarrega da comunicação, quando ele provém dos 

movimentos corporais, reproduzidos pela dança, pela expressão do rosto, pelo balançar das 

mãos repicando tambores e pelas batidas dos pés, acionando as gungas. A dança é o veículo 

em que se processam essas performances. De acordo com Zumthor (2010), a dança significa o 

“prazer puro”, o pulsar do corpo e mais: “A dança expande, em sua plenitude, qualidades 

comuns a todos os gestos humanos. Ela manifesta o que se oculta alhures; revela o reprimido; 

[...]” ( 2010, p. 226). A dança no ritual do Reinado dos Arturos, a partir dessa perspectiva, 

permite a transcendência espiritual dos dançantes, que buscam pela memória os ritos 

ancestrais, transmitidos pela oralidade. 

Podemos dizer que a dança no Reinado de Nossa Senhora do Rosário na Comunidade 

dos Arturos, por ser um rito de caráter religioso, se classifica como uma “dança dramática”. 

Esse termo, cunhado por Andrade (1982), refere-se às danças de fundo religioso e que ele 

define da seguinte forma: 

[...] todas as danças dramáticas se dividem em duas partes bem distintas: o 

cortejo, caracterizado coreograficamente por peças que permitem a 

locomoção dos dançadores, em geral chamadas ‘Cantigas’; e a parte 

propriamente dramática, em geral chamada ‘Embaixada’, caracterizada pela 

representação mais ou menos coreográfica dum entrecho, e exigindo arena 

fixa, sala, tablado, pátio, frente de casa ou igreja. [...] (ANDRADE, 1982, p. 

57). 

A dança dos Arturos engloba ambas a partes, aqui definidas pelo autor. De um lado 

ocorre o “cortejo”, onde as guardas se locomovem do espaço da Comunidade em direção à 

Igreja do Rosário e vice-versa. De outro lado, a parte “dramática” onde realizam-se as 

“Embaixadas”, tanto nos espaços da Comunidade, quando nas ruas em direção à Igreja.  

O cortejo dos Arturos dramatiza uma tradição. Transporta espiritualmente os corpos 

terrenos, quando contemplam os lugares sagrados, onde cada integrante rememora, à sua 

maneira, uma história. Retomando o pensamento de Martins (2003), acreditamos que nesse 

momento de contemplação os integrantes do Reinado não estejam apenas representando 
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imagens e recordações, mas sim, inscrevendo-se no local de conhecimento, de ressignificação, 

traçados pela performance do corpo, dos gestos e da voz. 

3.2.1. Marcas da Voz 

[...] e ali eu vou rememorando aquilo 

tudo, e aquilo parece que é uma força 

que vem, nasce, brota da terra, passa 

pelo nosso corpo e a gente solta na 

voz, porque a gente solta na voz... 

porque ali, aquilo vem pro nosso 

coração, aqui oh...vem do nosso 

coração: ‘êei... é de vera meus 

irmãos, agora eu vou falar, eu vou 

chorar, eu vou falar; êei... meus 

irmãos reza com fé para nossos 

ancestrais abençoá’....(informação 

verbal)13  

 

No dicionário de Português Aurélio Online, uma das acepções para o verbete “voz” 

classifica-o como: “som produzido na laringe, pelo ar que sai dos pulmões e da boca do 

homem”14. Deste modo, a voz integra o conteúdo e as características do corpo. A voz é parte 

do corpo: ela sai de dentro do corpo. A voz Artura carrega as emoções da Festa e transmite, 

ora suave e calma, ora eloquente e em lamento, as lembranças do passado. Durante o cortejo, 

os sinais e os desejos da existência artura vêm da rememoração e do coração ‒ sede dos 

sentimentos ‒ e são refletidos pela voz. Segundo Zumthor (2010, p. 12), “[...] um corpo que 

fala está aí representado pela voz que dele emana, a parte mais suave deste corpo e a menos 

limitada, pois ela o ultrapassa, em sua dimensão acústica muito variável, permitindo todos os 

jogos”. 

Enquanto o corpo se move, quedando-se, ora para um lado, ora para outro, a palavra 

viva que sai da voz, em forma de canto, exprime “[...] as emoções mais intensas” 

(ZUMTHOR, 2010, p.11) e um desejo de falar, de romper com o “silêncio”. Na tensão que 

ocorre entre o “jogo” do corpo dançante e a voz cantante, “[...] O ouvinte escuta, no silêncio 

de si mesmo, esta voz que vem de outra parte [...]” (ZUMTHOR, 2010, p.15). No momento 

                                                           
13 Jorge Antônio dos Santos - 23/12/2017 
14 Dicionário Aurélio de Português online. Disponível em: < https://dicionariodoaurelio.com/voz > acesso em 29 

Set 2018. 
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da dança e do canto, a voz artura transpõe os limites do corpo, atravessa-o e chega aos 

ouvidos de quem quer que esteja presente carregada de sentimentos e intenções. Ocorre, nessa 

ação, um jogo, articulado entre o som da voz e o movimento do corpo Arturo.15 

O som da voz ressoa alto no meio da multidão, revelando um desejo de expressar os 

sentimentos. É uma voz que sai de dentro do corpo arturo e é transportada para o exterior. 

“[...] Nesse sentido, a voz desaloja o homem do seu corpo. Enquanto falo, minha voz me faz 

habitar a minha linguagem.” (ZUMTHOR, 2007, p. 84). Essa linguagem, proferida no canto 

do Reinado, traz em si a mensagem de dor, de lamento: 

Eu num matei 

eu num robei 

eu num fizunaaada. 

Mas o povo ta dizendo que  

amanhã é dia de me julgar. 

Vou pedi nossa senhora  

para ser minha adevogaada16. 

A materialidade da voz retrata uma realidade. “[...] A voz, quando a percebemos, 

estabelece ou restabelece uma relação de alteridade, que funda a palavra do sujeito” 

(ZUMTHOR, 2007, p. 83). A voz, expressa no canto, traduzida na intenção e na condução do 

corpo, que age em movimentos contínuos e simultâneos, emana os desejos daquela 

Comunidade. O canto é puxado pelos capitães, seguido por um clamor geral, proferido pelo 

coro da multidão de dançantes que acompanham o cortejo, cantando e batendo os tambores. A 

voz representada nesse canto é “[...] um objeto central, um poder, representa um conjunto de 

valores que não são comparáveis verdadeiramente a nenhum outro [...]” (ZUMTHOR, 2005, 

p.61).  

A voz, a cantoria e a expressão corporal dos Arturos, transmitem esse poder; traduzem a 

fé, a religiosidade, e a comunhão com o Santo, buscando formas de proteção e auxílio para o 

enfrentamento dos desafios da vida cotidiana. Ao elevar a voz aos céus, em tom de lamento e 

de dor, ato que remete aos momentos de angústia e fustigação do tempo do cativeiro, esses 

                                                           
15 Vídeo 21 -Performance da guarda do congo diante do cruzeiro da Comunidade dos Arturos. Maio/2018. 

Disponível em: <. https://youtu.be/K66odBhtc8Y> sobre o título “Canto-Dança Congo-Cruzeiro da Comunidade 

Arturos”. Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 
16 Áudio 7 - Ponto da guarda do Congo da Comunidade dos Arturos puxado em louvor à Nossa Senhora do 

Rosário. Canção registrada através de gravação de áudio, durante nossa pesquisa de campo, na procissão de 

hasteamento de bandeiras na Igreja da cidade. Outubro/2017. 
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atores do Reinado estão dialogando com a Virgem do Rosário, assim como com seus 

ancestrais, circunscrevendo, dessa forma, sua presença naquele espaço. Seus movimentos 

sensoriais chamam a atenção do ouvinte. 

Ora, ver, ouvir e sentir são justamente o estado de percepção de uma significação. O 

conjunto performático, formado pela ginga do corpo e o tom da voz, vinculados aos símbolos 

‒ representados pelas cores das roupas, o rosário, as gungas, o tamboril, as espadas, o bastão, 

os estandartes, além da decoração no entorno do cenário ‒, traduzem-se em uma significação 

especial, além de produzir sentidos na intenção poética desses dançantes. A “presença física” 

desses atores, a marca forte de sua voz que sai do corpo que canta e dança, em movimentos 

contínuos, reivindicam o seu “lugar” naquele mundo (ZUMTHOR, 2005). 

As leituras dos instigantes textos de Zumthor nos deram respaldo consistente para o 

entendimento das representações rituais na Comunidade dos Arturos, sobretudo com 

referência à ação e movimento do corpo. O corpo se encarrega de conduzir a manifestação: 

através do gingado, dos gestos e das marcas da voz. Durante o cortejo do Reinado de Nossa 

Senhora, os dançantes fazem uso do corpo, da voz e de uma variada simbologia, criando um 

conjunto performático, mágico e cheio de intenções, que busca estabelecer uma comunicação 

entre os seres terrenos e os seres espirituais. O corpo traz em si uma forte significação que se 

liga ao rito. 

E, pensando nos movimentos do corpo Arturo quando da realização de seus rituais vêm, 

imediatamente, à nossa lembrança os detalhes e as particularidades do uso desse citado corpo. 

Assim, nos referimos desde as cadenciadas batidas de pés, ora lentos, ora apressados, fortes 

ou suaves, acompanhados das gungas, até a mobilidade da cabeça, quando das reverências aos 

Santos, passando pela flexibilidade das pernas que parecem bambear ‒ uma espécie de 

“bambeamento” ritmado, de um lado para o outro ‒ sem se perder nesse jogo, pelos giros 

rápidos do corpo e uso da voz em pequenas saudações. 

3.3. MEMÓRIAS EM DIÁLOGO 

...manter a palavra, as histórias, os 

cantos que ajudam os homens a se 

lembrarem do passado e, também, a 

não se esquecerem do futuro. 

Gagnebin (2006, p.15) 
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Durante nossas visitas à Comunidade dos Arturos ‒ momentos em que dialogamos com 

alguns de seus integrantes ‒ percebemos o cuidado e a preocupação das pessoas mais velhas, 

assim como aquelas que tem uma vivência maior com as tradições arturas em preservar seus 

ritos populares. Eles reconhecem as diversas mudanças que vêm ocorrendo na vida pós-

moderna e cotidiana, em especial, na atual realidade da Comunidade, que luta para sobreviver 

às imposições do mundo contemporâneo, quando sentem que correm o risco de se perder nas 

correntes atrativas da vida mundana. Por isso, por meio da oralidade, as crianças e os jovens 

são estimulados à audição de histórias de vida do grande patriarca, Arthur Camilo, com a 

finalidade de disseminar a tradição da família artura. Dessa forma, o passado vem sendo, 

relembrado nos momentos em ocorrem diálogos dos mais velhos com os mais novos, assim 

como nas manifestações tradicionais da Comunidade, ocasião em que o jovem tem a 

oportunidade de participar e aprender com os mais experientes. Nesse sentido, a atitude de 

“manter a palavra” (GAGNEBIN, 2006) circulando entre as gerações e preservar as tradições, 

através da manifestação, é uma forma em que a Comunidade encontrou para dar continuidade 

à sua cultura e saberes. Palavras trazem de volta o passado; é preciso lembrar o passado para 

que ele não seja esquecido. Sabemos todos nós que a memória coletiva do grupo persiste em 

meio às perturbações sociais. Sabemos de igual modo, que não é fácil acompanhar o desenho 

da memória nessa Comunidade, que faz absoluta questão de manter os laços com o passado 

para que o futuro não a surpreenda com o esquecimento. Dessa forma, apresentamos a seguir 

uma discussão acerca do uso e do conceito de memória. 

O conceito de memória, comparada que ela é, não somente às lembranças, mas também 

ao esquecimento, assim como o processo narrativo ou a reconstituição do passado ‒ histórico 

ou não ‒ vem sendo analisado sob diferentes pontos de vista. 

Le Goff (1990), em História e Memória, uma obra de referência, discute uma série de 

conceitos sobre “história”, “memória”, “documento”, “monumento”, dentre outros verbetes 

que, ligados às relações sociais e ao tempo, compreendem passado/presente, antigo/moderno. 

No que diz respeito à memória, o autor acredita que essa, “[...] como propriedade de 

conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções 

psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou 

que ele representa como passadas.” (LE GOFF, 1990, p. 366). Segundo ele, do ponto de vista 

psíquico ou psicológico a memória individual passa pelos processos mentais do consciente ou 

inconsciente no ser humano, o qual, a partir de sentimentos como “interesse”, “afetividade”, 
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“desejo” pode recordar ou esquecer fatos da vida. Quando se trata de um grupo de pessoas, Le 

Goff (1990) classifica a memória como coletiva, ou social.  

O autor direciona suas análises em torno da memória oral ou escrita, a partir do 

processo histórico da memória, ou seja, das transformações ocorridas nas sociedades, desde a 

pré-história, até os dias atuais. 

Sobre o desenvolvimento da memória oral para a memória escrita, Le Goff (1990, p. 

372) argumenta que o surgimento da escrita proporcionou “[...] uma profunda transformação 

da memória coletiva” e essa [a escrita], permitiu “[...] à memória coletiva um duplo progresso, 

o desenvolvimento de duas formas de memória” (LE GOFF, 1990, p. 372). A primeira forma 

de desenvolvimento trata de inscrições em monumentos comemorativos, a “epigrafia”. A 

outra forma de desenvolvimento se manifesta através do “documento escrito”. A escrita, ao 

funcionar como um “registro” passou a facilitar o “armazenamento de informações”.  

O autor ressalta as mudanças que se sucederam a partir do século XX, em especial 

depois dos anos cinquenta, quando grandes revoluções vêm ocorrendo em torno da memória, 

inclusive com o advento da “memória artificial”, como consequência do surgimento das 

máquinas e da tecnologia. Mas, é, sobretudo, em torno da evolução da humanidade que Le 

Goff destaca a importância da memória coletiva na sociedade. Para ele, 

A evolução das sociedades na segunda metade do século XX clarifica a 

importância do papel que a memória coletiva desempenha. [...] a memória 

coletiva faz parte das grandes questões das sociedades desenvolvidas e das 

sociedades em vias de desenvolvimento, das classes dominantes e das 

classes dominadas, lutando todas pelo poder ou pela vida, pela sobrevivência 

e pela promoção. (LE GOFF, 1990, p. 409-410). 

A contemporaneidade condiciona o indivíduo em busca da memória, a qual, segundo o 

autor, se torna um elemento essencial da identidade, uma conquista, mas, além disso, um 

instrumento do poder. Le Goff (1990, p. 411) acrescenta que é pela memória, alimentada por 

sua vez pela história, que se busca resgatar o passado “[...] para servir o presente e o futuro.” 

Por outro lado, o autor sugere que: “[...] Devemos trabalhar de forma a que a memória 

coletiva sirva para a liberação e não para a servidão dos homens”. (LE GOFF, 1990, p. 411). 

Nesse sentido, o autor propõe a “democratização” da memória social, de maneira que 

prevaleça a busca pelas tradições em detrimento do “controle da memória” através da história. 
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Maurice Halbwachs (1990) sustenta a prevalência da memória coletiva sobre a memória 

individual. Segundo ele, as lembranças se organizam tanto de forma individual, agrupadas 

“[...] em torno de uma pessoa definida, que as considere de seu ponto de vista” quanto de 

forma coletiva, quando se distribuem “[...] no interior de uma sociedade grande ou pequena, 

de que elas são outras tantas imagens parciais.” (HALBWACHS, 1990, p. 53). Todavia, 

conforme Halbwachs (1990, p. 54), “[...] um homem, para evocar seu próprio passado, tem 

freqüentemente necessidade de fazer apelo às lembranças dos outros. [...]” Pontos de 

referências que estão ligados a esse indivíduo, através de palavras e imagens, retidas na 

memória do grupo, podem preencher as “lacunas” que passam pelas suas lembranças 

pessoais. De acordo com o autor, com base nas percepções do outro e, amparado pelas suas 

relações sociais, o indivíduo pode recriar seu passado. Nesse sentido, a memória coletiva 

exerce um papel predominante na vida desse homem, pois que, sempre que ele necessita 

rememorar um fato, ou confirmar suas lembranças, pode apoiar-se sobre a memória coletiva 

do seu grupo social.  

A lembrança, conforme Halbawachs (1990, p. 71) é “[...] uma reconstrução do passado 

com a ajuda de dados emprestados do presente [...].” Através da memória, constantemente 

resgatada por relatos e depoimentos dos mais velhos, a lembrança vai se incorporando à vida 

da criança, que, por sua vez, no futuro, exercerá o mesmo papel dos pais, avós e dos adultos, 

transmitindo para outras gerações suas lembranças. Para o autor, quando se trata de manter as 

lembranças: 

[...] a parte do social ou, se o quisermos, do histórico em nossa memória de 

nosso próprio passado, é muito maior do que pensávamos. Porque temos, 

desde a infância em contato com os adultos, adquirido muitos meios de 

encontrar e precisar muitas lembranças que, sem estes, as teríamos em sua 

totalidade ou em parte, esquecido rapidamente. (HALBAWACHS, 1990, p. 

72).  

Podemos deduzir que essas lembranças, aqui referidas por Halbawachs (1990), fazem 

parte de um coletivo de outras lembranças, as quais exercem uma influência positiva na vida 

da criança, assim como na vida de uma Comunidade, visto que, vez por outra, o indivíduo 

lança mão da memória social do grupo para reconstruir sua própria memória. Maria Lúcia da 

Silva Santos ‒ filha do capitão regente, Antônio Maria da Silva, e Rainha Conga do Reinado 

de Nossa Senhora ‒ em um de nossos diálogos, recorda as palavras dos membros mais velhos 

da Comunidade quando conversavam com os mais novos: 
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[...] Todos eles pediram e sempre pedem... sempre a mesma coisa (...) meu 

pai então, esses últimos dias dele eu tive oportunidade de ficar lá do lado 

dele. (...) ela falava: ‘estou partindo, ocês vão ficar, assim, assim, 

assado...ocês vão continuar. Não deixe isso acabar. Ele sempre falava 

assim: ‘olha, eu deixei...não suje o meu rastro’. Ele sempre pediu...’porque 

eu deixei um rastro e um Reinado todo pronto. Então não suja’. O ‘sujar’ 

que ele quis dizer é a gente não deixar isso acabar.( Informação Verbal) 17 

As palavras de Maria Lucia traduzem as lembranças da convivência com seu pai, 

especialmente nos seus últimos dias de vida, momento em que ele deixou uma mensagem 

para os filhos sobre a continuidade do Reinado. Dessa forma, considerando o pensamento de 

Halbawachs (1990), é possível que os mais novos, a partir das referências dos mais velhos, 

buscarão em sua memória individual as recordações e ensinamentos recebidos no decorrer de 

sua existência. 

No que concernem os termos “memória coletiva” e “história”, o autor afirma que há 

uma oposição de sentidos em torno de seus significados. Para ele, enquanto a história atua 

direcionada para “[...] lançar uma ponte entre o passado e o presente, e restabelecer essa 

continuidade interrompida” ‒ buscando a síntese dos grandes acontecimentos ocorridos na 

história de um país ou do mundo, episódios esses divididos por períodos ou séculos ‒ a 

memória coletiva: “[...] É uma corrente de pensamento contínuo, de uma continuidade que 

nada tem de artificial, já que retém do passado somente aquilo que ainda está vivo ou capaz 

de viver na consciência do grupo que a mantém.” (HALBAWACHS, 1990, p. 81-82). O autor 

afirma ainda que a “história” é única e tem um caráter “universal”, mesmo que sua 

abrangência atinja vários acontecimentos que ocorreram em outros espaços e tempos. Porém, 

segundo ele, existem várias memórias coletivas, não sendo elas, portanto, de caráter 

“universal”. Ao contrário, segundo Halbawachs (1990, p. 85), “[...] Toda memória coletiva 

tem por suporte um grupo limitado no espaço e no tempo [...]”. 

Com base nas reflexões de Halbawachs (1990) presumimos que a memória coletiva da 

Comunidade dos Arturos esteja ligada às lembranças do grupo. Lembranças da história de 

vida e de lutas, transmitidas ao longo dos tempos entre os indivíduos que fazem parte da 

Comunidade. Lembranças dos lugares sagrados e da religiosidade, impressas na visão e na 

mente de seus integrantes. A continuidade da história de vida do fundador da Comunidade é 

reconstruída à medida que nova geração de filhos e descendentes vivencia as narrativas dos 

mais velhos e participa das imagens do passado, refletidas na Festa. Dessa forma, pela 

                                                           
17 Maria Lúcia da Silva Santos - 10/10/2018. 
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memória coletiva eles conseguem manter as tradições e resistir às perturbações da vida 

cotidiana. 

Paul Ricoeur (2003) discute a historiografia, tendo em vista uma proposta de 

deslocamento entre escrita/leitura, direcionada para uma concepção mais literária, de forma a 

minimizar os problemas na recepção e leitura de fatos históricos. Com isso, a memória passa a 

ser tratada “[...] não como simples matriz da história, mas como reapropriação do passado 

histórico por uma memória” (RICOUER, 2003, p. 1), que foi instruída e, na maioria das 

vezes, ferida pela própria história.  

Entre a reapropriação do passado e o fenômeno da memória o autor reconhece a 

existência de um “enigma” que, segundo ele, causa perturbações complexas no processo de 

impressão da memória. Ele delimita três traços: a presença, a ausência e a anterioridade que, 

de forma complexa e paradoxal, quer dizer: “[...] a imagem-recordação está presente no 

espírito como alguma coisa que já não está lá, mas esteve.” (RICOUER, 2003, p.2). A 

distância temporal, definida pelo “antes” e pelo “depois”, dá lugar a esse mistério: 

Reside aí o enigma que a memória deixa como herança à história: o passado 

está, por assim dizer, presente na imagem como signo da sua ausência, mas 

trata-se de uma ausência que não estando mais é tida como tendo estado. 

Esse “tendo estado” é o que a memória se esforça por reencontrar. Ela 

reivindica a sua fidelidade a esse “tendo estado”. (RICOEUR, 2003, p. 2) 

O retorno ao passado pelas reivindicações da memória se aproxima através das buscas 

nas lembranças, na rememoração das imagens ou pela noção de reconhecimento, aludido pelo 

autor como um dado fenomenológico. Segundo Ricoeur (2003, p. 2), “[...] ainda que não 

estando mais lá, o passado é reconhecido como tendo estado.” 

É Ricouer ainda que aponta uma ocorrência considerada comum, tanto na história, 

quanto na memória: o lugar do esquecimento. Para ele, o esquecimento diz respeito à noção 

de rasto [sic], evidências do processo de rememoração que procura as pistas impressas na 

mente. Conforme o autor, a noção de rasto e esquecimento, associa-se à ideia de apagamento 

e destruição. Todavia, segundo ele, o processo de apagamento da memória não consegue 

conter o esquecimento, porque, existe um “polo ativo” ligado à rememoração em que a “[...] 

busca para reencontrar as memórias perdidas, que, embora tornadas indisponíveis, não estão 

realmente desaparecidas”. (RICOUER, 2003, p. 6). 
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O lugar do esquecimento, aqui referido por Ricoeur, tem rondado a memória dos 

descendentes de Arthur Camilo. Zezinho, neto mais velho de Arthur Camilo, nos disse:  

[...] Eu já esqueci tantas coisas! As coisas depois de vinte anos pra cá 

muitas eu já esqueci. Até esses vinte anos eu não esqueci [...] eu tenho até 

que procurar nos documentos aí ...fotos porque êis num procurava eu não, 

agora tão querendo falar comigo, então eu tenho que alembrar mais das 

coisas[...]informação verbal)18  

O esquecimento de Zezinho parece-nos ser momentâneo. Certamente, ao contemplar 

fotos do seu pai, da família e de eventos que participou quando criança, suas lembranças vão 

despertar a memória que ficou “esquecida” por um tempo e seu passado retornará em sua 

mente. 

Os termos adotados por Ricoeur (2003): rasto, esquecimento, apagamento, 

rememoração, reconhecimento, nos remete ao conceito de rastro/resíduo atribuído por 

Glissant (2005), cuja perspectiva visa recompor a memória do negro africano quando de sua 

chegada às Américas. Ambos os autores têm em comum o pensamento de que, através da 

memória, é preciso não esquecer o passado, assim como, pela memória é possível dizer as 

histórias de vida: “[...] de modo pacífico, sem cólera, por muito doloroso que seja” 

(RICOEUR, 2003, p. 7) ou por uma literatura mais contemporânea, capaz de estabelecer uma 

“relação e não exclusão” (GLISSANT, 2005, p. 81). 

Fundamentada nas ideias de Ricoeur, Sarlo (2007) faz uma análise crítica sobre as 

questões do testemunho, entendido por ela como um recurso importante quando se tenta 

reconstituir o passado e, por consequência, resgatar a memória. A partir dos fenômenos: 

passado/memória e testemunho/subjetividade, a autora analisa a reconstituição da história da 

ditadura militar nas Américas e suas consequências para a memória.  

No que se refere ao passado, Sarlo (2007, p.20) entende que “[...] o campo da memória 

é um campo de conflitos [...]”, quando se pretende relembrar momentos violentos que 

deixaram marcas. A autora reconhece que “[...] a idéia do ‘nunca mais’ se sustenta no fato de 

que sabemos a que nos referimos quando desejamos que isso não se repita.” (SARLO, 2007, 

p. 20). Para ela, a decisão de manter o ‘nunca mais’ não significa que o passado ficou para 

trás, mas sim uma deliberação escolhida como forma de não relembrar “as repetições”. 

                                                           
18 José Procópio da Silva - 12/10/2018 
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O passado não se perde. O tempo pode exercer o papel de encobrir os mistérios dos 

acontecimentos, guardando-os, deixando-os hibernar enquanto as feridas da lembrança se 

curam. Mas, há um tempo presente, que pode produzir o contraste entre o que foi e o que 

ficou. Nesse sentido, o passado, segundo Sarlo 

[...] continua ali, longe e perto, espreitando o presente como a lembrança que 

irrompe no momento em que menos se espera ou como a nuvem insidiosa 

que ronda o fato do qual não se quer ou não se pode lembrar. Não se 

prescinde do passado pelo exercício da decisão nem da inteligência; 

tampouco ele é convocado por um simples ato de vontade. O retorno do 

passado nem sempre é um momento libertador da lembrança, mas um 

advento, uma captura do presente. (SARLO, 2007, p. 9) 

A passagem do tempo mostra as lacunas entre passado, presente e futuro. E nesse 

interstício, surgem as lembranças, seguidas do esquecimento. É preciso lembrar, não 

esquecer. Na lembrança nos tornamos o que somos. Assim, vem ocorrendo com os membros 

da Comunidade dos Arturos, que foram construindo sua memória e sua identidade a partir das 

lembranças, atraídas pela oralidade. 

Com relação às representações do passado através do testemunho, Sarlo (2007) indaga 

sobre a subjetividade dos discursos que vêm sendo produzidos pelas narrativas na atualidade. 

Suas análises se voltam para o exame em torno da confiança no “imediatismo” dos narradores 

que vivenciaram determinadas experiências. Nesse contexto, para melhor racionalizar a 

representação de uma experiência e resolver a questão da subjetividade do testemunho, Sarlo 

(2007, p. 119) finaliza suas reflexões reivindicando a literatura como um espaço em que “[...] 

o narrador pensa de fora da experiência [...]”, portanto exerce o papel daquele que relata os 

acontecimentos se mantendo afastado da verdade subjetiva. 

Ferreira (1991), assim como Zumthor (1997), defende a paridade entre memória e 

esquecimento e afirma que essa “dupla” simula uma “aparente oposição”. Para a autora, “[...] 

o esquecimento seria responsável pela continuidade, pela memória e até pela lembrança.” 

(FERREIRA, 1991, p. 15). Ela destaca o pensamento de Lévi Strauss que se refere ao 

esquecimento como uma quebra daquilo que poderia continuar na ordem mental, sendo ele 

“[...] responsável pela criação de outra ordem.” (FERREIRA, 1991, p. 15). 

Mais uma vez nos deparamos com relações que apontam ligações com a ideia de 

“rastros/resíduos”, defendida por Glissant (2005). Podemos dizer que, através dos 

rastros/resíduos, o negro africano, transplantado para as Américas, se reconstituiu e criou 
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uma nova ordem mental. Houve, no seu contexto, uma quebra da memória, “[...] para futuras 

e renovadas retomadas e reconstruções [...]”, dando lugar a um novo “fluxo de vida”. 

(FERREIRA, 1991, p. 15). Dessa forma, entendemos que, na história de vida e nas tradições 

negras africanas, houve um intervalo, uma pausa, uma quebra na memória para, em seguida, 

ser retomada, mas com outro formato, já que eles passaram a viver em outro espaço, se 

entrecruzando com outras culturas. 

Cada membro da Comunidade dos Arturos guarda em sua memória ‒ através das 

histórias que foram sendo contadas ao longo de sua existência ‒ os traços de um passado, 

marcado por sofrimento, dores e lutas, as quais ficaram guardadas, mas foram retomados 

pelas lembranças. As narrativas orais estabelecidas na Comunidade, as manifestações 

religiosas ‒ a Festa do Reinado ‒ propõem manter viva a memória ancestral e tradições 

arturas, com o propósito do não esquecimento. Não esquecer o passado para essa Comunidade 

significa manter, no presente, as lembranças de um tempo remoto. Um tempo em que um 

grupo de seres escravizados sofreu violências dolorosas, mas lutou e resistiu. Não esquecer é, 

também, se tornar um grande aedo, que passa a contar/cantar a história de vida de seus 

ancestrais, aprendendo e ensinando a resistir, pela fé, pela religiosidade e pela coletividade.  

Lembrar o futuro é, como diria Gagnebin (2006, p. 27), “[...] reconhecer nossa condição 

de mortais, condição tão incontornável como a exigência que ela implica: cuidar da memória 

dos mortos para os vivos de hoje.” Assim, mantendo viva a história de Arthur Camilo, através 

da palavra, os Arturos dialogam constantemente com a memória da Comunidade, 

assegurando-se de que o futuro terá sempre a “lembrança gloriosa dos mortos” (GAGNEBIN 

2006). O Reinado dos Arturos é o um “lugar” ideal para que a memória coletiva dos seus 

integrantes transborde as lembranças saudosas dos seus ancestrais. No Reinado dos Arturos, 

as contas do rosário de Nossa Senhora contam histórias de luta e de tradição. 

 



157 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ou  

Performances Arturas sob Salvaguarda 

O Reinado dos Arturos oferece inúmeras possibilidades de reflexão, em particular 

quando vislumbramos as diversas performances dessa Comunidade. Essa pesquisa mostrou o 

quanto foi importante e enriquecedor conhecer algumas das performatividades dos Arturos, 

envolvendo a interpretação da “teia de significados” daquela cultura. O trabalho em campo, 

assim como as valiosas leituras, foram imprescindíveis para aperfeiçoarmos nossas análises, o 

que nos auxiliou, sobremaneira, na construção do nosso objeto de pesquisa, que teve a teoria e 

a ciência como base de apoio para nossas interpretações. Acreditamos, dessa maneira, que 

nossas considerações, apontadas nesse estudo, servirão como fonte de consulta para jovens e 

crianças da Comunidade, que poderão, no futuro, usufruírem de mais material registrado 

sobre as performances arturas e compreender um pouco mais sobre sua história de formação e 

de origem. 

Enquanto construíamos este estudo, lampejos de imagens passavam em nossa mente, 

fazendo-nos recordar os passos ritmados da Festa: os pés batendo as gungas; braços erguendo 

aos céus em gestos que formavam uma cruz; corpos girando de um lado para o outro, 

coreograficamente direcionados ao chão, numa dança de fé, de amor e respeito à Virgem do 

Rosário e aos ancestrais. A magia e encanto da performance dos Arturos atraiu nosso olhar e 

nossa atenção, causando em nós um grande encantamento, mas, ao mesmo tempo, um 

interesse inquietante para compreender as intenções performáticas do Reinado, enredadas 

entre a dança e as ações de seus integrantes, o que nos instigou a realizar essa pesquisa. As 

lembranças desses momentos de construção retornarão a cada vez que flashs piscarem nossa 

memória, surgindo e desaparecendo com nosso imaginário, de maneira que rasto, 

esquecimento, apagamento, rememoração, reconhecimento, permanecerão guardados, mas 

vivos e intensos quando a recordação nos acordar. 

Esquecer, lembrar, rememorar são aspectos que, vez por outra, rodeiam as memórias 

individuais e coletiva da Comunidade dos Arturos. Isso tem sido um exercício constante entre 

os integrantes do grupo, que tem como propósito preservar o legado de Arthur Camilo. 

Manter as tradições e vivenciar as manifestações da Comunidade é um compromisso, uma 

entrega e uma responsabilidade muito grande, a qual, nem sempre, os jovens da atualidade 
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estão dispostos a assumir. A continuidade dessas tradições vem flutuando entre o esquecer e o 

relembrar, entre o estar lá, naquela vivência, e o não estar. Percebemos vários jovens na 

Comunidade vivenciando suas tradições, bastante compromissados com as responsabilidades 

suas no Reinado, como é o caso dos dançantes: Ian (15 anos), Melissa (19 anos), Ana Tereza 

(16 anos) e do capitão Thiago (atualmente com trinta e dois anos de idade; coroado capitão 

aos dezesseis). Esse último, em lúcido depoimento, contou-nos um pouco da sua experiência 

como capitão e de como ele foi se preparando para essa função ao longo dos anos. Durante o 

diálogo com esses jovens, foi fácil o entendimento de como eles estão ligados com a 

Comunidade e suas tradições. Além disso, demonstram grande interesse em aprender com os 

mais velhos, não só sobre o Reinado, mas, como também, sobre os fazeres e saberes da 

tradição Artura.  

Entretanto, há outro número considerável de jovens que, segundo informações dos mais 

velhos, têm pouco ou quase nenhum envolvimento com a Festa. Esses jovens se sentem mais 

atraídos pelo sedutor mundo contemporâneo, e isso, certamente, por conta dos estímulos 

disponibilizados pelas variadas tecnologias existentes atualmente. Tais atrativos causam 

grandes preocupações em relação ao futuro da Comunidade. Cada vez mais os mais velhos se 

sentem apreensivos quanto aos atrativos dos tempos hodiernos. Os conflitos sociais, 

vivenciados entre as várias gerações da família de Arthur Camilo, vêm se estendendo com o 

passar dos anos. A vida cotidiana vem, gradativamente, entrelaçando-se às tradições 

populares da Comunidade, colocando em risco a ideologia de sua gênese e os princípios de 

união, força, religiosidade, fé e coletividade, instituídos quando de sua formação. Diante 

dessas questões os atuais dirigentes da Comunidade possuem como proposta primordial o 

planejamento de ações que visem preservar, e/ou dar prosseguimento às tradições populares 

dos filhos de Arthur Camilo. Trata-se de um grande desafio, sobretudo no que toca uma 

questão: manter o sentido da tradição. A preocupação maior dos capitães e mestres tem sido 

cuidar para que, no futuro, a Comunidade não sofra as consequências de uma fragmentação 

familiar ou um empobrecimento de suas tradições. 

A busca por alternativas que visem contornar esse momento conturbado na vida social e 

cultural da Comunidade envolve algo muito especial e que foi possível apreendermos, após 

uma espécie de imersão entre os Arturos. A preocupação não é somente dos membros mais 

velhos da família Artura. Os adultos jovens já sentem isso quando o contato mais direto com 

outras realidades fica cada vez mais evidente. Everton, conhecido na Comunidade por 

Tequinho, capitão da guarda do Moçambique, atualmente com 31 anos de idade, é um 
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exemplo da força jovem na luta em favor da manutenção das tradições arturas. Tequinho vem 

atuando efetivamente, tanto nas questões do Reinado, quanto nas ações sociais da 

Comunidade. Ele se tornou referência para as crianças e adolescentes, os quais vêm sempre ao 

seu encontro interessados em entender fenômenos da Festa. Sua maneira de dirigir-se aos 

jovens, calma e tranquila, sem muito rigor e sem repressão, tem gerado resultados positivos 

no resgate daqueles que, por uma razão ou por outra, “abandonam” o Reinado.  

Compreendemos, de uma maneira geral, que os jovens da Comunidade sentem orgulho 

por serem considerados “um Arturo”. Na verdade, para todos os membros daquele grupo de 

pessoas, ser “um Arturo” é ser diferente do cidadão comum em uma cidade como a de 

Contagem; é ter uma cultura que preserva o respeito aos ancestrais e aos Santos de devoção; é 

manifestar em cortejo uma tradição; é reconhecer a importância e o valor daquela cultura para 

a cidade, o estado e até mesmo para o país; é sentir o prazer de explicar para os interessados 

que lhes procuram o que é ser “um Arturo” e o que significa fazer parte desse contexto. 

Vários jovens arturos já enfrentaram discriminação nas escolas por pessoas que desconhecem 

a cultura daquela Comunidade e criticam a forma como eles se manifestam. Entretanto, não se 

envergonham em afirmar que são “um Arturo”; ao contrário, a maioria faz questão de explicar 

quem são, o que fazem e porque fazem. O Jovem Ian, por exemplo, contou-nos que quando 

seus colegas de escola perceberam que ele dançava no Reinado, disseram que ele fazia parte 

de um grupo que faz uso de “macumbaria”. Ian, embora não seja filho de sangue de “um 

Arturo”, se sente como tal em suas ações e emoções. Ele não se intimidou com o deboche 

sofrido na escola e saiu em defesa da Comunidade: apresentou em aula um CD contendo um 

filme documentário sobre os Arturos, explicou sobre os rituais da Comunidade e, a partir daí, 

segundo nos informou, passou ser mais respeitado na escola, inclusive alguns colegas de 

escola, assim como um professor, foram assistir a sua performance na Festa do mês de 

outubro/2018. 

Além da busca por uma maior interação familiar entre os integrantes da Comunidade, 

outras medidas vêm sendo tomadas há alguns anos, com a intenção de atrair a atenção da 

juventude. Dentre elas, destacamos a constituição do grupo artístico de jovens, denominado 

Arturos Filhos de Zambi, o qual trabalha percussão, dança-afro e o teatro em torno da história 

do negro. Os jovens da Comunidade atuam ainda nas Oficinas de Instrumentos musicais, 

ocasião em que fornecem, para grupos de visitantes interessados, orientações de como tocar 

os tambores e outros instrumentos utilizados nas manifestações. Além disso, foi construído 

um campo de futebol na área da Comunidade, onde seus integrantes promovem competições 
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internas, lotando o campo com frequência. Nas interações que ocorrem entre arte, esporte e 

vida social dos membros da Comunidade, certamente, há intervalos em que os mais velhos 

fazem uso da palavra para contar um fato ou outro do passado, trazendo à tona a memória dos 

antepassados.  Ações dessa natureza, seguramente, resultam em respostas positivas para a 

manutenção dessa cultura. Acreditamos, também, que a conduta de promover a participação 

mais efetiva da juventude nos rituais, assim como a procura por maneiras de atraí-los para 

junto da tradição é uma solução que tende a minimizar os impactos futuros relacionados à 

manutenção dessa tradição popular.  

Nossas observações nos fizeram crer que as gerações mais novas têm um grande desafio 

e uma longa missão: desenvolver formas de sobrevivência da tradição e, ao mesmo tempo, de 

acolhimento do complexo mundo contemporâneo. Os jovens atuais serão os futuros 

mensageiros dessa tradição. Serão eles os responsáveis por dar prosseguimento aos rituais 

Arturos. As gerações futuras conhecerão a história de vida de Athur Camilo, assim como as 

tradições populares da Comunidade, a partir das narrativas da geração jovem. No ano de 

2014, o Reinado de Nossa Senhora do Rosário foi declarado “Patrimônio Cultural e Imaterial 

de Minas Gerais”, título conquistado através de iniciativa e interesse dos membros Arturos. 

Esse título favorece a Comunidade nas questões das políticas públicas oferecidas pelo 

município de Contagem e pelo estado de Minas Gerais, tanto financeiramente quanto em 

melhorias dos espaços da Comunidade, assim como reconhece o valor daquela cultura. 

Todavia, não garante a continuidade de seus ritos, razão do envolvimento constante daquelas 

pessoas mais antigas dentro da Comunidade, no intuito de buscar a preservação da memória e 

das tradições populares. Nesse sentido, incluir o jovem em seus projetos é uma tarefa 

fundamental e assertiva nas ações atuais dos membros Arturos.   

O “Plano de Salvaguarda” é uma ação e um documento que visa assegurar e garantir as 

práticas culturais dessa Comunidade. Esse “plano”, bem como outras demandas criadas pelos 

integrantes daquele grupo, representa a capacidade evolutiva de seus membros, cujos 

descendentes vem atuando progressivamente no sentido de por em prática seus projetos e 

interesses. A Festa de Nossa Senhora do Rosário e seu Reinado, realizada de forma plena, 

capaz de reunir multidão de pessoas, é um exemplo da proposta dos Arturos em manterem-se 

firmes nas tradições de sua cultura. O Reinado dos Arturos é “lugar” da memória. Ele traz à 

tona a história daquele povo; “acorda” a memória coletiva do grupo a cada vez que as guardas 

se reúnem em cortejo, homenageando a Virgem do Rosário e estabelecendo contato espiritual 

com seus antepassados. A memória dos Arturos se manifesta no canto, na dança, nos gestos, 
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nos movimentos corporais, nos tambores, nos lugares sagrados e na voz, que dialoga com a 

história ancestral, através das letras de suas canções. Os atos que integram o Reinado dos 

Arturos trazem de volta a acumulação de uma vivência que repica, através dos sons das 

caixas. Portanto, imbuídos por um desejo, os integrantes da Comunidade dos Arturos lutam 

para preservar o legado de Arthur Camilo; lutam para manter a tradição e sentido da festa. E 

isso foi verificado no nosso convívio com a Comunidade. Percebemos que a maioria de seus 

integrantes se alimenta de uma fé e uma religiosidade enorme, o que lhes dá conforto em 

momentos de angústia. A crença também lhes dá esperança para solução dos enfrentamentos 

do amanhã. Sabemos, no entanto, que a tradição é movente. Nela as matrizes são reordenadas 

ou passam por novas articulações. A capacidade de assimilar essa metamorfose da tradição se 

mostrou nítida quando nos deparamos com as reflexões de alguns dirigentes quanto ao futuro 

da tradição: eles se perguntam quem vai substituí-los ou quem vai assumir o compromisso de 

levar adiante aquela tradição. Eles entendem que é necessário fazerem exercícios sistemáticos 

quanto à passagem de ensinamentos para os mais novos. Mas, mesmo reconhecendo que esses 

movimentos fazem parte das mudanças necessárias para uma readaptação na tradição, os 

integrantes da Comunidade afirmam que o Reinado não é deles. Para eles, o Reinado é um 

fenômeno espiritual. Assim, acreditam, também, que Nossa Senhora do Rosário terá sempre 

uma luz que mostrará o caminho. Dessa forma, eles confiam e esperam que ela, certamente, 

mostrará a solução para os seus problemas atuais. 

A grandiosidade e relevância do Reinado dos Arturos suscitam inspirações, elevam 

nossa alma de estudiosos e nos estimulam “contar” essa história. Faz-nos, ainda, refletir sobre 

a força identitária desses descendentes de estrangeiros em terra de estrangeiros que somos 

todos nós nesse Brasil multicultural. Um Brasil que nos faz sentir forasteiros diante de sua 

pluralidade cultural e que muito tem a ser explorada. A magnitude da Festa do Reinado de 

Nossa Senhora do Rosário, da Comunidade dos Arturos, nos mostrou o quanto ainda se tem a 

explorar em termos de culturas.  

Encerramos este estudo com o sentimento de que a riqueza do Reinado dos Arturos, 

assim como o leque de potencialidades, concebido a partir de ações performativas dos seus 

integrantes, certamente darão conta para a solução dos desafios que a geração atual vem 

enfrentando nesse complexo e emaranhado mundo contemporâneo, salvaguardando, dessa 

forma, as performances e as tradições dos Arturos. Nossa certeza se apoia nos laços que ligam 

a energia espiritual existente entre as relações arturas. Essa energia não cessará a “gira” do 

Rosário, porque ela reúne a trindade: amor, respeito e força, resultando na interseção Pai x 
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filho x Espírito Santo, representados, a nosso ver, por: memórias de Arthur Camilo (Pai) 

versus gerações (Filho) versus resistência e fé (Espírito Santo). 
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APÊNDICE A: 

 CICLO DO REINADO DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - Atividades da comunidade 

dos Arturos 

 

ABERTURA DO REINADO 

 Início: sábado da Aleluia de cada ano. 

Atividades no dia do Início: 

 Reza do terço.  

 Ritual do Candombe com o toque dos tambores sagrados. 

 Encontro das guardas do Congo e do Moçambique na Capela. 

 Cortejo das guardas nas casas de autoridades (ou casas paternas). 

 Visita aos pontos sagrados (“pontos de contemplação”) existentes na 

comunidade. 

 Retorno à capela para agradecimento do dia. 

Com o Reinado aberto – compromissos: 

 Primeiro compromisso: Participar da festa de São Jorge na capelinha de Nossa 

Senhora da Conceição, localizada nas imediações da comunidade. Esse acontecimento 

ocorre, geralmente, no final do mês de abril. 

 Segundo Compromisso: participação na festa de São Benedito na cidade de 

Aparecida-S.P. 

 Terceiro compromisso: festa da abolição, que é realizada no segundo domingo do mês 

de maio – evento que coincide com o dia das mães. Essa festa é realizada para rememorar a 

“liberdade” dos negros escravizados. O evento é realizado com a participação de 

autoridades locais, como Prefeito, Vice-Prefeito, Secretário de Cultura, além de outras 

pessoas ligadas às questões políticas e sociais da cidade, assim como membros de ação 

ativista negra.  

 Outros Compromissos: Entre o mês de maio e o mês de Novembro: Os grupos de 

“Congado” dos Arturos visitam outros grupos de “Congado” como forma de pagamento da 

presença desses grupos que participam, juntamente com os Arturos, de suas festas: 

“Abolição” e “Nossa Senhora do Rosário”. Essas interações acontecem até o mês de 

novembro. Ao todo a comunidade visita entre 20 a 30 grupos de “Congado”anualmente, 

assim como recebe em suas festas aproximadamente o mesmo número de grupos. Além 

dessas visitas, as guardas, quando solicitadas, ajudam no pagamento de promessas, com 

hasteamento de bandeiras do Santo de devoção, ou com a reza do terço; participam de 

missa conga; participam de eventos acadêmicos e de festas folclóricas. 

 

Com o Reinado aberto – A FESTA: 

 Data da Festa: Em início mês de outubro, no segundo domingo do mês, próximo ao 

dia sete, data em que se celebra o dia de Nossa Senhora do Rosario. 

 Duração: Oficialmente a Festa tem duração de três dias, entretanto, algumas 

atividades são realizadas pelas guardas, antes de darem início ao evento, a saber: 

 Quinze dias antes da Festa: Ritual de Levantamento da Bandeira de Aviso, na 

Casa da Cultura Nair Mendes Moreira, Igreja de Nossa Senhora do Rosário e na 

Comunidade. 

 Novena – realizada na capela da Comunidade, e na Igreja Matriz de Nossa 

Senhora do Rosario. 

 Sexta-feira que antecede ao domingo da Festa: Ritual do Candombe à noite para 

abertura da Festa ‒ momento sagrado de ligação com a ancestralidade. 
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 Atividades da Festa: 

 Hasteamento das Bandeira de devoção: sábado à noite nos seguintes locais, pela 

ordem: no adro da Igreja do Rosário; no cruzeiro da entrada da Comunidade; diante 

das casas de autoridades (ou casa paterna), em frente à Capela. 

 Matina: Ritual que ocorre às 4 horas de domingo anunciando a chegada da 

festa. 

 A Festa: Após o ritual da matina, a partir das 09 horas, inicia-se o cortejo das 

guardas em direção à Igreja do Rosário para participação da missa Conga com a 

presença das guardas visitantes; cortejo de retorno à Comunidade reunindo todas as 

guardas; almoço de confraternização; encerramento do dia com procissão das guardas 

levando andores com Santos até a Igreja do Rosário e despedindo-se dos visitantes. 

 Encerramento: segunda-feira, com uma celebração eucarística na Capela; 

cortejo das guardas nos espaços da Comunidade; almoço de confraternização; cortejo 

em direção à Igreja do Rosário e Casa da Cultura para iniciar o descimento das 

bandeiras; retorno à Comunidade quando são descidas as demais bandeiras, exceto a 

bandeira de Nossa Senhora do Rosário em frente a Capela. 

 Descoroação dos reis e rainhas que participam do evento.  

 Coroação de rei e rainha festeiros para o próximo anto (quando for o caso).  

 Descimento da última bandeira representada pela Virgem do Rosário quando a 

Festa é finalizada. 

FECHAMENTO DO REINADO 

 O reinado é fechado no período entre inicio de dezembro até o período da quaresma. 

Durante esse período os tambores sagrados não tocam, permanecendo guardados na sala 

anexa à Capela. Embora não saiam da sala durante o período em que o Reinado está 

fechado, os tambores passam por cuidados e manutenção periódicas, ocasião em que a 

pessoa designada para essa tarefa visita a referida sala para “cuidar” dos tambores. 

OUTRAS ATIVIDADES DA COMUNIDADE DOS ARTUROS 

 Quando acontece a festa de João do mato ela se dá no dia 08 de dezembro. Não é uma 

festa constante. Ela acontece quando tem plantação de alimentos na comunidade e quando 

há uma necessidade de registros e/ou de ensinamentos sobre a manifestação. 

 A Comunidade realiza também a festa da Folia de Santo reis e de São Sebastião, 

manifestação cultural realizada pelos seus integrantes entre o período de 20 de dezembro 

até 20 de janeiro. Esta atividade encerra-se com a festa de São Sebastião no dia 20/01. O 

encerramento é feito com a reunião do grupo da folia de reis que visita as casas, tocando 

instrumentos diversos, cantando e dançando. O ritual de folia de reis na comunidade se 

encerra com um almoço de confraternização. 

 Apresentação de teatro, dança afro e percussão do grupo Artístico, composto por 

jovens da Comunidade, denominado “Arturos Filhos de Zambi”. Essas apresentações não 

possuem uma agenda pré-determinada, ocorrendo quando são convidados para 

representarem diante de um público interessado. 
Obs.: Essa tabela foi elaborada pela pesquisadora, sob a orientação e coordenação de Jorge Antônio 

dos Santos e Maria Goreth Herédia Luz, integrantes da Comunidade dos Arturos. 
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APÊNDICE B: 

ORGANOGRAMA DA HIERARQUIA DO REINADO DA COMUNIDADE DOS 

ARTUROS - PERÍODO: 2017/2018 

POSIÇÃO TÍTULO POSIÇÃO TÍTULO 

Primeira Capitão Mor e Patriarca: 

- Mario Braz da Luz 
Segunda Capitão Regente: 

- primeiro Antônio Maria da Silva 

- in memoriam - falecido em julho 

de 2018 (Aguardando definição de 

seu sucessor). 

- 2º - Luiz Justiniano da Silva 

(Luizão). 

Terceira Trono Coroado: 

- rei e rainha do Império – (Rei: Luciano - rainha a substituir) 

- rei e rainha Congo - José Maria Maciel e Maria Lucia da S. Santos. 

Outros Reis: 

- rei e rainha de São Sebastião (João Pio e Anaise ) 

- rei e rainha da Estrela Guia (Raimundo e Goreth ) 

- rei e rainha de Santa Efigênia (Paulo Sergio  e Vilmeire ) 

- rei e rainha de São Benedito (Abrão e Maria das Graças) 

- rei e rainha festeiros do ano  

- rainha da Paz (Tereza) 

Quarta Ministros: 

- Jorge Antonio dos 

Santos 

- Antônio Eustáquio da 

Silva 

Quinta Capitães da Guarda de Congo: (*) 

- José Bonifácio da Luz (Bengala) 

- Manoel dos Santos 

- Carlos Antonio da Luz (Dunga) 

- Maria das Mercês (Ninita) 

Sexta primeiro Capitão: 

- Joel Catarino da Silva  
Sétima 2º Capitão: 

- Francisco Romão da Cruz 

Oitava Demais Capitães: 

-Thiago Antonio da Silva Santos (Moçambique) 

- Everton Eustaquio da Silva (Moçambique) 

- Joaquin Bonifacio daLuz (Moçambique) 

-José Marcelino da Silva (Moçambique) 

 -Maria Isabel (Congo) 

-Delma Erenita (Congo) 

-Silvana Rosário (Congo) 

-Miriam Regina (Congo) 

-Eliane Maria (Congo) 

-Diego Leandro (Moçambique) 

-Pedro Henrique (Moçambique) 

Nona Caixeiros e Dançantes (vassalos) 

Obs:  
 Além dos integrantes acima referidos, o Reinado compõe também Fiscais, Cozinheiras, Atendentes 

de cozinha. 

 Essa tabela foi elaborada pela pesquisadora, sob a orientação e coordenação de Jorge Antônio dos 

Santos e Maria Goreth Herédia Luz, integrantes da Comunidade dos Arturos.  
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APÊNDICE C: 

RESUMO DOS PRINCIPAIS DIÁLOGOS REALIZADOS COM MEMBROS DA 

COMUNIDADE 

NOME RESUMO DO DIÁLOGO 

Antônio Maria da Silva 

 Ocupação: Primeiro Capitão 

Regente da Guarda do 

Reinado. 

 Relação com a Comunidade: 

Filho de Artur Camilo dos 

Santos. Faleceu no mês de 

julho/2018. 

 Reflexões sobre o comportamento dos dançantes 

atualmente. “É uma dança com fé. Portanto, quando um 

“congadeiro” estiver dançando, deve fazê-lo com fé”. Para 

ele hoje “o povo ta dançando pro público”. 

 “por sentido” na festa, ou seja, saber o que está fazendo. 

Entender a Festa e toda sua simbologia. 

 Relatou-nos sobre o mito do aparecimento da Virgem no 

mar. 

 Everton Estáquio dos 

Santos 

 Relação com a Comunidade: 

Bisneto de Arthur Camilo 

 Assumiu a função de capitão aos 15 anos e tem grande 

responsabilidade na vida social dos jovens e crianças na 

Comunidade. Atua ativamente com esse grupo de pessoas 

no intuito de ensiná-los o que tem aprendido, assim como 

busca alternativas para atrair os jovens para as tradições 

arturas. 

 Defende o diálogo como a melhor maneira de conduzir os 

conflitos internos. 

Jorge Antônio dos Santos 

 Ocupação: Ministro do 

Reinado, Capitão da Guarda 

de Moçambique, Diretor 

Social da Comunidade, 

Membro da Diretoria da 

Irmandade Nossa Senhora do 

Rosário. 

 Relação com a comunidade: 

casado com Rosangela, 

bandeireira da Guarda 

Moçambique. Filha do 

capitão-regente Antônio 

Maria da Silva 

 Nosso primeiro porta-voz com a Comunidade.  

 Longos diálogos, quando foi nos explicado com detalhes o 

funcionamento da comunidade (hierarquia familiar), as 

pessoas quem ocupam os cargos no Reinado. 

Especificidades da Festa, posição das guardas, maneira 

como ocorre as cerimônias, sentimento religioso. 

Resistência e luta do negro. As funções do corpo e da voz na 

manifestação. As transformações da festa ao longo dos anos. 

 A força da voz no momento do canto. 

 Esclareceu a maioria das dúvidas que tivemos durante o 

período em que assistíamos as manifestações. 

José Bonifácio da Luz (Zé 

Bengala) 

 Ocupação: Mestre e capitão 

da guarda do Congo 

 Relação com a Comunidade: 

Filho de Maria da Conceição 

(Tetane). Neto de Arthur 

Camilo. 

 Explanação sobre a mudança de titulação da Comunidade a 

qual assumiu o título de Quilombola. Segundo Zé Bengala a 

documentação para oficialização desse título está em 

tramitação nos órgãos competentes. Porém, a Comunidade 

já goza de alguns benefícios, privilégios e maior respeito, a 

partir dessa alteração. 

 Explicou-nos também sobre o comportamento do corpo 

arturo durante a manifestação. Segundo ele há uma forte 

ligação espiritual com o corpo na festa; atração essa que ele 

não consegue explicar claramente como se dá, mas sente 

uma mudança em seu corpo no momento da dança.  

José Maria Maciel 

 Ocupação: rei Congo do 

Reinado. 

 Relação com a Comunidade: 

amigo da família há 50 anos. 

 

 Contou-nos a história da construção do pavilhão de 

refeições; da pavimentação das ruas; da ligação de água 

encanada, assim como da instalação de postes de iluminação 

nas ruas da Comunidade. 

 Segundo Sr. José Maria os recursos para essas melhorias são 

provenientes do auxílio de um político da cidade. Ele 

explicou-nos também que, a partir do primeiro contato com 
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esse político e dos benefícios que receberam, a Comunidade 

entendeu a necessidade de buscar recursos,além de criarem 

projetos que atendam suas demandas.  

Maria Auxiliadora da Luz 

(Dodora) 

 Ocupação: rainha de 13 de 

maio.  

 Relação com a Comunidade: 

Esposa do Sr. Mário 

(benzedor). Mulher mais 

velha da comunidade. 

 

 

 Em sua experiência no Reinado começou como dançante, 

passando a capitã, até chegar ao posto de rainha de 13 de 

maio.  

 Ela disse-nos que, apesar de não ser descendente direto de 

Arthur Camilo, tem muito respeito à sua pessoa e assumiu o 

Reinado com muito amor. De sua vivência no Reinado ela 

tem muitas lembranças boas e relatou-nos várias histórias 

interessantes. Uma delas é o episódio em que cruzou com 

uma pessoa “estranha” durante o cortejo. Essa pessoa, 

segundo ela, tentou desafiá-la, através do canto (ato comum 

de ocorrer entre capitães durante a manifestação), mas ela 

não sabia responder àquela provocação e foi socorrida pelo 

experiente “Cumpadre Antônio”(capitão regente). 

 Dodora se preocupa com o futuro da Comunidade e roga aos 

jovens que tenham mais amor, mais respeito e mais união. 

Maria Goreth Herédia da 

Luz. 

 Ocupação: rainha Estrela 

Guia – guarda de 

Moçambique.- Membro do 

Conselho da Irmandade 

Nossa Senhora do Rosário. 

 Relação com a comunidade: 

casada com o filho do Sr. 

Mário Braz da Luz, 

descendente da primeira 

geração da família de Arthur 

Camilo. 

 Tivemos vários encontros com a Maria Goreth. Foi nossa 

segunda porta-voz na Comunidade, depois do mestre Jorge. 

Apresentou-nos às pessoas com quem dialogamos. 

 Preocupação com relação ao futuro da comunidade, no que 

diz respeito às práticas culturais a serem assumidas pelas 

gerações que estão chegando.  

 Tem sido, e ainda será um desafio muito grande preservar as 

tradições. 

 O Reinado não pertence aos Arturos. Ele é espiritual. Nossa 

Senhora do Rosário ilumina e sinaliza o futuro. 

 Como o mestre Jorge, esclareceu grande parte de nossas 

dúvidas com relação à manifestação. 

Maria Lúcia da Silva Santos 

 Ocupação: rainha Conga do 

Reinado. 

 Relação com a Comunidade: 

filha de Antônio Maria 

(regente) e neta de Arthur 

Camilo. 

 

 Comentou sobre sua vivência com o pai e aprendizado que 

ficou após sua morte. Segundo ela, em seus últimos dias de 

vida, Sr. Antônio, quando conseguia, conversava muito com 

os filhos sobre o Reinado. Pedia para manterem aquela 

tradição e não deixar morrer. 

 Maria Lucia disse-nos ainda que tem pensado nas últimas 

palavras do pai e procura entender a mensagem que ele 

deixou. É preciso juntar os “caquim” da memória para 

acompanhar o “rasto” dele. 

 Está muito confiante de que a Comunidade irá resgatar 

vários dos jovens que deixaram de participar das 

manifestações tradicionais do grupo. Também se sente  

muito feliz porque a filha irá “pegar a coroa” de rainha 

festeira  e o filho prometeu voltar “para o ano”. 

Mário Braz da Luz  

 Ocupação: mestre e capitão 

mor do Reinado. Benzedor 

oficial da Comunidade.  

 Relação com a Comunidade: 

Filho de Arthur Camilo 

(único filho vivo). 

 

 Explicou-nos como faz a benzedura; quais plantas ele utiliza 

e qual mal elas curaram. Segundo o Sr. Mário a prática da 

benzedura vem reduzindo consideravelmente, o que lhe 

deixa preocupado, visto que, se os mais novos não se 

interessarem em aprender, esse saber pode  deixar de existir. 

 Sr Mário também se preocupa com as mudanças que vem 

ocorrendo nas tradições arturas, especialmente o 

afastamento dos jovens, bem como as novas práticas 

religiosas que vem sendo cultuadas na Comunidade. 

Marcos Eustáquio dos Santos  Marcos se preocupa com os desafios que a Comunidade vem 
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 Ocupação: Presidente da 

Irmandade Nsa. Sra. do 

Rosário. Dançante da guarda 

do Moçambique. 

 Relação com a Comunidade: 

bisneto de Arthur Camilo. 

passando na questão do afastamento da juventude. Ele 

acredita que, quanto mais o jovem se sentir atraído pela 

manifestação, melhores são as chances de ele permanecer. 

Por isso têm procurado, juntamente com os demais 

dirigentes, promover ações que estimulem a participação do 

jovem. 

 Como Presidente de uma entidade jurídica possui diversas 

atribuições o que demanda muito do seu tempo. Pretende, 

quando terminar seu mandato, se envolver mais com os 

projetos da Comunidade a fim de que seja dado sequencia na 

sua execução. 

Thiago Antônio da Silva 

Santos 

 Ocupação: Capitão da guarda 

de Moçambique.  

 Relação com a Comunidade: 

filho do mestre Jorge e neto 

de Sr. Antônio (regente). Por 

sua vez, bisneto de Arthur 

Camilo. 

 Como Everton (Tequinho) tornou-se capitão ainda 

adolescente e assumiu, muito jovem, várias 

responsabilidades com o Reinado.  

 Relatou-nos que aprendeu muito com o avô e com o pai, 

pessoas bastantes experientes. Sempre que podia trocava 

conversas com o avó e esse ensinava-lhes “muitas coisas”. 

 Thiago comentou também que adquirir conhecimento e 

experiência na tradição dos Arturos é uma tarefa que cabe ao 

jovem buscar. Tem que partir do jovem o interesse em 

aprender. Os mais velhos, segundo ele, estão sempre 

dispostos a ensinar, mas só o fazem se houver o desejo do 

jovem de buscar os saberes. 
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ANEXO A – IMAGENS ILUSTRATIVAS – REINADO DE NOSSA SENHORA DO 

ROSÁRIO - COMUNIDADE DOS ARTUROS 

  

Tambores Sagrados: Santana, Santaninha e Jeremia 

Fonte: http://iepha.mg.gov.br/index.php/component/phocadownload/category/14-comunidade-dos-arturos 

Bandeiras hasteadas 

Fonte: acervo da pesquisadora (2017) 

Casa paterna 

Fonte: acervo da pesquisadora (2017) 

Caixas 
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Coroas de reis e rainhas 

Participação das crianças no Reinado 

Fontes: acervo da pesquisadora (2017) 

Adereços 
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Confecção de Quitutes – Pavilhão de Refeição 

Fontes: acervo da pesquisadora (2017) 

Ações Políticas Reunião da Irmandade 

Casa da Cultura Nair Mendes Moreira  
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ANEXO B – SELEÇÃO DE IMAGENS DA MÍDIA COMUNIDADE DOS ARTUROS 

Divulgações sobre a Comunidade dos Arturos em  Redes Sociais  

 

Fonte: Imagens 1, 2 e 3: Instagram: @gtadeu  (2018); Imagem 4: Instagram: 

prefcontagem @ilmabroilo; Imagem 5: Facebook: Pedro Mayworm 
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