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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como intenção construir um perfil biográfico de Américo 
Álvaro dos Santos, a partir de sua participação no teatro amador de São João 
del-Rei, do início do século XX. O objetivo foi perceber, através da presença do 
mulato Américo dos Santos, como, quando e onde outros negros ou 
afrodescendentes participaram desse teatro. O biografado viveu nessa cidade 
nas primeiras décadas do século, ou seja, pouco tempo após a abolição da 
escravatura. Por essa razão, acreditamos ser importante destacar sua 
presença como um mecenas, numa época em que o negro tinha poucas 
oportunidades para a ascensão social e econômica. Os dados biográficos 
levantados e analisados sobre Américo dos Santos foram obtidos a partir de 
várias fontes. Mas as principais foram o livro escrito pelo amigo e são-joanense 
Antônio Guerra, muitos dos álbuns confeccionados por este, que trazem 
enorme quantidade de recortes de jornais da época, nos quais encontramos 
citações do nome de Américo, exercendo a função de mecenas e entrevistas 
realizadas com alguns de seus netos. 
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 Américo Álvaro dos Santos, teatro amador, biografia e memória. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

This work aims at constructing a biographic profile of Américo Álvaro dos 
Santos, about his participation in the amateur theatre of São João del-Rei, in 
the beginning of the twentieth century. The purpose was to think, based on the 
mulato Américo dos Santos, how, where and when other black people 
participated at this theatre. This person lived in this city in the first decades of 
the last century, that is, short time after the end of slavery. Because of this, we 
think that Américo being a maecenas is an important fact. In this period black 
people were very discriminated and had few opportunities to ascend social and 
economically. The biographic data about him were obtained in many sources. 
The main wellspring of informations was a book written by his friend Antônio 
Guerra, some scrapbooks made by him, that contain many news and notes 
from newspapers of that time, where it is mentioned the name of Américo as a 
maecenas, and also interviews with his grandchildren. 
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Introdução 

 

 

 

 



Na pequena São Vicente de Minas, cidade ao sul do estado, nasceu um 

grupo de percussão e dança chamado “Lata Viva”, composto basicamente por 

afrodescendentes. Ele foi criado no ano 2000 como um projeto social da 

prefeitura, que tinha como objetivo diminuir os riscos sociais que cercam os 

jovens das periferias. A intenção era descobrir e desenvolver o lado artístico 

desses jovens através da percussão, produzida a partir de material reciclado. 

No ano seguinte, o projeto passou para as mãos do Colégio Marista, 

instalado no município, graças a um convênio entre Maristas (UBEE), Estado 

de Minas Gerais e Prefeitura. No início, o grupo foi coordenado pelo jovem 

autodidata e instrutor de música André Cobucci, que permaneceu nessa 

atividade até 2006.  

Com a saída dele, a comunidade Marista, inconformada com o término 

de tão feliz projeto, fez de tudo para reabilitá-lo e contrataram um educador 

social para retomar o “Lata Viva”.  

Mas o que este grupo tem a ver com esta dissertação? O educador 

social contratado fui eu e foi o trabalho realizado com ele que me inspirou a 

pesquisar, de algum modo, manifestações da cultura negra. Em 2007, fui 

contratada pelo Colégio Marista, tendo como grande missão, dar continuidade 

aos trabalhos do “Lata Viva”. Fiquei no cargo até 2010 quando, com a oferta da 

bolsa, tive que me afastar do cargo para me dedicar totalmente à dissertação.  

Anteriormente, em 2003, já havia trabalhado com o grupo em parceria 

com o professor de percussão já mencionado, mas, nessa época, minha 

função era somente a de professora de dança afro.  Só em 2007, estando de 

fato à frente do grupo, pude observar a existência de jovens muito talentosos e 

que não teriam revelado suas habilidades, caso o grupo não existisse. Ao 

mesmo tempo, eu notava que grande parte dos membros não tinha muita 

motivação e nem consciência de que eram financiados por uma instituição que 

os via de um modo muito especial, investindo neles de várias maneiras. Foram 

muitas oficinas, viagens e encontros realizados para motivá-los. 

O problema foi que eu não entendia nada de música, nem de percussão, 

vi que os jovens (adolescentes entre 12 e 20 anos) precisavam de um instrutor 

da área, uma vez que não possuíam autonomia musical suficiente para 

seguirem adiante com os ensaios. Durante algum tempo, pude contar com 

voluntários da comunidade, ex-integrantes mais experientes do grupo, para 



trabalhar com a percussão, enquanto eu trabalhava com a dança e, sobretudo, 

com outras questões. 

 Percebi que eles possuíam problemas graves a enfrentar: baixa 

autoestima, sentimento de inferioridade e falta de interesse e descrédito pelas 

raízes da cultura negra. Tentei muito discutir e trabalhar essas questões, mas 

não vi muito resultado. Parecia haver uma resistência ao novo, à provocação. 

Vi que preferiam dar continuidade às mesmas condições de vida de suas 

famílias. A maior parte acomodada a uma situação de exploração e de falta de 

perspectivas de estudo e trabalho, além da gravidez precoce e evasão escolar, 

entre outras. Sinto que por piores que fossem essas condições, para eles era 

muito mais fácil e cômodo repeti-las, pois um futuro diferente, parecia provocar 

medo e insegurança.  Sei que o trabalho social é dispendioso, por isso a 

dificuldade de encontrar parcerias. Mas também notei que, entre os membros, 

poucos estavam dispostos a tentar mudar, ousar. Por fim, vi que não conseguia 

agir sozinha num grupo que variava constantemente de membros e de número, 

chegando a possuir 45 jovens. 

 Incapaz de ensinar música, sendo esta, o eixo do grupo, em 2009 me 

senti enfraquecida sem a colaboração dos voluntários e pensei que se eu 

pesquisasse e desenvolvesse um trabalho que se voltasse para aspectos 

ligados à história cultural negra, talvez estivesse contribuindo, de algum modo, 

para mudar o quadro de cegueira e comodismo que acomete algumas 

comunidades e regiões, no que se refere à difusão e valorização de nossas 

“culturas”. Percebi que, mesmo com a criação da lei 10.639/031, a maior parte 

dos educadores não era conscientizada e motivada a trabalhar com a questão 

dentro e fora de sala, o que me apontava muito trabalho pela frente. 

Mas uma outra experiência, a acadêmica, também me influenciou na 

decisão do tipo de trabalho a ser desenvolvido. A partir do meu primeiro 

contato com pesquisa na graduação, de 2004 a 2006, como bolsista de 

iniciação científica da FAPEMIG, pude notar que este seria um caminho novo e 

                                                
1 Lei que exige que todas as escolas públicas e particulares da educação básica ensinem aos 
alunos conteúdos relacionados à história e à cultura afro-brasileiras. Desde o início da vigência 
da Lei, em 2003, a temática afro-brasileira se tornou obrigatória nos currículos do ensino 
fundamental e médio. 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&interna=1&id=9403, 
acessado em 12 de julho de 2010. 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&interna=1&id=9403


extremamente rico para uma formação acadêmica mais consistente, devido à 

abertura teórica e científica que se apresentava para mim naquele momento. 

 A participação no GPAC - Grupo de Pesquisas em Artes Cênicas - 

também foi muito importante no sentido de me revelar outras pesquisas que 

estavam em seu início, em andamento ou em fase de conclusão. Foi nesse 

grupo que conheci Maria Teresa Gomes de Almeida Lima, na época mestranda 

e hoje doutoranda, e que minha pesquisa se enriqueceu, pois mesmo sendo 

uma pesquisadora iniciante, pude contribuir com a pesquisa dela, uma vez que 

estudávamos no mesmo acervo, buscando pistas sobre a mesma pessoa: 

Antônio Manoel de Souza Guerra ou, como gostava de ser chamado e ficou 

conhecido, Antônio Guerra.  

A Sala Antônio Guerra reúne uma coleção pessoal, hoje propriedade da 

Universidade, e uma outra, sob a guarda da UFSJ, que pertenceu ao Clube 

Teatral Artur Azevedo (CTAA). Ao fim do segundo ano de pesquisa, quando 

tentávamos delinear um perfil biográfico de Antônio Guerra, obtivemos, eu e 

meu orientador, Alberto Tibaji, menção honrosa (2006) que muito me motivou e 

que acabou por me influenciar na opção de continuar pesquisando, de maneira 

mais contínua e aprofundada, de preferência com acervos. 

E foi a partir das visitas à biblioteca de Antônio Guerra que meu novo 

objeto de pesquisa se revelou, ao perceber a importância atribuída por Guerra 

e pela imprensa da época a um colaborador do CTAA, conhecido como Major 

Américo dos Santos. A principal motivação para a escolha deste, como figura 

central a ser analisada e biografada, foi a homenagem póstuma por ele 

recebida em 1930, menos de um ano após sua morte, de seus companheiros 

do clube, ao ser nomeado patrono de um novo grupo teatral: o Grêmio Teatral 

Américo dos Santos. Lembrando que o Major, além de presença constante nos 

eventos promovidos pelos amadores, sobretudo como orador, foi vice-

presidente e presidente do CTAA e patrocinador oficial de uma das maiores 

turnês realizadas pelo grupo, na região, levando-nos a intitulá-lo: mecenas.   

Ao abordar a temática do negro, no entanto, tivemos que refletir sobre 

algumas questões, a fim de conseguirmos traçar metas para a execução do 

projeto. Por isso, quando nos referimos ao negro, neste trabalho, falamos sob a 

perspectiva dos estudos culturais, a partir de Stuart Hall. O teórico aborda a 

presença do negro inserido no grupo das minorias, pelo desprezo e 



desprestígio sofridos outrora, mas que, após o processo de descolonização, 

têm alcançado cada vez mais espaço de manifestação.  

Nesse sentido, sabemos que também no Brasil, os negros fizeram parte, 

por muito tempo, do grupo das minorias. As diferenças de gênero e etnia, 

portanto, ao lado de aspectos sociais e culturais, teriam sido norteadoras ou 

determinantes para a eleição de uma cultura hegemônica que, durante muito 

tempo, desconsiderou e desqualificou quaisquer manifestações culturais que 

não pertencessem ao grupo dominante. E este foi o caso do negro africano que 

veio para o Brasil. Só com o desmantelamento dessa situação de abuso de 

poder de um grupo, no caso, branco, de origem europeia, é que a situação 

começou a sofrer modificações que, ainda hoje, mostram-se necessárias, no 

sentido de que ao povo pobre, e principalmente negro, as condições e 

melhores oportunidades de vida, normalmente se apresentam escassas.  

A outra perspectiva a que nos prendemos, tem a ver com a 

representação do negro no teatro, justamente por sua pouca participação 

nessa área, e pela forma com que os personagens negros foram 

estereotipados ao longo do tempo. Sob esse aspecto foi imprescindível a 

leitura da obra A cena em sombras, de Leda Maria Martins, esclarecedora 

sobre a constituição do teatro negro, e as de Miriam Garcia Mendes, que fazem 

uma espécie de histórico sobre os autores e peças brasileiras, onde há a 

participação do negro, que possuem personagens negros, dentro do período de 

1838 a 1988, ou, ainda, que fariam parte do que hoje chamamos “teatro negro”. 

Aqui talvez apareça no leitor uma dúvida: mas o que seria um personagem ou 

um teatro negros? Os personagens negros são aqueles que tentam recriar a 

figura do escravo, do alforriado (jovem ou de idade, como é o caso dos pretos-

velhos), das mães de leite, da empregadinha ou do molequinho que, muitas 

vezes, apareciam morando na casa dos senhores (ou ex-senhores) como 

pessoas da família. De um modo geral, esses personagens vinham atrelados a 

um pensamento preconceituoso e estereotipado do ser negro, “próprio” do 

indivíduo de pele escura, como se, por ser negro, fosse determinante seu modo 

de agir e pensar. O teatro negro, por outro lado, não está atrelado aos 

estereótipos, mas a questões próprias de uma cultura específica ou da soma 

de seus traços, não necessariamente positivos ou negativos. Segundo Martins, 

ele seria um teatro que não se fixa a uma cor, mas: 



a uma noção textual, dramática ou cênica, representativa, que é vista 
como um conceito semiótico ou uma rede de relações, estes se 
ancoram numa cor que não exclui, mas permeia ações, 
comportamentos e experiências singulares. (MARTINS, 1995, p. 25) 

Contrariando na vida real esses estereótipos, presentes no teatro 

tradicional, é que fomos surpreendidos pela presença de um mecenas negro, 

residente em uma cidade com passado escravocrata do interior de Minas. O 

mecenas de que falamos é Américo Álvaro dos Santos e a cidade é São João 

del-Rei, no início do século XX, época em que eram poucos os 

afrodescendentes (livres ou ex-escravos) que possuíam condições dignas de 

vida, o que, provavelmente, os afastou do teatro por razões que veremos 

adiante, através de entrevistas realizadas com três personalidades que vivem 

em São João del-Rei, e que se dedicam às festas do congado, como forma de 

trabalhar pela continuidade de manifestações culturais afro-brasileiras e com a 

auto-estima de crianças, jovens e adultos do bairro São Geraldo. Os 

entrevistados a que me refiro são o Sr. Nivaldo Neves, D. Efigênia Vicentina 

Neves e D. Vicentina Neves Teixeira. 

Buscando justificar a escolha do tema deste trabalho, podemos dizer 

que um objeto de estudo como esse não se encontra no registro canônico, 

portanto, a crítica da cultura estaria efetivamente presente, já que se pretende 

abordar uma cidade do interior, São João del-Rei, uma arte para poucos, como 

se refere Sr. Nivaldo, que é a teatral, e uma etnia totalmente sem prestígio na 

época, que é a do afro-brasileiro. 

Aqui caberia ressaltar que esse trabalho possui um enfoque inovador 

por se desconhecer outros semelhantes (de análise contextual ou biográfico), 

sejam realizados com o auxílio do referido acervo, sejam nos limites da cidade 

de São João del-Rei, ou região, o que possibilita que o atual trabalho contribua 

para uma bibliografia sobre o assunto. 

O que se tem a respeito da cultura negra no Brasil, especialmente 

em Minas, são registros do pré-abolição da escravatura e de um pós muito 

recente, de modo que justamente as primeiras décadas do século XX, 

aparentemente, tiveram seus registros ignorados, sobretudo no aspecto 

cultural. Os trabalhos que encontramos sobre o teatro e a cultura negra, em 

geral, só começam depois de 1940 com o Teatro Experimental do Negro 

(TEN), fundado em 1944 por Abdias Nascimento. A temática desse movimento 



foi a de, pioneiramente, criar espaços de trabalho para o negro no teatro. E, 

algumas das razões que explicam essa necessidade, podem ser encontradas 

na obra O negro como arlequim: teatro e discriminação, de Flora Süssekind 

(1982), na obra de Leda Maria Martins (1995), na de Miriam Garcia Mendes 

(1993) e na de Orlando de Barros (2005). 

A partir dessas reflexões, construímos nosso trabalho da seguinte 

maneira: no primeiro capítulo, pensamos a questão do negro no teatro 

brasileiro. Por isso, buscamos informações a respeito de sua presença nesse 

território, no início do século XX, especialmente em Minas Gerais. Nesse 

recorte, tentamos descobrir de que maneiras ele esteve presente, fosse como 

ator, personagem, diretor, ou de outra forma. Descobrimos que, em geral, ele 

só aparecia como personagem, normalmente construído por meio de 

estereótipos. Ao lado da obra de Martins, tivemos como grande suporte, o livro 

de Regina Horta Duarte, Noites circenses, que trata da presença do circo e do 

teatro amador em Minas Gerais, no século XIX. 

Focando a presença negra em São João del-Rei, soubemos que, até 

1930, data limite do recorte que realizamos, em função do falecimento de 

Américo em 1929, praticamente não havia atores negros. Mas como existiram 

pessoas que se dedicaram ou estavam envolvidas no teatro, dedicamos um 

espaço para falar deles. Baseando-nos em Duarte, discorremos sobre o teatro 

amador da época, sua história e valorização.  Por meio da obra de Orlando de 

Barros, Corações de Chocolat, tomamos conhecimento do aparentemente 

pouco conhecido artista, diretor e ator negro, De Chocolat, fundador da 

também aparentemente desconhecida, Companhia Negra de Revistas. 

Ainda nesse capítulo, mostramos um pouco do preconceito e 

discriminação sofridos pelos negros, demonstrados, como já dissemos, pelos 

estereótipos que marcavam os personagens e, consequentemente, pela quase 

inexistência de bons papéis em que pudessem atuar, já em meados do século 

XX. 

Descrevemos e também analisamos o teatro amador de São João del-

Rei, a partir das peças mais representadas, do personagem negro mais 

representado (Pai João de O dote, peça de Artur Azevedo), e dos principais 

elementos desse teatro, cenário em que se destacava Américo Álvaro dos 

Santos, mesmo sem ser ator. 



O segundo capítulo nos mostra como é possível, a partir de poucos 

vestígios sobre uma pessoa, construir um perfil biográfico. Passamos a refletir 

sobre o como, o porquê e o quando fazer uma biografia, momento em que 

contamos com o suporte de teóricos sobre o assunto, tais como: Philippe 

Lejeune, Pierre Bourdieu e Leonor Arfuch. 

A construção biográfica foi possível, através de notícias de jornal da 

época que citavam o nome de Américo dos Santos e de uma obra sobre a 

história artística e cultural de São João del-Rei, em especial a do teatro, 

intitulada Pequena história de teatro, circo, música e variedades em São João 

del-Rei, de 1717 a 1967, do sãojoanense e amador teatral Antônio Guerra. 

De forma a complementar tais informações a respeito de Américo dos 

Santos, cientes de ter sido militar reformado nesta cidade, buscamos, no 

arquivo do batalhão, documentos que fossem relacionados às suas atividades 

profissionais. Conseguimos seu documento de alteração ou assentamento, que 

descreve o momento de sua aposentadoria e, através dele, pudemos 

estabelecer algumas ligações com o material já em mãos.  

Mas uma fonte muito rica e importante para a pesquisa foram os álbuns 

confeccionados por Antônio Guerra, material quase que exclusivamente sobre 

o teatro em São João del-Rei que, possivelmente, foi suporte para a escrita de 

seu livro. São 13 álbuns de colagens em cadernos grandes de capa dura, 

contendo uma grande variedade de recortes de jornais e fotos entre outros. Em 

quatro deles encontramos referências sobre Américo dos Santos, por ter feito 

parte, durante muito tempo, do clube teatral amador de maior tempo de 

existência, de 1905 a 1985: o Clube Teatral Artur Azevedo (CTAA), do qual 

chegou a ser presidente. 

Além desses suportes, também conseguimos uma notícia de um jornal 

atual O Grande Matosinhos, sobre as Memórias do carnaval sãojoanense, 

onde encontramos o nome de Américo como uma personalidade importante do 

carnaval da época. E ainda temos informações sobre ele em um livro intitulado 

Notícia de São João del-Rei, de Augusto Viegas. 

 Pouco contentes, buscamos informações sobre a possibilidade de 

encontrarmos familiares seus e foi, com certa dificuldade, que soubemos da 

existência de um neto que havia comandado o batalhão da cidade, quando 

residia em São João del-Rei. Com o contato dele em mãos, soubemos que 



estava em Brasília e fizemos nosso contato por telefone. A partir deste, 

descobrimos a existência de mais oito netos. 

O frustrante foi saber que não sabiam nada sobre o avô, a não ser que 

havia sido militar. Mas mesmo com as poucas informações que possuíam, 

conseguimos novas pistas através de uma entrevista realizada por e-mail. 

Foram sete e-mails enviados e quatro parcialmente respondidos. 

Para nós foi importante pensar como a memória pode se apresentar de 

tantas maneiras. Desde as fontes escritas aos objetos que nem pertenceram 

ao biografado. Fato que nos levou a refletir sobre uma série de questões, 

muitas delas levantadas por Ecléa Bosi, em Tempo vivo da memória. 

Analisamos cada fonte separadamente, tentando fazer inter-relações 

entre elas. E acreditando na eficiência desse procedimento, também nos 

dispusemos a relacionar a biografia de Américo a de duas outras 

personalidades afro-brasileiras, o já mencionado De Chocolat e D. Obá II, o 

príncipe do povo, título da obra de Eduardo Silva. 

Nesse momento, convidamos você, leitor e pesquisador, a fazer um 

mergulho no passado, buscando a presença do negro no teatro brasileiro, 

especialmente em São João del-Rei, ao mesmo tempo em que apresentamos 

um perfil biográfico do mecenas negro: Américo Álvaro dos Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

O negro no teatro, no início do século XX, em São João del-Rei 

O espírito de Américo dos Santos será um incentivo para 
a continuação da nossa trajetória. Sua obra não há de 

perecer. (GUERRA, s.d., v.13, p. 128) 

 

 

 

 

 



1 - Sobre a questão do negro 

 

Roger Bastide em Estereótipos de Negros através da Literatura 

Brasileira, revela um pouco de sua pesquisa realizada no Brasil, sobre a 

afrologia brasileira2 (BASTIDE, 1983, p. 9) e afirma a necessidade de não 

deixarmos enfraquecer as manifestações culturais do afro-brasileiro, 

valorizando-as. Ele percebeu que, nas primeiras décadas do século XX, ainda 

havia um desinteresse da própria população brasileira em desenvolver 

pesquisas sobre a cultura e religião negra e mostrou-se temeroso em pensar 

que essa tarefa fosse cumprida por estrangeiros. Ao refletir, talvez pela 

primeira vez, sobre os estereótipos comuns aos personagens negros na 

literatura brasileira, Bastide afirma:  

se no decorrer de determinado período, encontramos repetidas em 
autores diversos as mesmas imagens do negro, podemos com boas 
probabilidades dizer que estas imagens são imposições coletivas. 
(BASTIDE, 1983, p. 114) 
 

É bom lembrar, conforme o autor, que nem sempre os estereótipos são 

o reflexo do meio, muitas vezes são sua imagem inversa, criadas em caráter de 

contestação. (BASTIDE, 1983, p. 121) O personagem Pai João, de O dote 

(1907), por exemplo, trabalhador fiel e obediente ao patrão, no fundo teria 

antes a função de revelar a benevolência do senhor branco, do que a 

afetividade do negro. Devido às circunstâncias em que os africanos vieram 

para o Brasil, a condição de vida deles e de seus descendentes, aqui, mesmo 

após a abolição, requeria cuidado. E foi o olhar, especialmente da sociologia, 

que chamou atenção para sua situação social e econômica, ficando, em 

segundo plano, sua cultura. (BASTIDE, 1983, p. 16) Segundo Nascimento, o 

afro-brasileiro não conseguiu um espaço público e democrático para expor 

suas manifestações culturais, e como teve que se submeter a uma vida mais 

difícil por uma série de razões, que inclui preconceitos de diversas ordens, 

suas práticas ancestrais foram relegadas a segundo plano, menosprezadas e 

continuamente vulgarizadas e distorcidas. Essa seria, certamente, uma das 

explicações para o interesse, na contemporaneidade, por suas origens e 

tradições, como afirma Stuart Hall. Este teórico, como veremos adiante, 

questiona o porquê desse interesse crescente pelo negro, por sua cultura. 

                                                
2 Termo do autor. 



A pergunta De que se fala quando se fala negro? é uma entre tantas que 

se faz Leda Maria Martins em sua obra A cena em sombras (MARTINS, 1995, 

p. 25) - que trata do teatro negro no Brasil e nos Estados Unidos - e que, no 

caso deste trabalho de pesquisa, também é importante, devido ao grande 

campo semântico e ideológico que ela nos aponta, ao tentarmos respondê-la. 

Com o auxílio dos que já se fizeram essa pergunta e nos mostraram algumas 

perspectivas, também nos propomos a refletir a respeito. Martins, inspirada em 

Foucault, diz: 

a cor de um indivíduo nunca é simplesmente uma cor, mas um 
enunciado repleto de conotações e interpretações articuladas 
socialmente, com um valor de verdade que estabelece marcas de 
poder, definindo lugares, funções e falas. (MARTINS, 1995, p.35) 

 

Afirmando que essa pergunta de Martins é complexa, não podemos 

imaginar uma resposta simplista. Vemos, por exemplo, que a partir dos 

múltiplos pontos de vista existentes, as questões debatidas sobre o negro, 

muitas vezes, se apresentam de forma contraditória, como é o caso do objeto 

do estudo realizado por Maria Angélica da Motta Mauês: os discursos3 de 

alguns dos dirigentes do TEN, o Teatro Experimental do Negro.  

Em um artigo presente na revista Dionysos, a autora aborda o binômio 

ou certa dicotomia presente no discurso de Abdias do Nascimento, fundador do 

TEN, parte de uma elite intelectual negra, no sentido de mostrar o que para ele 

e seu grupo era importante discutir e de que negro se falava. Nascimento tinha 

o objetivo de inserir o negro no teatro brasileiro, espaço no qual, até o 

momento de criação do grupo (1940), tinha uma participação insignificante, 

embora cheia de significados. Temos, nesse caso, a fala de um negro sobre o 

grupo do qual faz parte, mas que tem outra vivência em relação a de seus 

companheiros. Nascimento representava uma exceção, não no sentido de ter 

nascido em uma classe social privilegiada, porque veio de uma família pobre, 

mas por ter sido instigado, desde muito jovem, especialmente pela mãe, a se 

                                                
3
 Mesmo sabendo que a definição de discurso é um tanto quanto ampla, houve a necessidade 

de utilizar esse termo aqui, no sentido de algo que ultrapassa os códigos de manifestação 
linguageira na medida em que é o lugar da encenação da significação. Aqui não será 
confundido discurso com texto, mas nos referiremos aos dois. A citação é de Patrick 
Charaudeau (2001), presente na obra Análise do discurso: fundamentos e práticas organizada 
por Hugo Mari, Ida Lúcia e Renato de Mello (p. 25) 



questionar sobre as desigualdades e contradições da vida4 (ALMADA, 2009, p. 

21). Seria ingênuo pensar que, se ele não tivesse vivido tudo o que viveu, 

defenderia os mesmos pontos de vista. E é aqui que se apresenta a 

contradição. Nos discursos analisados por Mauês, Abdias aponta que o negro 

teria características instintivas próprias, que o diferenciariam do branco, talvez 

para mostrar como o negro estaria mais apto, naturalmente, para a 

representação teatral, já que mais subjetivo, passional e performático. Segundo 

Nascimento, o teatro dos povos de cor precedeu o teatro grego, tendo o teatro 

grego avançado no sentido de desprender-se do culto. E reforça que o teatro 

realizado pelos negros, não era o mesmo que concebemos hoje. 

(NASCIMENTO, 1961, p. 11) Os narradores africanos, como os griots, por 

exemplo, representavam como atores verdadeiros as epopeias negras. O que 

Nascimento tenta nos mostrar é que o branco agiria mais com o racional e o 

negro mais com o emocional, tornando-se, com essa afirmação, mais 

suscetível ou exposto aos ataques que vinha sofrendo sobre sua suposta 

condição de inferioridade, sobretudo intelectual.  

É a partir dessa difícil e contraditória convivência entre traços vistos 
ao mesmo tempo como positivos e negativos, que traduzem também 
modos de ser visto e de se ver, que se constrói o discurso do negro 
sobre os elementos de sua cultura.” (MAUÊS, 1988, p. 96) 

 

Mauês afirma que, por muito tempo, grande parte das pessoas, incluindo 

o próprio negro, acreditava que era necessário mais oportunidades de estudo 

para ele, a fim de garantir sua formação intelectual, em detrimento da garantia 

de realização de suas comemorações e festas típicas. O desejo de 

branqueamento estava sempre presente, de vários modos, já que o julgamento 

do afrodescendente se dava por parâmetros brancos, ou oriundos da cultura 

europeia. (MAUÊS, 1988, p. 98) Isso pode ser reforçado pelo depoimento de 

                                                
4
 Aproximando-nos do fim desta dissertação, ocorreu o falecimento de Abdias do Nascimento, 

em 24 de maio de 2011, aos 97 anos, e, pouco tempo depois, soubemos da existência de uma 
biografia sua, de Sandra Almada, intitulada Abdias Nascimento, na qual descobrimos seu nome 
grafado sem o “do” comumente encontrado em diversos artigos a seu respeito ou de sua 
autoria. Também descobrimos que deveríamos ter mais respeito à sua trajetória, que inclui 
muita discriminação, violência, exílio, pesquisa, ousadia, conquistas, e determinação. 
Descobrimos que suas obras ultrapassaram todas as fronteiras intelectuais e geográficas a fim 
de marcar a importância dos africanos, de seus descendentes e de buscar uma nova “abolição 
da escravatura”. Mas talvez o maior avanço de Nascimento seja o de divulgar e cobrar o 
reconhecimento pelos tantos afro-brasileiros que vêm se destacando, lutando pela democracia, 
pela igualdade racial e por tantas frentes que se mostram necessárias, ligadas ou não, a 
interesses de grupos isolados. 
 



Sebastião Bernardes de Souza Prata, o Grande Otelo, em entrevista concedida 

ao Programa Roda Viva5, no qual afirma que o negro tinha que entrar pela 

porta dos fundos, no teatro, ou então que nem entrava, devido a um certo 

“despreparo”.  

Grande Otelo – Porque naquela época a educação dos pretos 
brasileiros era muito menos do que a educação de agora (1987). Hoje 
um preto brasileiro sabe conversar, sabe se vestir e naquela época 

sabia menos, sabia, mas sabia menos. (GRANDE OTELO, 1987, 
Roda Viva, p. 8) 
 

Aparentemente, a contradição mencionada buscava um equilíbrio, e se 

apresentava nos discursos de Abdias, e de alguns companheiros, revelando 

tentativas de colocar o negro em meio a uma condição que possibilitasse sua 

efetiva participação e concorrência com o branco, ao mesmo tempo que 

também garantisse a realização e proteção de suas práticas culturais 

ancestrais. Isso parecia inconciliável, pois até que ponto poderiam ou deveriam 

deixar de lado seus costumes a fim de conquistar um espaço de igualdade com 

os brancos, num verdadeiro processo de branqueamento? 

Em Da diáspora: Identidades e mediações culturais, no capítulo Que 

negro é esse na cultura negra? Stuart Hall reflete sobre o momento específico 

em que essa pergunta vem à tona. Segundo ele, esse momento é conjuntural e 

teria três eixos de sustentação. Primeiramente, a saída de foco da Europa 

como centro único de produção de valor cultural; depois, o surgimento dos 

Estados Unidos como potência mundial e como expressivo local de produção e 

circulação cultural e, ainda, a descolonização do terceiro mundo, possibilitando 

às vozes marginais ultrapassarem fronteiras. (HALL, 2009, p. 317) 

Não há nada que o pós-modernismo global mais adore do que um certo 

tipo de diferença: um toque de etnicidade. (HALL, 2009, p. 319). Essa 

afirmativa coloca Hall ao lado de Abdias do Nascimento, reforçando a 

existência de uma diferença, de um exotismo próprios do negro. E os estudos 

de Leda Maria Martins revelam nitidamente essa diferença. No teatro negro, 

haveria a exposição de elementos que não aparecem como relevantes no 

teatro convencional (de brancos para brancos). Para esse novo teatro, era 

                                                
5
 Nessa entrevista Grande Otelo cita sua participação na Companhia Negra de Revistas. A 

transcrição, na íntegra, pode ser acessada no site:  
http://www.tvcultura.com.br/rodaviva/programa/PGM0039 
 

http://www.tvcultura.com.br/rodaviva/programa/PGM0039


importante deixar claro certos valores, exemplificados quando a autora diz que 

o ser humano é um objeto fenomenal em uma totalidade cósmica, na qual 

coexistem, sincronicamente, a instância material e a instância divina. 

(MARTINS, 1995, p.126) Mas ao reforçar e expor tantas diferenças, ainda 

assim é importante continuar a falar delas? Hall defende que sim. Afirma que a 

diferença é importante porque tem transformado os locais onde se manifesta. 

Ouvir as vozes outrora silenciadas, tem causado verdadeiras transformações. 

(HALL, 2009, p. 320) 

 Assim como Martins, em sua obra sobre o teatro negro, nosso objetivo é 

tratar da presença negra no teatro como um todo, dos diversos modos de agir e 

produzir teatro, porém em determinado tempo e lugar, lugar esse em que não 

havia movimentos negros, mas onde sua presença já se encontrava. Interessa-

nos descobrir e refletir sobre qualquer posição que esse indivíduo tenha 

assumido no teatro, seja como ator, autor, personagem, cenógrafo, entre 

outras.  

A partir dos tipos de discurso analisados e mencionados por Mauês e 

Hall, podemos dizer que a contradição e a ambiguidade são intrínsecas a essa 

temática e que nossa missão não será tentar desfazê-las. Aqui não se pretende 

resolver tais conflitos ideológicos e mesmo políticos. Nosso intuito é investigar 

como o indivíduo negro, ex-escravo, alforriado ou livre, após a abolição, 

participava do teatro amador em São João del-Rei, visto esta ser uma atividade 

de vital importância para a população, especialmente para sua elite, no mesmo 

momento em que se tem à frente desses grupos, um mecenas negro.  

 

2 - O teatro no interior de Minas Gerais no século XIX e início do século 

XX 

 

De acordo com o trabalho realizado pela pesquisadora Regina Horta 

Duarte, em seu livro Noites Circenses, desde o início do século XIX era muito 

comum a presença de companhias de circo e teatro no interior do estado de 

Minas Gerais, o que se encontra registrado em diversos artigos de jornais, que 

anunciavam esse acontecimento, entre outras fontes como relatos de 

memorialistas, viajantes e, mesmo nas leis que regulamentavam a exibição dos 

espetáculos. (DUARTE, 1995, p. 15) 



O período histórico estudado por Duarte é o século XIX, com destaque 

para dois marcos essenciais: o primeiro em 1838, quando parece surgir o 

teatro com ideais civilizatórios, momento em que são encenadas as peças O 

poeta e a Inquisição de Gonçalves de Magalhães e Juiz de Paz na roça de 

Martins Pena. O outro se encontra na virada do século XIX para o XX, quando 

o nascimento do cinema apresenta-se como um obstáculo ou forte concorrente 

para as companhias de circo e teatro. (DUARTE, 1995, p. 19) Os resultados de 

sua pesquisa são, portanto, relevantes para este trabalho, no sentido de que 

nos esclarecem sobre o período anterior ao estudado, o que pode explicar ou 

levantar uma série de questões. 

A pesquisa realizada por Duarte suscita uma reflexão sobre a cultura 

popular e, preocupada em mostrar o caminho seguido por esses artistas, na 

contramão das medidas de controle instauradas pela província, acaba por 

contextualizar aspectos da política mineira da época, a fim de demonstrar o 

turbilhão de sentimentos e o que a iminente chegada de grupos circenses ou 

de teatro significava ou causava. Só para termos uma ideia, Duarte faz um 

paralelo entre a chegada do deus Dionísio, aos lugares que percorreu, com a 

chegada desses mambembes que, como o deus, despertavam na população 

local uma mistura de sentimentos como o fascínio, o medo e o desejo. 

(DUARTE, 1995, p. 23-27) 

De acordo com as diversas fontes consultadas, a pesquisadora discorre 

sobre a variedade de povos e tipos que circulavam em Minas no século XIX. 

Entre esses, cita-se a existência de ciganos, índios, bandidos, cientistas 

estrangeiros, viajantes, comerciantes e artistas de circo e teatro. Ela fala da 

legislação estabelecida em cidades como Sabará e Diamantina, que cobravam 

das companhias para que se instalassem e se apresentassem. O objetivo era, 

além do econômico, diminuir a tensão e o medo que causavam. Hábito que se 

tornou recorrente também em outros municípios. 

O fascínio que esses nômades despertavam era único. A autora nos 

apresenta uma série de relatos apaixonados dos moradores, desde o momento 

das primeiras notícias da chegada da companhia, até sua partida. Apesar da 

frequência das apresentações teatrais, elas acabavam acontecendo somente 

nas cidades em que havia um espaço específico para a representação teatral. 

E, se esses companhias acabavam causando certo alvoroço e mudança no 



cotidiano das pequenas cidades, nas maiores como São João del-Rei e Ouro 

Preto, não era muito diferente. Após a partida desses grupos, a população se 

entristecia, pois voltava ao seu ritmo normal de vida, marcado pela monotonia. 

Mesmo provocando todo esse fascínio e atração, não se apagava dos 

nômades seu aspecto marginal. Acreditando serem não-civilizados e adeptos 

de práticas ilegais ou proibidas, muitos nutriam certo receio deles. (DUARTE, 

1995, p. 35-37) 

A formação de um estado mais supervisor e burocrático ocorre a partir 

de 1840, com iniciativas de controle das populações, o que inclui o 

conhecimento e a fiscalização do tráfego nas estradas. O objetivo era evitar a 

vadiagem, através da fixação das forças de trabalho e da redistribuição de seus 

fluxos. 

Segundo Duarte por muito tempo foi aceita uma imagem de Minas 

Gerais desse período, caracterizada como um estado estagnado. Mas apesar 

de não possuir, de fato, um mercado de exportação significativo, era intensa a 

movimentação comercial e agrária de Minas. Plantações e criações variadas, 

indústrias de tecelagem (como a Fábrica do Cedro) e racionalização da 

extração de ouro eram a realidade desse período, que contava com uma 

grande população de escravos e libertos. Era necessário manter a população 

sob controle, por isso, as estradas foram mapeadas e o Rio Mucuri tornou-se 

uma via importante de acesso ao litoral. 

Mesmo com as iniciativas de controle, muitas regiões continuavam 

impenetráveis até o fim do século XIX. Eram áreas pertencentes a elites locais 

como grandes latifundiários, tribos indígenas desconhecidas e grupos formados 

por negros fugidos. E, apesar de um primeiro censo realizado em 1838, 

somente no de 1872, houve uma primeira mostra significativa de dados 

estatísticos do país e da província. (DUARTE, 1995, p. 35-37) 

 Ainda com o fim de combater a ociosidade e o nomadismo, o 

recrutamento militar passou a ser obrigatório, diminuindo nas ruas o 

contingente de vagabundos e bandidos, número significativo. Com o intuito de 

fixar a população, sem fiscalização eficiente e utilizando técnicas de plantio 

muito rudimentares e impróprias, foi criada a Lei de Terras em 1850, que 

incentivava a lavoura. A terra e o clima mineiros favoreciam a expansão da 



agricultura, porém rapidamente a terra era empobrecida, o que provocava 

novos deslocamentos das populações. (DUARTE, 1995, p. 53) 

Segundo Duarte, dentre as populações nômades mais indomáveis 

encontravam-se os índios. Estes eram contrários a qualquer lei estabelecida 

pela província e se rebelaram muitas vezes, atacando fazendas e plantações, 

chegando à violência. Daí a província ter estabelecido a exigência de pessoas 

para supervisionar essas populações, impondo-lhes uma educação formal e 

religiosa que lhes mostrasse as vantagens de ser civilizado.  

A partir desses dados é possível concluir que, apesar dos muitos 

insucessos, os presidentes eram incansáveis em tentar vigiar e esquadrinhar 

as populações que viviam no estado. Eis que surge a hipótese da autora, de 

que os grupos de artistas de circo e de teatro eram indesejados, provavelmente 

por viverem contra todo esse esforço dos governantes em regular e fixar os 

habitantes. 

 Sobre os ciganos é dito que eram quase que unanimemente 

desprezados. O que possuíam em comum com os artistas de circo e de teatro 

eram as apresentações teatrais, marcadas pela presença de animais 

adestrados, como cavalos. Um dos grandes “mitos” relacionados aos ciganos e 

artistas, era o costume de roubar crianças, confirmado, por alguns casos 

isolados, como o do palhaço negro Benjamim de Oliveira e de Avelino 

Fóscolo6, que fugiram de casa seguindo companhias circenses. Por mais que 

não tenha sido um número tão grande de casos, a simples possibilidade já 

assustava os moradores das cidades. 

 Dentre as tantas reflexões que a pesquisadora faz em seu livro, ela 

ressalta as contradições existentes entre os que tentaram descrever os 

mineiros e sua “mineiridade”. Se, no século XX, muitos têm a ideia de que esse 

povo era conservador, sedentário, católico e reservado, alguns relatos, 

sobretudo de viajantes que por aqui passaram no século XVIII e XIX, mostram 

um povo adepto de maus costumes, voltado à bebida e à promiscuidade, ao 

nomadismo e de religiosidade frouxa, incluindo os padres. (DUARTE, 1995, p. 

96) Por isso, em vez de tentar rotular ou definir um jeito de ser mineiro, melhor 
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considerar a existência de paradoxos e diferenças, desde as mais sutis, até as 

mais dissonantes. 

 Em um capítulo dedicado aos atores, Duarte volta à questão referente 

ao significado social do teatro, desde o século XVIII. E, mais uma vez, nota-se 

a divergência de opiniões a respeito dele. Sem se opor totalmente ao povo, foi 

a igreja quem viu certo valor no teatro, visando a possibilidade de ampliar sua 

catequese ou de doutrinar o público. Os espetáculos mambembes, por 

exemplo, não eram bem vistos por diversas razões, e uma delas é que não se 

sabia o que era apresentado por esses grupos, rotulados de judeus ou ciganos. 

Por isso, passou-se a incentivar a construção de edifícios apropriados para o 

teatro, em diversas cidades mineiras, como Vila Rica (1770), São João del-Rei 

(1775) e outras, facilitando o trabalho de vigilância sobre os atores e suas 

apresentações. E é nesse espaço, de preconceito e submissão, que se 

encaixaria o negro, visto pela elite, através de pensamentos e opiniões como a 

célebre frase atribuída a Tomás Antônio Gonzaga, que achava um absurdo a 

literatura ser estropiada por bocas de mulatos. Desprezo que prevalecerá até o 

início do século XIX. (DUARTE, 1995, p. 96) 

 

2.1 – Amadorismo teatral - Patrocínio e Mecenato 

 

 A partir da dignidade que o teatro passou a imprimir, em grande parte, 

aos seus patrocinadores, por ser sinônimo de civilidade, D. João VI, em 1810, 

lançou um decreto para a construção do maior e mais belo teatro do império na 

capital, o Rio de Janeiro. (DUARTE, 1995, p. 110) 

 Mas mesmo nesse período, os atores continuavam marginalizados, o 

que afastava muitos brancos do palco. A oferta de atores negros era maior, 

mas para disfarçar o tom da pele, pintavam suas faces de branco e vermelho. 

A mulher artista também não era bem vista, por isso, os homens, usualmente, 

se caracterizavam de mulher para atuar, ou quando houvesse alguma, era 

considerada de baixíssimo nível. Nesse momento, o teatro possuía valores 

díspares e incoerentes. Não fazia sentido menosprezar o ator, se a prática 

teatral vinha se valorizando, como sinônimo de civilização. 

 Embora fossem comuns investimentos para a melhoria do teatro em 

Minas, o viajante Saint Hilaire o achava de aparência mesquinha e incluía os 



atores nesse julgamento. Diderot lamentava que esses continuassem 

ignorantes, mal-educados e libertinos, ou seja, tais investimentos foram 

realizados de modo a valorizar o teatro, mas a figura do ator continuava 

desprezada. (DUARTE, 1995, p. 112) 

 E é por causa dessa imagem ligada ao ator, e talvez mais ao negro, por 

razões que ainda serão discutidas, que, Abdias Nascimento acreditava que um 

teatro específico produzido por negros e para negros, seria o espaço para a 

solução de problemas de várias ordens. 

Segundo Duarte, a partir de 1838, com a estreia de O poeta e a 

inquisição, fala-se da existência pioneira de um teatro nacional. Em todo o 

século XIX, tem-se, gradativamente, a valorização desse profissional e, por 

isso, o negro desaparece de cena. (DUARTE, 1995, p. 118-119) Toda essa 

valorização tem um motivo: a vinda da família real para o Brasil em 1808 e a 

constante presença de companhias estrangeiras, especialmente portuguesas. 

(MENDES, 1982, p. 4) O afastamento do negro da cena também tem seus 

motivos e, certamente, um deles seria o fato de ser associado à escravidão e a 

tudo quanto ela representava para os brancos. Estando em cena, em destaque, 

seria perigoso, pois o teatro é o lugar onde toda uma variedade de 

manifestações artísticas pode ser colocada em prática. E isso possibilita ao 

teatro um poder de alcance também ilimitado. (MARTINS, 1995, p.92) Portanto, 

proporcionar ao negro a chance de ser admirado, ou de ser esse porta-voz, 

não devia parecer uma boa ideia, naquela época.  

Surgem nesse período, atores brancos, que seriam idolatrados pelo 

público, como é o caso de Furtado Coelho e João Caetano, com destaque para 

este último, que ultrapassou todas as expectativas da época para o que se 

poderia considerar um bom ator. São criadas escolas de dramaturgia e escritas 

obras de considerável valor, pelo menos pela elite da época, já que eram 

marcadas pela busca de efeito moralizante. Dentro desse grupo encaixam-se 

autores como Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, Martins Pena, 

Machado de Assis e José de Alencar. Mesmo as comédias dessa época 

possuíam esse objetivo, pois, através do riso, a luz ofuscante da verdade não 

cegaria o público que, homeopaticamente, ia se educando. 

 Era comum, nesse período, uma grande preocupação com a 

verossimilhança, fosse pela atuação, vestuário, linguagem dos personagens, 



ou pelo cenário. Martins Pena e Machado de Assis eram fortes defensores 

desse aspecto e concordavam que se esta arte era um instrumento de 

civilidade, deveria dar mostras de racionalidade. (DUARTE, 1995, p. 133-137) 

Acreditavam que, para civilizar, era necessário primeiro educar o gosto do 

público, que deveria saber apreciar o bom teatro, distinguindo-o do mau. Havia 

ainda a preocupação com o comportamento da plateia, que também deveria 

saber se portar com civilidade. Para compreender melhor esse aspecto, 

teríamos que imaginar as condições do teatro dessa época: tipo de ventilação, 

acomodações e vestimentas, entre outras. Para exemplificar, muitos fumavam, 

gritavam ou falavam alto, de maneira a impedir a audição do que diziam os 

atores. 

 Não conseguimos identificar quem fazia parte da plateia do teatro da 

época, mas vamos apontar as informações disponíveis. Duarte afirma que a 

plateia era mínima, mesmo após os primeiros grandes investimentos na 

construção de teatros. Viajantes europeus comentavam sobre a beleza do 

edifício de Vila Rica, de três andares e quarenta e dois camarotes. Segundo os 

comentários, os assinantes dos camarotes apenas compareciam aos 

espetáculos para serem agradáveis ao Governador. No dia em que este 

adoeceu e não pôde comparecer ao teatro, o espetáculo nem aconteceu. 

Segundo a autora, o que ajudava a preencher o espaço vazio era a presença 

dos soldados da guarda. (1995, p. 110) 

Duarte revela ainda que havia uma intolerância enorme ao mau-

comportamento do público, manifesto por um crítico, em jornal da época. Ao 

fazer sua declaração, pedia o auxílio das autoridades para cessar com os 

rumores durante os espetáculos, pois, afinal, não se vivia nos sertões da África, 

onde os princípios de boa ordem são completamente desconhecidos. 

(DUARTE, 1995, p. 144) Acreditamos que uma referência à África não pode ser 

aleatória, mas como não há mais explicações, não seria apropriado fazermos 

julgamentos. Ainda sobre esse assunto, Duarte reproduz fala do Sr. José 

Matraca que, pedindo a intervenção da polícia, por escrito, diz lamentar-se de 

que isso ocorresse num recinto frequentado pela mais nobre camada da 

sociedade ouropretana. (DUARTE, 1995, p. 144) E, para completar, é Duarte 

quem diz haver uma mitificação em torno dos refinados hábitos da corte, pois, 



durante os espetáculos, rapazes de fino trato transformavam-se em violentos 

pateadores... (DUARTE, 1995, p. 145) 

 Certamente, a população pertencente à classe social mais baixa, 

também assistia a teatro, mas pelas informações acima, provavelmente não 

frequentavam as casas de espetáculo, por isso, não é possível determinar, ao 

certo, quem compunha a plateia de cada lugar e de cada época, já que o teatro 

vinha mudando de valor e aspecto no correr dos anos, devido a decretos de 

leis controladoras, sem contar que não sabemos se havia apresentações 

gratuitas. 

Acreditamos que, em alguns momentos, houvesse uma presença 

heterogênea de público, pois passou-se a valorizar o teatro, por ele contribuir 

para grandes realizações políticas. Era comum, por exemplo, que, em datas 

especiais, houvesse apresentações com direito a declamação de poesias e 

discursos, o que se encontra bem representado no livro Pequena história de 

teatro, circo, música e variedades em São João del-Rei, de 1717 a 1967, do 

amador teatral Antônio Guerra. Essa obra também nos revela que era muito 

comum a exibição de peças em benefício de integrantes e colaboradores, entre 

outros, seguidas de homenagens. Duarte diz que após as apresentações, 

principalmente quando se tratava de datas muito festivas, os arredores do 

teatro ficavam cheios de gente, o que favorecia o estabelecimento de contatos 

sociais, afetivos e comerciais, visto haver, nesse meio, quitandeiras e 

vendedores, entre outros tipos de negociantes. (DUARTE, 1995, p. 148) 

 Próximo à abolição da escravatura, na década de 1880, peças de teor 

abolicionista faziam muito sucesso em Minas Gerais, segundo Duarte. Mas ela 

cita somente A cabana do Pai Tomás, do francês D’Ennery, como peça que 

alcançou enorme sucesso. (DUARTE, 1995, p. 148) Mendes, em A 

personagem negra no teatro brasileiro, nos mostra o contrário, dizendo que 

grande parte das peças com este tema não foi divulgada, sendo descobertas 

muito tempo depois. E as poucas que foram encenadas, não eram bem 

acolhidas pelo público. Artur Azevedo, meio frustrado, chegou a criticar a 

plateia carioca por apreciar somente o gênero alegre, no qual, em geral, não 

são tratados temas sérios como a escravidão. (MENDES, 1982, p.185) Aqui 

cabe uma reflexão a respeito dessa informação que, aparentemente 

contraditória, deve ser justificada pelo local, onde cada pesquisador se 



encontra e ao qual se refere. Enquanto Duarte fala do teatro específico de 

Minas, Mendes faz uma outra projeção, muito mais ampla, e ao mesmo tempo 

limitada, porque parte da visão das elites intelectuais de uma época. 

 Com a influência de grupos famosos ou não, amadores ou profissionais, 

acreditamos que o fascínio causado pelas companhias que vinham de fora, era 

o principal responsável pela disseminação de grupos amadores locais, que 

também alcançavam relevante destaque e sucesso entre os habitantes. Mas 

Duarte chama a atenção para o fato de que por mais gloriosa que tenha sido a 

existência de alguma companhia ou a carreira de um ator, este era, 

inegavelmente, marginalizado, provavelmente porque fora dos padrões e 

valores em evidência, na sociedade da época. Segundo ela, nem com João 

Caetano as coisas foram diferentes, já que morreu à míngua, deixando esposa 

e filhas desamparadas. 

 Ao comparar o circo com o teatro, a autora nos lembra que, no início do 

século XX, a população atravessava problemas econômicos sérios, e o 

dinheiro, muito escasso, deveria servir prioritariamente para a alimentação, 

deixando para segundo plano, a ida a apresentações desses grupos. E para 

piorar, haviam surgido dois novos concorrentes: o fonógrafo e o cinema. 

(DUARTE, 1995, p. 205)  

 Nessa mesma época, torna-se conhecido e popularizado o circo-teatro, 

que, apesar de muitos creditarem como criação do palhaço negro Benjamim de 

Oliveira, na verdade, teria surgido antes do divulgado, segundo informações 

contidas na tese de doutorado de Daniel Marques da Silva7. 

 O circo-teatro consistia na exibição de peças ao fim dos espetáculos 

circenses, o que acabou se tornando uma parte integrante da apresentação 

das companhias, provavelmente para tentar garantir uma presença maior de 

público, uma vez que a plateia de teatro, muitas vezes, não frequentava o circo. 

As peças apresentadas eram muito semelhantes aos melodramas tão odiados 

e criticados pelos que acreditavam e insistiam em um teatro civilizador e 

moralizante, gênero que vinha, gradativamente, perdendo força, enquanto as 

revistas e os melodramas enchiam as casas de público. Ou seja, as medidas 
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para controlar a população, inclusive os artistas e as peças que se 

apresentavam, mostraram-se ineficazes, na medida em que o público tinha 

preferência pelos melodramas. 

 Os compromissos do circo e do melodrama, portanto, apresentam-se 

coincidentes. Ambos prezam a fantasia, a possibilidade de fazer o público 

viajar no tempo e no espaço. Enquanto os gêneros sérios, defendidos pelos 

críticos, possuíam uma intenção reguladora e racional, o melodrama tinha 

outra, que era a de proporcionar momentos de prazer, através dos sentidos. 

Nesse tipo de peça, não há compromisso com a verossimilhança, as emoções 

são exageradas. Tanto o riso como o choro e os elementos cênicos, como 

cenário e música, estão extremamente interligados, com ênfase para a música 

que justificaria o nome melodrama. Os personagens são considerados 

previsíveis e não possuem profundidade, mostrando-se totalmente maus ou 

bons, não podendo faltar a figura da mocinha honesta e recatada e um 

elemento cômico inusitado chamado “niais”. Este corresponderia a um 

personagem de ligação entre as cenas mais tensas e que teria o papel de 

relativizar tudo grotescamente, provocando a mistura das lágrimas do riso às 

do choro. Segundo Duarte, no melodrama: 

a ação é saturada de emoções, com grandes golpes repentinos, 
reviravoltas inesperadas, raptos, duelos, combates, incêndios, crimes, 
revelações imprevistas e descobertas impressionantes responsáveis 
por uma constante reviravolta dos acontecimentos. A intriga assume 
caminhos tão tortuosos a ponto de tornar necessários apresentar aos 
espectadores uma imensa quantidade de informações a partir de 
relatos presentes em monólogos dos personagens ou mesmo pela 
leitura, em voz alta, de uma carta esclarecedora da emaranhada 
situação. (DUARTE, 1995, p. 210) 

 

 A partir desses dados, pôde-se observar que o repertório apresentado 

em São João del-Rei, por diversos grupos, era composto por muitas peças 

desse gênero, tais como: O anjo da meia-noite (peça de estréia do Grêmio  

Teatral Américo dos Santos), o drama sacro Os milagres de Santo Antonio, A 

escrava Andréa, e O remorso vivo entre outros. 

 A apresentação de melodramas era muito dispendiosa devido ao 

excesso de aparatos próprios dessas apresentações, o que sugere a presença 

de um público certo, uma vez que havia necessidade de retorno financeiro que 

compensasse os investimentos. Duarte nos revela as principais características 

deste gênero, os numerosos ataques que sofria, mas relativiza seu aspecto 



maniqueísta. Acredita que, se do melodrama não se podia tirar nenhuma 

reflexão mais profunda, talvez seja porque sua intenção era outra. 

 

3 - O negro no teatro brasileiro do início do século XX  

 

Miriam Garcia Mendes, em sua obra A Personagem Negra no Teatro 

Brasileiro (1982), dedica-se a falar do que considera uma história à parte no 

teatro: a figura do negro como escravo, que foi como ele estreou. Nesse livro 

ela abrange o período de 1838 a 1888, sendo que, mais tarde, escreveria O 

negro e o teatro brasileiro (1993) com um alcance temporal que vai de 1889 a 

1982. E é a primeira metade deste último período que aqui nos interessa. 

 Em meados e fim do século XIX, os escravos não eram todos negros, 

uma vez que o processo de miscigenação era intenso. Portanto, ainda que 

mais claro, o fato de alguém ser escravo o diminuía socialmente; mas quando o 

sujeito além de escravo era negro, sofria uma discriminação maior: social e 

racial. Dificultando a possibilidade de torná-lo um objeto estético. (MENDES, 

1982, p. 21) 

Mesmo existindo uma vertente liderada por Castro Alves, que realçava 

as qualidades do negro, que o exaltava através de sua literatura, uma outra, 

contrária, predominou. E isso pode ser confirmado por Roger Bastide quando 

descreve uma grande variedade de estereótipos que ele denominou favoráveis 

e desfavoráveis, lembrando que os primeiros, só existiram em razão dos 

demais, ou seja, como forma de contestação. (BASTIDE, 1983, p. 121) O 

negro, pois, encarado dessa forma, sem categoria estética, sem passado 

mítico, lendário, glorioso, não tinha condições de despertar no escritor ou 

artista a vontade de tomá-lo como modelo. (MENDES, 1982, p. 24) 

De acordo com a autora, nas peças, em geral, havia uma preferência 

pelos negros de pele mais clara em detrimento aos de pele mais escura, o que 

persistiu durante muito tempo. Já nas comédias, havia uma predileção por 

mulheres mulatas e sensuais. Praticamente não havia encenações engajadas 

em questões sociais, mas pessoas de teatro disponibilizavam o próprio espaço 

de apresentações, para reuniões e encontros dos grupos e simpatizantes 

abolicionistas. (MENDES, 1982, p. 189) 



 Especialmente no fim do século XIX e primeiras décadas do século XX, 

não parece ter havido muitas possibilidades de destaque para o negro como 

ator. Mendes cita a Capital Federal para mostrar como a presença do 

personagem negro se resumia aos já citados estereótipos. E esse é o caso da 

mulata dengosa e faceira, Benvinda, criada por Artur Azevedo, abolicionista 

convicto, mas que, após a abolição, deu mostras de satisfação e dever 

cumprido. Entre os tipos citados pela autora, ainda haveria outras criações de 

Azevedo, o Salustiano, da peça O cordão, caracterizado como o tipo malandro, 

inculto e beberrão e Pai João, de O dote, um ex-escravo nonagenário, servo 

benevolente, de pronúncia caricatamente cômica. Sendo esses os estereótipos 

mais comuns, eles também aparecem em peças de outros autores da época, 

não com abundância, já que ao negro, normalmente, cabia a função de 

figurante. 

 Mas se não houvesse um personagem tipicamente negro, como um 

escravo ou ex-escravo, como saber se atores negros atuavam ou não? Como 

saber se exerciam funções como a de dramaturgo, músico, cenógrafo, ou 

outra? Isso deveria aparecer de forma destacada? No livro Corações de 

Chocolat, de Orlando de Barros, este nos mostra que, nos anos em que, pela 

primeira vez, o negro ganhou destaque no teatro, através das Companhias 

Negras de Revistas, muitas vezes a informação referente à cor dos artistas 

vinha em destaque, pois tratava-se de divulgar o recém-criado, teatro negro. 

Mas mesmo essa informação de Barros não nos permite dizer sobre a origem 

exata da expressão “teatro negro” que teria como elemento mais importante, a 

presença de artistas afrodescendentes que, em geral, eram descritos como 

“pretos retintos”, ou um “punhado de escurinhas”, denominadas por vezes 

como black girls, Vênus de jambo, entre outros. Um outro costume dessas 

companhias era ter em seus próprios nomes ou nos das apresentações, a 

referência à cor. Entre as Companhias que mais se destacaram, podemos citar: 

a pioneira Companhia Negra de Revistas (1926-1927) a Ba-Ta-Clan-Preta 

(1926) e a Companhia Mulata Brasileira (1929). E entre algumas das principais 

revistas apresentadas, encontram-se: Tudo preto, Preto e branco, Carvão 

nacional e A penumbra. 

 A criação da Companhia Negra de Revistas coincide com a época de 

pequenas mudanças no cenário teatral brasileiro, com a criação de peças mais 



ambiciosas (MENDES, 1993, p. 35). Em 1935, o destaque vai para Mulato de 

Samuel Campelo, em homenagem à abolição da escravatura e em 1938 para 

Iaiá Boneca de Ernani Fornari, peça que levou dois atores brancos ao palco, 

para representar personagens negros. Mas o grande sucesso deste autor foi a 

premiada Sinhá Moça chorou de 1940. O mais importante é sabermos que, nas 

primeiras décadas do século, praticamente não houve peça que tivesse um 

personagem negro de destaque ou que o dissociasse dos estereótipos 

comuns. Até 1945, pode-se notar que houve algumas tentativas de 

desconstruir as tipificações usuais do negro, mas em muitas ela permaneceu. 

E, talvez por isso, grupos e movimentos como o Teatro Experimental do Negro 

tenham sido criados posteriormente. Nos Estados Unidos, por exemplo, já 

havia surgido o teatro negro, desde 1821, com a criação da companhia, African 

Grove Theatre, dirigida por Mr. Brown, em Nova York. (MARTINS, 1995, p. 68) 

Mas foi só um século depois que esse teatro se fortaleceu, com um movimento 

denominado Harlem Renaissance, com destaque para a peça Emperor Jones 

(1920), de Eugene O’Neill, (MARTINS, 1995, p. 46) também montada para a 

estreia do TEN, cedida pelo próprio autor, devido à inexistência de peças 

brasileiras que tratassem dessa temática. 

 Uma observação curiosa se encontra no fato de as autoras pesquisadas 

não terem mencionado a existência da Companhia Negra de Revistas, de 

apenas um ano de existência (1926-1927), mas que, certamente, foi um 

movimento de teor altamente significativo, sobretudo dentro do âmbito de suas 

pesquisas. O que essa ausência nos sugere é que há poucos registros sobre 

as atividades realizadas por e para grupos negros e ainda que somente o que 

foi, ao longo do tempo, criticado e divulgado por autoridades legitimadas sobre 

o assunto, é que conquistou ou teve garantido seu nome no estreito cânone 

literário brasileiro. 

 

3.1 - O Teatro Negro de Revista 

 

 Na década de 20, a população carioca aderiu ao teatro de revista 

lotando as casas de espetáculo, mas, com o tempo, repetindo a mesma 

fórmula, (formatos e tipos), ele acabou perdendo seu caráter de novidade e era 

urgente a aparição de algo inovador. (BARROS, 2005, p. 11-12) Foi nesse 



contexto que surgiu a Companhia Negra de Revistas, considerada por Orlando 

de Barros, uma das histórias mais interessantes do teatro brasileiro, (BARROS, 

2005, p. 25) inspirada em modelos estrangeiros, sobretudo nas francesas Ba-

Ta-Clan e Revue Nègre. No livro, o autor apresenta uma lista de artistas negros 

que se destacavam na época, especialmente na atividade de músicos, como é 

o caso de Pixinguinha, já considerado um fenômeno. Essa lista, bastante 

generosa, inclui o nome do reconhecido palhaço negro Benjamim de Oliveira, 

de Grande Otelo e do polivalente De Chocolat, título de sua obra. (BARROS, 

2005, p. 13) 

 Um detalhe interessante observado em nossa pesquisa e também 

por Barros, na dele, é que os músicos pareciam não ter muitos problemas ou 

empecilhos em se constituir artistas e se apresentar, enquanto que para os 

atores a situação era um pouco mais complicada. Uma das possíveis 

explicações para isso, talvez seja o fato de os primeiros ficarem praticamente 

escondidos no fosso do palco, ou seja, fora da vista da plateia, mostrando que 

a aparição do negro em destaque é que incomodava o público. Grande Otelo 

orgulha-se de ter sido um pioneiro: 

quando o negro foi contratado para trabalhar no palco, isso para mim 
foi um orgulho muito grande. Eu gostei de ser a pessoa que 
encaminhou aqueles cidadãos brasileiros para um espaço que eles 
não poderiam ocupar se eu não tivesse ocupado primeiro. (GRANDE 
OTELO, 1987, Roda Viva, p. 7). 

 
 Uma das figuras mais importantes desse contexto, do teatro de 

revistas, foi o baiano João Cândido Ferreira, conhecido como De Chocolat. 

Apresentando-se em Paris, anos antes da criação da Companhia Negra de 

Revista (julho de 1926), o artista conheceu o modo francês de se fazer teatro 

ligeiro e acabou por introduzir, no Brasil, muito do que por lá aprendeu. 

 Criando ao lado de Jaime Silva, que não era negro, a Companhia 

Negra de Revistas, De Chocolat colecionou uma série de conquistas e também 

de críticas, que certamente contribuíram para sua saída de cena, anos depois 

da criação da primeira Companhia. Especialmente na estreia, era grande a 

expectativa do público que, composto basicamente de brancos, na verdade não 

acreditava que fosse ver algo com um mínimo de qualidade. Mas a companhia 

surpreendeu a todos. Barros diz que a reação diante da estreia foi contrária. O 

público saiu impressionado com a atuação da trupe, e, mesmo assim, alguns 



críticos da imprensa não deixaram de manifestar uma posição preconceituosa. 

Um dos elogios reproduzidos pelo autor é o que se segue: é digna de 

admiração a extraordinária habilidade das pretas componentes do corpo de 

baile da Companhia Negra de Revistas. (apud BARROS, 2005, p. 70) 

 Nas últimas décadas, segundo o autor, foram produzidos dois livros 

sobre a história das revistas e, como de costume, nenhum deles fez referência 

à existência das trupes de negros8, o que o instigou ainda mais a realizar sua 

própria pesquisa, graças à existência de numerosos arquivos com jornais e 

revistas da época. 

 Pode-se crer que o autor, mais do que reconstruir e recontar histórias 

do teatro negro, no período proposto, quis fazer uma homenagem ao seu 

pioneiro, De Chocolat. Mas apesar de aparecer como título do livro, Corações 

de Chocolat, fala-se relativamente pouco sobre ele, pois desaparece de seu 

próprio cenário, provavelmente por ter-se tornado vítima da imprensa, que 

preferiu mantê-lo fora dos holofotes. 

 Nesse sentido, consideramos sua obra importante pela relação que 

estabelece com este trabalho, que, não tendo muitas informações sobre o 

biografado Américo dos Santos, servirá para contar como foi a participação do 

negro no teatro amador em São João del-Rei, no período em que se torna 

membro do Clube Teatral Artur Azevedo (CTAA), em 1915, até seu falecimento 

(1929). 

 Segundo Barros, a Companhia possuía uma importante significação 

social, ideológica, política e cultural, mas os incomodados com sua existência, 

julgavam-na incivilizada e bárbara, sendo que o ápice dessa rejeição foi o 

impedimento da viagem para apresentação do grupo no estrangeiro. 

(BARROS, 2005, p. 25-26) 

 Dentre os principais autores que desenvolveram obras que tratam da 

participação do negro na literatura e no teatro brasileiro, quase todos tocam no 

ponto referente à questão dos estereótipos que eram mais comuns aos 

personagens negros, também conhecidos como papéis tipo. E um dos tipos 

                                                
8 Veremos mais adiante que Barros, até o momento de publicação de seu livro, não sabia da 
existência de uma obra, lançada um ano antes da sua, que trata do Teatro de Revista e fala 
sobre a Companhia Negra de Revistas. 



mais importantes, provavelmente um dos primeiros criados, foi o da baiana, de 

que trata Barros.  

 A primeira baiana teria estreado em 1887, antes mesmo da abolição. 

(BARROS, 2005, p. 29) Em geral, esse personagem era marcado pela 

brejeirice, sedução, luxúria e linguagem recheada de duplo sentido. A 

personagem vestia-se com rendas e babados, usava chinelo, e se enfeitava 

com colares e turbante. As atrizes brancas foram as primeiras a incorporar tal 

personagem, e, só mais tarde, passou a ser identificada com a negra e a 

mulata. Até os anos de 1920, a baiana tornou-se figura indispensável nas 

revistas, sendo interpretada por negras, brancas e mulatas. Mas até tornar-se 

um personagem associado à mulher negra, foi interpretada recorrentemente 

por brancas que chegaram a se especializar em tal papel, como era o costume 

da época. Entre as atrizes mais famosas desse teatro, que se dedicaram a 

representar o papel da baiana ou mulata, encontram-se: a grega Ana 

Manarezzi, interpretando a preta, gorda e velha Sabina, da revista República 

de Artur e Aluísio de Azevedo e Aurélia Delorme, na revista Bendegó. (ROCHA 

JÚNIOR, 2002, p. 89) 

 Dentre as atrizes negras que conquistaram maior sucesso em papéis 

como esse, encontram-se a mulata Ana Leopoldina, com uma pequena fala em 

Fritzmac, fazendo a mulata Benvinda em O Tribofe e uma outra em O major. 

Ascendina Santos e Rosa Negra estão entre as mais citadas ao longo do livro 

de Barros, sem contar as black girls, outro elemento fundamental das revistas. 

Mas mesmo alcançando fama e sucesso, Ascendina logo foi esquecida, não 

fosse por Jota Efegê9. E Rosa Negra não teve futuro diferente, apesar de ter 

feito parte da Companhia Negra de Revistas. 

 Nas primeiras décadas do século XX, houve uma onda de interesse 

pela cultura africana, a partir da difusão do jazz, fato que contribuiu para o 

surgimento na França da Revue Nègre, que, diferentemente do que se poderia 

supor, contou com a direção de um europeu, o francês Jacques Charles, para 

ressaltar ou remodelar o aspecto étnico da trupe, ou seja, sua negritude ou 

africanidade primitiva. (BARROS, 2005, p. 40) A princípio, sem a ajuda de 

Charles, os artistas apresentavam um espetáculo previsível, bem ao modo 
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 Autor de uma breve memória sobre Ascendina Santos. (BARROS, 2005, p. 33) 



europeu. Portanto foi só a partir do olhar do produtor do Moulin Rouge, que o 

grupo mudou de rumo, revelando-se moderno, em sintonia com o Art Déco. 

Nesse momento fabricava-se e, principalmente desnudava-se, Josephine 

Baker, (BARROS, 2005, p. 40) estrela cujo brilho se fez presente até na 

América do Sul, tendo sido, de certo modo, inspiração para a também estrela, 

Carmen Miranda. (BARROS, 2005, p. 43)   

 Já o brasileiro, De Chocolat, exerceu as atividades de cantor, ator, 

bailarino e cançonetista, entre outras. E, interessantemente, é mais um baiano 

de destaque, dentro dessa pesquisa que trata do também baiano Américo dos 

Santos. Embora De Chocolat fosse artista e possuísse, de fato, experiência, 

inclusive estrangeira, a imprensa e críticos preconceituosos não se cansavam 

de fazer piadas a seu respeito, ridicularizando-o. Devido a esse tipo de 

aborrecimento, sua carreira não foi muito longa. De acordo com Barros, seu 

ápice parece ter-se iniciado em 1926, vindo a declinar, definitivamente, por 

volta de 1936. Mas se foi em 1926 que ele criou seu teatro negro, a partir da 

Companhia Negra de Revistas, talvez possamos alongar esse tempo para 

alguns anos antes, se levarmos em conta o tempo em que atuou, inclusive em 

Paris, antes da formação de seu primeiro grupo, que o autor afirma ter sido 

após o fim da Primeira Grande Guerra. (BARROS, 2005, p. 49) 

 É importante que se diga que, apesar dos desentendimentos, De 

Chocolat possuía um grande círculo de amizades10. Ele nasceu em 1887, 

morreu em 1956 e muito material seu foi encontrado em arquivos de acervos 

teatrais, como peças, revistas e músicas, muitas delas feitas por ele em 

parceria. Mas mesmo com evidências, há muita contradição envolvendo sua 

carreira e produção artística. 

 Ao se debruçar sobre o início do grupo, sua formação inicial, sobre a 

proposta de De Chocolat e o trabalho primoroso do já reconhecido cenógrafo 

Jaime Silva, Barros ressalta o fato de ter havido uma verdadeira revelação dos 

desacreditados artistas negros, e do importante papel da imprensa como mola 

propulsora para o lançamento do grupo, especialmente através do costumeiro 

noticiário a conta-gotas. (BARROS, 2005, p. 70-76) 
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 Este círculo incluía artistas como Noel Rosa e Pixinguinha, políticos e intelectuais. Teria 
firmado grande amizade com Procópio Ferreira, Álvaro Moreira e sua esposa Eugênia, além de 
ter ajudado Derci Gonçalves e Araci Cortes no início de suas carreiras. (BARROS, 2005, p. 59-
60) 



 A imprensa, portanto, foi fundamental para o lançamento da 

Companhia. Jornalistas, críticos teatrais e literários como Lincoln de Souza, 

Mário Nunes e Osvaldo Quintiliano, foram praticamente unânimes no 

reconhecimento da qualidade do espetáculo de estreia: o Tudo preto e dos 

outros que se seguiram: Preto e branco, Café torrado e Carvão nacional. 

Lembrando que De Chocolat só fez parte da Companhia nas apresentações da 

revista de estreia, a Tudo preto. 

 Uma das mais importantes ou interessantes críticas feitas ao trabalho 

do grupo foi a de Prudente de Moraes Neto, a cargo do primeiro número da 

Revista do Brasil. E o que é ressaltado é que a Companhia soube mostrar-se 

brasileira, o que era a intenção de De Chocolat. Assim se pronunciou Moraes 

Neto: os negros desta companhia fazem não arte negra, mas arte brasileira da 

melhor. Arte mestiça. (Apud BARROS, 2005, p. 97) 

 E é aqui que entra o incidente que teria levado De Chocolat a 

abandonar a Companhia. O jornal A Rua tinha se manifestado até então 

favorável às atividades desta, mas, de repente, ao estrear a segunda revista e 

voltando-se especialmente para o diretor, escreve um texto com críticas 

fortíssimas ao grupo, procedendo, da mesma maneira, durante três semanas. 

O trecho reproduzido por Barros é o que segue:  

desagrega-se a companhia negra de revistas. O célebre De Chocolat 
[sic] que havia detido nas pretas mãos a direção da companhia em 
que se encontrava, na qualidade de diretor, explorando a boa fé 
pública, acaba por ser posto no olho da rua. Veio por isso esbravejar. 
Era natural: tiraram-lhe a canja, berrou. Neste momento, o grupo, 
desarticulado, sob a direção do senhor Jaime Silva, está dando, com 
alarmante insucesso alguns espetáculos na vizinha cidade de Niterói, 
de onde pretende partir, brevemente, rumo a Campos. (...) Só 
sentimos que à frente daquele negócio indefensável, esteja um nome 
digno de respeito como o do senhor Jaime Silva. (Citado por Barros, 
2005, p. 108) 
 

 Antes desse episódio, o jornal A Pátria realizou entrevistas com 

Jaime Silva e De Chocolat. E causou muito estranhamento o que o segundo 

disse a respeito da Companhia: não imaginam como estou satisfeito. Os 

pretinhos da minha companhia são, na sua totalidade, dóceis, inteligentes, 

educados e disciplinados. Diante desse modo de falar de De Chocolat, Barros 

nos provoca a pensar se nosso artista internacional não teria se branqueado 

culturalmente e estaria se referindo aos componentes do grupo como 

inferiores. (BARROS, 2005, p. 111) Talvez não possamos nunca ter a resposta 



para esta pergunta, mas fato é que o Teatro Experimental do Negro (TEN), 

criado alguns anos depois, também teria, entre seus idealizadores, despertado 

problemas dessa natureza. Como a polêmica causada algumas vezes pelos 

discursos de Abdias do Nascimento e outros, dando a entender que os 

integrantes do grupo ainda estavam muito aquém dos brancos, despreparados 

e necessitados de aumentar seu nível intelectual e cultural.  

 Nascimento justifica a dificuldade de inserção do negro no teatro por 

dois motivos: um primeiro que independeria deles, relacionado ao despreparo 

para tal atividade e um segundo referente a características próprias do negro, 

que estaria preso a alguns aspectos de suas raízes africanas. Um trecho que 

ilustra bem o tipo de discurso comum sobre o negro, na época, é o de Ironides 

Rodrigues, professor e crítico literário, militante negro que, escrevendo no 

jornal Quilombo, faz algumas considerações a respeito de Cruz e Souza 

dizendo que um instinto musical era o que possuía de mais africano e que em 

muitos de seus poemas, há aquela sensualidade sádica muito própria do 

negro. (MAUÊS, 1988, p. 95) 

 Já as Revistas, quando questionadas sobre seu aspecto ou 

coerência étnica, por exemplo, acusando os negros de representarem como 

brancos, conseguiam desfazer esse tipo de mal-estar quando os comentários 

eram rebatidos por pessoas de renome como Paulo de Magalhães que, assim 

como Quintiliano, via naquele grupo, trabalhadores honestos, corretíssimos, 

afinadíssimos, excelentes. (BARROS, 2005, p. 113) Aqui talvez nos coubesse 

perguntar que tipo de cultura teriam que mostrar no palco, se não a que 

possuíam. Tratava-se de artistas de diversas idades e, provavelmente, a 

maioria nascida no Brasil, portanto a cultura dessa gente era uma jovem cultura 

brasileira, que continha alguns traços das raízes africanas, mas que já havia 

sofrido grande hibridismo com os outros povos que aqui viviam.  

 Em relação ao público que frequentava o teatro, há poucas 

informações, mas, de acordo com as fontes11 do autor, era mínima a presença 

de negros na plateia, constituindo-se, certamente, de alguns poucos familiares 

dos artistas, o que pode ser constatado por uma foto de um dos dias de 
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 As informações a que Barros teve acesso, encontram-se em variadas fontes como jornais, 
periódicos e revistas da época, alguns especializados, como o Boletim da SBAT. 
 



apresentação, em que se vê, facilmente, a predominância de indivíduos 

brancos. (BARROS, 2005, p. 163)  

 Há ainda um depoimento, já da segunda metade do século XX, da 

atriz negra Ruth de Souza que, como uma das ex-integrantes do TEN, também 

fez um comentário a esse respeito dizendo que acreditava que a ausência de 

seus colegas na plateia seria uma questão de formação, já que gastavam muito 

mais com outros programas que não o teatro. (SOUZA, 1988, p. 130) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Quando De Chocolat sai de seu primeiro grupo para formar a Ba-Ta-

Clan Preta, ele estreia com a revista Na penumbra. Mas esta, infelizmente, não 

obteve o sucesso almejado e alcançado por Tudo preto. Enquanto De Chocolat 

ia sendo esquecido, distanciando-se da imprensa, a trupe de Jaime Silva se 

exibia em excursões, sendo comentada e aplaudida por onde fosse.  

 A criação da Companhia Negra de Revistas, na verdade, constituiu-

se como uma fórmula que veio a ser experimentada por outros, tendo como 

ideia central possuir artistas negros e afrodescendentes, pelo menos em sua 

maioria. (BARROS, 2005, p. 124) Através da obra de Barros, percebemos que 

FIGURA 1 - Foto da plateia na Inauguração do Teatro Rialto. Destacamos que a maior 
parte do público presente é composto por pessoas de pele clara. (BARROS, 2005, p. 
165) 



mesmo que a intenção principal de De Chocolat não tenha sido promover o 

afrodescendente, ele acabou contribuindo para isso. Barros faz menção a 

diversas entidades sociais em prol da população negra, que reconheceram, no 

trabalho da Companhia de Jaime Silva e De Chocolat, uma realização de alto 

valor social e cultural em favor do progresso dos negros no Brasil. (BARROS, 

2005, p. 188) Entre as organizações a que se refere o autor, estão a Liga 

Humanitária, a Sociedade dos Homens de Cor e o Clube José do Patrocínio. E 

aqui, como em alguns tantos trechos do livro que trata da criação e trajetória da 

Companhia Negra de Revistas, quem aparece, na imprensa, como o mentor ou 

fundador principal, é Jaime Silva12.   

 A estreia da revista dirigida exclusivamente por De Chocolat, a Ba-

Ta-Clan Preta, alcançou considerável sucesso. No entanto, houve quem não 

aprovasse seu trabalho, contribuindo para a perda de entusiasmo e mesmo de 

admiradores do diretor baiano. É interessante que se diga que, mesmo o jornal 

O Clarim D’Alvorada especializado em assuntos da população negra também 

não se manifestou, apesar de sempre informar sobre o que acontecia com a 

Companhia de Jaime Silva. (BARROS, 2005, p. 175) Isso só confirma nossa 

suspeita de que as atividades ligadas à população negra, por razões diversas, 

não conseguiam ter a divulgação e o apoio necessários para sua consolidação. 

 Em uma avaliação, supostamente conferida a Mário de Andrade, este 

demonstra seu descrédito com o teatro brasileiro Agora nas mãos dos pretos, 

já que os brancos não haviam sido competentes o bastante. Disse ainda que 

de uma boa Companhia, duas ruins foram criadas e, por isso, não havia mais 

esperança para o teatro brasileiro, a não ser pela flauta mágica de Pixinguinha, 

na época, uma das figuras mais importantes da Companhia de De Chocolat. 

(BARROS, 2005, p. 176-177) 
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 Por várias vezes, acreditamos que a cor de Jaime Silva era negra, o que fica esclarecido no 
trecho em que a cidade de São Paulo aguarda a chegada de duas companhias de revistas: a 
do “branco e português Jaime Silva e a do negro brasileiro De Chocolat”. (Barros, 2005, p. 142) 
Sendo, portanto branco, esse dado corrobora para o fato de acreditarmos na existência de 
certo preconceito contra De Chocolat que, com bastante frequência, encontrava-se em 
confusões com a imprensa, ou com colegas escritores, entre outros do meio teatral. E, 
provavelmente, também por essa razão, uma rivalidade alimentada por vários fatores, acabou 
se fortalecendo. 
 
 



 

3.2 - Representação e preconceito 

 

 Desde a época das Companhias de Revistas, o teatro já sofria com o 

peso de tarifas que tinham que pagar para o deslocamento de todo o pessoal e 

também do aparato que carregavam. Muitos projetos de lei foram criados para 

minimizar essa situação, mas poucos se concretizaram. Mesmo com as 

dificuldades, as viagens ocorriam, detalhe sobre o qual o autor não discorre 

muito. 

 Ainda  que não haja referência à visita da Companhia Negra em São 

João del-Rei no livro de Guerra, foi possível encontrar o registro desse 

acontecimento no jornal local O Correio, de 12 de fevereiro de 1927. Havia 

mais dois jornais que circulavam na época, mas somente esse registrou o 

evento. Supomos que Antônio Guerra não tenha registrado a presença da 

Companhia por estar residindo em Divinópolis e estar muito ocupado com o 

trabalho e o teatro, pois continuava a atuar, tendo apresentado a peça Lua 

Cheia , pelo Clube Dramático Familiar, em 8 de fevereiro de 1927, quase no 

mesmo dia da apresentação da Companhia de Jaime Silva. Aqui apresentamos 

a transcrição da notícia veiculada pelo jornal são-joanense, O Correio:  

Companhia Negra de Revistas – De passagem por esta cidade, a 
Companhia Negra de Revistas, sob a competente direção de Jayme 
Silva, levou à cena, no Teatro Municipal, quatro das revistas de seu 
repertório.  
Jayme Silva soube constituir um elenco digno das mais civilizadas 
plateias e os artistas demonstraram claramente que a capacidade 
intelectual não é privilégio da cor branca. O desempenho foi 
excelente e muitos foram os números de música bisados a instâncias 
da plateia.  
Os artistas tanto de um como de outro sexo souberam desobrigar-se 
com galhardia dos papéis que lhes foram confiados. 
É justo que destaquemos o nome de Rosa Negra, a estrela da 
Companhia, que se revelou uma exímia artista e que se tornará 
notável entre as artistas brasileiras se não abandonar a carreira que 
abraçou e à qual deve dedicar toda a sua atividade intelectual. 
Os demais artistas, assim como as bailarinas, se conduziram com 
honra para os créditos da companhia, assaz aplaudida em todos os 
grandes centros sociais como o Rio de Janeiro, São Paulo e outras 
cidades adiantadas. (O Correio, 8 fev. 1927, p. 2. Grifo nosso) 

 

 Quando se fala em civilizadas plateias, vem à tona a antiga 

justificativa de que o teatro teria esse efeito civilizador e que, sendo a 

Companhia constituída por negros, esse atributo continua sendo válido. Ou 



seja, essa afirmativa digna das mais civilizadas plateias, gera a produção de 

uma ressalva: se você é civilizado, vai gostar dessa apresentação, ou, mesmo 

que seja uma companhia formada por negros, o espírito civilizador permanece. 

A presença repetida da palavra intelectual também é resultado de uma série de 

pressupostos como o de uma possível inferioridade intelectual do negro. Aqui, 

o autor da notícia quer deixar claro que essa teoria não se fundamenta, 

mostrando que a inteligência não se constitui como um privilégio da cor branca.  

Se ele afirma que a capacidade intelectual é um bem de todos, não restrito aos 

brancos, é porque isso já foi negado. Quando se refere às cidades adiantadas 

por onde a companhia obteve êxito, parece querer mostrar que não poderia ser 

um espetáculo de baixa qualidade. Ou seja, no caso de haver alguns que não 

tenham gostado do show, estes deveriam rever sua opinião, uma vez que nas 

grandes cidades (mais evoluídas), tinham sido aclamados com grande 

sucesso. 

 Mesmo se colocando favorável à presença e trabalho da Companhia 

Negra de Revistas, o jornal não deixa de tocar em pontos referentes ao 

preconceito que cerca tal população, como se essa, a todo momento, tivesse 

que ser comparada e testada. 

 Após excursão a várias cidades, entre dezembro de 1926 e fevereiro 

de 1927, a Companhia Negra de Revistas volta ao Rio de Janeiro, estreando 

Café torrado. Mas, além da experiência adquirida e harmonia aparente entre 

seus componentes, o grupo agora tinha um elemento que seria literalmente sua 

salvação: a presença do ator mirim Otelo, conhecido mais tarde como Grande 

Otelo. 

 Os novos comentários sobre as apresentações da Companhia 

mostram que continuava a controvérsia entre os críticos, sendo que um, em 

especial, merece destaque, por se tratar do jovem jornalista Nelson Rodrigues, 

na época com 15 anos, que dividia uma coluna em A Manhã com seu irmão 

Mário Filho. Sobre a estreia, sem a presença do pequeno Otelo, disse 

Rodrigues: “fraca”, seus atores, egoisticamente, deram-lhe uma diminutíssima 

ração de graça e de humorismo. Mas o que salvava tudo, porém, era a 

circunstância providencial de serem todos artistas pretos (citado por Barros, 

2005, p. 205) Como se pode ver, sob vários pontos de vista, a Companhia foi 

um empreendimento de êxito. Se somente pelo fato de serem quase todos 



negros, isso já se mostrava algo inovador e interessante, o que não dizer dos 

diversos talentos que participaram da trupe, como dos seus idealizadores e 

atores, entre outros? Daí ressaltar a surpresa de não ser comum fontes que 

falem a respeito dela. 

 Ao concluir sua crítica sobre a trupe, o jovem Nelson Rodrigues 

confessa que, na verdade, também havia se divertido muito durante o 

espetáculo. E, tempos depois, tendo assistido à atuação do talento precoce 

que era Otelo, Rodrigues, quatro anos mais velho que o pequeno ator, referiu-

se a este dizendo: o sucesso do dia foi o negrinho Otelo, por sua 

espontaneidade admirável, por ser dono de uma voz agradável e bem 

educada. (citado por Barros, 2005, p. 208) 

 A Companhia, em plena fase de excursão, pôde vivenciar uma 

experiência ambivalente: de um lado o sucesso e a boa recepção e, de outro, 

uma série de críticas maldosas, como as proferidas pela imprensa em Recife, 

ainda que Otelo estivesse presente no elenco. Em Porto Alegre, por exemplo, 

foram extremamente admirados e elogiados. A imprensa e a crítica gaúcha 

enfatizaram a importância da população de cor e se mostrava feliz pela 

mudança de postura da sociedade que dava mostras de civilidade, em 

comparação ao teatro de outrora, quando os negros costumavam ser 

desvalorizados e ridicularizados. Esta teria sido a última apresentação da 

Companhia, enquanto rumores da viagem à Argentina, ainda eram ouvidos. 

(BARROS, 2005, p. 224) 

 Barros afirma que a curta existência da Companhia Negra de 

Revistas é somente aparente, pois na época, muitas foram criadas e poucas 

tiveram tanto tempo de vida, com exceção da Companhia Mulata, citada pelo 

mesmo autor, mas que não foi longamente abordada, por não ter sido a 

pioneira, nem se constituir como seu objeto de análise. O fato é que o negro no 

palco, à época, tornou-se uma febre. Mesmo as companhias tradicionais 

criaram números com atores negros, devido ao grande sucesso alcançado 

pelas companhias, sem contar que o que se apresentava nos palcos, era o que 

havia de mais atual, a exemplo do cinema, que também vinha exibindo 

produções com a presença de negros norte-americanos. (BARROS, 2005, p. 

229)  



 Um fato importante, no entanto, teria contribuído para a dissolução do 

grupo pioneiro: o veto à viagem à Argentina. A notícia de que a Companhia 

havia sido convidada a se apresentar na Argentina e países vizinhos apareceu 

várias vezes na imprensa, mas a reação ou atitude dos que compunham a 

SBAT (criada em 1917), até então omissa em relação à existência e atuação 

do grupo, foi a de impedir tal realização, por considerá-la um atentado aos 

foros da nossa civilização. (citado por Barros, 2005, p. 230) 

 Barros nos mostra que, nessa época, já havia uma competição do 

Brasil com a Argentina por várias razões. Julgava-se que o responsável pelo 

atraso da civilização no Brasil era a escravidão dos africanos, enquanto que a 

Argentina havia sofrido um processo de miscigenação que contava apenas 

com europeus. O desenvolvimento da vizinha causava não só admiração aos 

brasileiros, como acabava por despertar certa inveja e sentimento de 

inferioridade. (BARROS, 2005, p. 239) 

 Um campo importante de competição entre esses países era o 

artístico, sendo muito comum, no Brasil, a presença de vedetes argentinas, que 

eram apreciadas por seus dotes físicos e pele clara. Da mesma forma, aqui 

também faziam sucesso cantores, cenógrafos e bailarinos argentinos 

(BARROS, 2005, p. 238-239). Nesse sentido quem teve mais sorte foi a já 

citada Companhia Mulata Brasileira, criada em novembro de 1930 e cuja 

existência parece ter-se prolongado até 1932, chegando a se apresentar em 

Portugal. (BARROS, 2005, p. 293) 

 Na mesma época, o circo tanto aproximou seus espetáculos dos de 

teatro, que não era incomum haver uma rotatividade de atores de teatro em 

circos. E foi o que ocorreu com grande parte do elenco da Companhia Negra 

de Revistas que, após sua dissolução, foi para o Circo Central de Variedades 

da Empresa Pinfild, na Praia de Botafogo. 

 A pesquisa realizada por Orlando Barros também nos informa da 

realização do Primeiro Congresso da Mocidade Negra, em março de 1929 

(BARROS, 2005, p. 280), sendo que, somente 16 anos depois, Abdias 

Nascimento, junto aos companheiros do TEN, também realizaria alguns 

Congressos temáticos como a Convenção Nacional do Negro (1945 e 1946) e 

o I Congresso do Negro Brasileiro em 1950. (NASCIMENTO, 2004, p. 223) 



  Barros ainda discorre sobre a situação política no Brasil e sua relação 

com o teatro, sobre algumas organizações trabalhistas e de apoio, formadas 

pelos próprios artistas, e sobre a censura que, por muito tempo, foi causa de 

grandes e constantes conflitos entre as companhias.                                                                                                                              

 Palavras como: problema, conflito e preconceito, acompanharam o 

negro no teatro por muito tempo. Segundo Miriam Garcia Mendes, desde o 

século XVI, o negro já fazia teatro no Brasil. Escravizada, a população africana 

realizava encenações próprias de sua cultura, em suas festividades, mas com 

a chegada dos jesuítas, essa prática se modificou, pela imposição de um teatro 

de caráter didático e moralizante. O contato com outras culturas também 

influenciou tais mudanças e, em todo o Brasil, algumas manifestações se 

perpetuaram com variações de lugar para lugar, como é o caso do Bumba-

meu-boi, do congado, dos autos de Natal, e de danças dramáticas, entre 

outras. (MENDES, 1982, p. 1)  

        Em meados do século XVIII, o teatro profano já havia superado o 

catequético e era comum a existência de grupos “profissionais” compostos 

quase exclusivamente por negros. A arte teatral era mal vista, portanto, para 

uma população marginalizada, sua prática não trazia maior prejuízo. Mas com 

a vinda da família real para o Brasil, no início do século XIX, o teatro passou 

por um processo de revalorização e o negro teve que se contentar com papéis 

de menor ou nenhum destaque. Com a abolição da escravatura, os negros 

passaram a não participar mais desses grupos, a não ser alguns mulatos que, 

além de não serem discriminados como os negros, podiam, de algum modo, 

passar despercebidos de sua condição étnica, questão que está ligada ao 

recalque do escravismo (SÜSSEKIND, 1982, p. 29):  

numa sociedade dominada pelo ideário liberal europeu, pelas ideias 
de igualdade perante a lei, universalismo, e liberdade do trabalho, 
ficava difícil encontrar justificativas para o escravismo. Daí a violência 
com que se procuram apagar ou atenuar seus traços 
constrangedores. 
 

 Do início do século XIX constam as primeiras peças brasileiras 

publicadas com a participação do negro. E, é nesse período, que ele surge 

como escravo de modo quase indissociável. O negro foi deixando de ser 

relacionado à servidão, de acordo com Mendes, a partir das diversas 

tonalidades de cor de pele que foram surgindo, mas continuava a ser 



representado, dramaturgicamente, através de estereótipos. Portanto o negro 

que tivesse a pele escura e também fosse escravo, não poderia servir de 

modelo para personagens da literatura desse período. Eles eram taxados de 

incapazes, infantis ou de ameaça aos “bons costumes e à boa educação” dos 

brancos. (MENDES, 1982, p. 22) 

 O modo como o personagem negro deve ser representado, também 

pode ser considerado uma questão polêmica. Enquanto há os que acreditam 

que um papel não possui cor, há os que defendem a necessidade de aproximá-

lo da realidade.  Mas de qual realidade? Partindo do pressuposto de que a 

população negra já se encontra em várias camadas sociais, uma família negra 

e rica que apareça em uma peça não seria de bom tom porque escamotearia a 

realidade da massa brasileira. Por outro lado, criar personagens negros que 

desempenham papéis sociais subalternos também não seria bom porque 

reforçaria o imaginário que atribui ao negro esse tipo de papel. O que parece 

ser mais importante, talvez seja o modo como o personagem se apresenta na 

peça, como se relaciona com os demais, se tem destaque ou não, se 

demonstra consciência do que sofre e faz ou da condição que representa. 

Grande Otelo, em entrevista no ano de 1987, a respeito dessa questão 

responde ao debatedor Dirceu Soares:  

Dirceu Soares - Alguém disse também, em uma ocasião, que com 
relação ao ator negro, o que falta no Brasil são textos destinados a 
esse tipo de ator. Até se diz, em tom de brincadeira, que de vez em 
quando a televisão faz uma novela de escravo para poder empregar 
essa mão-de-obra, e é um negócio que parece ser verdadeiro isso. O 
que você acha? Você acha que faltam textos diretamente para o ator 
negro? Quer dizer, fora que ele seja um eterno empregado, que ela 
seja uma eternamente um...? 
 
Grande Otelo - Há uma exceção aí. Plínio Marcos [ver 
entrevista Roda Viva com Plínio Marcos]. Plínio Marcos fez um texto 
que não era para negro, para branco, para japonês, para índio 
aculturado, de pele vermelha e tal: Dois perdidos numa noite suja. 
Dois atores negros conseguiram financiamento e montaram esse 
texto no Rio de Janeiro. Há textos que o ator negro ou ator branco, ou 
vermelho ou de qualquer outra cor pode fazer, porque são textos que 
estão dentro da humanidade, dentro dos acontecimentos da vida, e 
Plínio Marcos foi um dos pioneiros nesse sentido, fez um texto desse 
e o ator Paulão e o ator Antonio Pompeu representaram numa maior, 
numa boa no Teatro Delfim e pretendem correr o Brasil todo com 
esse texto do Plínio Marcos. (GRANDE OTELO, 1987, Roda Viva, 
p.13) 

 



A posição de Grande Otelo nos mostra que não devia haver essa 

diferença de papéis, mas, sendo dessa forma, normalmente o que acontecia 

era que não se escolhiam atores negros, apesar da grande oferta, já em fins do 

século XX, como afirma o ator que também nos informa sobre um número 

reduzido de atrizes negras. Podemos dizer que Otelo foi uma exceção. Ele 

reconhece. Diz que nunca sofreu discriminação porque era “entrão” com muita 

educação. Tinha facilidade para fazer amigos e isso apagava o preconceito por 

sua cor. Ele era tão autoconfiante que, em relação aos personagens 

estereotipados, responde a Edmar Pereira: 

 
Edmar Pereira - Otelo, alguma vez você recusou algum papel ou 
algum show ou algum trabalho, porque isso iria a favor dessa imagem 
deformada do negro, ou você conseguia, digamos, driblar esse tipo 
de personagem e fazer dele o contrário do que se queria? 
Grande Otelo - Não, eu nunca recusei. Eu nunca recusei papel 
dessa espécie, porque eu nunca me achei um negro representando, 
eu sempre me achei um ator representando. (GRANDE OTELO, 
1987, Roda Viva, p. 10) 

 
Tentando justificar a escassez de papéis para negros em meados do 

século XX, Dias Gomes diz que não havia bons atores negros. (MENDES, 

1993, p. 175). Se não havia tais atores não se sabe, mas o fato é que algumas 

peças, que possuíam personagens especificamente negros, na maioria das 

vezes, acabavam tendo que colocar um ator branco pintado de preto para 

atuar. Isso ocorreu já em meados do século XX com as peças Pedro Mico 

(encenada pela primeira vez em 1957 com direção de Paulo Francis) e Anjo 

Negro (encenada pela primeira vez em 1948). Nos dois casos os protagonistas 

são negros de forte destaque e personalidade. Ismael de Anjo Negro foi criado 

para ser representado por Abdias do Nascimento, mas o próprio ator chegou à 

conclusão de que parecia inadmissível que um preto pudesse contracenar com 

a loura Maria Della Costa, esquecendo-se do “seu lugar” correndo o risco de 

sair pelas ruas violentando e atacando mulheres brancas... (MENDES, 1993, p. 

158) 

Aparentemente, são muitas as questões que envolvem a participação do 

negro no teatro desse período. Jorge Andrade, por exemplo, acreditava que a 

questão da cor muitas vezes é difícil de ser administrada pelos próprios negros 

e que o preconceito contra o negro no teatro, começa antes, pela própria 

profissão de ator.  



Emílio Fontana, enquanto diretor de cinema e teatro é enfático: acredita 

que cabe ao autor a problemática do ator negro brasileiro. Depende dele a 

existência de um bom personagem que requisitará, consequentemente, a 

existência de um ator. (MENDES, 1993, p. 184) Mas o que ocorreu na 

encenação de Anjo Negro e Pedro Mico é bastante sintomático. Fontana, e 

muitos outros, acreditavam que bastava haver bons papéis para o problema ser 

solucionado, mas não foi o que aconteceu, já que atuaram atores brancos 

pintados de preto. 

No século XVIII, ao contrário, pela desvalorização do teatro, ou pela 

simples escassez de atores brancos, a solução foi pintar as faces dos atores 

negros de branco, porque, naquele tempo, a oferta de atores negros era maior. 

 Mendes afirma que até certa época, os descendentes de africanos e, 

sobretudo os de pele mais escura, eram discriminados e ocupavam os lugares 

sociais mais baixos e marginais. Mas depois desse período e constatada a 

existência de negros e mestiços em praticamente todos os níveis sociais, as 

oportunidades permaneciam quase inalteradas. 

 O ator, diretor de teatro e professor da Escola de Comunicações e Artes 

da Universidade de São Paulo, Fausto Fuser, defende que, em meados do 

século XX, havia poucos bons atores negros, mas não por incompetência e sim 

pela necessidade de um aprendizado sistemático, difícil de ser alcançado por 

uma parcela discriminada da população. Esta foi uma crítica recorrentemente 

dirigida aos artistas da Companhia Negra de Revistas (nem sempre justa) e 

razão pela qual Abdias do Nascimento tanto se preocupou com a preparação 

dos atores do TEN. 

 De acordo com a pesquisa de Mendes e com os depoimentos de autores 

e atores, o que se pôde perceber foi a existência de um círculo vicioso. 

Segundo os autores não havia bons papéis para negros porque não havia bons 

atores, enquanto isso os atores se queixavam de que não havia bons papéis 

para eles. (MENDES, 1993, 190-191) 

 Diante da aparente inexistência de autores teatrais negros, achamos 

importante um trecho da obra de Barros, que foi retirado de sua obra, que 

mostra um pouco a realidade dos autores teatrais no Brasil, nas primeiras 

décadas do século XX: 



em janeiro de 1927, Bastos Tigre, presidente da SBAT, (...) havia 
apenas 45 dias da posse do novo presidente da República, tinha 
boas razões para declarar: Em todos os países civilizados, escrever 
para o teatro constitui uma profissão remuneradora; no Brasil, não 
chega a ser uma profissão: é mais das vezes, um passatempo 
dispendioso de inteligência e energia. (BARROS, 2005, p. 298) 
 

 O trecho acima demonstra que, se para os brancos, a condição de autor 

teatral não era boa em termos econômicos, muito menos seria para os negros, 

que, com dificuldade para sobreviver na sociedade brasileira da época, não 

teriam condição de insistir em uma atividade tão pouco valorizada e, 

especialmente de baixa remuneração. O que explicaria a quase inexistência de 

dramaturgos negros, ou, pelo menos, a ausência de registros sobre eles. 

 No trabalho realizado por Mendes, ela demonstra quais seriam os 

critérios mais ou menos determinantes para a instauração do preconceito no 

meio teatral. Em primeiro lugar, o preconceito era social (cativeiro) e depois de 

cor, havendo um pouco mais de tolerância em relação ao mestiço de pele mais 

clara. Se além de um nível social baixo, tivesse ainda a pele escura, isso era 

motivo suficiente para discriminação, acarretando um isolamento social. 

(MENDES, 1993, p. 189).  

No caso do preto velho Pai João, de O dote, o ex-escravo podia ser 

considerado um autêntico africano e isso não era empecilho para sua boa 

relação com Ângelo e os demais. Seria então pura ficção imaginar um 

personagem cujo relacionamento com seus patrões fosse de natureza tão 

harmônica? E por que personagens opostos ao nonagenário, como o negro 

cativo e revoltado que buscava sua liberdade, não eram tão comuns na 

literatura? Pensemos que, enquanto a representação de Pai João é aquela que 

denota um bom convívio e até certa felicidade alcançada pelo ex-escravo, e é 

realmente crível pensar nessa possibilidade, mesmo que pouco provável, a 

segunda, com certeza real e vivida por milhares de africanos e africanas, não 

aparece como uma situação desejável de ser representada. Novamente o 

recalque do escravismo tenta explicar o incômodo que esse assunto ou 

situação causava aos brasileiros: 

transferindo-se, dessa maneira, a escravidão, de seu campo de 
significação econômico para um discurso amoroso ou patriótico, 
opera-se um duplo movimento. Se, por um lado, há um recalque das 
marcas desse escravismo real, encobrindo-se assim a violência 
senhorial e a exploração da força de trabalho escravo; por outro, é via 
metáfora que se consegue representar ficcionalmente aquilo que se 
procurava ocultar. (SÜSSEKIND, 1982, p. 38) 



 
A pesquisadora afirma que a ficção se apresenta, portanto, como um 

campo que se abre para solução dos problemas mais insolúveis. O que é 

escrito revela-se possível, uma vez que é encenado e tornado real, mesmo que 

no campo do imaginário. Por isso, especialmente após a abolição, notou-se 

uma predileção pela criação de personagens como Pai João, que apresentam 

uma forma de escravidão doméstica mais leve, suavizada, que afasta certo 

desconforto e é sinônimo de redenção e benevolência do branco. 

(SÜSSEKIND, 1982, p. 54) 

 

 

 

4- O teatro amador em São João del-Rei no início do século XX  

 

  De acordo com os registros presentes no livro do são-joanense e 

amador teatral Antônio Guerra (1892-1985), o teatro amador desta cidade foi 

bastante ativo. O livro descreve 250 anos de história de teatro e 

variedades em São João del-Rei, de uma época em que a imprensa ainda não 

era tão presente como hoje e que fotos e cartões postais não eram artefatos 

tão corriqueiros. De acordo com os filhos de Guerra, entrevistados para uma 

pesquisa13 que objetivou traçar um perfil biográfico do amador, este se dedicou 

durante toda a vida a ler, guardar e organizar fotos, bilhetes, cartazes e uma 

variedade de documentos, especialmente sobre o teatro em São João del-Rei e 

em outras localidades, uma vez que morou em várias cidades e em quase 

todas fundou ou reativou grupos teatrais. O teatro era, portanto, a grande 

paixão de Antônio Guerra, unanimemente declarada por todos os seus filhos. 

 Um dos indicadores que revelam o quanto o teatro fez parte dessa 

cidade são os números referentes à quantidade de autores teatrais e prédios 

(casas de teatro) que existiram. Até a data em que Guerra encerrou a coleta de 

dados para seu livro, já haviam sido registrados 34 escritores de peças teatrais, 

                                                
13

 A pesquisa se refere ao trabalho de dois anos de iniciação científica desenvolvido por 
Girlene Verly, orientada pelo professor Alberto Ferreira da Rocha Júnior.  O objetivo foi 
construir um dos perfis biográficos de Antônio Guerra. Foram realizadas entrevistas com todos 
os seus seis filhos e, de acordo com eles, Guerra guardava cuidadosamente grande variedade 
de recortes, fotografias e documentos pessoais, a respeito de teatro que, na época da escrita 
de seu livro, foi transportada para 13 grandes álbuns de capa dura. 



naturais ou habitantes de São João del-Rei (GUERRA, s.d., p. 9) e 21 casas de 

teatro (11 já desaparecidas). Outra característica do movimento teatral são-

joanense era a presença assídua de companhias estrangeiras (GUERRA, s.d., 

p. 92), assim como a presença de mulheres e artistas mirins nesses grupos 

(GUERRA, s.d., p. 56 e 62), o que pode sugerir que atuar e frequentar o teatro, 

naquela época, era um costume bastante familiar. Uma passagem noticiada 

por um jornal de 11 de março de 1884, mostra o quanto o público apreciava as 

apresentações, já que passavam muitas horas no teatro: ... reprise das peças 

O Remorso vivo e mais a comédia Uma experiência – (Este espetáculo 

conforme publicou a Gazeta Mineira, terminou às 3 da madrugada e ninguém 

arredou o pé do teatro). (GUERRA, s.d., p. 52) 

 

 

 4.1 - Presença e ausência negra 

 

 Refletir sobre a questão do negro no teatro em São João del-Rei, no 

início do século XX, engloba investigar como e quando o negro e o mestiço 

participaram desse teatro, seja como ator, músico, autor teatral, personagem 

das peças representadas ou como o nosso biografado Américo dos Santos, um 

incentivador e patrocinador dessa arte. 

 Independente de sua relação com o teatro, o que se pode imaginar, 

tendo sido São João del-Rei uma cidade de grande comércio escravocrata, é 

que devia haver um número considerável de negros e que, estando livres após 

a abolição,  certamente buscaram alguma ocupação e espaço, seja 

profissional, seja na cultura local. Através das fontes consultadas, o livro escrito 

por Guerra, os álbuns14 confeccionados por ele, o livro de Efemérides e alguns 

jornais, entre outros, percebe-se que, no teatro, essa população não tinha uma 

participação considerável, o que não aconteceu na área musical. 

A fim de demonstrar qual era a população da época e a proporção de 

negros em relação aos brancos (dois terços da população), aqui se encontra 

                                                
14

 São treze os álbuns confeccionados por Antônio Guerra. Todos cadernos grandes, de capa 
dura, nos quais se encontra uma diversidade de colagens a respeito do teatro de São João del-
Rei e de outras localidades, onde também organizou e fundou grupos teatrais. Há programas 
de peças, convites, cartas, folhetos, cartões postais, recortes de jornais, e uma enorme 
variedade de fotos de atores, elencos, músicos e outros que participaram do cenário teatral 
local e nacional. 



um trecho de um texto que descreve um pouco da São João del-Rei no início 

do século XIX, presente no site de acervos da Universidade Federal de São 

João del-Rei, na parte Acervos históricos e documentais da Comarca do Rio 

das Mortes, na seção: Fontes Cíveis e Criminais do Acervo do Arquivo do 

Museu Regional de São João del-Rei, com o título São João del-Rei: uma vila 

imperial. 15 

 

A vila de São João del-Rei foi a cabeça da extensa comarca do Rio 
das Mortes. No primeiro quartel do século XIX possuía uma 
população estimada em torno de 6.000 habitantes, sendo um terço de 
brancos, em um total de 25.441 distribuídos pelo termo da vila que 
incluía, entre outros, os distritos de Conceição da Barra, Bom 

Sucesso, Carrancas, Lavras do Funil e Dores do Pântano. 
 

Os registros mais antigos que encontramos sobre a valorização da 

presença negra em São João del-Rei, sob forma de manifestação cultural, 

encontram-se no livro Efemérides de São João del-Rei, de Sebastião de 

Oliveira Cintra, relativos ao 13 de maio de 1889, 1° ano da abolição da 

escravatura, com uma festa realizada em frente à igreja do Rosário e a 

presença da orquestra Ribeiro Bastos. (CINTRA, 1982, p. 129) Esta notícia 

também aparece, mais extensa, no jornal A Verdade Política, onde se fala de 

ter havido alvorada, passeata, foguetório, discursos e belíssima iluminação, ao 

som da corporação de Martiniano Bastos16. O curioso nessa notícia é o fato de 

a corporação musical presente ser a Martiniano Bastos, que estamos 

considerando como Ribeiro Bastos ou a Coalhada, como era conhecida, já que, 

de acordo com Antônio Gaio Sobrinho, escritor e pesquisador são-joanense, 

existia desde 1776, a corporação Lira Sanjoanense, chamada “Rapadura” por 

ser considerada a orquestra da gente de cor negra. (GAIO SOBRINHO, 2006, 

p. 43) 

 Mas como nosso alvo é o teatro, citaremos quais foram as peças mais 

representadas pelo Clube Teatral Artur Azevedo (CTAA), desde o ano em que 

aparece a primeira citação sobre Américo dos Santos (1915), até seu 

falecimento (1929), ressaltando que o CTAA foi um dos grupos de maior tempo 

de existência e atividade, do município.  

                                                
15 http://www.acervos.ufsj.edu.br/site/fontes_civeis/apresentacaosjdr.html 
16 A Verdade Política – Órgão do Partido Liberal, ano I, n°29, 26 mai. 1889, p. 2. 

http://www.acervos.ufsj.edu.br/site/fontes_civeis/apresentacaosjdr.html


 As peças mais exibidas no período foram: Os milagres de Santo Antônio 

(3), Terra Ideal (9), O periquito (9), A mulher soldado (5), Mlle. Nitouche (4), 

Tim tim por tim tim (6), A viúva alegre (4), Alegrias do lar (3), Rosas de Nossa 

Senhora (5) e O dote (5)17.  

Acreditamos que o que essas peças teriam em comum, possivelmente 

era o gosto do público, justificado pelo grande número de reprises e pela casa 

sempre cheia. Os milagres de Santo Antônio, uma das peças sacras mais 

representadas em toda a carreira de Antônio Guerra e mesmo antes de ele 

atuar, já em 1901, (GUERRA, s.d., p. 94) era muito admirada pelo público da 

cidade, especialmente católico.18 Terra Ideal é uma revista local, original do 

são-joanense Tancredo Braga. (GUERRA, s.d., p. 136). Tim tim por tim tim, 

uma revista portuguesa, de Souza Bastos, foi um dos grandes destaque do 

grupo. (GUERRA, s. d., p. 93) 

As operetas também eram muito comuns, como A viúva alegre e O 

Periquito. Eram sempre representadas ainda A mulher soldado, uma opereta 

de costumes militares que marcou com letras douradas um dos nossos maiores 

sucessos (GUERRA, s.d., p. 142) e a peça O dote, que tem um destaque à 

parte, como será visto mais adiante. 

 Enquanto buscávamos, no acervo, a existência de personagens negros 

nessas peças, ocorreu-nos inevitavelmente pensar: mas o que seria um 

personagem negro, se o papel social desempenhado por um indivíduo 

independe de sua cor? No entanto, lembramos que, como em geral acontecia 

na época, o sujeito negro estava diretamente relacionado ao seu passado de 

escravizado ou de alforriado. Portanto, se acontecia de haver nas peças algum 

empregado, cozinheira, moleque ou malfeitor (e outros do gênero), muitas 

vezes, esses eram desempenhados por atores negros. Ou melhor, esses 

personagens não eram sempre representados por negros, mas, os negros, 

quase sempre representavam tais papéis. Reproduzindo o que acontecia na 

sociedade, conforme afirma Süssekind, muitas vezes aos negros não restaram 
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 Esses números se referem à quantidade de representações no período de 1915 a 1929, mas 
são apenas aproximados, já que era normal as peças serem muito reprisadas e, 
provavelmente, o autor não teve acesso ao número exato de reprises. 
18 Essa foi uma das peças em que, segundo os filhos do amador, este fazia grande sucesso ou 
teria tido seu melhor desempenho no papel de Frei Antônio. Esse drama é considerado pelo 
próprio Antônio Guerra, como a primeira grande montagem do grupo em que atuou, o CTAA, 
na época ainda chamado Grupo 15 de Novembro. (GUERRA, s. d., p. 130) 
 



muitas opções, a não ser a de elemento marginal, inferiorizado e até 

desprezado, o que também acontecia com grande parcela da população 

branca destituída de posses e também marginalizada. (DUARTE, 1991, p. 85) 

Reforçando o que já foi dito, durante muito tempo, excluído do teatro, e por não 

representar um valor estético, mesmo esses personagens eram representados 

por atores brancos. Desse modo, buscando a existência de personagens 

efetivamente ou explicitamente negros, estes foram identificados somente em 

O dote. 

 Muito anterior a O dote, há uma peça que foi representada em 1879, 

chamada A Escrava Andréa19 e, pelo nome, mesmo fugindo um pouco da 

época prevista para análise, acreditamos que pudesse ser uma contribuição 

para este trabalho, por se tratar de uma peça que tem a escravidão no título, 

por ser a única relativa ao cativeiro que aparece no livro de Guerra até 1930 e 

por ter sido a protagonista, Andréa, representada por um homem, o jovem João 

Viegas, que revelou muita aptidão, conseguindo agradar realmente. (GUERRA, 

s.d., p. 42)  

Identificamos que na referida peça, a personagem escrava Andréa é 

branca, já que possui cabelos lisos, como descrito em um diálogo do 

personagem Renaut. Seu par romântico, o corajoso marinheiro Antônio é pobre 

e também branco, mas seus comandados são negros, como citado no 

momento em que reúne duzentos deles para uma luta. A peça se encaixa no 

gênero melodramático por possuir muitas reviravoltas, dramas e 

acontecimentos de profundo teor sentimental. Andréa, por exemplo, assim se 

expressa: 

Andréa - Eu! Oh! Sr. Lamberto, a nós outras escravas não é permitido 
amar ou odiar abertamente. Entretanto vivemos entre duas paixões: 
ódio e amor. Oh, A escravidão! A escravidão! Meu Deus! Tende 
piedade de mim. Dai resignação à minha alma. (p. 35) 
 

Talvez pela época em que foi escrita, ainda que o título da peça se refira 

a Andréa, esta não tem destaque nela, é a única personagem feminina e 

aparece poucas vezes em cena. E, quando isso acontece, é sempre para 

demonstrar seu drama, seu amor não correspondido ou ameaçado. Suas falas, 

em geral, são repletas de ais e de autopiedade. (p. 89) E não há, como 

                                                
19 Esta peça encontra-se nas referências como peça digitalizada pertencente ao acervo Antônio 
Manoel de Souza Guerra. 



havíamos pensado, um personagem negro, a não ser os duzentos 

comandados pelo marinheiro Antônio, apenas citados, em um breve momento. 

A partir de informações contidas no livro de Antônio Guerra, sabe-se 

que, de 1881 a 1967, consta como 34 o número de escritores de peças de 

teatro em São João del-Rei. O que não se sabe, é quantos poderiam ser 

negros. Ainda de acordo com o livro de Guerra, que possui um relevante 

acervo de fotos, foi possível digitalizar todas aquelas referentes aos elencos e 

grupos musicais que se apresentavam na cidade, nesse período. E em 

nenhuma delas, se encontra a figura do ator negro, o que não acontece nos 

grupos de músicos nos quais, quase sempre, estão presentes. Um indício 

muito forte de que a presença deles na música era constante é uma nota que 

se encontra no livro Efemérides de São João del-Rei, de Cintra, que informa 

que em 4 de junho de 1909, falecia em Serranos, o maestro São-joanense 

João Francisco da Mata, fato que inspira o escritor Eduardo Frieira a sugerir 

uma homenagem aos negros que trabalharam pela cultura musical mineira. A 

sugestão de uma homenagem nessa época, revela uma participação e atuação 

significativa dos negros na música em Minas Gerais. (CINTRA, 1982, p. 150) 

A relação do negro e do afro-brasileiro com a música é fato também 

registrado pelo professor e escritor Antônio Gaio Sobrinho que, em sua obra, 

São João del-Rei: 300 anos de histórias, nos revela que a Irmandade de Nossa 

Senhora das Mercês dedicou-se à humaníssima causa da alforria dos escravos 

negros e que, entre os dias de suas festas, com manifestações litúrgicas e não-

litúrgicas, a Lira Sanjoanse, já citada como Rapadura, considerada a 

corporação musical mais antiga de toda a América, desde 1776, sempre estava 

presente. (GAIO SOBRINHO, 2006, p. 43) 

No livro de Antônio Guerra, há várias fotos de atores e dos elencos e 

artistas que compunham os grupos de amadores e orquestras. Mas ainda que 

os negros não estejam nas fotos coletivas dos elencos, há fotos isoladas de 

alguns dos amadores e colaboradores, como é o caso de uma atriz, a 

professora Carlota Mendes, que interpretou peças como A última ilusão, A 

sombra e Morte civil. Esta seria, portanto, a única atriz negra com participação 

certa no teatro são-joanense. Mas e os atores? Não teriam existido? E Carlota, 

teria sido a única atriz? Se foi, estamos falando de uma pioneira, na verdade 

uma mulata, de olhos claros. Possuiriam talvez esses atributos alguma relação 



com sua inédita participação no teatro? Não se pode saber ao certo, mas como 

dirigente, além de Américo dos Santos, temos vários registros da participação 

do Padre negro João Batista da Silva, durante alguns anos membro e 

presidente da diretoria do CTAA. De cada um deles, só encontramos uma foto, 

mas no caso de Américo é importante ressaltar que, mesmo entre seus 

familiares, é a única que conheceram. (GUERRA, s.d., p. 126) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 2 - Única foto encontrada de Américo dos Santos (GUERRA 
s.d., p. 164). 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 - Foto do presidente do CTAA, em 
1914: Padre João Batista da Silva (GUERRA, 
s.d., p. 126). 

 

FIGURA 3 - Única foto de atriz afrodescendente encontrada no livro de 
Antônio Guerra, a mulata e professora Carlota Mendes (GUERRA, s.d., p. 
96).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 - O Clube Dramático Familiar foi um dos grupos de amadores em 
atividade, na mesma época do CTAA, como citado no livro de Antônio Guerra 
(GUERRA, s.d., p. 97). 

 

Fotos dos elencos, presentes no livro de Antônio Guerra 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 – Os principais fundadores do CTAA (Antônio Guerra, Alberto Nogueira e 
Marcondes Neves), já aparecem juntos nessa primeira formação. Antônio Guerra é o que 
aparece por último, à esquerda, de pé, com 13 anos (GUERRA, s.d., p. 101). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7 – Grupo de amadores contemporâneo do CTAA (GUERRA, s.d., p. 131). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 – Formação do Clube Teatral Artur Azevedo, no ano em que foi criado o Grêmio 
Teatral Américo dos Santos (GUERRA, s.d., p. 177). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9 – Pelos nomes na legenda, como os de Marcondes Neves e Antônio Guerra, 
supõe-se que seja uma das formações do CTAA. Chamamos atenção para a elegância dos 
figurinos (GUERRA, s.d., p. 187). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10 – O CTAA realizou muitas excursões, em cidades distantes e próximas, como é o 
caso da vizinha Barbacena. Atenção para o grande número de integrantes, em 1932 
(GUERRA, s.d., p. 182). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11 – Aqui não há referência ao nome do grupo, mas 
Antônio Guerra está presente, sentado ao centro (GUERRA, 
s.d., p. 125). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 – Destaque para o grande número de negros e mulatos em 
comparação com as fotos dos elencos em que não se encontram 
presentes (GUERRA, s.d., p. 225). 

Orquestras 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível pensar a presença do negro no teatro em São João del-Rei, 

através de sua participação nas festividades dos devotos de Nossa Senhora, 

como registrou Gaio Sobrinho, ao se referir à Semana Santa dos Mulatos. A 

festividade, assim apelidada, se justifica por ser uma irmandade composta, 

principalmente por mulatos e músicos. Segundo o autor: 

as festas da Boa Morte constituíam verdadeiro espetáculo ou 
representação teatral, à semelhança dos teatros sacros da Idade 
Média... Nesse autêntico teatro sagrado barroco repetem-se, ainda, 
cenas verdadeiramente belas, no contexto em que ocorrem, dentro 
ou fora da matriz de Nossa Senhora do Pilar.” (GAIO SOBRINHO, 
2006, p. 171) 
 

 Essa informação nos possibilita deduzir que, se o indivíduo de cor não 

estava encenando em um palco convencional, isso não é razão para deixarmos 

de pensar que ele estava atuando em outros cenários e contextos, portadores 

de outros sentidos.  

  

 

FIGURA 13 – Nesta foto, mais uma vez destacamos a presença de grande número de negros 

e mulatos (GUERRA, s.d., p. 295). 



 

 

4.2 - Pai João e O dote 

 

Acreditamos que seja devido ao forte aspecto moralizante e valor social, 

que a peça O dote (escrita em 1907) quase sempre era apresentada em 

ocasião importante. Dado que aparece, insistente e enfaticamente, em diversas 

notícias, programas e artigos da época, que foram recortados, guardados ou 

transcritos por Guerra, tanto em seu livro, como em diversos de seus álbuns. 

Para exemplificar, em um programa20 de teatro de 5 de junho de 1914, a peça 

O dote aparece bem destacada, com o slogan: Maior Sucesso da literatura 

nacional. Primeira e única apresentação do mimoso drama de moralidade 

extrema21. Original do saudoso escritor patrício Artur Azevedo. (GUERRRA, 

s.d., v. 1, p. 45) Esse tipo de referência à moralidade está sempre relacionado 

a essa peça, e, por isso, acreditamos que ela contenha elementos que 

mereçam ser observados mais cuidadosamente, como a presença do 

personagem negro Pai João.  

Esta alta comédia22 trata da história de um jovem casal, Ângelo e 

Henriqueta, que tem como empregado, o nonagenário Pai João, negro 

alforriado, que está na família de Ângelo desde que este era um bebê. A 

esposa, por sua vez, vem de uma família “que não a soube educar” (uma das 

razões de a peça possuir um caráter moralizante e educativo), e é daí que 

surge o conflito central da peça, que parte do consumismo exagerado da 

mulher, que acha que seu dote vai durar a vida toda, mas que termina por levar 

o marido à falência. 

Mas o importante aqui é destacar o personagem Pai João, criado 

amoroso e fiel, sempre obediente ao seu senhor, enfim, exemplo de um 

                                                
20

 Todas as referências sobre cartazes e programas de teatro fazem parte das colagens que se 
encontram nos álbuns de Antônio Guerra, na biblioteca do Campus D. Bosco, propriedade da 
UFSJ. 
21 Grifo nosso. 
22

 Comédia que se define pela qualidade dos procedimentos cômicos utilizados pelo escritor. 
Ao contrário da baixa comédia, que lança mão de recursos farsescos para provocar o riso 
franco e a gargalhada, a alta comédia utiliza sutilezas de linguagem, alusões, jogos de palavras 
e ironia, visando alcançar a inteligência e a sensibilidade do espectador, a fim de fazê-lo sorrir. 
De um modo geral, é ambientada no interior de classes mais favorecidas. Seu alvo predileto 
são os modismos ou comportamentos humanos. (GUINSBURG; FARIA e LIMA, 2006, p. 21) 



estereótipo recorrente em várias obras da literatura brasileira. Este será o único 

personagem analisado porque, dentro de nossa pesquisa, foi a única peça a 

possuir um papel com personagem negro de relevância considerável, dentro do 

repertório do teatro amador de São João del-Rei, no período proposto para 

análise. 

O pesquisador Antônio Martins (1988) em sua obra, Artur Azevedo: a 

palavra e o riso, analisa o teatro de Artur Azevedo, partindo dos personagens 

por ele criados. E a análise de Pai João nos interessa porque o autor 

estabelece relações deste com personagens de outras peças do autor, 

identificando suas semelhanças e diferenças. 

Ele nos atenta para a presença de personagens que falam o crioulo23 

dos escravos das fazendas, como se apresenta na fala do personagem da 

revista de ano O Major (1894), e em outros de origem africana e mestiça. 

Nessa, o crioulo aparece na fala de uma mulata que canta o Lundu: 

o janjão foi recrutado 
Para a Guarda Nacioná; 
Onte eu vi ele fardado: 
Parecia um generá! 
Ai! Que vida a vida minha! 
Como sofre uma muié! 
Eu em casa estou sozinha, 
E ele drome no quarté! (MARTINS, 1988, p.158)  
 

 Martins faz também algumas diferenciações entre o crioulo falado pelos 

escravos das fazendas, o das mucamas e o das damas-de-companhia (da 

cidade), descrevendo os fonemas mais recorrentemente utilizados e suas 

variações. E é aqui que aparece a figura do preto-mina24, e sua algaravia, que 

é demonstrada pela fala de Pai João, de 1907, e pela fala de uma quitandeira, 

pertencente ao sainete25 O Novo Mercado, de 1908. Segundo Martins, 

curiosamente, esses personagens teriam uma fala diferenciada da dos outros 

de Artur Azevedo, como vemos pela fala da quitandeira: Diablo de coisa. 
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 Diz-se de cada uma das línguas mistas nascidas do contato de um idioma europeu com 
línguas nativas e que se tornaram línguas maternas em certas comunidades sócio-culturais. 
(HOUAISS, 2001, p. 870) 
24

 Preto-mina: Indivíduo dos pretos-minas. Povo que habita a região do grande Popô, na 
fronteira do atual Togo com a República do Benim (sudoeste da África). (HOUAISS, 2001, p. 

2.295) 

25
 Sainete é uma peça musicada e curta de sabor naturalista, que retrata tipos populares sem 

grandes preocupações com a estrutura dramática. O interesse está na apresentação da 
realidade em si, com personagens cujas variedades seriam facilmente compreendidas pelo 
público. (GUINSBURG; FARIA e LIMA, 2006, p. 277) 



Plemelo que turo se costume a mlecado novo vai passá tempo! Pla que tanta 

farofa de casa de flelo pintadinha de vlemelo? (MARTINS, 1988, p. 161) O que 

talvez explique essa diferenciação seja o fato de Azevedo ter se destacado por 

sua criatividade ao originar uma grande variedade de tipos populares comuns e 

também exóticos. 

Paul Teyssier em La Langue de Gil Vicente faz uma análise fonética do 

dialeto recorrente utilizado pelos personagens negros desse autor, que 

coincide com a fala da citada quitandeira e de Pai João. Na análise realizada 

pelo autor, percebe-se a frequência da despalatalização, da metátese, do 

lambdacismo26, reduções e silenciações. Quase quatro séculos depois de Gil 

Vicente, os negros de Azevedo mostram-se adeptos do lambdacismo. Martins 

explica: nesse troca-troca, deslocam-se fonemas finais para o início de 

vocábulos seguintes, num verdadeiro tropismo fonético. (MARTINS, 1988, p. 

162) 

 Mas a parte que nos interessa nessa análise está no fato de a 

quitandeira, como muitos outros personagens de Artur Azevedo, constituir-se 

como uma figura espalhafatosa e caricata, enquanto Pai João, apesar de 

utilizar o mesmo dialeto, caracterizar-se como uma personagem mais centrada, 

elemento catalisador das relações dos que o cercam, personagem carregada 

de profundo humanismo, cujas atitudes pungentes levam à comoção o 

espectador atento. (MARTINS, 1988, p. 165) 

  Aqui fica a indagação sem resposta do próprio Martins ao se questionar 

sobre o porquê desse personagem tender mais ao dramático que ao cômico, 

como seria previsível. 

 Os afrodescendentes da cidade possuíam fala completamente diferente 

da dos pretos-minas, como aparece em uma burleta e três sainetes escritos por 

Azevedo, no início do século. Para exemplificar, aqui inserimos um trecho da 

fala do mulato Salustiano (Salu) da burleta O cordão, mandando um recado ao 

pai de duas jovens, em que se percebe que uma das características presentes 

é o uso de vocábulos semanticamente deslocados do contexto: 

as donzelas são melindrosas flores, que devem ser guardadas com o 
mais espontâneo recato. Tenham a bondade, senhoritas, de dizer ao 
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 Essa análise fonética da linguagem dos personagens azevedianos, encontra-se detalhada na 
obra Artur Azevedo: a palavra e o riso, de Martins, 1988, p. 162. 
 



vosso honrado progenitor, quando ele voltar do labor cotidiano e 
sintomático, que hoje há ensaio. (MARTINS, 1988, p. 166) 

  
 O autor considera Artur Azevedo surpreendente por conseguir construir 

uma variedade tão grande de personagens populares com suas peculiaridades 

linguísticas e dialetais, principalmente numa época em que, apesar de já 

surgida a dialectologia, ainda não terem se manifestado grandes expressões 

dessa ciência. Nos dramas, os personagens negros e mestiços falavam como 

os brancos, ou seja, a linguagem padrão (MENDES, 1982, p. 195), porque 

acreditavam que se fosse levada sua linguagem real aos palcos, esta seria, 

com certeza, motivo de riso entre os presentes, como ocorre com Pai João, 

algumas vezes, mas especialmente com a quitandeira. 

Como já dissemos, a representação do personagem negro 

invariavelmente se relacionava à sua escravidão: como escravo ou forro. Por 

isso é que durante algum tempo, a figura do negro quase se extingue das 

peças, surgindo um novo tipo de personagem, semelhante a Pai João e que 

aparecerá após a abolição. Mendes afirma: 

não é tão fácil encontrar registros de peças sérias, onde o negro seja 
personagem principal, ou secundária. Se ele ainda aparece, e é o 
caso de O dote, de Artur Azevedo, é encarnando um dos estereótipos 
mais comuns que a escravidão deixou: o antigo escravo fiel, agora 
transformado pela idade no velho Pai-João, cheio de sabedoria 
ingênua e bondosa, ainda capaz de fazer alguma coisa pelo 
sinhozinho, hoje patrãozinho. (MENDES, 1982, p. 198)  
 

 Devido à existência de diversos estudiosos que trataram do estereótipo 

representado por Pai João, pode-se crer que existiu um número considerável 

de peças com esse tipo de personagem. Em Direito por linhas tortas, de 1870 e 

Os pupilos do escravo de J. P. da Costa Lima, procura-se, através do riso, 

sensibilizar o espectador com a figura do “negro veio”, tão apegado aos filhos 

do sinhô morto, pelos quais se sacrificou numa vida de trabalhos. (MENDES, 

1982, p. 184) Estabelece-se, portanto, uma relação semelhante à de Pai João 

com a mãe de Ângelo – em que o carinho passa de geração em geração, como 

quando o nonagenário se alegra e se entusiasma ao pensar na possibilidade 

de ver nascer o filho do patrãozinho, o que se concretiza em um sainete escrito 

por Azevedo, posteriormente.  



Acreditamos que a peça O dote, por possuir um personagem negro de 

destaque relevante para a época, não poderia passar despercebida27, mas não 

nos importa sabermos se o personagem Pai João é verossímil ou não. Para 

nós, o importante é pensarmos nas características que Azevedo atribui a ele, 

de maneira a refletirmos sobre as referências que utiliza. De acordo com 

Philippe Hamon, autor de Pour un statut sémiologique du personnage: falar de 

personagens como se fossem seres vivos é uma postura banal e incoerente 

(apud BRAIT, 1990, p. 44). Ele diz ainda que a questão do herói/anti-herói e da 

legibilidade de um texto são pontos que divergem de tempos em tempos e de 

sociedade para sociedade. Se na vida, com os avanços dos estudos em 

relação ao sujeito, torna-se cada vez mais difícil definir quem é de fato uma 

pessoa, buscando nela coerências e definições, que poderá ser dito de um 

personagem ficcional, um construto social, uma imagem idealizada? 

Por muito tempo, a figura da personagem passou a ser considerada um 

modelo de virtude para os seres humanos. Ou seja, a mimesis era, até então, 

compreendida como imitação e isso atribuía ao personagem um valor moral 

exemplar. A igreja católica, como já mencionado anteriormente, nas obras de 

Regina Horta Duarte e Miriam Garcia Mendes, não aprovava o teatro e 

excomungava os artistas, mas, a partir do século XVIII, passou a apoiá-lo, 

desde que se pudesse ver “bons” personagens e interpretações que 

estivessem em consonância com os princípios e ideais cristãos, servindo de 

suporte para a igreja. E um dos fatores que contribuía com o preconceito em 

relação ao teatro é que, por muitos anos, o público buscou encontrar nos 

atores, as características dos personagens por eles interpretados, ou seja, 

acreditava-se numa relação de afinidade ou identidade entre o ator e o 

personagem que ele desempenhava. 

Utilizando Brait para analisar o personagem Pai João é importante saber 

que ela apontou quatro funções possíveis desempenhadas pelos personagens 

ficcionais, seriam elas: elemento decorativo, agente da ação, porta-voz do 

                                                
27

 Ela foi tantas vezes exibida, especialmente no período que compreende a existência do 
CTAA, que também foi analisada e relacionada ao perfil biográfico de Guerra, uma vez que o 
papel que ele insistentemente representava era o de um jovem recém-casado, Ângelo, que 
encenou de 1912, aos 20 anos, a 1955, aos 60. 
 



autor, ser fictício com forma própria de existir, sentir e perceber os outros e o 

mundo. (BRAIT, 1990, p. 48) 

A função decorativa se apresenta naquelas que, independente da 

quantidade, são necessárias para a criação de uma imagem local, social ou 

cultural, como estão exemplificadas em algumas personagens de O Cortiço, de 

Aluísio de Azevedo, e na qual poderia ser enquadrado Pai João, já que ele 

seria um “retrato possível” de um negro da época, representando papel de 

relevância moderada.  

Mas o nonagenário talvez possa se encaixar também no tipo ser fictício 

com forma própria de existir por se constituir como uma personagem 

característica, em sintonia com a especificidade do texto. Pai João não chega a 

ser um personagem complexo, mas uma vez que ele atua não se limitando a 

imprimir um tom local, e sendo o único personagem da peça com as 

características que apresenta, confirma uma forma própria de existir. Ainda de 

acordo com a categorização de Brait, Pai João poderia ser classificado como 

plano, por não sofrer mudanças de comportamento ou de outra natureza 

durante a peça.  

Leda Maria Martins também desenvolve algumas categorias de análise 

de personagens especificamente negros (MARTINS, 1995, p. 40-41) e Pai 

João se encaixaria no negro caricatural, por se comunicar de um modo muito 

próprio, tendencialmente cômico, e no escravo fiel, ao representar o 

empregado carinhoso, obediente, grato e subserviente que, por ser um 

nonagenário, acaba por imprimir um tom dramático ao personagem. Outras 

características deste, no entanto, mostram que ele interage com os que estão 

ao seu redor, de maneira a demonstrar seus sentimentos e entendimento de 

tudo o que se passa. Durante a peça, ele demonstra não negar sua cultura e 

identidade, valorizando-a. Ao tentar aconselhar e consolar o patrão, realiza tal 

tarefa com a ajuda de uma canção tradicional de sua cultura. Ele diz: cantiga 

de cativêlo sleve p’alguma côsa. (AZEVEDO, 1995, p. 66) 

Ao relacionarmos Artur Azevedo com Pai João, podemos inferir que o 

autor o idealizou a partir da condição possível de um negro nessa idade e 

contexto da época. Na função de jornalista e abolicionista que era, Azevedo 

costumava publicar artigos com essa temática, como colunista no Diário de 

Notícias. Dizia-se triste, inclusive, com o pouco incentivo e interesse do público 



em apreciar peças de teor abolicionista. Sob o pseudônimo de Eloy, era 

reconhecido crítico teatral. Mas foi como teatrólogo que Azevedo conseguiu 

expressar mais claramente sua posição, como demonstram as peças: O 

Liberato e O escravocrata. Lembrando que nas comédias e gêneros similares 

não se falava de tal assunto. (MENDES, 1982, p.186) 

O fato de ter sido costume durante muito tempo o personagem negro ser 

representado por um branco, muitas vezes pintado de preto, merece atenção. 

E no caso do CTAA, era Marcondes Neves, um dos dirigentes do Clube, 

branco, quem representava Pai João (se pintado de preto não se sabe). Sobre 

uma das apresentações de O dote, escreveu o crítico teatral R. Maestrini, 

divulgado pelo jornal O Correio, em 18 de abril de 1928. Pai João, por 

Marcondes – não tenho palavras, caracterizado, perfeito na sua mímica, 

preciso nos gestos, foi e será talvez um dos melhores elementos do Clube. 

(GUERRA, p. 167)  

Esse comentário corrobora o fato de que como personagem, Pai João 

proporciona uma boa ocasião para um desempenho efetivo do ator, 

constituindo-se assim, uma oportunidade raríssima para realização de um 

personagem negro. Lembrando que, como foi dito, O dote, em geral, era 

representado em momentos importantes, como foi este. Ocasião em que o 

CTAA era reativado por Antônio Guerra e seus companheiros, já que o amador 

acabara de voltar de uma temporada morando em outra cidade. Esse foi o 

momento também da mudança definitiva do nome do clube que, de Clube 

Dramático Artur Azevedo passa para Clube Teatral Artur Azevedo. Houve, 

ainda, formação de nova diretoria, ficando a cargo da presidência: Américo 

Álvaro dos Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

 Américo Álvaro dos Santos: biografia, arquivo, memória 

Biografar é metaforizar o real.  
         Eneida Maria de Souza 

 

 



 

 

 

1 – Projeto biográfico  

 

 Ao se refletir sobre o biográfico, inevitavelmente o relacionamos a uma 

tendência crescente desse tipo de escrita, que vem se expandindo em 

quantidade e diversidade, no sentido de que, aparentemente, vão se 

multiplicando as formas de relato de vida e escritas de si. No intuito de tentar 

especificar o tipo de trabalho que aqui desenvolvemos, podemos dizer que 

nosso foco biográfico descreverá e relatará a vida de uma pessoa que, por uma 

série de razões, despertou-nos grande curiosidade. Falamos de Américo Álvaro 

dos Santos que, hoje falecido, é quase um anônimo, que não se enquadra no 

plano das celebridades, apesar de, em sua época, ter se constituído enquanto 

uma, diferentemente da ideia que se tem hoje a respeito delas. Não trataremos, 

portanto, de um homem famoso no foco dos holofotes, como Philippe Lejeune 

afirma terem sido durante algum tempo as personalidades escolhidas para 

serem biografadas, e também não temos a pretensão de escrever sobre sua 

vida “tal como ela foi”, por sabermos de sua impossibilidade. (LEJEUNE, 2008, 

p. 38) 

O autor de O Pacto Autobiográfico afirma que tanto a autobiografia como 

a biografia seriam textos referenciais, que se pretendem relatos de eventos 

“reais”, podendo passar por provas de verificação. O importante, no entanto, é 

observar que eles nem sempre pretendem alcançar a proximidade com o real, 

mas a transmissão dele. Ele designa a esses textos o comportamento de Pacto 

referencial, apresentando diferentes graus de semelhança com a “realidade”. 

(LEJEUNE, 2008, p. 36) 

 No caso de um trabalho científico, a proposta é utilizar o máximo de 

objetividade, o que seria representado por um alto grau de semelhança, apesar 

de sabermos que, mesmo em um trabalho dessa natureza, algumas fontes se 

apresentam imprecisas, sendo confirmadas, ou não, ao longo de anos. 

 Concordamos com Pierre Bourdieu quando este diz que escrever uma 

vida, produzir uma história de vida é, de certa maneira, uma ilusão retórica, 

(BOURDIEU, 1998, p.185) e, ainda que seja, nos propomos a revelar um perfil 



possível de Américo Álvaro dos Santos, entrecortado por pessoas que fizeram 

parte de sua vida, assim como pelos diversos Américos que se apresentam.  

Mostraremos um sujeito que suscita uma série de perguntas, sobre o qual 

pouco sabemos, mas que traçou uma trajetória de vida inovadora, destacando-

se e demonstrando identidades incomuns para sua época. Não o definiremos, 

uma vez que nossas identidades são inconstantes e mutáveis. Trilharemos 

alguns dos caminhos percorridos por ele, buscando saber por onde andou, com 

quem compartilhou importantes momentos e que marcas deixou, 

conscientemente ou não. No entender de Pierre Bourdieu, esse caminho de 

que falamos quando tratamos de biografia, em geral pressupõe um início, um 

começo, etapas (o meio) e um fim. (BOURDIEU, 1998, p. 183) Nesse relato 

predominará o meio, devido à nossa impossibilidade de acesso à sua infância e 

também por causa de sua morte relativamente precoce e repentina. 

Abordaremos aspectos da vida de um baiano, em idade adulta, que se muda 

para São João del-Rei, cidade que o acolhe e pela qual parece se apaixonar. 

Tentaremos compreender quem foi Américo dos Santos a partir de 

informações obtidas em várias fontes, que nos apresentam dados factuais e 

cronológicos e em matérias da imprensa local, que tratam dele de maneira 

mais subjetiva. Se há alguma informação sobre nosso biografado, relacionada 

à sua identidade, que podemos afirmar, é que possuía uma certidão de 

nascimento em que constava seu nome de batismo, um nome próprio, 

elemento constante e indubitável. (BOURDIEU,1998, p. 189) Mas também 

estamos cientes de que para desenvolvermos um trabalho científico 

consistente será necessário discernimento para lidar com fontes objetivas e 

subjetivas. 

Faremos uma apresentação oficial do biografado, em que constarão 

informações básicas sobre ele, mas o que representou enquanto ser social, 

desempenhando uma série de papéis também sociais é que será sobremaneira 

ressaltado e destacado, apontado e questionado. Podemos colher enorme 

quantidade de informações factuais, mas o que importa é delas fazer emergir 

uma visão do mundo. (BOSI, 2004, p. 19) 

Baseando-se em Bakhtin, Leonor Arfuch acredita que o enfoque 

biográfico reúne elementos marcados por uma heterogeneidade constitutiva, 

assim como pelo dialogismo, num constante hibridismo social. (ARFUCH, 



2010, p. 29) Isso significa que não somos homogêneos e que o que nos 

constitui está diretamente relacionado ao meio em que vivemos, às pessoas 

com as quais convivemos. Nossas ações são fruto dessas inter-relações: 

 

sabemos que não há possibilidade de subjetividade sem 
intersubjetividade, consequentemente, toda biografia ou relato da 
experiência é, num ponto coletivo, expressão de uma época, de um 
grupo, de uma geração, de uma classe, de uma narrativa comum de 
identidade. É essa a qualidade coletiva, como marca impressa na 
singularidade, que torna relevantes as histórias de vida, tanto nas 
formas literárias tradicionais quanto nas midiáticas e nas das ciências 
sociais. (ARFUCH, 2010, p. 100)  

 

 O “Processo de civilização” ao qual se refere a autora, e que foi um dos 

fatores a contribuir para o desenvolvimento da escrita biográfica, trata de um 

momento em que o estado absolutista começava a se afirmar ao reprimir 

manifestações populares, em especial, as mais violentas. Era necessário, 

desenvolver, junto à população, um comportamento social adequado, que 

tentasse impedir que o indivíduo se expressasse livremente 

 Considerando que Confissões de Santo Agostinho foi a obra pioneira de 

natureza biográfica, Arfuch descreve, em O Espaço Biográfico, uma trajetória 

de obras reconhecidas como pertencentes a esse gênero, até os dias atuais, 

ressaltando suas principais diferenças. E, no dizer da autora, foi Habermas 

quem chamou atenção para o século XVIII quando, havendo um forte 

desdobramento da subjetividade, expressa de diversas formas, ele nomeia 

esse de o século de “intercâmbio epistolar”. Essa mudança refletiu na vida 

pessoal, nas redes sociais e na própria literatura. (ARFUCH, 2010, p. 45) 

 A partir de tais transformações muitos conceitos também mudaram de 

significado, como é o caso de público e privado, conceitos muito importantes 

para nosso trabalho. Não trataremos aqui da vida privada de Américo dos 

Santos, nosso intuito é analisar suas atividades e ações nos grupos dos quais 

fez parte, para tentarmos delinear um possível perfil biográfico. Nossa 

concentração vai se voltar para sua inserção nas entidades e agremiações em 

que esteve presente, de modo a perceber e questionar os sentidos dessa 

participação e interação.  

 Na (auto)biografia, que registro do pulsional e do cultural estão em jogo 

nessa dinâmica sem fim? Essa pergunta de Arfuch se liga a outras que nos 



fizemos, que nos remetem ao interesse que tivemos por Américo dos Santos. 

Por que um trabalho científico biográfico? Porque a exemplo de obras como D. 

Obá II, o príncipe do povo, tem-se um panorama histórico de grande 

relevância, na infinita colcha de retalhos que, passo-a-passo, vai se formando, 

pelo olhar da ciência. (ARFUCH, 2010, p. 61) Que desejo ou impulso seriam os 

responsáveis pelo interesse biográfico? Da mesma forma que a autobiografia, 

canônica ou não, tinha como objetivo um eternizar-se ou tornar relevante, de 

forma a justificar a própria vida, também a biografia teria essa finalidade ao 

tratar de um outro, de certo ponto de vista, também valioso. 

 Mas o que Arfuch considera mais importante em uma escrita biográfica 

não é tanto a escolha do gênero a utilizar, mas a forma de se tecer sua 

narrativa: 

não é tanto o conteúdo do relato por si mesmo - a coleção de 
acontecimentos, momentos, atitudes -, mas precisamente as 
estratégias ficcionais - de autorrepresentação o que importa. Não 
tanto a verdade do ocorrido, mas sua construção narrativa, os modos 
de (se) nomear no relato, o vaivém da vivência ou da lembrança, o 
ponto do olhar, o que se deixa na sombra. (ARFUCH, 2010, p. 73) 

 
Em um trabalho científico, é evidente que a liberdade estilística não é 

adequada, por isso aqui não há uma preocupação com o elemento estético e 

ficcional, já que os valores impressos e buscados são outros. Portanto, mesmo 

que algumas lacunas não sejam preenchidas, mesmo que algumas 

interpretações se mostrem enganosas no futuro, este tipo de trabalho conterá 

momentos narrativos, em que nos voltaremos para fatos e eventos que 

ocorreram na vida de Américo dos Santos, inseridos em um tempo e em 

determinado espaço reais. Sabemos que não temos controle total das fontes 

sobre as quais nos debruçamos, mas mesmo assim, elas se mostram 

necessárias. Em meio a fontes dessa natureza também se faz ciência. 

 

 

1.1 Apresentação 

 

Uma das razões para a escolha de Américo dos Santos como nosso 

biografado é o fato de ele representar hoje uma figura anônima, inserida no 

plano do que hoje chamamos de minoria. Minoria não no sentido de 

importância, mas no sentido de ter se desviado da trajetória comum. 



Natural de Maragogipe, Bahia, o negro28 Américo Álvaro dos Santos 

casou-se com a são-joanense, também mulata, Maria Herculana das Neves, 

em 16 de janeiro de 1897 e tiveram três filhos, em ordem de idade: Aracy dos 

Santos, Arthur e Olga dos Santos. Os três já faleceram, sendo que Aracy não 

teve filhos, Arthur teve sete, e Olga uma filha. Dentre os oito netos vivos, 

nenhum reside em São João del-Rei29. 

A partir de uma conversa informal com Abgar Tirado, ex-professor e 

diretor do Conservatório de São João del-Rei, obtivemos a informação de que 

Aracy, conhecida como Cici, havia sido uma pianista muito admirada na cidade. 

Também com Abgar conseguimos um número de telefone muito antigo de um 

dos netos, militar, que havia comandado o 11° Batalhão de São João del-Rei.  

Logo entramos em contato com o neto, através do telefone e, a partir 

deste, foi possível estabelecer novos contatos com os outros netos. Mas não 

foi muito simples. Todos, sem exceção, diziam não saber nada sobre o avô. 

Então, sem saber muito bem como agir, resolvemos fazer entrevistas com eles 

por e-mail, com um roteiro curto que explicava um pouco sobre a ideia do 

trabalho. E mesmo com pouco conhecimento sobre o avô, obtivemos alguns 

dados que nos levaram a algumas reflexões. 

O único filho de Américo, Arthur, seguiu carreira militar e todos os netos, 

os quatro filhos homens deste também. Aracy foi confirmada nas entrevistas 

como pianista do Teatro Municipal, na época do cinema mudo, mas morreu 

jovem, em 1954, no mesmo mês que a mãe, com diferença de poucos dias. 

Olga nasceu em 1914, teve uma filha, Vera, e faleceu em 1976. 

Quando pergunto como era o relacionamento de Américo com a esposa 

e filhos, a neta Vera Buchemi diz: Minha tia Araci era solteira e muito ligada à 

minha avó, meu tio Artur também era muito família e minha mãe Olga era 

caçula super protegida. (BUCHEMI, 2011) 

Uma informação importante é o fato de todos os homens da família 

terem seguido carreira militar, o que os levou a se mudarem de cidade 

                                                
28

 Na verdade, não há como saber, ao certo, a cor de Américo dos Santos. Por sua única foto, 
atribuímos a ele a cor negra, em sua guia de enterro, consta como pardo, enquanto seu neto o 
reconhece como mulato. Maria Herculana, sua esposa, é descrita em sua guia de enterro como 
mulata. 
29

 Parte dessas informações foram obtidas em uma conversa informal com Abgar Tirado, 
escritor, músico e ex-diretor do Conservatório de São João del-Rei, enquanto outras foram 
observadas e registradas em conversas telefônicas com seus netos e seu bisneto. 



numerosas vezes, enfraquecendo as raízes familiares que os ligavam a São 

João del-Rei, e ao avô. Por isso, acontece de haver pessoas que se lembram 

de muitos acontecimentos, às vezes com muitos detalhes, por se manterem 

ligadas àqueles com os quais partilharam esses momentos, continuamente 

reatualizados. A respeito disso, Bosi diz: 

a comunidade familiar ou grupal exerce uma função de apoio como 
testemunha intérprete daquelas experiências. O conjunto das 
lembranças é também uma construção social do grupo em que a 
pessoa vive e onde coexistem elementos da escolha e rejeição em 
relação ao que será lembrado. (BOSI, 2004, p. 54) 
 

Nosso espanto diante do esquecimento da família sobre Américo dos 

Santos se deve, em grande parte, por sabermos, hoje, da enorme importância 

dele no contexto cultural e teatral da época. Antes da realização deste trabalho, 

nas visitas aos acervos teatrais, situados na biblioteca do Campus Dom Bosco, 

percebemos a importância atribuída por Antônio Guerra (o principal 

organizador de tais acervos) e pela imprensa da época a um colaborador do 

Clube Teatral Artur Azevedo (CTAA), conhecido como Américo dos Santos. 

Mas a principal motivação para a escolha deste, foi a homenagem póstuma por 

ele recebida em 1930 (seis meses após sua morte) de seus companheiros do 

teatro, ao ser nomeado patrono de um novo grupo teatral: o Grêmio Teatral 

Américo dos Santos. Também foi nesses acervos que soubemos que Américo 

dos Santos, além de presença constante nos eventos promovidos pelos 

amadores, sobretudo  

como orador, foi vice-presidente e presidente do CTAA e patrocinador oficial de 

uma das maiores turnês (ou excursões) realizadas pelo grupo.  

Dentre as principais fontes de informações sobre Américo dos Santos 

encontram-se: o livro e os álbuns (em especial o número 13) de Guerra, aos 

quais já nos referimos no capítulo anterior, o livro Efemérides de São João del-

Rei de Sebastião Cintra, alguns documentos encontrados no 11° batalhão de 

São João del-Rei, uma edição recente do Jornal O Grande Matosinhos, e as 

entrevistas realizadas com alguns de seus netos. 

O trecho que fala sobre a criação do novo clube teatral encontra-se no 

álbum número quatro de Guerra, onde há um recorte de um jornal de São João 

del-Rei, O Scenário, de 25 de abril de 1930, intitulado Publicidade do Grêmio 

Theatral Américo dos Santos. Dentro do jornal, no texto introdutório, explica-se 



como surgiu o novo grêmio, dissidente do CTAA, estreando com a peça O anjo 

da meia-noite, original de Theodore Barrière e Lambert Thiboust. No jornal há 

uma parte dedicada ao patrono, onde se explica a razão de sua escolha, trecho 

grande, repleto de elogios ao major, assinado por Abidísio Mello (A. M., um dos 

diretores da peça). A análise desse texto será realizada na parte dedicada aos 

álbuns. 

Como já dissemos, o fato de Américo dos Santos ter sido escolhido 

como patrono de um clube teatral não poderia passar despercebido. A 

obtenção de um reconhecimento dessa natureza, a exemplo do Clube com o 

nome do teatrólogo Artur Azevedo, significava que os integrantes do grupo 

eram orientados por seus ensinamentos e o tinham como modelo. A figura do 

patrono era a de alguém exemplar e de grande influência, como descreve 

Maria Tereza Gomes de Almeida Lima (2006), em sua dissertação de 

mestrado, O teatro amador nos álbuns de Antônio Guerra, que trata do 

amadorismo teatral no interior de Minas Gerais, no início do século XX.  

Como será mostrado pelas entrevistas, não há muitas informações 

sobre ele, sua vida e trajetória, mas as poucas referências que se têm a seu 

respeito são de uma pessoa que marcou a história do povo são-joanense da 

época, mesmo sendo negro, num período ainda tão recente à abolição da 

escravatura, natural de outro estado brasileiro e de diferente cultura.  

Os principais trechos retirados do livro Efemérides de São João del-

Rei, revelam-nos as datas de algumas de suas trocas de patentes e uma, em 

especial, da sua participação no Clube X, o que confirma seu envolvimento e 

participação efetiva em grupos culturais da cidade :  

em 4 de setembro de 1917: Américo A. dos Santos é promovido ao 
posto de 1° tenente do exército (CINTRA, 1982, vol. II, p. 367) 
Em 7 de novembro de 1926 – O major é eleito secretário do Clube X 
(carnavalesco) (CINTRA, 1982, vol. II, p. 468) 
 

Cintra também registrou a inauguração do Grêmio Teatral Américo 

dos Santos, em 25 de abril de 1930. Antônio Guerra noticiou a presença de 

Américo dos Santos, em seu livro, de maneira bem sucinta, bastante 

semelhante aos jornais da época, que costumavam informar sobre sua 

presença nos eventos sociais de que participava. A partir desses e de outros 

registros a respeito de Américo dos Santos é que se chegou a pensá-lo como 



um possível mecenas. No dicionário Houaiss de língua portuguesa, 

encontramos a seguinte conceituação para o termo: 

s.m. indivíduo rico que protege artistas, homens de letras ou de 
ciências, proporcionando recursos financeiros, ou que patrocina, de 
modo geral, um campo do saber ou das artes; etim. lat. Maecenas. 
Caio Cilino Mecenas (60 a.C., estadista romano), protetor dos artistas 
(HOUAISS, 2001, p. 1875)  

 

Podemos complementar esse conceito, utilizando a dissertação de Ana 

Cristina Souza Rocha, que afirma que o termo originalmente vem do nome de 

Caius Maecenas, político e diplomata romano, grande incentivador das artes e 

patrocinador de artistas e escritores. Era de descendência etrusca e nasceu em 

Arretium, hoje Arezzo a 145 km ao norte de Roma. (ROCHA, 2008, p. 29). 

A partir daí a palavra “mecenas” se tornou sinônimo do patrocínio à 

cultura. Mas a informação que nos chama atenção é a que segue:  

no Renascimento, o mecenato estava envolvido pela ascensão de 
uma classe dominante favorável à presença de artistas e cientistas 
associados a prestígio. O mecenato configura, então, como garantia 
de fama póstuma aos ricos patrocinadores das artes (HAUSER citado 
por ROCHA, 2008, p. 25).  
 

Fama esta que não pode ser negada ao conhecido Major, pelo 

menos na época em que viveu. Ressalta-se, entretanto, que praticamente 

todos os registros a seu respeito foram encontrados no livro de Antônio 

Guerra e nos álbuns que confeccionou, ou seja, muito do que a imprensa 

publicou a seu respeito foi colecionado por Guerra, por se tratar de teatro. 

Pensemos, portanto, o que isso significa. Guerra recortou, colou, 

manipulou tudo quanto fosse relacionado ao teatro, em especial de São João 

del-Rei, e é por isso que o nome de Américo vem à tona, quase 80 anos após 

sua morte, quando ninguém mais, nem seus familiares, se recordam dele. Se 

esse material não existisse, se não tivesse sido organizado, talvez seu nome 

fosse diluído e, é quase certo, definitivamente esquecido daqui a algum 

tempo. A partir desse pequeno acervo, temos notícias de diversos jornais que 

falam dos acontecimentos e das pessoas envolvidas com teatro, como 

críticas e relatos do próprio Antônio Guerra que, como grande idealizador e 

realizador, parece ter sabido reconhecer no colega, muitas características em 

comum, como a liderança e o amor à arte teatral, independente da 

possibilidade de ter havido, entre eles, certa competição ou comparação, 



conforme pode sugerir a primeira edição de O Scenário, que registra a 

fundação do Grêmio Teatral Américo dos Santos. 

 

2 - O olhar do presente: memória escrita e oral  

 

Diante da existência de poucos dados sobre uma pessoa em 

determinada época, mas que, de algum modo marcou seu tempo e as áreas 

em que atuou, buscamos o olhar do presente sobre esse passado por meio de 

pessoas que tivessem lembranças a esse respeito ou que pudessem 

acrescentar informações sobre o referido contexto: a presença do negro no 

teatro amador sãojoanense. 

Leonor Arfuch, em O espaço biográfico, discute as diversas maneiras de se 

conceber uma biografia e revela que, em meio a tantas possibilidades, a 

entrevista tem sido, contemporaneamente, uma das mais utilizadas. 

Segundo a autora, mesmo que desde o século XVIII tenham surgido obras 

de cunho (auto)biográfico, a partir da consolidação do capitalismo, o interesse 

por esse tipo de escrita tornou-se mais comum, sobretudo a partir das últimas 

décadas do século XX, com as crescentes reflexões a respeito do fim da 

modernidade, assim como sobre a fragmentação de um eixo norteador do eu 

do sujeito. Nesse contexto, as subjetividades foram afloradas e uma série de 

tentativas foi realizada em busca da aproximação e compreensão desse eu, 

multiplicando-se os gêneros biográficos, tanto no âmbito da literatura, como no 

da mídia e da arte. (ARFUCH, 2010, p. 17) 

 

2.1 – Entrevistas: quando a memória é escrita  

 

 Mesmo que os familiares não sejam tão próximos, mesmo que as 

experiências individuais falem pouco da coletividade teatral, e ainda que a 

subjetividade predomine, escolhemos realizar entrevistas por acreditarmos que 

as lembranças, na maior parte das vezes, arquivadas somente na memória, 

podem ajudar no processo de construção biográfica, sobretudo quando as 

fontes materiais apresentam-se escassas. Enquanto alguns acreditam no 

apagamento da figura do narrador, Ecléa Bosi se pergunta se todas as classes 



sociais perderam o dom de narrar, questão respondida por alguns de nossos 

entrevistados. (2004, p. 25) 

 Segundo Arfuch, a entrevista condensa admiravelmente os “tons” da 

época: a compulsão de realidade, a autenticidade, o “ao vivo”, a presença. 

(2010, p. 23) Justificamos, portanto, a realização dessa prática neste trabalho, 

por concordar que esse gênero possui uma intensidade significante, que pode 

ser vista como a confluência de outros gêneros ou tipos textuais como a 

confissão e o testemunho, por exemplo. 

 Esse procedimento não será nossa fonte principal, como já dissemos, 

mas será a única capaz de nos mostrar de que maneira a vida de Américo dos 

Santos e sua influência na sociedade e cultura são-joanense foram (ou não) 

marcantes e ficaram (ou não) registradas na memória das pessoas. 

Conforme já mencionamos, ao se falar do biográfico, inevitavelmente 

precisamos abordar os conceitos de público e de privado. A exposição do 

privado que hoje é uma forte realidade nas sociedades ocidentais teve, 

certamente, seu impulso inicial favorecido pela publicidade das primeiras obras 

autobiográficas de grande repercussão. Mas em vez de nos preocuparmos com 

a oposição marcante entre esses dois conceitos, Arfuch nos chama a atenção 

para a existência de uma relação dialógica entre eles, pois quando se fala de 

um, remete-se ao outro. 

 É importante observar que termos dicotômicos como público e privado, 

individual e social, são construtos sociais, observáveis pelos efeitos de discurso 

que essas palavras produzem. E que o interesse crescente e contemporâneo 

sobre essas instâncias, seria resultado de uma interação cada vez maior entre 

elas. (ARFUCH, 2010, p. 94) 

Também é interessante pensar que esse dialogismo, inerente a esses 

dois termos, não anula a existência de um separado do outro, uma vez que 

sempre haverá pessoas e situações que poderão ser designadas de públicas 

ou de privadas, o que não impedirá que se confundam tantas vezes. 

Através dos procedimentos escolhidos para traçar a biografia de 

Américo dos Santos, não tratamos aqui de sua vida privada, até por falta de 

dados dessa natureza. As informações obtidas a seu respeito foram 

relacionadas a suas atividades e ações no âmbito profissional e cultural, em 

especial no teatral, inseridas nos grupos dos quais fez parte. Nossa 



concentração vai se voltar para a sua inserção nas instituições e agremiações 

em que esteve presente, de modo a perceber e questionar sobre os demais 

participantes e os sentidos produzidos nessa interação.  

 

2.2 - Entrevistas com personalidades são-joanenses 

 A escolha das pessoas entrevistadas ocorreu por indicação e apesar de 

conscientes da existência de personalidades são-joanenses que 

desenvolveram pesquisas e estudos sobre a cultura local, como é o caso do 

professor e escritor Antônio Gaio Sobrinho, e que, por isso, poderiam ter 

conhecimento da existência de Américo dos Santos, optamos por entrevistar 

pessoas que possuem uma outra relação com a cidade e com a cultura local. 

Não buscamos estudiosos e pesquisadores da história e do teatro, e sim 

pessoas próximas do que chamaríamos de cidadão comum, mas que, ao 

mesmo tempo, tivessem alguma experiência com teatro ou com manifestações 

ligadas à cultura negra. 

 Desconhecendo afro-descendentes que trabalhassem com o teatro a 

partir de uma temática negra, optamos por entrevistar três integrantes do 

Grupo de Inculturação Afro-brasileiro Raízes da Terra, que também fazem 

parte da Associação de Congado do Bairro de São Geraldo. Em maio deste 

ano elas foram realizadas, individualmente, com três de seus integrantes mais 

antigos: Sr. Nivaldo das Neves, D. Vicentina Neves Teixeira e D. Efigênia 

Vicentina Neves (D. Ginica). Após a transcrição das entrevistas e análise de 

cada uma delas, o que se pôde relacionar com o presente estudo é o que se 

segue. 

 

Entrevista com D. Ginica 

D. Efigênia Vicentina Neves nasceu em 26 de dezembro de 1941, hoje é 

viúva, tem 3 filhos dos oito que gerou, é aposentada, após trabalhar algum 

tempo como empregada doméstica. 

D.Ginica veio para São João del-Rei aos 14 anos, portanto só 

frequentou escola em sua terra natal, Formiga, onde concluiu a quarta série em 

uma escola pública. Ao perguntarmos se ela teve algum contato com teatro em 

sua infância e adolescência, ela diz que não, que sua referência sempre foi o 

congado. Seu pai tinha uma banda de congado catupé em Formiga e após seu 



falecimento, já residindo em São João, sua mãe formou junto de sua irmã, mãe 

do Sr. Nivaldo, um grupo no bairro São Geraldo, em 1965, a fim de organizar 

festas de congado. Com a morte de sua mãe, o grupo foi interrompido, sendo 

reativado somente em 1994, quando ao lado dos primos e familiares, criaram a 

Associação de Congado Santa Efigênia, momento em que passaram a buscar 

a formalização do grupo. Ou seja, o grupo não possui uma banda de congado, 

mas é uma associação, com CNPJ, que se responsabiliza pelo planejamento e 

organização das festas. 

Quando pergunto sobre a importância do grupo para a sociedade, D. 

Ginica diz que é “resgatar” os valores e as histórias de seus antepassados. 

Não a conhecida história de privações por que o negro passou, mas quais os 

seus direitos, de onde veio, quem ele é. De qualquer maneira, demonstra 

satisfação em dizer que o negro tem avançado muito, que sua mãe conquistou 

o que sua avó não conseguiu, que ela própria deu um passo à frente de sua 

mãe e seus filhos e netos, também. Sobre a valorização do grupo, diz que em 

Formiga era muito valorizado, mas que em São João del-Rei não é muito. Fala 

que o povo do bairro diz que acha bonito, mas, na verdade, muitos não aceitam 

esse tipo de manifestação, considerada “coisa de macumbeiro”. 

Questionada sobre ter tido alguma experiência com o teatro, D. Ginica 

diz que era completamente inacessível. Assistir era quase impossível e atuar 

menos ainda. Da forma como diz, parece que era uma atividade que nem era 

mencionada em seu meio familiar e social. Ela disse que começou a ouvir 

sobre o teatro de São João de Rei quando já era casada e que a classe pobre 

não tinha acesso. Quando perguntamos se já tinha ouvido a respeito de 

Américo dos Santos e Antônio Guerra disse que não. Mas quando nos 

referimos ao Clube Teatral Artur Azevedo, recordou-se de que havia sido 

empregada na casa de Sônia Guerra, filha do “dono” do Artur Azevedo, que só 

após algum tempo transcorrido percebeu que era o “Sr. Guerra”. Perguntamos 

se ela reparava se eles falavam de teatro, e ela disse que não havia espaço 

para isso. Não havia, naquela época, proximidade suficiente entre patrão e 

empregado para que ela soubesse do que falavam. 

Voltando ao congado, a entrevistada disse que quando há festa, há 

bastante movimento de público, até pela divulgação da programação, mas que 

apesar disso, nem todos aceitam. Ela acredita que o grande responsável pelo 



preconceito é a falta de informação, por isso ela acha importante o trabalho do 

grupo, ao “resgatar” uma origem e histórias desconhecidas do povo. Acha que 

a maior valorização do grupo ocorre em ocasiões como o 20 de novembro, 

data em que se comemora o dia de Zumbi, ou da Consciência Negra, quando 

normalmente são convidados a ministrar palestras em escolas, entre outras 

atividades. Quando perguntamos sobre a existência de algum grupo 

relacionado à cultura negra, anterior ao grupo de Inculturação, ela se lembra do 

Movimento são-joanense de cultura afro-brasileira (MOSCAB), do qual a amiga 

Vicentina fez parte. 

Questionamos se ela acha que o povo negro contribuiu com o teatro em 

São João del-Rei e ela diz que não, que antes não havia esse espaço. 

Queremos saber se frequenta o teatro atualmente, e ela diz que não, embora 

tenha participado do Terra de Livres, representado em 2010. Em tom de 

curiosidade, perguntamos à D. Ginica quais são os principais personagens do 

Congado e ela os enumera, mas quando perguntamos se encenam, diz que 

não.  

D. Ginica nunca participou do grupo de congado. Antigamente porque 

era criança e não tinha liberdade para participar de quase nada, sobretudo por 

ser mulher, e hoje, porque fica muito ocupada com a organização das festas, 

entre outras atividades que possui, inclusive por fazer parte do candomblé, há 

alguns anos. 

 

Entrevista com Sr. Nivaldo Neves 

Sr. Nivaldo Neves nasceu em janeiro de 1939, em São Gonçalo do 

Amarante, distrito de São João del-Rei. Iniciou seus estudos em uma escola 

particular e frequentou a segunda série, mas, não adaptado, mudou-se para 

uma escola pública onde saiu-se muito bem, chegando a concluir a sexta série 

(atual sétimo ano). 

Ao falar sobre sua infância, lembra que os momentos de lazer estavam 

ligados à contação de histórias e não havia o costume e a cultura do teatro. 

Como eram católicos, por falta de opção, seu irmão, muito ligado aos 

salesianos, conheceu o teatro nessa instituição e dedicou-se ao teatro durante 

algum tempo. Sr. Nivaldo nunca o incentivou, achava que o irmão sofria 

preconceito e era ridicularizado por sua aparência. Disse que faziam piadas por 



ele ter lábios grossos, etc. Mas o irmão insistia, até que resolveu seguir o 

seminário, sonho que também não conquistou, segundo Sr. Nivaldo, pelas 

dificuldades encontradas por ser negro. 

Em relação ao teatro que acontecia no centro da cidade, diz que sabia 

de sua existência, mas que não tinham acesso. Quase não iam “à cidade”. 

Enquanto criança, por não saber se defender, chegou a sofrer uma forte 

discriminação, dentro de uma igreja do centro histórico, fato que o afastou 

ainda mais dos lugares onde predominava a elite ou a classe dominante 

branca. Disse nunca ter ouvido falar de Américo dos Santos e o pouco que 

conheceu de Antônio Guerra foi que era um senhor respeitado, e responsável 

pelo Cine Artur Azevedo. Não fazia ideia do que Guerra realizou. Chegou a 

comparar o teatro à música clássica, “uma atividade para poucos”. Disse que 

um outro problema é que não possuíam roupa adequada para frequentar tais 

lugares. 

Quando perguntamos sobre a existência de grupos de conscientização e 

valorização da cultura negra, ele cita o MOSCAB como o único ou o primeiro 

com esse objetivo, antes do grupo de Inculturação Raízes da Terra. Segundo 

ele, no MOSCAB havia poucos participantes porque o negro, em geral, é muito 

arredio e reservado, mas, felizmente, isso vem mudando. Mas a mudança é 

lenta e parcial, pois ele disse que também no Raízes da Terra, a maior parte 

dos integrantes não é negra, devido à uma série de polêmicas, rótulos e 

discriminações que o grupo ainda sofre. Sr. Nivaldo repete a palavra 

resistência muitas vezes e diz ser ela a responsável pela manutenção do grupo 

até hoje, já com 17 anos de existência. Ou seja, socialmente, o negro vem 

conquistando seu espaço, mas ainda resiste a participar de movimentos 

ligados à sua cultura de origem.  

Percebemos que, tanto o MOSCAB quanto o grupo de Inculturação, 

foram criados com o mesmo objetivo: o de desenvolver a auto-estima do negro, 

conscientizando-o sobre seus valores, dentre os quais o religioso e o cultural.  

Com o desenrolar das atividades do grupo de Inculturação, a exemplo 

de outros lugares, foi proposta a realização de uma missa inculturada, 

acontecimento de extrema relevância para os afro-descendentes, mas que 

trouxe grande prejuízo ao padre que a celebrou, um negro que, por esse 

episódio, foi afastado da cidade por 10 anos. Esse fato não impediu que outras 



celebrações viessem a acontecer, mas é importante saber que esse terreno 

continua minado, causando, ainda hoje, comentários maldosos e críticas, entre 

outros. Até a conquista de uma sede própria para o grupo ainda não 

aconteceu, devido a problemas dessa ordem. 

Sr. Nivaldo também fala sobre a importância local do grupo, como forma 

de desenvolver a auto-estima. Sobre a festa em torno do 13 de maio, diz que 

muitos acreditam que o negro não tem o que comemorar, mas ele pensa o 

contrário. Exemplifica com sua participação na reunião de votação para a 

adoção das cotas raciais na Universidade Federal de São João del-Rei, 

ocasião em que, segundo ele, houve falta de divulgação proposital para que a 

resolução não fosse aprovada.  Esse foi um momento histórico, uma vez que 

as cotas foram adotadas, mas, infelizmente, poucos de sua cor puderam 

presenciar e participar dessa vitória. 

De acordo com o Sr. Nivaldo, é muito significativo que hoje haja 

liberdade de expressão para todos. Com bastante frequência, o grupo é 

convidado a fazer parte de festejos na região, assim como para falar para as 

crianças e jovens em escolas. Mesmo achando que a vida melhorou muito, Sr. 

Nivaldo acredita que é possível melhorar muito mais. Diz que fazem passeatas 

e que muitos vão se juntando a ela, durante a caminhada.  Ele demonstra ter 

orgulho de sua ascensão social e econômica, mas afirma que não foi fácil 

perceber que muitos colegas não aceitavam ter um chefe negro. Com o tempo, 

porém, mostrou sua competência, demonstrou ser um líder justo e 

compreensivo, o que o levou a permanecer em seu cargo de gerência por 18 

anos, até se aposentar. Ele diz não sentir discriminação atualmente, fala de 

sua tranquilidade em entrar em qualquer órgão, repartição ou comércio da 

cidade... fato um tanto raro, há algumas décadas. 

Questionado sobre possuir o costume de frequentar o teatro atualmente, 

Sr. Nivaldo diz não apreciar muito essa arte, apesar de ter participado de 

alguns filmes nos últimos anos, experiência que achou muito boa, por não 

imaginar o tipo de vida e trabalho que envolvem a produção de um filme. 

  Perguntamos se ele vê alguma relação entre o congado e o teatro e Sr. 

Nivaldo diz não haver nenhuma. Diz que não há encenação, que o teatro, em 

vista do congado, é uma coisa clássica, que requer muito aparato. 



Ele volta à questão da missa inculturada e diz que apesar de já ter sido 

autorizada pela CNBB, ainda é motivo de preocupação, causando uma série de 

transtornos. Sr. Nivaldo se pergunta por que, em geral, tantas pessoas de 

etnias e culturas diferentes conseguem expressar sua religiosidade 

democraticamente, enquanto o negro não. Podemos supor que em cidades 

como São João del-Rei, talvez pela forte tradição católica, a manifestação de 

outra religião ainda seja muito visada, mal-vista e criticada. Ele conta que é 

normal que uma pessoa, distante de sua terra de origem, busque grupos que 

compartilhem valores culturais e religiosos semelhantes, fato que não foi 

possível ao africano quando chegou ao Brasil, uma vez que toda a sua família 

foi separada e foram obrigados a conviver com indivíduos que falavam outras 

línguas, o que tornava o diálogo praticamente impossível. Ele acredita que os 

negros terem sido batizados e catequisados na religião católica foi desastroso. 

A separação das famílias, a adoção de novo nome e sobrenome dificultaram 

enormemente um possível reencontro com os familiares existentes, tanto no 

Brasil como na África. Um exemplo é a família Neves, segundo ele, alvo de 

pesquisas que vêm revelando parentescos impensáveis. Foi a partir da 

representação do Terra de Livres, do qual participou, que Sr. Nivaldo, também 

um Neves e, certamente muitos outros, descobriram que também a ilustre, 

famosa e admirada família Viegas também era descendente de negros.  

 

Entrevista com D. Vicentina Neves Teixeira 

D. Vicentina Neves Teixeira nasceu em 11 de julho de 1950, em São 

João del-Rei, na mesma rua em que ainda reside, no bairro de São Geraldo. 

Teve muitos irmãos, frutos da união de dois casamentos de seus pais, é 

solteira, tem cinco filhos e cinco netos. Ela diz ter trabalhado como doméstica e 

lavadeira. Depois, durante 15 anos, trabalhou na secretaria da Igreja de São 

Geraldo e quase três anos na prefeitura, na administração de Sidney Antônio 

de Sousa (Sidinho do Ferrotaco). 

D. Vicentina diz ter estudado até a quarta série, na escola pública mais 

pobre de São João del-Rei. Quando perguntamos se havia algum grupo de 

teatro, dança ou outro similar na escola, diz que não, a não ser as coroações 

do mês de maio, momento em que sonhava em coroar Nossa Senhora. Certa 

vez, demonstrando o desejo à mãe, esta disse à filha: “Já viu anjo negro?”, 



“Preto?”, porque segundo ela, não se usava a palavra negro, naquela época. 

Mesmo impossibilitada ou desencorajada a coroar, diz que admirava muito 

aquele momento que achava tão bonito. 

Seu lazer se “restringia” às brincadeiras de rua: cirandas, contação de 

histórias e bate-latas, entre outros. Ela conta que as famílias se reuniam 

nesses momentos, que cada criança tinha a presença de alguém adulto por 

perto, fora quando todos se reuniam para comer e beber, levando cada um, o 

que havia em casa. 

Quando insistimos em perguntar se havia teatro em sua comunidade, ela 

diz que não, mas logo se recorda de quando, ainda criança, aparecia uma 

senhora, no salão da igreja, para fazer teatro com as crianças, uma cantora da 

igreja das Mercês. D. Vicentina disse que não participava, por ser retraída.  

Então perguntamos se os participantes do referido teatro faziam 

distinção de cor e D. Vicentina diz que não, que naquela época não havia o 

referencial negro, afro-descendente, índio, as pessoas nem se identificavam. 

Procuramos saber se costumava ir ao centro da cidade e ela, assim 

como D. Ginica e Sr. Nivaldo, diz que não, demonstrando que todos com os 

quais convivia possuíam hábitos semelhantes. Ao questionarmos se já tinha 

ouvido falar de Américo dos Santos e Antônio Guerra, diz que não, apesar de 

ter frequentado o Cine Artur Azevedo, para assistir a filmes com as colegas de 

profissão.  

Ela diz que tem pouco tempo que começou a frequentar o teatro, como 

escuta rádio durante todo o dia, fica atenta para ver se tem alguma 

apresentação gratuita. Recentemente, diz que foi interpelada por alguém que 

achou muito estranho sua presença naquele lugar (no teatro), o que causou à 

Dona Vicentina um certo desconforto. Também conta sobre a primeira vez que 

foi à Biblioteca Municipal, quando não tinha ideia de que podia frequentá-la à 

vontade e pegar livros. 

Falando sobre os movimentos de cultura negra, ela nos conta de sua 

experiência no MOSCAB e afirma que o grupo mais antigo a trabalhar com 

cultura negra foi o grupo de congado do Rio das Mortes, que acredita ter uns 

200 anos, passando de geração em geração. Ao se referir ao congado, fala do 

pavor que tinha quando criança, mas que sua mãe adorava e que, por isso, 

uma vez foi obrigada a participar, pois havia recebido o convite para ser rainha, 



e isso era um convite irrecusável, no entender de sua mãe. Toda arrumada, se 

achou muito bonita, “chique” e achou bem “interessante”. Mas na verdade ela 

não gostava, só com o tempo é que foi “inculturando”, porque conheceu 

pessoas que a ajudaram a compreender o valor de certas coisas. Foi quando 

entrou para o MOSCAB, segundo D. Vicentina, um grupo composto por 

“pessoas de peso”, fortes na política e em sindicatos da cidade. Ao mesmo 

tempo, fazia parte das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), uma espécie 

de ala progressista da igreja católica, local onde encontrou a razão de muitas 

das atividades que viria a desenvolver no futuro. Espaço que a tirou de seu 

eixo, de seu equilíbrio e calmaria. Sentiu-se assustada e transformada a partir 

do convívio com essas novas pessoas e ideias. Foi para o Rio Grande do Sul, 

para o Maranhão e, uma vez portadora dessa nova e rica bagagem, foi 

convidada a realizar em São João, a primeira missa inculturada que teve a 

repercussão já mencionada por Sr. Nivaldo. Foi com alguns padres que 

aprendeu que não devia ter medo de ser negra, que não devia ter vergonha de 

ser o que era, o que assume ter sentido durante muito tempo, especialmente 

quando se olhava no espelho. 

Então D. Vicentina realizou a missa. Após o evento disse que tomou 

nome de tudo enquanto podia. Mas tinha muito apoio de padres e 

representantes da igreja. Ficava impressionada com o sincretismo e o 

ecumenismo que se apresentava fora de São João, nos relatos que ouvia de 

outros padres!   

Após algum tempo, no entanto, a coisa foi mudando de direção: 
“enquanto o padre Ilário estava com a gente, a gente chegou até a 
fazer apresentação em Barbacena para os padres... fizemos muitas 
apresentações para os salesianos... No ano 2000... nós participamos 
da missa da Páscoa na paróquia D. Bosco, e teve paroquianos que 
falaram que se a gente voltasse lá com aquele grupo de macumba, 
que não iria mais à missa. Aí começou a não aceitação, um 
retrocesso, fazendo uma referência muito ruim, por causa das tochas 
de bambu, por causa de uma timba, porque a gente não tinha nem 
atabaque! (TEIXEIRA, 2011)  
 

Perguntamos à D. Vicentina se já tinha ouvido falar da Semana Santa 

dos Mulatos, acontecimento citado pelo historiador são-joanense Antônio Gaio 

Sobrinho, em um de seus livros, e ela diz que não.  

Para encerrar, perguntamos-lhe qual a importância do Grupo de 

Inculturação e ela diz que o importante é buscar se identificar, perguntar: quem 

sou eu? A minha cultura, cultura como ser humano, da minha família, do meu 



pai, de onde que eu venho... para eu respeitar aquilo e trazer... Ela diz que o 

grupo já realizou muitos trabalhos importantes, desde a conscientização até 

oficinas variadas.  Acredita que o Raízes da Terra pode ajudar a manter os 

jovens na escola, mostrando-lhes valores essenciais como o étnico, o cultural, 

o social e, especialmente, o familiar. 

 

Importantes semelhanças 

 Correlacionando as informações obtidas sobre os entrevistados, 

descobrimos que eles têm muito em comum. E grande parte dessas 

semelhanças são importantes por poder pensá-las enquanto características 

comuns a um determinado grupo. 

 A geração deles, nascida entre 1940 e 1950, poderia ser imaginada 

como já bastante desprendida dos resquícios do cativeiro, mas, pelos 

depoimentos, vemos que a herança desse período são marcas profundas, 

apesar de não se revelarem a todo o momento ou parecerem sutis. 

Nossos três entrevistados são negros e moradores do bairro São 

Geraldo, há muitos anos, já que vivem lá desde a infância. Eles disseram que, 

até se tornarem adultos e começarem a trabalhar, o centro da cidade era 

desconhecido ou não parecia lugar para eles. O mundo dessas pessoas 

resumia-se aos acontecimentos do bairro, tanto que todos se lembram das 

brincadeiras de rua, em frente a suas casas, com a presença constante da 

família ou de algum membro. A pouca comunicação com o centro da cidade 

tem várias razões, explicadas por alguns casos narrados. Todos afirmaram que 

pouco lhes era permitido e, por isso, os negros, de um modo geral, eram mais 

retraídos, quietos e pouco ousados, afirmação também realizada em 

depoimento de Abdias Nascimento em sua biografia, escrita por Sandra 

Almada: 

Porque ele era muito cabisbaixo, muito obediente, muito tranquilo 
demais. Agora não. Ele já grita. Levanta o punho, está destravando a 
língua, e isso por todo o lado. (ALMADA, 2009, p. 181). 
 
 

  Outra característica comum entre eles é a busca de conhecimento 

religioso, assim como a predisposição em trabalhar em prol da comunidade. 

Todos eles gostam de trabalhar com jovens e crianças e vêm desenvolvendo 

muitas atividades com essa população, de maneira a tentar minimizar as 



desigualdades sociais, aumentar sua auto-estima e conscientizá-la sobre suas 

raízes culturais. 

      Apesar das numerosas dificuldades e críticas, são resistentes. Não 

desistem facilmente, demonstrando sentirem-se desafiados a cada vez que 

lhes viram as costas. Eles afirmaram que as relações entre negros e não 

negros, de certa maneira, vêm melhorando, assim como as oportunidades. 

Socialmente não encontram as dificuldades de antigamente, sendo visível que, 

a cada geração, estão conquistando mais espaço de atuação e expressão. 

      Em relação ao teatro, nenhum teve experiência na área. Disseram não 

haver esse tipo de manifestação nos bairros quando eram crianças e 

adolescentes, e também que, mesmo depois que tiveram conhecimento de que 

no centro da cidade havia uma casa de teatro, não tinham o hábito de 

frequentá-la. Nenhum deles disse ter ouvido antes o nome de Américo dos 

Santos e mesmo sobre Antônio Guerra, quase não tinham informações. O Cine 

Artur Azevedo foi a única referência conhecida, somente pelo cinema, que 

pouco frequentaram.  

Hoje todos são membros da Associação de Congado Santa Efigênia e 

do Grupo de Inculturação afro-brasileira Raízes da Terra, mas nunca 

participaram e não participam do congado. Disseram que há tempos são 

discriminados por se envolverem com o congado, ou seja, só o fato de 

organizar e promover as festas, é motivo suficiente para a discriminação.  

Ao perguntar se eles veem relação entre o congado e o teatro, disseram 

que não tem nada a ver. Mas essa opinião não é compartilhada por todos. 

Leda Maria Martins em A cena em sombras, além do teatro, trata de algumas 

manifestações culturais e religiosas, que incluem o congado e, segundo ela: 

todos os rituais religiosos afro-brasileiros operam um elenco de 
signos cênicos – plásticos, rítmicos, de movimentos, gestos e cor – 
que, aliados ao caráter metamórfico e invocativo das funções rituais, 
lhes empresta uma tessitura dramática de profundo apelo 
comunitário, em muito similar aos dramas-rituais africanos, sua 
origem mais remota. (MARTINS, 1995, p. 58) 

 

Segundo Martins, tanto o congado como o reinado estão assentados na 

teatralização. Apesar de apresentar uma superfície cristã, por celebrar a festa 

de Santa Efigênia, São Benedito e Nossa Senhora do Rosário (santos da igreja 



católica), a celebração é embasada em estruturas rituais, seguindo padrões da 

expressão africana (1995, p. 59). Ela diz ainda: 

no discurso teatralizado dos congadeiros, a palavra expressa tem o 
mesmo valor de magia e metáfora que se encontra no candomblé, e 
todos os seus signos constitutivos representam uma verdadeira 
manifestação de resistência cultural e alteridade teatral. (MARTINS, 
1995, p. 59) 

 

O fato de os três entrevistados não perceberem essas características no 

congado pode ser explicado pelo fato de eles não fazeram parte, efetivamente, 

do grupo de congadeiros, e sim, da organização das festas. Outra explicação 

pode ser a existência de uma grande variedade dessas manifestações, 

estando, muitas delas, distantes do aspecto cênico, da forma tradicional como 

conhecemos, levando a crer que não há ligação.  

Em determinado trecho da entrevista, Sr. Nivaldo afirma que para se 

realizar o congado, para fazer parte do festejo, é necessário um envolvimento 

muito profundo e complexo com o ritual. Ele não relacionou esse elemento ao 

teatral, mas diante da reflexão de Martins, percebemos sua existência. 

Percebemos através das entrevistas que, quando uma referência surge 

em vários depoimentos, é porque houve alguém que possibilitou que ela não se 

apagasse por atribuir-lhe importância. E a fundação do Grêmio Américo dos 

Santos talvez não tenha sido considerada importante o suficiente para ser 

lembrada por mais tempo, uma vez que a população atual a desconhece. O 

fato é que, em geral, os fatos mais recorrentemente rememorados, 

normalmente o são pelas pessoas envolvidas e por seus familiares, o que 

vimos ter sido dificultado pelo distanciamento geográfico dos familiares de 

Américo dos Santos. O Clube Teatral Artur Azevedo, por sua vez, permanece 

ainda na memória do sãojoanense, por uma série de razões, que incluem o fato 

de ter tido uma vida longa e, sobretudo pelo cinema, que em sua fase 

emergente, acabou sendo incorporado à cultura local de modo mais enfático, já 

que era usufruído pela população mais democrática e informalmente, quando 

comparado ao teatro.  Pelos depoimentos, percebemos que ele distanciava 

algumas parcelas da população, que não se sentiam à vontade naquele 

ambiente. 

Embora Bosi nos diga que a memória oral não possui a unicidade da 

história tradicional, que ela é contraditória por natureza e, por isso, rica (2004, 



p. 15), não percebemos em tais entrevistas, muitos pontos discordantes 

significativos. Talvez devido ao fato de os entrevistados fazerem parte de um 

mesmo grupo e possuírem cultura similar, seus olhares sobre os objetos 

questionados tenham sido coincidentes.  

 

2.3 - Entrevistas com netos de Américo dos Santos  

 

A memória parte sempre do presente e a narrativa que dela brota é 

fundamental para rearticularmos nossos pensamentos a respeito do passado. 

Não há possibilidade de interpretação única desse tempo, ou dessa memória, 

porque não há somente uma visão dos fatos. As histórias, as memórias e os 

objetos são interpelados por diversos seres e olhares, em condições muito 

distintas e individuais. A narrativa nos faz ver a presença das representações 

ideológicas e o quanto os acontecimentos são complexos. Bosi nos mostra 

como que diante do mundo da informação e da técnica, a memória e a 

narrativa vêm mostrar que são indispensáveis para a elucidação de diversos 

fatos que, no fundo, revelam muito mais do que aparentemente podemos 

supor. 

Interpretando Benjamin, Bosi diz: a rememoração é uma retomada 

salvadora do passado, nos depoimentos biográficos é evidente o processo de 

reconhecimento e de elucidação. (BOSI, 2004, p. 33) Por isso, mesmo sabendo 

que os netos de Américo pouco sabem a seu respeito, se acreditamos ser 

importante lembrar sua história, é preciso rememorá-la, recontá-la, a partir dos 

poucos fragmentos que se apresentam.  

           Bosi insiste: ser inexato não invalida o testemunho e, especialmente 

nesse caso, em que todos dizem não ter conhecimento sobre a vida do avô: a 

memória deixa de ser restauração e passa a ser geradora do futuro. (BOSI, 

2004, p.66) Isso nos faz ter certeza de que, mesmo que para um grupo muito 

restrito, a memória de Américo e o contexto de sua época, serão reavivados e 

revistos, após este trabalho. 

Entre os familiares de Américo dos Santos que conseguimos contactar, 

todos são unânimes em dizer que não sabem nada a respeito do avô, nem de 

sua infância, nem mesmo da época em que morou em São João del-Rei. 



Por essa razão, foi elaborado um roteiro de entrevista para ser realizada 

com os netos dele (atualmente nove) e, entrando em contato com quase 

todos30, por telefone, a entrevista foi enviada por e-mail, o que resultou em 

algumas questões respondidas. O curioso em relação ao primeiro contato com 

cada um deles é que jamais souberam do envolvimento do avô com o teatro e 

com agremiações artísticas, o que inclui ignorarem o fato de ter sido 

homenageado como patrono de um grupo teatral. O que sabem a respeito do 

avô se restringe ao fato de ele ter sido militar, carreira seguida por seu único 

filho e por todos os quatro netos. Até a foto que possuímos dele, parece ser a 

mesma a que tiveram acesso um dia, de acordo com a descrição deles. O fato 

de ele ter falecido relativamente jovem justifica, pelo menos parcialmente, 

tamanho desconhecimento sobre o avô. 

Em 1929, quando Américo faleceu, tinha 54 anos. Arthur nasceu em 

1909, era o filho do meio e, em 1929, no falecimento do pai, se encontrava com 

20 anos. Olga, a caçula, possuía 15 anos. Não conseguimos saber a idade da 

filha mais velha, Aracy, na época do falecimento de Américo, mas, certamente, 

também era jovem e, sendo mulher, provavelmente não devia ser muito 

próxima do pai, conforme os depoimentos dos netos.  

Tendo falecido Aracy em 1954, Artur em 1992 e Olga em 1976, os netos 

afirmam não terem ouvido muito a respeito do avô, sobretudo porque, morando 

fora de São João del-Rei e longe do contato dos contemporâneos dele, não 

havia quem pudesse lhes contar a respeito.  

 Bosi se refere a esse fenômeno como um efeito da fragmentação da 

família, devido à descontinuidade geográfica e do círculo de amizades. Para os 

familiares de Américo: 

as coisas aparecem com menos nitidez dada a rapidez e 
descontinuidade da relações vividas; efeito da alienação, a grande 
embotadora da cognição, da simples observação do mundo, do 
conhecimento do outro.” (BOSI, 2004, p. 24) 

 

Aparentemente, seus netos não possuem a prática de troca de e-mail, 

todos os contactados se dispuseram a responder à entrevista, mas somente 

Paulo Roberto Ventura, Vera Buchemi, Suely Ventura Bello Santos e Ana Maria 

Ventura de Castro responderam a algumas questões.  
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 Não entramos em contato com todos os netos porque não conseguimos os telefones de 
contato, devido a mudanças recentes de número e endereço.  



Ao fim, quando questionamos se haveria algo que o entrevistado 

gostaria de dizer, Roberto Ventura, frustradamente, diz:  

sim. Quando a minha avó paterna faleceu eu tinha 4 anos de idade. 
Não me lembro de nada a respeito dela e nem de meu avô paterno, 
daí a dificuldade em me aprofundar nas respostas ou em não 
respondê-las. (VENTURA, 2011) 
 

Vera, Ana Maria e Suely responderam a um número um pouco maior de 

perguntas, e muito do que elas disseram, especialmente informações acerca 

de datas, encontra-se diluído neste capítulo, preenchendo lacunas sobre a vida 

do avô. 

 

3 - Os objetos falam... 

 

Poderíamos nos debruçar sobre os objetos pertencentes a Américo dos 

Santos, para tentar buscar novas identidades a partir de sua relação com tais 

objetos, mas através das entrevistas realizadas, soubemos que muito pouco 

resta dos pertences de Américo, e o mais importante é que parece não haver 

lembranças. Os netos não tiveram contato com o avô e mesmo os que 

receberam de herança um espelho e dois quadros, que ficavam na casa dos 

avós, não sabem nada a respeito de sua história. 

    Baseada em Violette Morin, Bosi nos apresenta a diferença entre 

objetos biográficos e objetos de status e nos mostra que os primeiros são 

aqueles que envelhecem com seu proprietário, apresentando marcas do tempo 

e de uso, como um relógio de família, um álbum de fotografias... (BOSI, 2004, 

p. 26) Já os objetos de status são substituíveis, se deterioram, perdem a 

validade.  

  Mas e os objetos que não se encaixam em nenhuma dessas categorias? 

Quais seriam e que designação teriam? Como é possível pensar em traçar 

uma biografia a partir da leitura e análise de uma obra como a escrita por 

Antônio Guerra, que não seja a vida do próprio Guerra? Como é possível 

estabelecer relações entre a vida de uma pessoa e objetos que não foram 

dela? 

Bosi nos lembra que em várias culturas há o costume de se considerar a 

relevância dos objetos. Há casos em que tudo fala, o teto, o fogo, a pintura... 

(BOSI, 2003, p. 27) No caso do livro de Antônio Guerra, o que fala? Quem 



fala? Obviamente falam Guerra, o teatro, a cidade de São João del-Rei e todos 

os envolvidos que são citados. A partir da leitura de obras como essa, é 

possível estabelecer uma ligação entre o que é narrado e o presente. Por sua 

constituição específica, o livro de Guerra nos permite buscar informações sobre 

diversas temáticas e pessoas, incluindo Américo dos Santos. Por mais que 

essa obra possa ser vista como a inscrição de sua própria vida (a de Antônio 

Guerra), junto a dele, muitas outras se apresentam, são narradas. 

 Essa ideia de continuação ou comunicação do passado com o presente 

ocorre quando, ao lidarmos com o livro de Guerra e com os já citados acervos 

teatrais, percebemos o quanto podem nos dizer sobre a história do teatro de 

São João del-Rei. Uma história de presente e passado. Os espaços que a 

cidade possui para apresentações teatrais e a própria cultura teatral da cidade 

estão ligados a esse passado. Por isso é importante trazer à luz as pessoas 

que fizeram parte dessa história e que marcaram a vida da cidade de várias 

maneiras. Isso nos mostra que a existência ou a importância de uma pessoa 

não acaba quando ela morre. Muitas possuem familiares vivos que podem nos 

contar a seu respeito. Outras receberam homenagens que se encontram em 

nomes de ruas, avenidas e monumentos da cidade. Ou seja, se muitas vezes, 

ao lermos seus nomes nesse contexto urbano, não os relacionamos a nada, 

por desconhecermos seu passado, os estudos em arquivos os reanimam, já 

que descortinam muitas histórias quase esquecidas.  

Por isso, acreditamos que a existência de objetos como o livro de 

Antônio Guerra nos sugere a existência de uma categoria de objetos além das 

referidas por Bosi, já que ele não seria um objeto de status e nem um objeto 

pertencente ao biografado, o que nos inspira a considerar ou nos autoriza a 

nomear esses objetos, provisoriamente, de testemunhais. 

Esses objetos seriam aqueles que se referem à presença de alguém que 

é citado ou narrado. Um objeto que pode provar, ou revelar evidências de fatos, 

mesmo que de forma ficcionalizada ou romanceada. E tanto o livro de Guerra 

como seus álbuns, possuem tais características. Nessas fontes, centenas de 

vidas se delineiam, são reavivadas e correlacionadas umas às outras, às 

vezes, por um rápido flash fotográfico, outras por repetidas aparições e 

citações, aparentemente desconexas entre si. 

 



3.1 - Quando a memória é escrita II (o livro, documentos militares, os álbuns) 

 

Neste ponto de nosso trabalho realçaremos a importância dos objetos 

que foram o suporte básico de nossa pesquisa e mostraremos a análise 

realizada a partir deles, a maior parte fragmentos, matéria-prima essencial para 

nossa pesquisa. O primeiro a ser descrito e analisado será o livro de Antônio 

Guerra que, por tratar de mais de 250 anos de história cultural de São João 

del-Rei, no que se refere à música, ao circo e especialmente ao teatro, também 

nos conta quando e quem foram os principais atores envolvidos nela e por ela. 

E, especialmente, por ter sido a primeira fonte a nos revelar que Américo dos 

Santos havia alcançado um destaque singular nessa história. 

 

3.1.1 – Pequena história de teatro, circo, música e variedades em São 

João del-Rei de 1717 a 1967 

 

     Nesta fonte, Américo dos Santos aparece, pela primeira vez, em 

1915, quando surge como vice-presidente do Grupo Dramático 15 de 

Novembro, ocasião de mudança dos integrantes da diretoria e de nome, 

passando a se chamar Clube Dramático Artur Azevedo, em 28 de agosto de 

1915. O trecho do livro que fala desse acontecimento é o que se segue: 

a primeira diretoria foi confiada a elementos destacados da 
sociedade são-joanense

31
 e ficou assim constituída: Presidente: 

Capitão José Pimentel – Vice-presidente, Tenente Américo Álvaro 
dos Santos... (GUERRA, s. d., p. 132) 

 

A presença de militares era comum nesses clubes, justificada pela 

presença de suas corporações musicais que participavam dos números 

musicados das apresentações, sendo a banda do 51º de Caçadores uma das 

mais requisitadas. Mas o importante a ser analisado nesse trecho é que os 

integrantes do grupo eram tomados por pessoas ilustres: elementos 

destacados da sociedade são-joanense. Essa referência reforça que Américo 

dos Santos era uma pessoa muito respeitada pela elite são-joanense. Também 

ressaltamos que a autoria desse texto é de Antônio Guerra, e que se referindo 
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 Os grifos (negritos) são nossos, a fim de evidenciar as partes que consideramos mais 
importantes para a análise. 



desta maneira às pessoas do clube, também se inclui na descrição e nos 

elogios que lhes são atribuídos.        

Nessa leitura específica da obra de Guerra pretendemos mudar o foco 

de seu livro, que apresenta traços autobiográficos, narra a história da qual o 

autor fez parte, história esta que ajudou a construir e que era sua paixão. O 

desvio que realizamos coloca em evidência a pessoa de Américo dos Santos, 

pelo menos no período em que este aparece em “cena”, ou seja, até 1929.  

No livro de Guerra encontramos muitas reproduções ou transcrições de 

notícias de jornal e O Zuavo publicou a seguinte matéria, sobre uma festa com 

a presença do Clube Dramático Artur Azevedo e de Américo A. Santos, em 12 

de março de 1916:  

O carnaval – Clube Artur Azevedo – terça-feira de Carnaval o pessoal 
deste valente Clube

32
 organizou animadíssimo baile na residência 

do Sr. Francisco Miranda, festa esta que correu em meio da maior 
alegria até 3 horas da madrugada. Fantasias as mais variadas e 
ostentadas por graciosas senhoritas que tornavam as salas 
policromas numa estupenda invasão de cores, levavam a alegria a 
todos e a tudo, fazendo com que mesmo as ideias mais aferradas 
às coisas da celebrizada crise se deixasse levar na onda dos 
risos que, encapeladas, subiam em coro como incenso ao deus 
Momo que se despedia. O valente pessoal do Artur Azevedo fez 
prodígios nas salas! Pudera! O tempo voava e Momo se volatiza ao 
aproximar das cinzas!... E no meio daquela onda barulhenta, 
costumava aparecer, ora o presidente Juca Pimentel, à paisana, ora o 
vice-presidente Tenente Américo, com a mesma fantasia, que 
lançava um olhar por todo aquele revolutear indescritível... 
lembrando-se talvez, do seu tempo! Tempos passados em que 
podia envergar uma fantasia e entrar na roda transpirando 
alegria por todos os poros..." (GUERRA, s. d., p. 138) 

 

Analisando as partes destacadas desse texto, nos perguntamos: por que 

valente Clube? Seria porque eram persistentes e não desanimavam diante dos 

diversos obstáculos e tempos de interrupção de suas atividades? E sobre o 

local da festa, a residência do Sr. Francisco Miranda? Bailes realizados em 

residências em geral se justificam quando a casa é muito ampla e agradável. 

Se o dono era um amador, ou um dirigente, prova que havia integrantes bem-

sucedidos economicamente, se não, que eram queridos pela classe dominante.  

E de que crise falam? O certo é que esta palavra justifica o “valente 

clube” citado duas vezes, além do que, acreditamos que se trate da crise 

política que o país vivia, em especial Minas e alguns outros estados, em 
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conflito com as forças armadas, movimento que gradativamente foi ganhando 

força e, quase uma década depois, ficou conhecido como Tenentismo33. Na 

história oficial, consta que desde o início do século, houve desacordos entre as 

oligarquias dominantes. O governador do estado de Minas esteve envolvido em 

grandes desavenças com os militares, que chegaram a exigir a retirada da 

candidatura de Artur Bernardes. As eleições do período ocorreram em meio a 

grande tensão e crise, possivelmente iniciada por volta de 1910. Mas é 

importante lembrar que, em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial e, em 

1915 é assassinado o senador gaúcho Pinheiro Machado, quando ocorre a 

Revolta dos Sargentos. 

Diante desse quadro de tensão e instabilidades entre governo e forças 

armadas, explica-se, de certa forma, que a cidade mineira, portadora de um 

Batalhão de Infantaria, viesse sofrendo algum reflexo em 1916, quando o artigo 

foi escrito, mesmo que indiretamente. 

Mas voltando às descrições acerca de Américo dos Santos: lançava um 

olhar por todo aquele revolutear indescritível... lembrando-se talvez, do seu 

tempo! Tempos passados em que podia envergar uma fantasia... O autor do 

texto (do jornal) aponta traços nostálgicos, o que isso pode significar? Será que 

Américo inspirava nostalgia, cansaço ou tristeza? Temos nesse texto o ponto 

de vista do jornal, e pela constante cobertura das atividades do grupo teatral, 

imaginamos que tivesse interesse em divulgar tais eventos. Interesse 

comercial? Além disso, a forma próxima e detalhada como se refere a Américo, 

revela que havia, pelo menos, um funcionário do jornal na festa, observando 

todos, cuidadosamente, como em geral ocorria, quando noticiavam outras 

festas do grupo. 

 Encontra-se também no livro de Guerra que, em 25 de outubro de 1918, 

Américo discursa em homenagem à ensaiadora Margarida Pimentel. Por 

ocasião de uma festa artística à querida e festejada amadora, muitas 

manifestações se seguiram: 
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no dia 25 de outubro de 1918, foi realizada grande manifestação 
popular de simpatia por um grupo de admiradores e todos os seus 
colegas, a inteligente amadora Margarida Pimentel, pelo brilhante 
desempenho dado ao papel de Ana Glavary, da famosa opereta A 
viúva alegre... com banda de música, discurso pelo Tenente 
Américo dos Santos, com entrega de um rico presente em ouro e 
platina

34
. (GUERRA, s. d., p. 155) 

 

 Mais de uma vez aparece a informação de que Américo dos Santos era 

um bom orador. Mas chama a atenção o fato de ter havido a entrega de um 

presente caro a uma amadora, já que festas em homenagem aos integrantes 

eram muito frequentes. Seriam todos presenteados da mesma maneira? Quem 

teria pago o presente em questão? A partir do texto de Guerra, parece ter sido 

um agrado de Américo dos Santos.  O jornal A Tribuna descreve a jovem 

amadora:  

finamente educada, com uma vocação artística sob todos os pontos 
de vista admirável, tem ela demonstrado, nas diferentes 
representações em que tem tomado parte, uma rara compreensão 
dos segredos da arte teatral

35
. (GUERRA, s. d., p. 155) 

 

Esse comentário, talvez exagerado, ilustra o nível de qualidade e 

habilidade das pessoas que faziam parte do teatro amador de São João del-

Rei, na época. E aqui notamos, como era o costume, que o jornal se refere ao 

teatro como algo de grande valor artístico. 

Apesar das várias referências textuais, a foto conhecida de Américo é 

sempre a mesma em todas as fontes. No livro de Antônio Guerra ela aparece 

com a seguinte legenda:  

o grande presidente do CTAA em 1919 a 1922 e 1928. Publicando o 
retrato do major Américo, prestamos ao morto querido uma 
homenagem boa, merecida e cheia de carinho, pois, foi ele um dos 
elementos de real valor para o desenvolvimento e prosperidade 
da nobre arte de Talma no meio são-joanense

36
. (GUERRA, s. d., 

p. 164) 

 
Chamamos atenção para os recorrentes elogios a Américo com o uso de 

adjetivos como grande e elementos de real valor, e também para o fato de ele 

ter feito parte do movimento teatral por, pelo menos 13 anos de sua vida, de 

1915 a 1929, sempre em posição de destaque e de direção do grupo. E quem 
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diz isso é um dos fundadores que, também desempenhando tal papel e de 

maneira igual ou se não mais intensa, não se isenta de elogiar o companheiro. 

Guerra escreve sobre um jantar oferecido ao Capitão Américo Álvaro 

dos Santos, por motivo de retorno dos amadores à cidade, após temporada em 

Belo Horizonte, apresentando no Centro Teatral Brasileiro 152 espetáculos, 

consecutivamente.  

No dia 25, os amadores ofereceram um lauto jantar ao Capitão 
Américo Álvaro dos Santos, na aprazível vivenda do “Galo”, na 
colônia do Marçal. Durante o ágape reinou o maior espírito de 
contentamento e alegria, falando diversos amadores; respondendo 
com sua habitual eloquência, o homenageado, capitão Américo, 
grande animador da arte teatral e que foi o patrocinador desta 
temporada artística e promoveu vários festejos em honra dos 
amadores do Centro Teatral Brasileiro, de Belo Horizonte. (GUERRA, 
s. d., p. 165) 

 

 Novamente foi escolhido um local aprazível para a festa, um jantar 

lauto, ostentoso e abundante ao major, em razão do patrocínio concedido ao 

grupo. Nova referência à sua eloquência e aos vários festejos que promoveu. 

Nesse trecho torna-se evidente e justificável a denominação de Américo dos 

Santos como um mecenas. Mas não um simples mecenas, um mecenas 

mestiço, um afrodescendente, numa época em que poucos e raríssimos 

indivíduos de sua condição étnica possuíam um destaque social tão positivo e 

de sucesso.  

Em 26 de março de 1928, é Antônio Guerra quem volta a São João del-

Rei e retoma suas atividades no Clube. Américo é eleito presidente do Clube 

Dramático Artur Azevedo, que apresentou a peça O dote. 

 
Nessa oportunidade, foi alterado o nome do Clube Dramático Artur 
Azevedo, passando a denominar Clube Teatral Artur Azevedo. 
Assumiu a Presidência do mesmo o Major Américo Álvaro dos 
Santos, um dos valores de maior destaque na sociedade São-
joanense grande e apaixonado animador da arte teatral

37
. 

(GUERRA, s. d., p. 167) 

 

Como já vimos, quando a ocasião era especial, muitas vezes o clube 

formado por Antônio Guerra apresentava O dote. Nesse fragmento, atentamos 

para a qualificação do major descrito como um apaixonado pela arte teatral, 

uma vez que o autor do texto (Guerra) também é lembrado dessa maneira por 
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seus filhos. E por que nutririam eles tanta paixão por esse teatro? Seria o fato 

de serem admirados socialmente, o que os deixava orgulhosos de si? Mas 

Guerra representava nos palcos, e Américo? Representaria durante seus 

famosos e admirados discursos? Américo não atuava nos palcos. Antônio 

Guerra não é citado como orador. Qual seria o grande prazer que possuíam em 

comum, tornando-se parte do teatro amador? Teria Américo se envolvido com 

o teatro com a mesma paixão que a descrita no Grupo X? Provavelmente. De 

acordo com o escrito na edição do primeiro número de O Scenário, até o 

momento, somente Américo havia tornado possível a existência duradoura de 

um clube carnavalesco.  Na ocasião de seu falecimento, nova onda de 

qualificativos positivos ao admirado presidente: 

na madrugada desse dia, pouco depois de terminado o espetáculo 
anterior, faleceu repentinamente o Major Américo Álvaro dos Santos, 
grande e querido presidente do Artur Azevedo. O major Américo 
teve sempre atuação destacada em todas as atividades do Clube, 
ao qual comandava, com rara energia e especial carinho. Orador 
brilhante, dava sempre o encanto da sua palavra em nossos 
festivais, reuniões de diretoria, e em festas particulares dos 
amadores. A diretoria do Clube e todos os seus amadores 
compareceram incorporados ao enterro, pranteando o seu 
inesquecível chefe

38
. (GUERRA, s. d., p. 172) 

 
Ficam aqui reforçadas mais qualidades de Américo dos Santos: grande 

e querido, atuação destacada, como em sua carreira militar, conforme será 

mostrado mais adiante. A expressão “comandava com rara energia” demonstra 

que ele possuía um dom e uma paixão muito grandes pela liderança dessas 

agremiações. E, como orador brilhante, provavelmente explicitava esse 

sentimento, que era uma constante em sua atuação, já que, nessas ocasiões, 

sempre parecia disposto a proferir algumas palavras. Quanto ao inesquecível 

chefe, pode-se dizer que o foi para seus contemporâneos, visto que hoje, nem 

seus próprios familiares (netos) tem ciência do que representou para o teatro 

amador da época e, claro, para o contexto cultural de São João del-Rei.  

Mas a notícia mais surpreendente é a referente à homenagem que 

Américo recebe, seis meses após sua morte, que consta no livro de Guerra, a 

23 de fevereiro de 1930: 

foi fundada na cidade mais uma organização de amadores, O Grêmio 
Teatral Américo dos Santos, em homenagem ao inesquecível 
batalhador das lides teatrais

39
 da cidade, Major Américo Álvaro dos 
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Santos. A sua primeira diretoria foi assim constituída: Presidente: Dr. 
Joaquim Martins Ferreira, 1° vice-presidente: Luiz de Melo Alvarenga, 
2° Fidelis Diláscio, orador: Dr. A. Ribeiro da Silva, diretor de cena: 
Alexandre Poggio, Procurador: José Leôncio Coelho, comissão de 
sindicância: Inácio Ferraz, Zezefredo Zerlotini e Antônio Cirino 
Rodrigues. (GUERRA, s. d., p. 173) 
 

O Grêmio Teatral Américo dos Santos estreou com a peça O anjo da 

meia-noite, em 25 de abril de 1930, e sobreviveu, segundo os registros do livro, 

simultaneamente ao CTAA, até setembro de 1935, ou seja, durante 6 anos, 

quando, em exibição pela última vez, levou ao palco o drama sacro Os 

Milagres de Santo Antônio, com Alberto Gomes, no papel principal. (GUERRA, 

s. d., p. 200) Essa notícia nos revela a importância e prestígio alcançados por 

Américo dos Santos, justificados pela escolha de seu nome para patrono de um 

grupo teatral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui encontramos espaço para refletir sobre a questão do patronado de 

Américo, em latim, patronatu40, de padroado, padroeiro, patrocínio. Patronu tem 
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sentido de defensor, advogado de um grupo; é aquele que patrocina, auxilia e 

ampara. Podemos ressaltar a grande relação entre o fato de Américo ter sido 

um patrocinador, um mecenas, com o fato de ter recebido uma homenagem 

que o destaca na posição que, efetivamente, já assumia, ao amparar e auxiliar 

os artistas do teatro amador, financeiramente ou não. Lembrando que 

patrocínio também se liga a patrão e pátria, palavras muito próximas da 

realidade de Américo, já que era um militar que, por seu ofício, defendeu seu 

país numerosas vezes. 

 

3.1.2 - Documentos militares 

 

No intuito de demonstrar um pouco sobre a atuação de Américo dos 

Santos no exército, aqui reproduzimos um trecho de um dos documentos 

obtidos no atual 11º BIMth, antigo 51° Batalhão de Caçadores de São João del-

Rei, que descreve Américo dos Santos, por meio de sua atuação profissional. 

Este documento (chamado “alteração”) é o que trata do afastamento de 

Américo de suas funções enquanto militar, quando é reformado: 

 
nessa mesma data o Sr. Major José Bento Thomaz Gonçalves, assim 
se expressou: ao desligar o Sr. Capitão

41
 Américo Álvaro dos Santos 

este velho e leal camarada, que serve neste Corpo desde a sua 
fundação, tendo pertencido aos extintos 28° Batalhão de Infantaria e 
51° de Caçadores, cumpro o grato dever de elogiá-lo pela sua 
solicitude, prontidão no serviço, competência profissional e 
valor militar, de que mais de uma vez deu exuberantes provas, 
quer na vida pacífica da caserna, no que concerne a instrução dos 
seus comandados, quer nos tempos anormais, nos campos de luta, 
nas revoltas... onde sempre se revelou um oficial digno, enérgico e 
cumpridor de seus nobres e árduos deveres. Este Regimento 
lamenta profundamente o afastamento de tão distinto camarada, que, 
quer no meio civil quer no meio militar, sempre soube captar as 
maiores simpatias e estima de todos os que com ele privaram, 
devido aos seus excelentes dotes de soldado e de cidadão aliados 
a um caráter sólido, uma energia férrea e um coração 
boníssimo

42
. 

 

Ressaltamos que o documento obtido no batalhão consta de três 

páginas, sendo esta a mais rica em descrições e qualificações e, por isso, 
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selecionada. Por meio desse documento, podemos tecer algumas 

considerações acerca da personalidade de Américo dos Santos com algumas 

variantes bastante consideráveis em relação à fonte anterior, o livro de Antônio 

Guerra. Agora temos um novo qualificador, um colega de profissão de patente 

superior à sua, a reprodução de um documento oficial, de uma entidade 

considerada extremamente rígida e séria, e escrita em uma época bem anterior 

(aproximadamente 40 anos) ao livro de Antônio Guerra.  

Partindo desses dados e das informações contidas no texto, podemos 

fazer algumas considerações, identificamos Américo dos Santos nos papéis de 

cidadão, companheiro, profissional e líder: 

o Cidadão: excelentes dotes; caráter sólido; e um coração boníssimo; 

o Companheiro: leal camarada e valor militar; de que mais de uma vez 

deu exuberantes provas; 

o Profissional: oficial digno; prontidão no serviço; competência 

profissional e valor militar; cumpridor de seus nobres e árduos deveres; 

excelentes dotes de soldado; 

o Líder: enérgico; uma energia férrea; de que mais de uma vez deu 

exuberantes provas; na instrução dos seus comandados; soube captar 

as maiores simpatias e estima de todos. 

 

        Américo dos Santos certamente foi uma pessoa que cultivou valores 

considerados importantes, na época, já que em todos esses aspectos acima 

citados podia-se dizer algo positivo a seu respeito. Situação semelhante é 

mostrada nos documentos em que aparece na atuação das sociedades 

artísticas, como é o caso de sua atuação no Clube X, no Minas e no Artur 

Azevedo, onde não teve participação muito diferente. Palavras como energia, 

competência e a captação da simpatia de seus colegas, são recorrentes nos 

documentos do arquivo militar e na imprensa, o que veremos reforçado nos 

álbuns de Antônio Guerra.  

  Ecléa Bosi nos convida a observar, no entanto, como documentos 

oficiais podem dizer pouco ou distorcer informações e realidades: 

 
tais registros não refletem a microssociologia do poder, as redes de 
influência e não captam a atmosfera do grupo: o campo mutuamente 
compartilhado dos gestaltistas cujos contornos são definidos pelos 
olhares e expressões faciais. (BOSI, 2004, p.17) 



 
 

Nesse caso, a descrição acerca de Américo coincide, em muitos 

aspectos, com as informações contidas em outros documentos analisados. 

Mas a fim de observar as peculiaridades de Américo dos Santos, presentes 

nesse documento, pensou-se em buscar “alterações”43 de outros oficiais, a fim 

de comparar o estilo de escrita e a presença de qualificativos a respeito dos 

mesmos. Para obtermos tal material, foi necessário enviar um requerimento ao 

comandante do Batalhão, nos comprometendo a não divulgar os nomes de 

seus companheiros, de maneira que fosse divulgado somente o que 

interessasse à pesquisa e que não maculasse, de forma alguma, a 

personalidade e atuação desses oficiais. 

Diante de mais três “alterações”, todas do ano de 1925, um ano antes da 

reforma de Américo, destacamos que os comentários a respeito de seus 

companheiros são em menor número e menos elogiosos. Para demonstrar 

essa informação, abaixo encontram-se as transcrições dos trechos que nos 

interessam desses documentos44: 

 

1)          foi louvado e agradecido pelo Sr. Cap... por ter tornado-se 
sempre um oficial digno cumpridor dos seus deveres 
tendo desempenhado comissões importantes como Cmt. 
Aos rebeldes demonstrou lavor e nítida compreensão de 
seus deveres no Cmd. 

 
2)          foi louvado e agradecido pelo Sr. Cap...  pelo seu 

cumprimento exato nos seus deveres nunca transigiu de 
suas obrigações, demonstrando sempre ser um auxiliar 
correto, competente, honesto e distinto, não medindo 
sacrifícios nas travessias perigosas... 

 
 
3)          foi louvado e agradecido pelo Sr. Cap. ... por vir 

prestando os seus serviços como comandante e 
organizador da Cia... pela sua correção sempre impecável 
no cumprimento dos seus deveres, demonstrando 
lealdade, honestidade e uma educação civil e militar que a 
torna digna de admiração, estima e respeito dos seus 
superiores, auxiliando de um modo muito proveitoso a 
ação deste Cmd... 

 

 

                                                
 
44

 Essas alterações foram concedidas na condição de que não fossem mencionados os nomes 
das pessoas a que se referem. 
 



3.1.3 - Os álbuns 

 

  Dentre os 13 álbuns que Antônio Guerra confeccionou, o nome de 

Américo dos Santos aparece em quatro: nos de número um, três, quatro e 

treze. E em muitos deles, as referências são numerosas, o que exigiu que 

selecionássemos somente algumas, que se enquadrassem dentro do propósito 

do trabalho, inclusive para evitar repetições desnecessárias, uma vez que há 

vários meios impressos que noticiam o mesmo evento. Os jornais mais 

frequentemente encontrados são: A Tribuna, A Cruzada, O Comércio, O 

Theatro, A Ribalta, O Scenário e alguns Boletins da SBAT, além de um grande 

número de programas de teatro. De acordo com as informações contidas 

nesses álbuns, foi possível descobrir que Américo esteve na diretoria do CTAA 

nos anos de 1915,1916,1919, 1922, 1928 e 1929 (ano de sua morte).  

 Primeiramente, gostaríamos de chamar atenção para um fato, talvez não 

tão ingênuo quanto possa parecer. Em toda a existência do CTAA, este passou 

por três nomes: o nome de fundação: Grupo Dramático Infantil 15 de Novembro 

(quando Antônio Guerra e seus companheiros ainda eram crianças), uma 

silenciosa mudança para Grupo Dramático 15 de Novembro (silenciosa porque 

não havendo uma nota a respeito, aparentemente o nome foi mudado porque 

seus componentes já haviam crescido). Mas a primeira mudança oficial é para 

Clube Dramático Artur Azevedo (1915), e finalmente, para Clube Teatral Artur 

Azevedo (1928). 

 O fato curioso é que em ambas as mudanças, reorganizava-se a 

diretoria do grupo, estando Américo presente. Na primeira mudança, tem-se a 

estreia da participação de Américo, entrando para o grupo logo como vice-

presidente e na segunda mudança (13 anos depois), ele já é presidente. Este 

acontecimento nos sugere uma série de relações. Se Américo era um 

estudioso e possuía certo conhecimento sobre teatro, já havia percebido, na 

primeira mudança, que o nome 15 de Novembro não agregava ao grupo 

nenhum valor relativo à sua arte, fora a referência nacionalista. E aí entra a 

importante referência à figura do patrono. Nessa época, Azevedo já era 

considerado um escritor consagrado, era sucesso de público e autoridade no 

meio teatral, embora muitos críticos preferissem que ele tivesse tido uma 

plateia menos efusiva, que tivesse escrito peças mais moralizantes e menos 



alegres.  Mas pelos registros do livro de Guerra, tanto o CTAA, como a própria 

população de São João del-Rei, apreciavam as peças que atraíam grande 

público e de repercussão nacional ou estrangeira, como revistas, comédias e 

melodramas, o que pode ser confirmado com as numerosas passagens em que 

se descreve o teatro completamente cheio e um público muito receptivo. 

Em relação à segunda e última mudança, de Clube Dramático para 

Clube Teatral, pode-se, talvez, inferir que Américo e seus companheiros já 

compreendiam o teatro como algo que extrapola o textual, ou seja, que deveria 

ser composto por uma série de elementos teatrais45. 

 Na verdade, a escolha de nomes nem sempre é ingênua, pressupõe 

uma relação, seja de afeto, homenagem, familiar... ou outra. E, muitas vezes, a 

referência ou o “peso” que um nome traz, pode interferir na vida da pessoa que 

o recebeu. 

 Bourdieu diz que o nome próprio se constitui como ponto fixo, em meio a 

um mundo de instabilidades, como forma de determinar uma identidade. Assim, 

mesmo que a todo o momento nos deparemos com a evidência de realidades e 

identidades fragmentadas, o ato de recebermos um nome, segundo o teórico: 

instituiu-se uma identidade social constante e durável, que garante a 
identidade do indivíduo biológico em todos os campos possíveis onde 
ele intervém como “agente”, isto é em todas as suas histórias de vida 
possíveis. (BOURDIEU, 1998, p. 186) 
 

Nesse sentido, acreditamos ser importante fazer algumas relações entre 

Américo, o nome de seus filhos e os nomes atribuídos ao CTAA, ao longo do 

tempo. O próprio nome de Américo nos parece sugestivo. É um nome forte e 

grande porque continental, referente a um espaço de conquistas, a uma terra 

de promessas. Sobre Dr. Possidônio, seu pai, não obtivemos nenhuma 

informação, mas o doutor à frente do nome, também não nos pareceu gratuito. 

Poderia ser um título referente à profissão que exercia, mas também reflexo do 

sentimento que os colegas, e demais pessoas com as quais convivia, nutriam 

por ele. Outra dúvida que nos ocorreu foi imaginar se Possidônio e Américo 

seriam nomes comuns na Bahia daquela época. Então buscamos um site46 que 

se propõe a catalogar a incidência dos nomes mais comuns registrados em 
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 Essa característica talvez possa ser relacionada ao movimento modernista que, na verdade, 
só passou a ser expressivo, a partir da peça Vestido de Noiva (1943), de Nelson Rodrigues. 
46

 http://www.certidao.com.br/buscas/ranking.php 

 

http://www.certidao.com.br/buscas/ranking.php


diversos cartórios do Brasil e, realizando uma busca entre 1850 e 1920, na lista 

dos nomes mais comuns, não foram encontrados nem Possidônio e nem 

Américo. Dentre os três filhos de Américo, ao único homem deu o nome de 

Arthur. Teria sido mera coincidência a referência ao patrono do Clube Artur 

Azevedo? Ou o contrário, já que o nome do filho foi escolhido em 1909, um ano 

depois da morte de Artur Azevedo e antes da nomeação do clube, em 1915?  

Esse assunto, devido ao pouco contato com ambas as famílias (a de 

Américo e de sua esposa) não pode ser mais explorado, mas nos deixa 

bastante instigados em razão de um número significativo de curiosidades e 

coincidências. 

 

 

Álbum 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Iniciamos nossa análise pelo álbum de número 13 porque ele possui 

informações muito relevantes sobre Américo dos Santos em comparação com 

os demais. Na página três, conforme o livro de Guerra, encontramos a primeira 

referência a Américo, eleito como vice-presidente do Grupo Dramático 15 de 

Novembro, em agosto de 1915, ocasião em que a Banda do 51° de Caçadores 

se encontra presente para representação de Tosca. As informações se 

encontram no jornal O Theatro e em um programa da referida peça. 

FIGURA 16 - Primeira página do 
álbum 13 (GUERRA, v. 13, s.d., p. 1) 

 

FIGURA 15 - Capa do álbum 13 

(GUERRA, v. 13, s.d.) 



 Na página 37 deste álbum, há um recorte do jornal O Zuavo, com a 

mesma notícia reproduzida por Guerra em seu livro, em que fala de uma festa 

de Carnaval. Logo após, tem-se um recorte, do mesmo jornal, informando o 

desligamento do Tenente Américo do grupo, em 18 de maio de 1916. O CTAA 

possuía uma publicação própria, chamada O Theatro e é interessante não 

haver referência à saída do tenente, na época vice-presidente, em nenhuma 

das edições posteriores a essa data, já que, dois meses depois, também 

Antônio Guerra se exonera da diretoria, do cargo de secretário e há uma nota 

divulgando tal acontecimento.  De qualquer modo, Américo parecia não se 

afastar das atividades do grupo, pois, na edição de 21 de junho, deste jornal, 

em letras douradas meio apagadas, há uma nota sobre a presença do Major 

em uma homenagem à Margarida Pimentel em que teria discursado 

brilhantemente. 

 Mais adiante encontramos um recorte do jornal Ação Social de 8 de 

dezembro de 1920, sobre uma apresentação do grupo Independentes levando 

ao palco A viúva alegre sob a direção e organização de José Pimentel e do 

Tenente Américo dos Santos, o que nos pareceu interessante por Américo não 

estar no momento como integrante do Artur Azevedo e, mesmo assim, 

continuar na organização de grupos teatrais. 

 Mas é na última página, que encontramos valiosas informações sobre 

Américo dos Santos por ocasião de seu falecimento. Há, colado nessa folha, 

um exemplar do jornal A Ribalta, órgão oficial do Clube Teatral Artur Azevedo, 

de 12 de novembro de 1929, no qual se fala sobre sua vida e morte (24 de 

agosto de 1929) em um longo texto de duas páginas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui serão reproduzidos alguns trechos mais significativos, encontrando-

se a transcrição do original no anexo 3. 

 

Américo Álvaro dos Santos nasceu a 1° de fevereiro de 1875 em 
Maragogipe, estado da Bahia. Era filho de Dr. Possidonio Vieira dos 
Santos (falecido) e Amélia Blandina dos Santos. Assentou praça 
voluntariamente a 3 de setembro de 1890 para servir o 16 Batalhão 
de Infantaria, como cadete. Em 1924 tomou parte, defendendo a 
legalidade, nas rebeliões de São Paulo e Mato Grosso e, finalmente 
em 1925, reformou-se como major. Em 1896, sendo o 16 Batalhão de 
Infantaria transferido para São João del-Rei, para aqui veio, casando-
se no ano seguinte, a 16 de janeiro com a nossa distinta patrícia, 
Maria Herculana das Neves. O major deixa viúva a Sr. D. Maria 
Herculana dos Santos e os seguintes filhos: Cecy, Arthur e Olga. 
(GUERRA, s.d., v.13, p. 128-129) 
 

 Dentre as tantas informações presentes nessa edição de A Ribalta, 

destacam-se e reforçam-se alguns dos traços da personalidade de Américo 

dos Santos, conforme será observado e analisado nos trechos seguintes. 

 

FIGURA 17 - Jornal A Ribalta que trata do 
falecimento de Américo dos Santos (GUERRA, v. 
13, s.d., p. 128). 



Nenhum de nós do Artur Azevedo, que na noite anterior gozáramos 
de sua companhia na representação de Cala a boca, Etelvina!, a que 
ele assistiu toda, é certo, “um pouco indisposto” porém rindo, 
pilheriando, como sempre, nenhum de nós acreditou no primeiro 
alarme do lutuoso acontecimento. Só diante do cadáver do 
boníssimo chefe, daquele que tudo fizera para nossa 
prosperidade, daquele que era a força motriz do nosso clube

47
, 

sentíamos a veracidade da notícia na implacabilidade do destino. 
(GUERRA, s.d., v.13, p. 128) 

As partes colocadas em negrito revelam um aspecto pouco referido do 

major: o bom humor, a partir de rindo, pilheriando, como sempre. E reforçam-se 

as qualidades de líder, como em boníssimo chefe, tudo fizera para nossa 

prosperidade e força motriz do nosso clube. 

Sua passagem pelo exército, a que prestou ótimos serviços, e onde 
contava fundas amizades conquistadas por um boníssimo 
coração como bem assinalou o Coronel Manoel Henriques na 
oração fúnebre

48
 que lhe fez. (GUERRA, s.d., v. 13, p. 128) 

 

 Neste, é retomada sua habilidade em fazer amigos e despertar a 

admiração dos companheiros de carreira: contava fundas amizades 

conquistadas por um boníssimo coração, referência também presente em sua 

“alteração” já analisada. 

Dotado de grande espírito associativo e festeiro, temperamento 
empreendedor, por excelência, relevantes foram os serviços que 
prestou a nossa terra, nesse particular. Para não remontarmos muito 
longe, basta fitarmos: Clube X, Minas Futebol Clube e por último o 
nosso Clube Artur Azevedo. Do Clube X inquestionavelmente era o 
Major Américo Álvaro dos Santos a alma, o pivot

49
. Se o nosso 

carnaval goza presentemente a fama de leader no Estado, muito se 
deve ao Clube X. (GUERRA, s.d., v.13, p. 129) 

 

Aqui, mais uma vez, é revelado que Américo era um homem animado, 

alegre, adepto de festividades conforme o trecho grande espírito associativo e 

festeiro, além de ser o pivot ou o grande responsável por um clube 

carnavalesco, a que o autor (que assina como “T.”) se refere, na forma de uma 

agremiação de grande destaque que influenciou na difusão da fama do 

carnaval da cidade. 

 
Finalmente, para o Artur Azevedo, que fez o Major Américo? Fez 
tudo. Abraçou com veemência a ideia da nossa fundação. Reuniu 
com admirável tino os elementos dispersos que a cidade possuía. 
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Emprestou-lhe a autoridade do seu nome. Quando o desalento se 
apoderava de alguém, dava-lhe coragem. Olhava tudo. Tudo previa. 
(...) Clube Artur Azevedo, Clube X e Minas Futebol Clube, inútil 
seria assinalar mais alguns serviços à cidade; só por estes o seu 
nome será sempre lembrado dos são-joanenses. (...) O espírito 
de Américo dos Santos será um incentivo para a continuação da 
nossa trajetória. Sua obra não há de perecer

50
. (GUERRA, s.d., 

v.13, p. 128) 
 

 

As últimas palavras a Américo se voltam, mais uma vez, sobre sua 

capacidade de liderança e espírito agregador. Aqui ressaltamos dois pontos 

altamente importantes para a reflexão a que nos propomos: Emprestou-lhe a 

autoridade do nome. Esta frase traz à luz novamente a questão do nome 

próprio. Confirma a importância de Américo dos Santos na sociedade são-

joanense, a ponto de esse mesmo nome, mais tarde, precisamente seis meses 

depois, ser posto em um novo grêmio teatral, estando à altura do também 

patrono Artur Azevedo. Ainda sobre o nome próprio diz Lejeune: o nome que 

recebemos tem um poder e importância enorme para nós, tanto isso é verdade 

que nosso nome nunca nos é indiferente. (LEJEUNE, 2008, p.35) 

E o outro ponto, duplamente destacado, em negrito e sublinhado, se 

refere ao fato de ter o autor mencionado e afirmado, que seu nome será 

sempre lembrado e que ao modo de seu trabalho e exemplo, sua obra não há 

de perecer. Chega a ser irônico ler tal trecho neste momento. Ocasião em que 

convidados e questionados a falar sobre Américo Álvaro dos Santos, nem seus 

próprios netos reconhecem ter sido seu avô a pessoa descrita por tais fontes. 

Por outro lado, se aqui se encontra um trabalho dedicado à sua vida e 

memória, que estão unidas à da população são-joanense do período, essa 

espécie de profecia anunciada, não se encontra de todo malograda. A obra de 

Antônio Guerra, essa sim, declaradamente objeto e instrumento da memória 

teatral da cidade, foi o que possibilitou o estabelecimento dessa ponte repleta 

de significados, por onde é livre o trânsito espacial, temporal e cultural. 

Outro trecho revela que a imprensa desse período descrevia o teatro, 

seus artistas e dirigentes, como pessoas de gosto apurado e de fina educação, 

sendo a plateia vista de modo semelhante. Ainda no mesmo número de A 

Ribalta, logo após o texto em referência a Américo, numa seção intitulada 

Notas, encontra-se o seguinte trecho do mesmo autor:  
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as últimas manifestações artísticas proporcionadas ao culto povo 
desta terra pelo Clube Teatral Artur Azevedo, têm constituído o 
motivo único das palestras nas rodas sociais, onde uma elite 
educada as comenta com entusiasmo e admiração. De fato, fazendo 
ressurgir aos olhos do público, todos os lavores das produções 
antigas, onde se encontram páginas da vida real, transportadas ao 
proscênio numa linguagem erudita e elevada os amadores do 
Artur Azevedo cumprem seu programa, com fé e patriotismo. (...) E 
assim, terão os mandatários da cidade cumprido o dever para com o 
povo auxiliando o Artur Azevedo e proporcionando-lhe meios para dar 
mais amiudadamente seus espetáculos, para alegria de todos os que 
amam a arte e admiram o senso artístico da nossa gente

51
. 

(GUERRA, s.d., v.13, p. 128) 

 
O que percebemos nesse trecho não é muito diferente do encontrado 

em outras fontes. Trata-se de uma plateia culta, de senso artístico, parte de 

uma elite educada. E o Clube Artur Azevedo: o mensageiro ou porta-voz de 

uma linguagem erudita e elevada. Mas não podemos nos esquecer da fé e 

patriotismo, elementos basilares desse grupo. Em relação a esse último trecho, 

pode-se crer na veracidade da fé do grupo, a partir das peças sacras que 

representava e, sobretudo, pelo grande sucesso alcançado por dramas como 

Os Milagres de Santo Antônio e Rosas de Nossa Senhora, sem contar o 

grande número de vezes em que os espetáculos aconteciam em benefício a 

terceiros e a entidades religiosas. 

Em relação ao patriotismo talvez possamos pensar o mesmo, pois os 

títulos de algumas peças representadas faziam menção à temática militar como 

em Mulher Soldado e A espada do General, o que pode ser relacionado ao 

primeiro nome recebido pelo grupo, chamado originalmente de Grupo 15 de 

Novembro, à eleição de oficiais para sua diretoria e à presença de sua banda 

de músicos. 

 

3.1.4 - A Confraria de Nossa Senhora das Mercês 

 

Depois de obter os dados acima, buscando informações sobre suas 

certidões de casamento e óbito, encontramos as guias de sepultamento do 

casal “dos Santos”, ambos enterrados no cemitério da Igreja das Mercês.  
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FIGURA 18 - Guia de enterramento de Américo dos Santos (Arquivo da Igreja de 

Nossa Senhora das Mercês) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19 - Guia de enterramento de Maria Herculana dos Santos (Arquivo 
da Igreja de Nossa Senhora das Mercês). 



No livro de Antônio Gaio Sobrinho, São João del-Rei: 300 anos de 

histórias, encontramos informações curiosas, a respeito da Confraria de Nossa 

Senhora das Mercês, sua história e tradição na cidade. 

 Segundo o autor, essa benemérita instituição leiga é responsável pela 

preservação das mais belas e caras tradições religiosas52. Quando ainda 

predominava o regime escravocrata, essa irmandade dedicou-se, entre nós, à 

humaníssima causa da alforria dos escravos negros, visto que, no Brasil, 

inexistiam cristãos cativos a libertar. Esses registros se encontram na 

construção da portada de sua igreja, na forma de símbolos da abolição da 

escravatura. 

 Originalmente, essa era uma irmandade tradicional de negros forros e, 

em suas festividades, era comum a presença da Lira Sanjoanense, tomada, à 

época, como orquestra da gente de cor negra, como já afirmamos 

anteriormente. (GAIO SOBRINHO, 2006, p. 43) 

 

3.1.5 - Nossa Senhora, os negros, a música e o teatro 

 

 Esse item busca analisar os dados encontrados, referentes a uma 

relação entre a figura da Virgem Maria, os negros, a música e o teatro. Foram 

observadas todas as fotos referentes aos elencos teatrais encontrados no livro 

de Guerra, e, como já foi mencionado no primeiro capítulo, não encontramos a 

presença de nenhum negro ou negra, mulato ou mulata. A não ser as exceções 

das fotos individuais de Américo dos Santos e do Padre João Batista (que não 

eram atores) e da atriz, professora e mulata Carlota Mendes. Em 

contraposição, foi observado nas fotos das orquestras, uma presença muito 

grande de artistas negros e mulatos, o que os aproximaria mais da música do 

que do teatro. 

 A partir das informações contidas no livro de Gaio Sobrinho, citado no 

primeiro capítulo, o teatro, a música, os negros e mulatos, também teriam uma 

relação de tradição religiosa com as festas da Virgem Maria: tanto nas formas 

                                                
52 Também conhecida como Arquiconfraria, estabeleceu-se nessa cidade em meados do século 
XVIII. E, hoje, concentra-se na realização de culto aos seus santos, na assistência religiosa de 
seus associados, se vivos, e nos sufrágios e enterros em cemitério próprio, se mortos. (GAIO 
SOBRINHO, 2006, p. 43) 
 



de Nossa Senhora do Rosário, como na de Nossa Senhora do Pilar e, como já 

vimos, de Nossa Senhora das Mercês. 

 Gaio Sobrinho faz menção a um período e acontecimento denominado 

Semana Santa dos Mulatos, que celebrava a morte, ressurreição e assunção 

de Maria. Segundo ele, uma das festividades mais antigas no cristianismo 

católico, que teve início em 1735 e que era composta, basicamente, de mulatos 

e músicos. Em suas palavras, essas festas constituíam verdadeiro espetáculo 

teatral, ao que compara aos teatros sacros da Idade Média e ao autêntico 

teatro sagrado barroco. As representações ocorriam dentro ou fora da matriz 

de Nossa Senhora do Pilar e tinham como ponto alto, a coroação da virgem: 

cai a tarde do dia 15 de agosto. Uma procissão, das mais belas e 
concorridas desta terra de tantas tradições e procissões, desliza 
pelos meandros coloniais de nossas ruas. Um grupo escultural, sobre 
um dos andores, representa, em alegoria, uma cena verdadeiramente 
paradisíaca... (GAIO SOBRINHO, 2006, p. 172) 
 

 A partir dessas informações, pode-se pensar que, apesar de Américo 

dos Santos ter feito parte da elite são-joanense, suas raízes étnicas não eram 

menosprezadas de todo. Foi secretário dessa confraria e provavelmente um de 

seus associados. (GUERRA, s.d., v. 13, p. 200) E se insinuamos que, de 

alguma forma, não era muito ligado às suas origens étnicas, é por percebermos 

que havia uma distância muito grande entre ele e a massa populacional de São 

João del-Rei, composta, em sua maioria, de afrodescendentes. As atividades 

desenvolvidas por Américo dos Santos, como já visto, se mostram totalmente 

inseridas em meios aos quais a população pobre não tinha acesso. Deixando, 

por isso, de ser conhecido por essa população e de estabelecer laços ou 

afinidades culturais com ela.  

Por isso é interessante pensar nesses grupos que participavam da 

Semana Santa dos Mulatos, por, de algum modo, contribuírem para a 

composição do cenário teatral de outrora com sua presença performática, 

segundo Gaio Sobrinho, constituindo-se em verdadeiras representações 

teatrais e religiosas. E aqui levantamos mais uma questão: nessas ocasiões 

haveria um sincretismo religioso e cultural, ou seriam apenas repetições das 

tradições europeias de origem? Podemos apenas supor que o que aproximava 

essas pessoas de tais eventos, pelo menos a princípio, era a música, já que a 



fé ou a religiosidade lhes foi imposta e não é possível determinar em que 

medida ocorreu essa adesão. 

De acordo com as entrevistas realizadas com os membros do Grupo 

Raízes da Terra, eles não têm conhecimento da participação da população 

negra nessas festividades, o que nos leva a pensar sobre quem seriam seus 

participantes e sobre até que época foram realizadas. O mais provável é que 

fizessem parte de uma minoria negra que morava no centro da cidade, o que 

facilitava e favorecia o acesso deles à igreja das Mercês, diferentemente dos 

habitantes da periferia, que acabavam se reunindo no próprio bairro. Mas 

mesmo morando no centro da cidade ou próximo dele, muitos eram pobres. 

Para exemplificar, Sr. Nivaldo nos contou que muitas mulheres negras e 

mulatas moravam nos casarões do centro da cidade, algumas eram amantes 

dos portugueses que, depois de algum tempo, foram embora e deixaram-nas 

morando nessas casas. Mas, segundo ele, não demorou para que fossem 

expulsas. Com esse relato percebemos que o perfil dos moradores do centro 

da cidade vem se alterando ao longo dos anos e, ainda hoje, nessa região, 

convivem populações de diferentes níveis sociais, econômicos e culturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.6 - De volta aos álbuns 

 

 

Álbum 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No álbum de número um, encontramos um recorte de O Zuavo, 

referindo-se ao tenente Américo dos Santos, como estimado secretário do 51° 

de Caçadores. Também um outro, de 18 de maio de 1916, noticiando o 

desligamento de Américo do Grupo Dramático 15 de Novembro, no qual se 

enfatiza a lástima do acontecido, e a não ciência do porquê da resolução do 

dirigente: ... porque ele que possuindo um gosto “RAFINÉ” no tocante a tudo 

que se diz artístico e dotado de uma inteligência comprovada, espírito criador e 

vivo...  (GUERRA, s. d., v. 1, p. 79) 

 Aqui se fala do gosto refinado de Américo pelas artes, no plural, não se 

restringindo à atividade teatral. Marcado pela “inteligência e criatividade”, entre 

outros atributos. 

A última referência nesse álbum é uma homenagem ao 51° de 

Caçadores, quando se representou a peça Uma véspera de reis (primeira peça 

de Artur Azevedo), noticiada por um cartaz de 14 de março de 1919. Não 

FIGURA 20 - Capa do álbum 1 FIGURA 21 - Primeira página do álbum 1 



aparece o nome de Américo e há uma foto do então vice-presidente do clube, o 

Pe. João Batista da Silva. O que mostra que, independente da presença de 

Américo, a corporação militar geralmente estava presente, participando das 

execuções musicais, em festas e em homenagens que incluíam o próprio 

batalhão.  

 

 

 

Álbum 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O álbum de número três é o que possui maior número de citações 

acerca de Américo dos Santos. Há um recorte do jornal O Diário de Minas, de 4 

de junho de 1925, em que é noticiada a excursão do Centro Theatral Brasileiro, 

de Belo Horizonte, a São João del-Rei.  

 

 

 

 

 

FIGURA 22 - Primeira página do álbum 

3 que não tem capa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao fim do texto, fala-se do capitão Américo dos Santos como 

patrocinador da excursão. A mesma notícia também foi veiculada em A 

Cruzada, em 14 de junho de 1925. Essa notícia foi fundamental para termos a 

certeza de que Américo foi um mecenas. Acreditamos que esse patrocínio foi 

um dos mais importantes, em se tratando de manter uma companhia na capital 

mineira por mais de 100 dias de apresentações e ainda promover duas 

viagens, incluindo São João del-Rei.  

 Para o mesmo evento foi realizado um folheto, de 19 de junho de 1925, 

intitulado “Ao Povo”, informando que a comissão responsável pela vinda 

(excursão) do Centro Teatral Brasileiro, liderada pelo Capitão A. dos Santos, 

pedia o comparecimento e acolhimento da população aos artistas, sobretudo 

FIGURA 23 - Recortes dos jornais A Tribuna, Diário de Minas 
e A Noite (GUERRA, s. d., v. 3, p. 51). 



porque havia conterrâneos. São citados os nomes de todos os que 

compuseram tal comissão. (GUERRA, s. d., v. 3, p. 52) A leitura dessa nota 

nos revela que havia uma organização e valorização muito grande desse 

acontecimento, e uma tentativa de mobilizar toda a cidade para se preparar 

para receber o grupo de amadores, dos quais faziam parte muitos são-

joanenses, liderados por Antônio Guerra. 

A edição de número 1 do jornal A Ribalta, de 26 de março de 1928, 

publicou sobre a escolha de uma nova diretoria do CTAA – estreando O dote:  

 

para diretor escolheram o Major A. A. Santos, antigo vice-presidente 
da agremiação, no que foram felicíssimos pelo seu grande amor à 
arte teatral e enorme capacidade de trabalho demonstrada pelo 
Clube X, de que é a alma. “É grande e generosa, contribui, 
indubitavelmente para a missão dramatúrgico-social do nosso 
século. (...) Observa-se n’ O dote sobretudo, a preocupação de vincar 
no cérebro da plateia uma ideia luminosa, qual seja a de patentear 
nitidamente que a má educação é a culpada única de todos os 
nosso males. E já diz aquele humaníssimo Pai João

53
, alma 

branca, tão alva como seus cabelos, símbolo de santa velhice, que 
também amou e hoje, velho ressequido, sente apenas quanto é bom 
dormir. Lá ele diz acertadamente: “Culpa non é dela, mase de pae 
dela que non z’educou ela delecto”. (GUERRA, s. d., v. 3, p. 75) 

 

A escolha de Américo para presidente é justificada por várias razões, 

que incluem o fato de ele ser um apaixonado pelo teatro e demonstrar 

competência e força de trabalho como revelado no grupo do qual fazia parte, O 

Clube X, de que era a alma. E dizer que alguém é a alma é dizer que é central, 

é o que dá a vida, ou seja, a paixão de Américo não era mesmo somente pelo 

teatro. Como se dedicaria tão profundamente a um clube carnavalesco, que era 

o X, se também não fosse por amor, já que eram, provavelmente, funções de 

atividade voluntária e sem fins lucrativos? Aqui já podemos afirmar que 

Américo dos Santos possuía paixão por festas e arte ou, pelo menos, se 

satisfazia com esse contato, atuando na parte de promoção e divulgação, 

obtendo como retorno, propositadamente ou não, um grande prestígio social. 

Um cartaz colado nesse álbum, de 13 de junho de 1928, sobre a 

apresentação de Os Milagres de Santo Antônio, chama atenção pelo destaque 

que possui, tanto pelo tamanho, como pela elaboração das letras arabescas. 
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Nessa ocasião o major aparece citado como presidente do CTAA. (GUERRA, 

s. d., v. 3, p. 87)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 24 - Cartaz com dimensão maior que o usual, equivalente a quatro 
páginas, com fontes impressas mais elaboradas, da apresentação da peça Os 
Milagres de Santo Antônio (GUERRA, s. d., v. 3, p. 87). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro cartaz nos faz atentar para o fato de ser um drama sacro, 

levando-nos a crer que Américo devia ser um católico e que valorizava as 

manifestações teatrais relacionadas a essa temática, mas não podemos deixar 

de apontar que essa era uma das peças mais exibidas e de maior repercussão.  

A Ribalta, em 26 de fevereiro de 1929, registra a eleição da diretoria do 

CTAA, sendo reeleito como presidente, Américo dos Santos que, como de 

costume, tem seu trabalho elogiado: 

a nova diretoria em que foi reeleito o trabalhador infatigável que é o 
major Américo dos Santos, grande benemérito do Artur Azevedo, é 
um penhor seguro

54
 de que o Clube, no segundo ano em que entra, 

ainda há de elevar-se mais. (GUERRA, s. d., v. 3, p. 95) 
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FIGURA 25 – A fim de comparação, este é um cartaz em 

tamanho padrão (GUERRA, s. d., v. 3, p. 98) 



 Os elogios novamente se referem à sua energia como trabalhador 

infatigável, ao grande apoio dado ao clube como grande benemérito e penhor 

seguro, à sua responsabilidade e senso de progresso, e à possibilidade de o 

clube elevar-se mais. 

Reafirmando as relações entre o teatro e o exército, em 1929, ano da 

morte de Américo, há um cartaz, de 24 de maio de 1929, do “Teatro Municipal” 

que convida para um espetáculo de gala em homenagem ao glorioso Exército 

brasileiro dedicado ao 11° RT – pela vitória alcançada na batalha de Tuiuti, a 

24 de março de 1866. Nesse programa não há referência sobre quem foi o 

ensaiador ou diretor de cena, o que nos leva a questionar se Américo dos 

Santos ainda se encontrava presidente do CTAA. (GUERRA, s. d., v. 3, p. 98) 

A última citação sobre sua presença no clube é de fevereiro de 1929, no jornal 

A Ribalta, ocasião em que se comemora um ano do CTAA e homenageia-se 

sua diretoria, estando Américo no cargo de presidente efetivo. (GUERRA, s. d., 

v. 3, p. 94) 

De todos os álbuns em que há referência a Américo, somente neste 

foram encontradas duas cartas assinadas por ele. São datilografadas e 

dirigidas ao Sr. Antônio Guerra: a primeira nega um pedido de demissão de 

Guerra como diretor cênico, devido à sua ida para Juiz de Fora pela Singer em 

19 de julho de 1928, levando Américo e seu grupo a dizer que o esperam, 

negando substituí-lo. A outra, embora anterior, foi colada na página seguinte, 

também endereçada a Antônio Guerra, foi destinada a todo o CTAA, 

parabenizando seus integrantes pelo sucesso mais uma vez alcançado, em 27 

de março de 1928. (GUERRA, s. d., v. 3, p. 101 e 102)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo dessas cartas não faz mais que confirmar aspectos 

biográficos de Américo já mencionados anteriormente como o de animador e 

entusiasta, ao negar o pedido de afastamento de Guerra e o de incentivador, 

admirável chefe e coração boníssimo, ao elogiar os componentes do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 27 - Carta assinada por Américo 
Álvaro dos Santos de 19 de julho de 1928 
(GUERRA, s. d., v. 3, p. 101). 

FIGURA 26 - Carta assinada por Américo 
Álvaro dos Santos de 27 de março de 1928 
(GUERRA, s. d., v. 3, p. 102). 

 



 

Álbum 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os registros do álbum quatro, sobre o major, iniciam em 19 de agosto de 

1929, com a notícia de sua morte. A revista A Ribalta (junho de 1930) traz, na 

segunda página, uma foto com homenagem a Américo, com o mesmo texto 

reproduzido no livro de Antônio Guerra. 

Mas o curioso é que, após a morte de Américo dos Santos, tantas 

pessoas tenham se mobilizado para formação de um novo grupo teatral, e 

imediatamente após a sua estreia (sete meses depois) o clube já tivesse 

providenciado um informativo próprio, de folha dupla, com a sua conhecida 

foto, intitulado: O Scenário - Publicidade do Grêmio Theatral Américo dos 

Santos.  

 

 

 

 

 

 

  FIGURA 28 - Capa do álbum 4                                              FIGURA 29 - Primeira página do 
álbum 4, e aparente homenagem a 
Artur Azevedo, personalidade 
fortemente presente nos arquivos de 
Guerra. (GUERRA, s. d., v. 4, p.1). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse texto de abertura, de 25 de abril de 1930, explica-se como surgiu 

o novo grêmio, dissidente do CTAA, notícia que também aparece no livro de 

Guerra. Optamos por inserir o texto completo no corpo do trabalho devido aos 

vários trechos importantes a serem ressaltados. E ainda porque, além de 

FIGURA 30 – Primeiro número do Jornal O Scenário – Publicidade do Grêmio 

Teatral Américo dos Santos (GUERRA, s. d., v. 4, p.37). 



explicitar as razões para a escolha de Américo, revela outras questões 

referentes ao teatro amador da época e sobre a população de São João del-

Rei.  

 
São João del-Rei, 25 de abril de 1930, n. 1 
O Scenário 
Publicidade do Grêmio Teatral Américo dos Santos. 
Já todo o público conhece a fundação do Grêmio Teatral Américo dos 
Santos. Alguns amadores, dissidentes do Artur Azevedo, 
resolveram organizar uma outra associação para continuarem a se 
exercitar na difícil arte de representar. Escolheu-se a diretoria 
entre pessoas operosas de nosso meio e logo ficou estabelecido 
que, embora dissidentes do Artur Azevedo, toda e qualquer ideia 
menos elevada, para com aquela sociedade seria afastada.  
Cogitando dos estatutos ficou deliberado que de forma alguma seriam 
tratados os assuntos políticos, grandes dissolventes de 
associações. Desnecessário será enaltecer os grandes vultos de 
nossa diretoria. Todos conhecidos por pessoas que sempre se 
esforçaram para auxiliar nas sociedades, cujo fim vise o progresso 
material ou espiritual de nossa culta cidade. 
Os amadores, cheios de boa vontade, esforçados e 
trabalhadores, já os conhece o público.  
Assim organizados, nós, do Grêmio Teatral Américo dos Santos, 
prometemos tudo fazer para contento da culta plateia de S. João. 
Não poupamos esforços e sacrifícios neste sentido, como verificarão 
as pessoas que assistirem à nossa estreia com O Anjo da meia-noite. 
Foram confeccionados cenários e vestuários especiais para esta 
peça e os comparsas se acham otimamente ensaiados.  Se os 
nossos esforços e sacrifícios, que não foram pequenos, obtiverem 
dos assistentes um acolhimento favorável, sentir-nos-emos para o 
futuro encorajados e mais ainda faremos para que nada deixem a 
desejar nossos espetáculos. 
Hoje à noite os frequentadores sentirão a veracidade de nossa 
afirmativa e esperamos que não regatearão os seus aplausos. 
O NOSSO PATRONO 
Aos atletas apontamos como exemplos os antigos espartanos, aos 
militares Leônidas e seus companheiros. 
Para patrono de um grêmio teatral também deveria ser escolhido 
um vulto que fosse o exemplo de lutador, confiante na vitória, 
jamais desalentado, vanguardeiro de progresso e entusiasmo. 
Quem mais que o major Américo dos Santos, nos dá tal exemplo 
em São João del-Rei? 
Sempre o vimos no X, no Minas e no Artur Azevedo, lutando, 
organizando, animando os fracos, auxiliando os fortes, 
incansável e dedicado. A sua vida é exemplo de abnegação aos 
interesses das diversas sociedades de nossa cidade. 
Há muito não havia em São João del-Rei um clube carnavalesco que 
fosse duradouro e eis que o major Américo, colocando-se à testa do 
X, organiza-o, incentiva os préstitos e fá-los ressurgir esplêndidos.  
Sérias dificuldades deram origem à crise por que passava o Minas, 
quando o major Américo toma as rédeas da diretoria e lutando com 
energia, reorganiza-o. 
Finalmente quando alguns elementos esparsos dos antigos União 
Popular e Artur Azevedo quiseram fundar um novo clube teatral, 
surge o entusiasta, animador, organizador, o major Américo dos 
Santos, que os arregimenta, organiza, e forma assim o atual Artur 
Azevedo.  



Não admira pois que,  procurando um patrono, nos viesse à mente o 
nome daquele que fora o organizador de tantas sociedades.  
Decidimo-nos, pois a prestar uma homenagem ao espírito 
organizador de homem de ação e em cujas virtudes teríamos um 
exemplo e incentivo para vencermos as árduas horas de trabalho. 
Dando tal patrono ao nosso grêmio temos pois dois fins: um 
exemplo encorajador, e uma homenagem sincera ao grande 
amigo que foi o major Américo dos Santos
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. (GUERRA, s.d., v. 4, 

p. 37) 

 
 

A primeira frase destacada faz referência aos membros da diretoria 

como pessoas operosas da cidade, na qual o autor aproveita para dizer que o 

teatro é uma arte muito difícil, o que agrega mais valor a ele e aos envolvidos. 

A seguir reforça-se o valor dos componentes da diretoria falando sobre 

ser composta por grandes vultos, interessados no progresso material ou 

espiritual de nossa culta cidade. Temos nesse trecho uma revelação bastante 

curiosa: fala-se que a política era uma das principais causas da dissolução de 

agremiações e que, no caso do novo Grêmio, esses assuntos estariam 

proibidos, de acordo com o novo estatuto.  Mais adiante, o texto se refere aos 

amadores como sujeitos cheios de boa vontade, esforçados e trabalhadores e 

ao público, considerado uma culta plateia, tal qual a população da cidade.  

E a parte que mais nos interessa: o patrono. O porquê da escolha de 

Américo dos Santos. Há qualificativos e referências recorrentes em outros 

textos, e também outros ainda não expostos. Os mais recorrentes são aqueles 

que dizem que Américo era um lutador, otimista, vanguardeiro e entusiasta. É 

muito significativa, no entanto, a forma como o apresentam ao se perguntarem: 

Quem mais que o major Américo dos Santos, nos dá tal exemplo em São João 

del-Rei? 

 Mais abaixo é dito que participou também da diretoria do Minas Futebol 

Clube, informação que não se encontra divulgada em muitas fontes e onde se 

fala mais uma vez de sua força, energia, abnegação e dedicação. Mas a razão 

da escolha de seu nome é explicitada somente ao final, quando se diz: Dando 

tal patrono ao nosso grêmio temos pois dois fins: um exemplo encorajador, e 

uma homenagem sincera ao grande amigo que foi o major Américo dos 

Santos. (GUERRA, s.d., v. 4, p. 37) 
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De todas as partes destacadas, a análise que fazemos é que a 

imprensa, de um modo geral, não se exime de supervalorizar o teatro, seus 

amadores, a diretoria do clube e a plateia, o que não é diferente ao mencionar 

Américo dos Santos. 

Não estamos com isso negando a qualidade e relevância de tudo o que 

é citado, mas é importante observar, com alguma desconfiança, certo exagero 

nos elogios, já que não há, aparentemente, nada declarado sobre problemas e 

inconvenientes que envolvem o seu nome e o do grupo, com exceção do que 

se fala sobre a ação maléfica da política nesse meio. 

Na edição de 2 de maio de 1930, de O Scenário, consta um 

agradecimento especial a Miguel Camargo por organizar a impressão de 

retratos do major que foram distribuídos à plateia. (GUERRA, s. d., v. 4, p. 35) 

A partir dessas informações, podemos inferir que Américo dos Santos possuía, 

de fato, muitos seguidores e admiradores. Grupo de número considerável como 

pode ser constatado pelo elenco de estreia do clube. Nas notícias disponíveis, 

não há referência sobre o público que compareceu, mas Antônio Guerra 

escreveu em seu livro sobre o evento, destacando que a peça era um 

empolgante drama. (GUERRA, s.d., p. 176) 

Ao imaginar que Guerra poderia ter ficado ofendido ou enciumado com a 

criação do novo grupo, pensamos que poderia não querer noticiar sua 

existência e ainda menos, elogiar as atividades deles, mas não foi assim que 

procedeu o amador, o que nos permite fazer algumas deduções. A primeira 

que, para ele, o importante era o teatro, que este devia estar acima de tudo; e a 

segunda, que ele pode ter sentido ciúme na época, mas, após tantos anos, 

esses sentimentos não lhe seriam mais úteis, e sim o oposto, já que planejava 

escrever uma obra que contemplasse o maior número possível de 

manifestações teatrais e artísticas ocorridas na cidade e as personalidades 

mais importantes e ilustres que as apoiavam. 

  Como consta em seu livro, na segunda apresentação do Grêmio 

Américo dos Santos, em 7 de julho de 1930, foi apresentada a peça O conde 

de Monte Cristo, e o autor não se privou de elogiar a atuação de alguns 

amadores, incluindo ex-integrantes do CTAA, como Inácio Ferraz. Ao fim 

escreve: esta peça foi reprisada com grande agrado no dia 16 (de julho). 

(GUERRA, s. d., p. 178)  



 

3.2 – A mídia contemporânea lembra Américo dos Santos 

 

  O Jornal O Grande Matosinhos, impresso e disponível em site na 

internet, publicou o texto “História Regional: Memórias do Carnaval São-

joanense”56 : 

 

o Sr. Mário Gallo, mais conhecido como Tito Gallo, nascido em São 
João em 06/08/1922, nas proximidades da Praça Raul Soares, 
lembra muito bem das antigas sociedades e ranchos carnavalescos 
da década de 1930, sendo que alguns antecediam a esta data como 
o “Clube X” que era o mais chique, onde saía a fina sociedade 
são-joanense. Seus diretores eram o comerciante Carlos Guedes, 
José Belini dos Santos, Dermeval Sena, José Viegas e Major 
Américo Santos. Seu reduto era a Rua Santo Antônio. Naquela 
época, oficiais e praças se misturavam no animado carnaval, sendo 
que o 51º Batalhão de Caçadores, atual 11ºBIMth, emprestava 
belos cavalos que desfilavam como abre alas e comissão de 
frente das agremiações. Os salões de clubes eram muito 
frequentados, destacando-se o Athletic, Minas, Sírio e Libanês e 
Salão da Associação Comercial, incluindo sempre a presença do 
presidente da república Dr. Tancredo Neves...  A nova era das 
Escolas de Samba em São João del Rei teve início no ano de 1956 e 
seu precursor foi Jota Dângelo, médico, jornalista e teatrólogo

57
, 

que criou a fantástica Escola de Samba “Qualquer Nome Serve”.  

  

As observações a respeito dessa notícia confirmam as impressões já 

observadas acerca de Américo dos Santos. O trecho: o Clube X que era o mais 

chique, onde saía a fina sociedade são-joanense, é um exemplo. Américo dos 

Santos realmente fazia parte dessa fina sociedade, mas, ao que parece, 

sempre como membro das diretorias dessas agremiações, sempre como 

liderança, já que não foi encontrada, até o momento, nenhuma referência a 

uma participação sua como integrante artístico. 

 Mais uma vez, a presença do exército: o 51º Batalhão de Caçadores, 

atual 11ºBIMth, emprestava belos cavalos que desfilavam como abre alas e 

comissão de frente das agremiações, ou seja, tanto no teatro, como no 

carnaval, as bandas se apresentavam ou, como no caso, emprestavam seus 
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cavalos, para participarem dos desfiles. O carnaval, portanto, assim como o 

teatro, também tinha grande força, contando, inclusive, com a presença de 

Tancredo Neves e amigos. Para encerrar essa análise, nos voltamos para o 

último trecho que cita a presença de Jota Dângelo como um dos maiores 

incentivadores do carnaval, precursor de uma nova era carnavalesca, membro 

da elite são-joanense (no ofício de médico) e coincidentemente: teatrólogo.  

Saber de outros que atuaram como Américo dos Santos é importante 

por nos possibilitar um novo parâmetro de análise. Em geral, que tipo de 

pessoa assume cargos ou funções como as exercidas por Américo dos Santos 

em tantas agremiações? Haveria, talvez, algo em comum entre elas. Dentre os 

tantos citados, temos conhecimento de Antônio Guerra, do poeta Franklin 

Magalhães, do cirurgião e autor teatral Dr. Ribeiro da Silva, do dentista e 

político Dr. José Viegas e seu filho, do advogado, político e escritor Dr. Augusto 

Viegas, de João Viegas Filho, por muito tempo secretário do clube, do médico, 

político e também presidente do CTAA, Dr. Freitas Carvalho, de Jota Dângelo e 

do Padre João Batista, entre outros. O que eles poderiam ter em comum? 

Alguns médicos, outros poetas, advogados, políticos, um padre, e outros ainda, 

teatrólogos. E o que isso quer dizer? Que todos faziam parte ou possuíam 

acesso livre aos eventos e locais frequentados pela elite são-joanense e que se 

não tinham um diploma de ensino superior, possuíam uma profissão que 

inspirava respeito, como é o caso do próprio Guerra que trabalhava na Singer 

(empresa de máquinas de costura) atuando como gerente de suas lojas, em 

várias cidades, do padre João Batista e do militar Américo dos Santos. 

Augusto Viegas em sua obra, Notícia de São João del-Rei, também se 

lembrou de Américo dos Santos ao redigir um capítulo sobre o teatro. E é 

interessante que sua opinião a respeito da cidade de São João del-Rei, não 

difere das que abordamos anteriormente, segundo ele, cenário propício de 

apreciável cultura teatral, onde jovens intelectuais se destacavam a uma plateia 

de certa veleidade de apurado gosto artístico. (VIEGAS, 1953, p. 75)  

Segundo Viegas, o teatro teria recebido grande contribuição da igreja, 

constituindo-se em magnífica escola de educação cristã e lembra, com grande 

entusiasmo, do Clube Artur Azevedo: 

em seu longo reinado, representando, com verdadeira técnica, o 
drama, a comédia, a revista e a opereta, a velha associação dos 
saudosos Major Américo dos Santos e Juca Pimentel, bem como dos 



impenitentes teatrófilos Niquinho Guerra... uma corporação 
indiscutivelmente triunfante em uma cidade do interior... (VIEGAS, 
1953, p. 75) 
 

As palavras de Viegas corroboram as considerações tecidas até o 

momento. São João del-Rei teria sido, não só o cenário onde surgiram grandes 

artistas, como também parecia possuir uma plateia exigente, não tão exigente 

como a da capital, mas, provavelmente, formada em grande parte pela elite. E 

dessa mesma classe social teriam despontado os maiores incentivadores 

dessa arte, como os nomes acima citados.  

 

O Blog do Minas Futebol Clube 

 Encontra-se disponível na internet um blog sobre o Minas Futebol Clube 

de São João del-Rei e Américo Álvaro dos Santos aparece em várias páginas. 

Ele se encontra na lista (que não está em ordem alfabética) dos Beneméritos 

do Minas Futebol Clube, na 14ª posição, num total de 102 beneméritos e 

também  na lista dos ex-presidentes, nos anos de 1925 e 1927. Sobre a 

fundação do clube há um pequeno histórico: 

 

FUNDAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO MINAS 
Um movimento dos desportistas José de Assis Viegas, Humberto 
Renari e Verbini Parizzi, visando a formação de um clube de futebol, 
cresceu, agigantou-se e, a 15 de agosto de 1916, era oficialmente 
fundado o Minas Futebol Clube.O primeiro ESTATUTO do Minas que 
não se achava registrado em um livro próprio, os historiadores Dr. 
Paulo Christofaro e Ten. Gentil Palhares encontraram junto, a outro 
grande Mineiro, José Galo, uma cópia do mesmo, bastante corroída 
pela ação do tempo.
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3.3 - Relações interbiográficas 

 

A fim de se estabelecer relações de semelhanças e diferenças com 

seus contemporâneos, Américo dos Santos também pode ser comparado 

com outras personalidades negras de destaque, fora do âmbito teatral, como 

D. Obá II, o príncipe do povo, objeto biográfico de Eduardo Silva (1997), livro 

que tem seu nome como título e traz o subtítulo: vida, tempo e pensamento 
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de um homem livre de cor, registrado em cartório como Cândido da Fonseca 

Galvão.  

Silva publicou esse livro pela primeira vez na Inglaterra, em 1993, 

como resultado de sua tese de doutorado, defendida na Universidade de 

Londres um ano antes. Acreditamos que um ponto positivo de seu livro foi 

narrar o Brasil do século XIX, especificamente a Bahia e o Rio de Janeiro, ao 

mesmo tempo em que nos apresentava uma figura brasileira singular, elo 

interessante entre a elite da época e a população de escravos, libertos e 

homens livres de cor. Segundo a pesquisa realizada por ele, D. Obá era, de 

fato, reverenciado pelas classes populares, enquanto a elite o via como um 

tipo exótico e “amalucado”. Falecido em 8 de julho de 1890, só e 

abandonado, foi ainda por muito tempo lembrado, inclusive por Bilac, em um 

de seus poemas. (SILVA, 1997, p. 14) 

Já citamos a obra, que fala do artista De Chocolat, e que também pode 

ser comparada a este trabalho realizado sobre Américo dos Santos, porque 

trata de um homem inserido em um tempo e lugar históricos. Por meio dessa 

obra, tomamos conhecimento da Companhia Negra de Revistas, inserida no 

universo do teatro de revistas (de inspiração francesa), nas primeiras 

décadas do século XX, que acabava de ser implantado no Rio de Janeiro, por 

De Chocolat e Jaime Silva. Descrevendo todo o processo de criação e 

trajetória da Companhia, seus êxitos, dificuldades e recepção de público e 

crítica, delineia-se um perfil biográfico de De Chocolat. 

O que haveria de comum entre D. Obá, De Chocolat e Américo é que 

todos se destacaram em um momento em que pertencer a etnia de 

descendência africana era razão suficiente para ser desprezado ou, no 

mínimo, subestimado. E nenhum deles deixou que isso acontecesse. Foram 

alfabetizados e cada um, a seu modo, soube aproveitar bem esse elemento 

que, na época, se constituía em um forte diferencial social. Outra 

característica comum entre eles é a idade, todos nascidos em meados do 

século XIX. Américo dos Santos foi o mais bem-sucedido deles no sentido 

econômico, apesar de desconhecermos suas origens, ou seja, se foi pobre 

um dia. A respeito de De Chocolat também não há referências sobre sua 

juventude e infância, mas, ao que parece, teve o suficiente para ter uma vida 

digna, embora, ao fim dela, tenha passado por dificuldades financeiras. D. 



Obá talvez tenha sido o mais ousado dos três. Tendo servido ao exército na 

Guerra do Paraguai, aproveitou-se de suas sequelas físicas para viver às 

custas do governo, como forma de indenização. Não conseguia o suficiente 

para sustentar sua família e, mesmo assim, mantinha-se altivo, inspirando 

segurança e autoconfiança, aos colegas de mesma condição social.  

Para ilustrar, eis um trecho de uma das tantas cartas que D. Obá 

enviava ao imperador:  

atendei, Senhor, em Vossa Imperial munificência, aos justos reclamos 
deste soldado, que também ouviu em tempo aos gritos pungentes da 
aflita pátria... Ele pede simplesmente as honras do posto que serviu, 
e uma pensão correspondente. (Cândido da Fonseca Galvão para o 
imperador, 1872) Em epígrafe. (SILVA, 1997, p. 57) 

 

Após o fim da guerra e seu estabelecimento no Rio de Janeiro, narra-se 

a nova vida do ex-alferes, inserida no contexto sociopolítico da época: 

Depois da guerra, e apesar da vitória, a situação era delicada. O país 
começava a viver longa série de crises sócio-institucionais que, 
arrastando-se por dezenove anos, desaguaria na proclamação da 
República, em 1889. (SILVA, 1997, p.57) 

 

 D. Obá criou seu próprio mundo, com uma aparência peculiar, 

estabeleceu relações sociais que o tornaram admirado por onde passava. 

Frequentava as sessões da Câmara, tendo faltado a uma somente, por razão 

justificada. Vestia-se com luvas, cartola, bengala, e um sobretudo que o 

distinguia dos colegas da vizinhança, muitos deles migrantes baianos, em 

estado de miséria, na rua de maior concentração populacional do Rio de 

Janeiro, o cortiço Cabeça de Porco, possível inspiração de Aluísio de 

Azevedo para o romance O cortiço. (SILVA, 1997, p. 84)  

Em comum os três possuíam também a qualidade de líder, 

habilidade que D. Obá ou Cândido da Fonseca Galvão teve a chance de 

colocar em prática quando se alistou, voluntariamente, para a Guerra do 

Paraguai, em 1865, (SILVA, 1997, p.41) qualidade que foi reconhecida 

durante muitos anos por seus superiores, em especial pelo Conde d’Eu, 

marido da princesa Isabel, que, por essa razão, demonstrava complacência e 

compaixão em relação aos excessos e “maluquices” de D. Obá. O fato de ter 

sido voluntário também é significativo, pois, na época, os negros eram 

obrigados a se alistar, tornando-se conhecidos como voluntários de corda. 



Sendo, portanto, um voluntário, assim falou Cândido da Fonseca Galvão 

sobre o momento em que vivia o país:  

 

quando de todos os ângulos do Império soou o aflito brado, e os 
corações entusiastas dos filhos do Cruzeiro, possuídos do mais vivo e 
denodado patriotismo, correram pressurosos a reivindicar a honra da 
pátria vilmente ultrajada. (apud SILVA, 1997, p. 41) 
 
 

Sabe-se ainda que ele não se alistou sozinho, já nesse momento 

liderava um grupo de 30, que se inflamava do sentimento nacionalista. Mas, 

segundo o autor, também jovens bem nascidos, influenciados pelos ideais 

europeus de liberdade, se alistaram com grande orgulho. No dia 1° de maio de 

1865, Galvão, feito sargento, já comandava um contingente de 230 voluntários, 

rumo à capital da província. 

Mas os três também possuíam as mesmas origens.  Eram baianos que 

partiram da Bahia ainda jovens, devido à escassez de oferta de trabalho, com 

exceção de Américo que foi transferido, por causa de sua profissão. Mas se 

Américo se liga fortemente à figura de D. Obá pela força da liderança e 

eloquência, a De Chocolat liga-se pela capacidade de aglutinação de pessoas 

e interesse pela arte dos palcos. Se quiseram influenciar companheiros a lutar 

e trabalhar com a questão da conscientização da população afrodescendente, 

não se sabe. Mesmo De Chocolat, ao criar uma Companhia de negros e 

mulatos, inspirou-se na fórmula francesa, de modo que acreditou que a 

novidade no Brasil, seria seu sucesso profissional. De qualquer modo, não se 

pode negar que tenham se tornado referência, despertando o olhar de 

curiosos, estudiosos e pesquisadores. Portanto, mesmo que indiretamente, 

acabaram contribuindo para a divulgação e fortalecimento de sua cultura. A 

iniciativa de De Chocolat está entre as pioneiras para o negro, como 

oportunidade de trabalho artístico no cenário teatral brasileiro, espaço onde ele 

ainda não era comum e muito menos bem-visto. E, caso não tenha sido a 

primeira, não tivemos acesso a outras anteriores, de semelhante ou maior 

repercussão. 

  Acreditamos que incluir a relação de Américo dos Santos com outras 

biografias de personalidades negras favorece uma discussão sobre a 

participação do negro na cultura teatral brasileira, buscando elementos que 



venham a problematizar ou descrever um determinado contexto cultural, ao 

abordar uma população que nesse cenário era minoria, quando não ausente. 

Essa minoria não foi privilegiada pela história oficial, ficando reservado a ela o 

anonimato ou margem.  De acordo com Ecléa Bosi, só a partir da Nova 

História, História da Ideias e das Mentalidades, esses grupos passaram a ter 

suas experiências e sentimentos divulgados. Para ela, a história que se apoia 

unicamente em documentos oficiais, não pode dar conta das paixões 

individuais que se escondem atrás dos episódios. (BOSI, 2003, p. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerações finais 
 

 

 



 

 

 Buscar a memória de Américo dos Santos, foi buscar a história do teatro 

de São João del-Rei no início do século XX, foi buscar a presença do exército, 

da igreja e da população afrodescendente nessa cidade, tentando fazer uma 

série de inter-relações. Desenvolver sua biografia foi, ainda, buscar 

conhecimento sobre a presença do negro e afrodescendente no teatro 

brasileiro, desse período. 

 Dentre as tantas perguntas feitas, obtivemos muitas respostas. Sobre o 

teatro de São João del-Rei, descobrimos que era incentivado, patrocinado e 

organizado por pessoas da elite, dos mais diversos meios. Músicos, médicos, 

advogados, padres e outros, costumavam se reunir, a fim de levar adiante o 

projeto de “civilizar”, através do teatro, a São João del-Rei da época.  

Não temos dados que nos permitem afirmar quem formava o público do 

teatro da época. Não sabemos se pessoas de baixa ou nenhuma renda 

costumavam frequentar o teatro, mas pelos registros encontrados, deviam ser 

muito poucos. Tudo nos leva a crer que a maior parte dos frequentadores 

fizesse parte de classes sociais privilegiadas, pois até a vestimenta parecia ser 

uma exigência da época. 

Mesmo considerado uma escola de civilização, sabemos que nem 

sempre o teatro foi bem visto. A atividade teatral, por muito tempo carregou o 

rótulo de escola ou lugar para pessoas devassas, boêmias e desregradas, 

conforme nos mostra o livro de Regina Horta Duarte. Mas a partir das fontes de 

São João del-Rei, que incluem o livro de Guerra, o teatro era sim uma escola 

de civilização, composta e aplaudida pela culta população da cidade. Essa 

distinção talvez esteja ligada ao fato de estarmos falando sobre teatro amador 

e não profissional. Já que, em São João del-Rei, os atores e demais envolvidos 

com esse teatro eram pessoas que possuíam bons cargos profissionais, 

constituindo-se, muitos deles, a elite da cidade. Sendo, portanto, o teatro 

exercido desse modo, era visto apenas como um passatempo engrandecedor e 

inofensivo, praticado por pessoas cultas e civilizadas. 

Mas a verdade é que a dedicação desses amadores, ao teatro, era muito 

grande. Tão grande que, como já mencionamos, os dados referentes ao 



número de autores e grupos teatrais, peças encenadas e casas de 

espetáculos, era considerável para o tamanho da cidade e para a época.  

Por causa da quantidade e qualidade das atividades teatrais locais, eram 

comuns as excursões na região. O que não era comum, certamente, era 

pensar que um negro tivesse condições, especialmente financeiras, para 

patrocinar as viagens de tais grupos, compostos por elencos bastante 

numerosos. 

Sobre isso ressaltamos dois pontos: o primeiro que o teatro, por ser 

amador, era bem visto e, por isso, muito incentivado e apoiado. E o outro que, 

apesar do período ser muito recente à abolição, havia negros bem-sucedidos 

profissionalmente, como confirmamos com outras biografias lidas. 

Havendo, portanto, um mecenas negro, poderíamos imaginar que outros 

negros também fizessem parte do teatro amador da época. Não obtivemos 

notícias sobre isso, a não ser pelas presenças já mencionadas da atriz mulata 

Carlota Mendes, de beleza exótica, pois tinha olhos claros e do padre João 

Batista da Silva que era negro, mas não era ator. Este foi presidente do CTAA, 

durante algum tempo. 

Buscando a presença deles nas fotos dos elencos, nós os encontramos 

nas das orquestras. Nessas, sim, tinham presença significativa, compondo 

quase a metade dos grupos, havendo entre eles, maestros negros. 

Eles eram presença certa em ocasiões especiais da igreja católica, 

como a Semana Santa dos Mulatos, e nas festividades dos grupos de congado. 

Essas informações nos levam a pensar que, se os negros não ocupavam o 

palco dos teatros, buscavam outros lugares e modos de encenação. 

 Sobre a cidade de São João del-Rei é importante ressaltar a convivência  

do sagrado com o profano. Ao mesmo tempo que muito tradicional, 

conservadora e religiosa, palco de uma série de festas religiosas de grande 

dimensão, São João del-Rei também era cenário de muitos grupos de teatro e 

famosas agremiações carnavalescas. Américo dos Santos é um exemplo em 

pequena dimensão do que a cidade era. Foi um militar respeitado dentro da 

elite da qual fazia parte, e esteve, muitas vezes, em cargos de confiança na 

administração de grupos e associações. Ou seja, era símbolo de respeito, de 

ordem. Por outro lado, as informações sobre ele o descrevem como um homem 



festeiro e alegre. Era considerado a alma do clube carnavalesco que, segundo 

relatos, ajudou a fortalecer e difundir o carnaval da cidade.  

 Contradição e paradoxo são conceitos que nos constituem. Como já 

dissemos, por muito tempo a igreja quis regular a atuação e as apresentações 

de teatro, mas também acabou por ver nele, um grande aliado. Em São João 

del-Rei não foi diferente, nela conviveram a igreja e o teatro, de várias 

maneiras. 

Um dos presidentes do CTAA era o Padre negro, João Batista da Silva; 

as peças sacras apresentadas pelo CTAA, e outros clubes, faziam grande 

sucesso, tais como Rosas de Nossa Senhora e Os milagres de Santo Antônio. 

Além desses fatos, é importante ressaltar que, para os habitantes do bairro São 

Geraldo, por exemplo, o acesso ao teatro chegou a ser possível, desde que 

tivessem contato com a Congregação dos Salesianos, conforme nos disse Sr. 

Nivaldo. 

 Consideramos importante falar sobre como foi que percebemos a 

presença do negro no teatro brasileiro. Em todas as fontes consultadas, apesar 

da escassez de sua presença, em geral, quando ele está presente é como 

personagem. Não parece ter sido abordado, até o momento, a presença do 

negro entre os dramaturgos, atores e diretores teatrais. Sabemos que no meio 

teatral ele pode estar presente de várias maneiras, mas foi como personagem 

estereotipado que o vimos ser tratado. Certamente ele fez parte das orquestras 

que faziam parte dos espetáculos. E dizemos certamente porque tanto o livro 

de Barros nos fala sobre sua presença nas companhias de revistas, como no 

próprio livro de Guerra, encontramos as fotos dos componentes das mesmas. 

Além disso, tivemos notícias de alguns maestros famosos na região, e da 

existência de uma orquestra considerada a orquestra da gente de cor, a Lira 

Sanjoanense, conhecida como Rapadura.  

Da mesma maneira que foi possível identificar um homem envolvido com 

o teatro ao modo de Américo dos Santos, acreditamos que será possível 

encontrar outros fora da lista dos personagens. Na verdade, o trabalho que 

realizamos fala mais da ausência do negro no teatro brasileiro, do que de sua 

presença, o que nos aponta um novo objeto para uma pesquisa futura. 

 Mas se houve uma parte da dissertação dedicada aos estereótipos do 

negro no teatro, agora falamos sobre a existência dos mesmos, fora dele. Um 



dos grandes ganhos da pesquisa científica é a quebra de tabus e de 

preconceitos. Nesse caso, não foi diferente. Quem poderia imaginar a 

existência de um mecenas negro, em São João del-Rei, em plena década de 

1920? Quem poderia imaginar que alguém tão ligado à ordem, ao serviço 

militar e à elite, se dedicaria com tanta paixão ao teatro e ao carnaval da 

cidade?  

 Outro tabu ou mito que quebramos foi o de pensar ou de considerar 

somente a história oficial como verdadeira ou suficiente. A pesquisa nos fez 

descobrir que muito fato importante tem ficado de lado, ou de fora das 

narrativas, sobretudo se elas se referem a atividades e histórias vividas por 

afrodescendentes ou outras minorias outrora sem crédito e prestígio.  

Nesse sentido é relevante dizermos que, dentre as fontes consultadas, 

quase não se percebe um diálogo entre elas. Talvez os autores e 

pesquisadores ainda não tivessem tomado conhecimento do que estava sendo 

discutido sobre o assunto. O que nos faz cogitar que, para certos temas e tipos 

de trabalhos, ainda não tem havido divulgação suficiente.  

Orlando de Barros justifica sua pesquisa por seu caráter inédito, o que 

para ele é motivo de indignação, pois sempre achou revoltante que os diversos 

livros que falam sobre o teatro de revista não se referissem à existência das 

companhias de De Chocolat. Mas na fase de elaboração final deste trabalho, 

tomamos conhecimento de uma outra obra que também aborda a existência da 

Companhia Negra de Revistas, de data de publicação muito próxima da de 

Barros, que possui um capítulo inteiro sobre ela. A obra é Um espelho no 

palco: identidades sociais e massificação da cultura no teatro de revista, de 

Tiago de Melo Campos. O que isso nos sugere é que estamos vivendo um 

momento em que essas questões têm vindo à tona e, gradativamente, esse 

será um tema tão discutido como outros, pensamento que compartilhamos com 

Stuart Hall quando ele nos fala da importância de marcarmos e ressaltarmos a 

diferença. 

Nosso trabalho somente começou. Percebemos que há muito o que ser 

dito sobre a história, cultura e contribuição dos afrodescendentes.  Abdias 

Nascimento falou muitas vezes sobre as inúmeras realizações do TEN, mas 

sempre foi taxativo em relação à dificuldade de se trabalhar com a questão da 

conscientização. E de que conscientização falamos? Falamos da necessidade 



de sabermos que há muito o que descobrir, de buscarmos o que não se 

encontra nos livros de História, por exemplo. Da necessidade de fazer emergir 

vozes, feitos e indivíduos que tiveram negado seu reconhecimento. Se no 

âmbito do teatro isso ficou claro, em outros a situação é bastante parecida. 

A obra de Leda Maria Martins aborda, de maneira bastante 

esclarecedora, a razão de ser do teatro negro, teatro em que a questão 

principal não é a cor, não é o personagem, como já dissemos, mas o todo. É 

todo um povo, é toda uma tradição repleta de rituais, um modo de ver e ser 

visto, que não é definitivo, que não busca se enquadrar e ser enquadrado. 

A biografia de Américo dos Santos significa para nós o reconhecimento 

dos muitos afrodescendentes que têm tido suas histórias de vida e lutas 

negadas, esquecidas, deturpadas, muitas vezes por conveniência ou em troca 

de favores. Ao falar de Américo, de quantos mais tivemos que nos lembrar ou 

recorrer? 

Acreditamos e esperamos que esta pesquisa possa servir algum dia 

para promover diálogos entre os estudiosos do assunto. A conversa embasada 

em pesquisa científica contribui para uma nova história que desmascara a 

pseudo-história que, por muito tempo, foi contada sobre os povos de origem 

africana.  

Isso nos mostra que uma prática cultural é permeada por diversos 

olhares e diversas perspectivas. Existe o olhar de quem está inserido nela e o 

de quem está de fora, testemunhando. Existe a perspectiva temporal, a 

espacial, a social e a questão do valor. Tudo isso nos permite pensar um 

acontecimento ou uma pessoa de diversos modos. Podemos enxergar somente 

o que queremos ver ou então buscar e compor, de forma organizada e 

paciente, os diversos olhares que se apresentam sobre o objeto em questão. 

Foi assim que construímos um perfil de Américo dos Santos. Através de 

testemunhos impressos, verbais e orais, do presente e do passado, 

combinamos traços biográficos de um ser, verdadeiros vestígios de algumas de 

suas identidades. E, por meio da análise da presença desse indivíduo, 

conseguimos obter informações e impressões acerca de uma coletividade, de 

uma comunidade que, hoje sabemos, teve suas expressões diminuídas e 

anuladas, por uma pequena parcela da população. Mas nosso trabalho veio 



mostrar que esse silêncio fala. Não só fala, como ecoa, intermitentemente, com 

o vigor de uma pulsação. 
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Registros Data Conteúdo Fonte 

1 1914 Foto do Pe. João Batista da Silva, 
negro e presidente do CTAA. 

Livro, p. 126 

2 1914 Foto do Padre João Batista da 
Silva , com a seguinte legenda: 
“Presidente do Clube Artur 
Azevedo”. 

Álbum 1, p. 54 

3 25/07/1915 Recorte de O Zuavo, no sexto 
parágrafo fala-se que o Tenente A. 
Santos, estimado secretário do “51 
de Caçadores” torna-se vice-
presidente do grupo. O Grupo 15 
de Novembro torna-se Clube 
Dramático Artur Azevedo. 

Álbum 1, p. 65 

4 22/08/1915 Cartaz da peça Tosca indicando o 
Tenente Américo dos Santos 
como vice-presidente do Clube 
Dramático Artur Azevedo e 
Capitão José Pimentel como 
presidente. 

Álbum 1, p. 64 

5 28/08/1915 Primeira referência ao “Tenente” 
Américo A. dos Santos como vice-
presidente do CTAA, quando este 
passava por mudança de 
integrantes e de nome, de Grupo 
Dramático 15 de novembro para 
Clube Dramático Artur Azevedo. 

Livro, p. 132 

6 28/08/1915 Cartaz rosa anunciando Tosca, 
tendo como vice-presidente do 
CTAA o tenente A. dos Santos. 
Apresentação da Banda da 51 de 
caçadores na apresentação de 
Tosca, anunciada no jornal O 
Teatro. 

Álbum 13, p. 3 

7 12/03/1916 O jornal “O Zuavo” publica festa 
com a presença do CTAA e do 
tenente Américo A. Santos. 

Livro, p. 138 e 139 

8 12/03/1916 Recorte do jornal O Zuavo, 
intitulado O Carnaval. O clube 
promove um baile com a presença 
do vice-presidente Américo dos 
Santos.  

Álbum 13, p. 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 
 
Anexo 1 - Tabela de referências a Américo Álvaro dos Santos e ao Grêmio Teatral 
Américo dos Santos, criado em sua homenagem, presentes no livro escrito por 
Antônio Guerra, Pequena história de circo, música e variedades de São João del-
Rei, de 1717 a 1967, e em quatro dos treze álbuns confeccionados por ele. 
 

 



9 18/05/1916 Recorte de O Zuavo, onde se fala 
do desligamento do tenente do 
Clube como vice-presidente. Frisa-
se a lástima do acontecido e a não 
ciência do porquê da resolução de 
Américo.  

Álbum 1, p. 79 
 
 
 
 
 

10 18/05/1916 Outro recorte falando do 
desligamento do Ten. intitulado 
“Mirando...” em O Zuavo. 

Álbum 13, p. 38 

11 29/10/1916 Recorte de A Tribuna em que se 
fala de um Festival do Club 
Dramático Artur Azevedo em que 
o major teria sido o primeiro a 
discursar como porta-voz do 
presidente do referido clube.  

Álbum 13, p. 42 

12 25/10/1918 A Tribuna divulga que o tenente 
discursa numa homenagem à 
ensaiadora Margarida Pimentel. 

Livro, p. 155 

13 25/10/1918  Mesma notícia, porém comentada 
por Antônio Guerra. 

Livro, p. 156 

14  Foto do Major e legenda onde está 
escrito: “O grande presidente do 
CTAA em 1919, 1922 e 1928. 
Também há uma nota sobre seu 
falecimento. 

Livro, p. 164 
 
 
 
 

15 15/12/1918 Recortes de jornal – um de A 
Tribuna de 15 de dezembro de 
1918, em que ao fim do texto, 
parabenizam os organizadores da 
festa: Cel. Luiz Cirne, Theophilo 
da Silva e o primeiro tenente 
Américo dos Santos. 

Álbum 13, p. 110 

16 14/03/1919 Cartaz grande, dobrado, sobre a 
apresentação de Uma véspera de 
reis, o destaque é a homenagem 
aos incorporados do 51° Batalhão 
de Caçadores – aqui não é 
mencionando o nome do major. 
Nessa página se encontra a foto 
do Padre João Batista da Silva, 
como segundo presidente em 
1914. 

Álbum 1, p. 98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 08/12/1920 Recorte do jornal Ação Social 
sobre uma apresentação do grupo 
Independentes levando ao palco A 
viúva alegre sob a direção e 
organização de José Pimentel e 
do Ten. Américo dos Santos. 

Álbum 13, p. 121 

18 04/06/1925 Recorte do jornal O diário de 
Minas, em que é noticiada a 

Álbum 3, p. 51-52 



excursão do Centro Teatral 
Brasileiro, de Belo Horizonte, a 
São João del-Rei. Ao fim do texto, 
é citado o capitão Américo dos 
Santos como patrocinador da 
excursão.  

19 14/06/1925 Mesma notícia em A Cruzada.  Álbum 3, p. 51-52 

20 19/06/1925 Folheto cor-de-rosa intitulado “Ao 
Povo” em que a comissão 
responsável pela vinda (excursão) 
do Centro Teatral Brasileiro, 
liderada pelo Cap. A. dos Santos, 
pede o comparecimento e 
acolhimento da população aos 
artistas, sobretudo porque há 
conterrâneos. Há os nomes de 
todos os que compuseram tal 
comissão.  

Álbum 3, p. 52 

21 20/06/1925 Cartaz duplo de folha rígida sobre 
a excursão com apresentação de 
diversas peças – com o nome do 
capitão Américo dos Santos 
impresso como patrocinador do 
Centro Teatral Brasileiro (Belo 
Horizonte) sob a direção artística 
de Antônio Guerra. 

Álbum 3, p. 53 

22 25/06/1925 Referência a um jantar oferecido 
ao Capitão Américo Álvaro dos 
Santos, falando diversos 
amadores sobre o patrocínio da 
temporada do Centro Teatral 
Brasileiro.  

Livro, p. 165 

23 26/03/1928 Guerra volta a São João del Rei e 
retoma suas atividades no Clube. 
Na ocasião, o major é eleito 
presidente do CTAA, em 
26/03/1928. Alteração do nome 
Clube Dramático Artur Azevedo 
para Clube Teatral Artur Azevedo. 

Livro, p. 167 
 
 
 
 
 
 

24 26/03/1928 Número 1 de A Ribalta. 
Na segunda coluna fala-se da 
escolha da nova diretoria do CTAA 
– estreando O dote. Em um dos 
parágrafos fala-se da escolha do 
major para diretor, antigo vice-
presidente. 

Álbum 3, p. 75 

25 27/03/1928 Carta (datilografada) do Major, 
parabenizando o CTAA pelo 
sucesso, assinada por ele, 
enquanto presidente do clube. 

Álbum 3, p. 102 



26 22/04/1928 Recorte de A Tribuna, onde se 
anuncia uma apresentação do 
CTAA sob a presidência do Sr. 
Major. Há outro recorte pequenino 
de Notícias dos Estados – Teatro 
de Amadores, onde se fala da 
diretoria do CTAA, sendo o 
Presidente de honra Dr. Antônio 
Andrade Reis e presidente efetivo 
o Major Américo dos Santos. 

Álbum 3, p. 76 

27 13/06/1928 Cartaz de grande extensão de Os 
Milagres de Santo Antônio, 
bastante elaborado com letras 
arabescas. Cita-se o major como 
presidente. 

Álbum 3, p. 87 

28 01/07/1928 Recorte de A Tribuna onde se 
parabeniza o CTAA pela 
apresentação de Os milagres de 
S. Antonio e, ao fim, a Américo 
dos Santos pelo sucesso. 

Álbum 3, p. 84 

29 01/07/1928 Recorte de A Tribuna sobre a 
apresentação do CTAA, em que é 
parabenizado na pessoa do Major, 
como presidente. 

Álbum 3, p. 85 

30 19/07/1928 Carta de AA. Santos, negando o 
pedido de demissão de Guerra 
como diretor cênico, devido a sua 
ida para Juiz de Fora pela Singer. 

Álbum 3, p. 101 

31 08/01/1929 Recorte de jornal “A arte dramática 
em São João del-Rei”, da 
Sociedade Brasileira de Artistas 
Teatrais (SBAT), parabenizando 
ao grupo e aos dirigentes (major e 
Guerra). 

Álbum 3, p. 94 
 
 
 
 
 

32 26/02/1929 Recorte de A Ribalta, sobre a 
eleição da diretoria do CTAA, 
sendo reeleito como presidente o 
Major Américo dos Santos. 

Álbum 3, p. 95 

33 24/08/1929 Nota mais longa sobre o 
falecimento do major.  

Livro, p. 172 
 
 
 
 
 

34 12/11/1929 Colagem do jornal A Ribalta, onde 
se fala sobre a vida e morte de 
Américo dos Santos, datas de 
nascimento, casamento, nomes 
dos pais, etc. 

Álbum 13, última 
página 

35 Junho de Revista A Ribalta com Haydee Álbum 4, p. 22 



1930 Campos na capa, no papel de 
Morgadinha de Val-flor. Na 
segunda página da revista há uma 
foto com homenagem ao major 
“Publicando hoje A Ribalta em 
suas colunas o retrato do Major 
Américo Álvaro dos Santos”. 

36 23/02/1930 Nota sobre a fundação do Grêmio 
Américo dos Santos. 

Livro, p. 173 

37 25/04/1930 Nota sobre a estreia do Grêmio 
com a peça O Anjo da meia-noite. 

Livro, p. 176 
 

38 25/04/1930 Jornal duplo de O Scenário, São 
João del-Rei - “Publicidade do 
Grêmio Teatral Américo dos 
Santos” No texto de abertura, 
explica-se como surgiu o novo 
grêmio. 

Álbum 4, p. 38 

39 02/05/1930 Jornal O Scenário – Sobre a 
estreia do Grêmio com a peça O 
anjo da Meia-noite, com um 
agradecimento especial a Miguel 
Camargo por organizar a 
impressão de retratos do major 
que foram distribuídos à plateia. 

Álbum 4, p. 40 

40 09/07/1930 Apresentação de O conde de 
Monte Cristo pelo Grêmio Américo 
dos Santos. 

Livro, p. 177 

41 27/08/1930 Apresentação de O Ministro do 
Supremo pelo Grêmio Américo 
dos Santos. 

Livro, p. 178 

42 28/01/1931  Apresentação de O poder do 
Ouro pelo Grêmio A. dos Santos. 

Livro, p. 179 

43 20/05/1931 Apresentação de Zuzu, pelo 
Grêmio A. dos Santos. 

Livro, p.179 
 

44 10/06/1931 Apresentação de As flores de 
sombra e Anjo da Meia-Noite pelo 
Grêmio A. dos Santos. 

Livro, p. 180 

45 16/01/1932 Apresentação de Gaspar Cacete 
pelo Grêmio A. dos Santos. 

Livro, p. 182 

46 16/04/1932 Apresentação de Onde canta o 
sabiá pelo Grêmio A. dos Santos. 

Livro, p. 183 
 
 

47 01/05/1932 Apresentação de O interventor 
pelo Grêmio A. dos Santos. 

Livro, p. 183 

48 12/11/1932 Apresentação de Chá de 
sabugueiro pelo Grêmio Américo 
dos Santos. 

Livro, p. 184 

49 22/05/1934 Apresentação de O erro judiciário 
pelo Grêmio A. dos Santos. 

Livro, p. 194 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 25/09/1935 Apresentação de Os milagres de 
Santo Antônio pelo Grêmio 
Américo dos Santos. 

Livro, p. 200 



Anexo 2 - Transcrição das entrevistas com membros do Grupo de Inculturação 

afro-brasileiro Raízes da Terra. 

Transcrição da entrevista realizada pelas mestrandas, Girlene Verly e 

Lucimara Andrade, com a Sra. Efigênia (D. Ginica), integrante do Grupo de 

Inculturação afro-brasileiro Raízes da Terra, em 4 de maio de 2011.  

 
Girlene - Qual é o seu nome completo?  
Efigênia Vicentina Neves. 
Girlene - Data de nascimento?  
D. Ginica - 26 do 12 de 1941. 
Girlene - Qual é o seu estado civil?  
D. Ginica – Viúva. 
Girlene – Você tem filhos?  
D. Ginica - Tenho 3 vivos, mas eram oito. 
Girlene - Qual a sua profissão?  
D. Ginica - Agora sou aposentada, do lar. 
Girlene - Antes de se aposentar a senhora tinha uma ocupação?  
D. Ginica - Empregada doméstica. 
Girlene – A senhora estudou aqui em São João Del-Rei?  
D. Ginica - Não, na minha terra Natal, Formiga. 
Girlene - Era uma escola pública ou particular?  
D. Ginica - Escola pública. 
Girlene - Até qual série a senhora estudou?  
D. Ginica - Até a quarta série do ensino fundamental que antigamente era o 
primário. 
Girlene - Em Formiga a senhora viveu quanto tempo?  

D. Ginica - Até os 14 anos. 
Girlene - Então a senhora veio pra São João Del-Rei aos 14 anos... 

D. Ginica – Aos 14 anos. 
Girlene – E antes de vir pra cá a senhora já participava de algum grupo da 
escola? Algum grupo fora do trabalho da escola? 
D .Ginica – Dentro da cultura. Não. 
Girlene – Teatro, dança, nada? 
D. Ginica – Não. Só aqueles mesmo de escola. Só aqueles teatrinho de escola, 
escolar... mas fora disso não. 
Girlene – E quando a senhora veio pra São João del-Rei, a senhora logo 
teve contato com algum grupo de teatro, de dança ou da cultura negra? 
D. Ginica – Bom, é... Primeiramente o congado, né? Porque o congado foi o 
que... criado pela minha mãe, porque em Formiga meu pai era congadeiro, né? 
Era capitão, tinha uma banda de congado catupé, e a minha mãe também era 
filha de congadeiros aqui de... antigamente Caburu, que hoje é São Gonçalo do 
Amarante. Então em 65 a minha mãe fundou o congado... aqui do São 
Geraldo. Então dentro do congado com minha mãe, que a gente já mexia, que 
era a minha mãe, e a mãe do Nivaldo que eram as duas irmãs que ajudavam a 
minha mãe a fundar o congado. Depois minha mãe faleceu e nós 
estacionamos, não mexemos, então foi ... em.. 2... 94 que nós começamos 
novamente... que... são três irmãos, o Nivaldo mais duas irmãs, e eu e minhas 



duas irmãs, os primos, continuamos e fundamos a Associação de congado 
Santa Efigênia.   
Girlene - Muita gente participava...  desse grupo? 

D. Ginica – Não... de.. desse grupo, por exemplo... na Associação de congado 
em si, ela não tem o grupo banda de congado, é uma associação que promove 
a festa de Nossa Senhora do Rosário, entendeu. Então a gente promove a 
festa assim... convidando bandas de congado do município, de fora do 
município também, de outras cidades, para fazer a festa de Nossa Senhora do 
Rosário, que é o terceiro domingo de agosto. E depois que fundou o grupo... 
que nasceu o grupo em si, a Vicentina fazia parte da... da CEBs, então ela foi 
num encontro de CEBs então ela veio com essa idéia de fundarmos um grupo 
de inculturação.  Girlene - Na década de noventa? 
D.Ginica - 92... mais ou menos. 
Girlene – E qual a importância desse grupo para a senhora?  
D. Ginica – A importância do grupo, apesar de eu ser uma afro-descendente de 
2ª geração, foi muito bom pra gente... resgatar [com ênfase], né? Afinal, quem 
sou eu, de onde eu venho? Por exemplo, né?  Então a gente é...  entra mais na 
cultura, pra gente saber quem foi nosso antepassado, não naquela história que 
eles vieram e não podia isso, tudo era proibido. Mas pelo menos saber o que 
nós, o que o negro... os direitos e os deveres que o negro têm... não é? E muita 
coisa que os meus avós não conseguiram, a minha mãe já conseguiu e porque 
ela era a 17ª filha, então ela já estudou, foi professora, os mais velhos não. O 
que minha mãe não conseguiu eu consegui e o que eu não consegui, meus 
netos hoje estão conseguindo muito mais. 
Girlene – A senhora recebeu influência de outros grupos e de outras 
culturas que não a do congado?  
D. Ginica – Não. Não recebi, isso é questão de vontade mesmo... de 
aprofundar mesmo, na nossa história, né? 
Girlene – E lá em Formiga, que lugares vocês frequentavam, que tipo de 
lazer vocês tinham? 
D. Ginica – Era somente o congado. Somente o congado, porque meu pai... 
então era só mesmo o congado, então, quer dizer que eu já vim mesmo de 
uma geração, eu nasci mesmo dentro do congado. 
Girlene – E o teatro, vocês tinham contato com o teatro? 
D. Ginica – Não. 
Girlene - Por quê será? 
D. Ginica – Acho que era mesmo dificuldade, né, hoje... na minha época não 
tinha essa facilidade que tem hoje nas escolas. Na minha época, por exemplo, 
escola pública seria só até o quarto ano, e se quisesse continuar seria mesmo 
só escola particular. Quer dizer que quem não podia estacionava, né? 
Girlene - Então o teatro era inacessível? 

D. Ginica – Sim. Pelo menos pra nossa classe, né?  
Girlene - Assistir ao teatro era difícil? 
D. Ginica - Difícil! Dificílimo!  
Girlene - E fazer teatro?  
D. Ginica – Muito menos ainda! 
Girlene - Fora o grupo de congado, outras pessoas admiravam o trabalho 
de vocês? 

D. Ginica – Do congado aqui ou lá?  
Girlene – Lá.  



D. Ginica - Ah, sem dúvida! 
E aqui? D. Ginica – Aqui... é... na época foi muito difícil pra minha mãe porque 
ela era só, mesmo hoje que é uma associação, documentada e tudo, mesmo 
assim hoje a gente ainda tem muita dificuldade! Mesmo aqui no nosso bairro... 
tem pessoas que ah, é muito bonito e tal coisa, mas a gente sabe que não 
aceita. Há muitas pessoas que ainda não aceitam. Muita gente não aceita.  
Girlene - Então as datas de mais festa seriam em agosto...  

D. Ginica - Aqui pra nós é em agosto, mas tem aqui no bairro São Dimas, tem a 
festa do Divino também, que é junho, e aqui é em agosto e... São Dimas, 
outubro, dentro de São João Del-Rei, mas tem aqui em São Gonçalo do 
Amarante também, me parece que é em outubro... pelo menos quando nós 
participamos das missas inculturadas foi em outubro. 
Girlene – Quando a senhora veio pra cá a senhora ouvia falar do teatro em 
São João Del-Rei? 
D. Ginica – Bom, depois de um certo tempo... depois de um certo tempo, sim.  
Girlene - Já era adulta? 
D. Ginica - Já, já... era casada. 
Girlene - E o que a senhora ouvia falar sobre o teatro? 
D. Ginica – Bom, o teatro de São João, até nessa época, era restrito (não 
permitido) à classe pobre, né? Porque se a gente pudesse assistir a um 
teatro... era difícil. Agora hoje não. Hoje é bem mais fácil... porque tem... 
agora... o teatro de rua... por exemplo, né? Eu fiz parte da Terra de Livres, né? 
Então, acho que com o tempo, também né, a gente vai adquirindo as 
experiências, então a gente vai... conhecimento, principalmente, não é? A 
gente vai introduzindo mais e participando... 
Girlene – E o que foi o Terra de Livres? 
D. Ginica – Um teatro sobre a época do ciclo do ouro que... é... sobre a... Maria 
Viegas, por exemplo, que começa a... Guerra dos Emboabas, no Rio das 
Mortes... começa na escadaria das Mercês, a Guerra dos Emboabas, a feira 
dos fogos, (continua descrevendo)  
Girlene - Quem criou esse teatro? D. Ginica - Foi em homenagem ao 

Tancredo Neves... foi no ano passado, agora terminou... foi o ano todo...  
Girlene – Quem participou desse teatro? 

D. Ginica – Grupos daqui também de Coronel Xavier Chaves, grupos de teatro, 
o grupo de teatro Manicômicos daqui de São João del-Rei... 
Girlene - E a senhora já ouviu falar de Américo Álvaro dos Santos?  
D. Ginica – Não. 
Girlene - E sobre Antônio Guerra, já ouviu falar? 
D. Ginica – Também não. 
Girlene - E sobre o Clube Teatral Artur Azevedo? 
D. Ginica – Ah... ouvi, inclusive eu fui empregada de Dona Sônia Guerra, filha 
do Dono do Artur Azevedo. 
Girlene - A senhora ficou com ela durante quanto tempo?  
D. Ginica – Ah, uns dois anos... por aí... 
Girlene - E ela comentava sobre o teatro? 
D. Ginica – Não. Muito pouco... não... é quem... Guerra, que você disse? 
Girlene - Sim, Antônio Guerra, o pai dela. 
D. Gênica – Sim, conheci Sr. Antônio, conheci, pai da Dona Sônia Guerra. 
justamente, que era esposa do Sr. Jofre. 
Girlene – E eles não falavam sobre teatro? 



D. Ginica - Não, era muito restrito, né? Ainda tinha aquela distância entre 
patrão e empregado. 
Girlene - E a senhora notava quem falava e participava de teatro? Que tipo 
de gente que gostava e frequentava o teatro? Era variado? 
D. Ginica - Era variado, né? Nem todas, né? A gente não tinha conhecimento a 
fundo, né... de pessoas e mesmo que a gente percebesse... não estaria na 
alçada da gente entrar no assunto, né, de patrões e empregados. 
Girlene - E a senhora sabe da existência de outros grupos em São João 
del-Rei que trabalham com inculturação, ou consciência negra....? Ou que 
já existiram? 
D. Ginica – Bom existiu o primeiro grupo de.... consciência negra, foi o 
MOSCAB. Quem sabe mais ou menos é a Vicentina, porque ela frequentou 
esse centro, o MOSCAB, não sei se você conhece... a presidente... que era a 
Maria José Cassiano. Uma professora da Universidade. Quem frequentou 
muito tempo foi a Vicentina.  
Girlene – Quem é o público do congado, quem, em geral, acompanha, 
assiste...? 

D. Ginica – Assistir... é uma festa grande, que é o dia maior, é uma festa 
grande, com a corte, né? Com os reis, rainhas, dançarinos de vários lugares, é 
um movimento bom... vem pessoas do centro, de todos os lugares... de vários 
bairros, aqui todo mundo já sabe, né... porque tem a programação, o Nivaldo 
está sempre na rádio... divulgando... então é bem movimentado. 
Girlene – Que tipo de imagem a senhora acha que o grupo de vocês passa 
para São João del-Rei? 
D. Ginica – Bom, em alguns lugares é bem aceito... principalmente na Semana 
da Consciência Negra, a gente é convidado em escolas pra dar palestras... 
principalmente nos estabelecimentos de ensino, por exemplo...então a gente tá 
bem assim.... levando informação para as pessoas, também nas missas 
inculturadas. Então algumas pessoas... às vezes eu acho assim, que talvez o 
preconceito é a falta de informação, não é? Então eu acho que... pra muitas 
pessoas deveria participar mais, para estar mais informada... pra conhecer o 
trabalho que a gente faz... o resgate... que a gente faz. 
Girlene – E os participantes do grupo, eles são todos negros? 

D. Ginica – Não. Os participantes do grupo... é um grupo ecumênico, por 
exemplo, então não tem religião... nem raça...  
Girlene - Então não faz diferença, entrar um integrante negro, branco, 
mulato? 

D. Ginica - Não. 
Girlene - A senhora acha que todos os integrantes aceitam bem essa 
diversidade? 
D. Ginica – Eu já percebi, assim, por exemplo... às vezes eu falo com a 
Vicentina... eu gosto mais de trabalhar com as crianças. Porque os 
adolescentes eles vão se tornando... acho que eles vão ficando... sentindo 
vergonha... nas apresentações. 
Girlene - A senhora acha que o povo negro e mulato, anterior à senhora, 
contribuiu com o teatro em São João del-Rei? 

D.Ginica- Ah... eu acho que não. Acho que essa oportunidade... Pode agora 
estar tentando resgatar... igual esse teatro de rua que teve da idade do... ciclo 
do ouro, né? Pode ser que estejam tentando resgatar... histórias e tudo e, 



através disso eles podem apresentar em teatro e tudo. Mas eu acho que antes 
eles não tiveram essa oportunidade. 
Girlene – E hoje a senhora frequenta o teatro? 

D. Ginica – Não. Só fui convidada pra fazer parte...  
Girlene - Quando tem peça em cartaz a senhora não costuma assistir? 

D.Ginica - Não. Muito difícil. Não tem tempo, às vezes, né? Tempo. Porque eu 
não sei se você sabe, além disso eu pertenço à religião africana e sou Iatemi, 
seria uma mãe de santo, mas na minha nação se chama Iatemi. Então eu 
quase não tenho tempo. Eu tenho as minhas obrigações, eu tenho... porque a 
minha casa... do meu pai é no Rio de Janeiro. Então estou sempre indo pro Rio 
de Janeiro.Tem obrigações, tem festas... que eu estou sempre por lá. Fora as 
minhas obrigações que eu tenho aqui, né? 
Girlene – Tem algum recado que a senhora gostaria de fazer ou 
comentar? 
D. Ginica - Eu gostaria de deixar o recado... que... pelo menos as pessoas 
pudessem ter mais conhecimento sobre, principalmente, sobre a religião, né? A 
religião afro-brasileira, por exemplo, né? Pra saber a religião que nossos 
antepassados trouxeram e não puderam cultuar, justamente foram obrigados a 
deixar de cultuar. E que agora nós temos, principalmente a religião... a religião 
é aberta, é livre, acho que todas são e que encarem a religião do afro-brasileiro 
com mais respeito, eu acho que está muito difícil impor mais respeito, a fé, que 
por exemplo... não é a religião que faz a pessoa. Todas as religiões são ótimas, 
quer dizer que é o ser humano, nós seres humanos é que somos desonestos, 
nós seres humanos que desvirtuamos os rituais o que faz as pessoas 
desacreditarem 
Girlene – Qual é a religião da senhora hoje? 
D. Ginica – Candomblecista. 
Lucimara – O grupo de congado da mãe da senhora chamava catupé? 
D. Ginica - Era do meu pai. É catupé porque existe o Moçambique, catupé, 
vilão, marujos, é... será que eu me lembro de todos (bem baixinho)?  
Lucimara – Esse nome catupé é um nome específico para um 
determinado grupo de congado? 
D. Ginica – É. Porque cada grupo, é, por exemplo... Cada um tem seu jeito de 
vestir, de dançar, principalmente o toque, batuques diferentes um do outro. 
Entendeu? 
Lucimara - A senhora se lembra das características desse grupo? 
D. Ginica – Lembro... é, as características do catupé que era do meu pai... com 
roupas mais espelhadas, fitas, hoje não, é... o Moçambique que tem aqueles 
guizos nos pés, só aqueles mais antigos mesmo... estou tentando separar. Eu 
vejo muito que eles deixaram o rito pelo mito. Porque eles deixaram de ter 
aquele ritual de fé, por exemplo... eu lembro, eu era pequena e via muito bem, 
por exemplo aquela questão de uma banda de congado.. de cumprimentos por 
exemplo, hoje eu não vejo isso. Então se uma banda de congado encontrava 
com outra... aqueles cumprimentos de capitão para capitão, né? Da guarda de 
congado... a troca de bandeiras, por exemplo... Que seria assim, por exemplo, 
um tipo de referência. Por exemplo, se aqui em São Geraldo tem uma banda 
de congado, então se tem outro que vem visitar, então aquele ali... tem que 
fazer as honras da casa.... eu não vejo isso mais. 
Girlene - Quem foram os primeiros a criar grupos de congado, foram seu 
pai e sua mãe? 



D. Ginica – Aqui em São João? Aqui em São João não. Aqui já existia. Meu pai 
não chegou a trazer o grupo dele aqui pra São João, quando a minha mãe 
conseguiu fazer o congado aqui, meu pai já era falecido. Justamente por isso, 
porque logo que nós chegamos aqui ele adoeceu e tudo e nunca mais ele pôde 
fazer a banda de congado... por isso que a minha mãe resolveu em 
homenagem a ele... então ela criou a festa do congado aqui. Ela não criou o 
grupo. 
Girlene - Mas então já existia? 
D. Ginica - Já existia o do São Dimas, que era convidado, era a da... Nossa 
Senhora do Rosário ... do Sr. Luis Santana, Sr. Valdemar Fagundes e também 
em Coroas... também do Sr. Carioca...Era uma organização que continua até 
hoje. 
Girlene - Isso foi quando? 

D. Ginica - O primeiro congado que minha mãe fez... 65... 65. 
Girlene - E o Raízes da Terra nasceu quando? 

D. Ginica – 92... Nasceu de uma reunião, mas não era assim organizado... 
então quem respondia por ele era a Associação de Congado porque não era 
documentado e tudo... em 1996, mais ou menos, que nós conseguimos ter um 
nome para o grupo, né, e arrumar toda a documentação do grupo. 
Girlene - E quais são os personagens principais do congado? 
D. Ginica – Bom, o personagem principal do congado é... além da banda de 
congado.. que seja guarda de congado, é a corte, né? O principal é o Rei 
Congo e a Rainha Conga... e a corte do congado.  
Girlene - E eles têm que encenar? 
D. Ginica – Não. Não têm que encenar... justamente eles têm, por exemplo, a 
caminhada da corte que a gente faz, é.... então o Rei Congo com a Rainha 
Conga, os guardiões, o guardião da coroa... príncipes e princesas, né? E 
condes e condessas, agora já quase... todo mundo ficou muito empolgado 
quando começou, mas agora está... muito fraco (desfalcado)... é obrigatório o 
Rei Congo, a Rainha Conga, os guardiões da coroa do Rei e da Rainha e a 
guardiã da coroa da Nossa Senhora do Rosário... e príncipe e princesa. Aí 
como a gente festeja os quatro santos, Santo Antônio do Categeró, Santa 
Efigênia, São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Então tem rainha de 
Santa Efigênia, de São Benedito, reis, rainhas e tem juízas, mas as juízas não 
fazem parte da corte... só colaboram.  
Girlene - Então quem faz parte da corte não tem que encenar? 
D. Ginica – Não, só se caracterizam, só. 
Lucimara - A senhora faz parte de algum grupo? 
D. Ginica - Não. Eu faço parte da Associação. Não, nunca. 
Lucimara - Por quê? 
D. Ginica – Talvez falta de oportunidade, porque a gente.. quem promove a 
festa não tem tempo, praticamente de participar.  
Lucimara - E quando a senhora era mais novinha? 
D. Ginica – Não. É que era uma coisa que não era como é agora. Antigamente 
a gente não tinha aquela liberdade com os pais e era uma coisa muito ... o 
ritual mesmo, né? Então a pessoa tinha que ser um adulto. ... né?... pra poder 
participar. 
Girlene  - Então nesses grupos antigos de quando a senhora veio pra cá 
não tinha criança? 



 D.Ginica - Ah... alguns... então algumas crianças que participavam... da banda 
de congado é porque vem de família.. ou pai está ali... hoje não, as crianças 
têm mais liberdade, têm mais vontade, já sabem o que... o que é não, mas têm 
oportunidade. Antigamente não adiantava a gente só querer. Tinha que ter 
aquela permissão porque isso é uma hierarquia, né? Meu pai sempre dizia... 
porque nós éramos quatro mulheres e um homem e... quer dizer, eu sou a 
segunda filha, ele falava assim, que está bem-vindo, por exemplo, (que eram 
bem-vindas) as filhas,  mas que ele queria que os filhos mais velhos fossem 
homem, pra ele passar né? Essa coisa de mulher não participar de quase 
todas as coisas. Tanto é que... , você vê, o ritual... apesar de que esse 
fundamento nós até hoje nos não ficamos sabendo porque minha irmã mais 
velha era Maria do Rosário, eu Efigênia, e tinha meu irmão que era Benedito. 
Girlene e Lucimara – Oh! Então você vê como era o ritual, como era a fé... era 

a vida da pessoa, né? Então os filhos, pelo menos três ele deixou com os 
nomes dos santos que eram festejados.  
Girlene - Então existe o Grupo de Inculturação Raízes da Terra e a 
Associação?  

D. Ginica – Sim, tudo aqui no bairro São Geraldo. 
Girlene - E por que são duas coisas? 

D. Ginica – É ... é... porque o grupo é completamente diferente. E o congado 
existia antes do grupo. Porque o grupo... o que é que o grupo faz? O grupo 
trabalha com auto-estima, resgate... 
Girlene - Como? 

D .Ginica – em reuniões com as crianças , palestras, dentro da auto-estima, do 
resgate dos nossos antepassados, e a Associação é somente os festejos de 
nossa Senhora do Rosário, apesar de que praticamente quase todo mundo que 
faz parte da associação de congado, faz parte da diretoria do grupo de 
Inculturação,  então são os dois juntos, mas é uma coisa diferente da outra.... 
principalmente o grupo do.... de inculturação já entra no conhecimento do 
maracatu, o maracatu foi nascido em Recife, mas, porém criado por escravos 
exilados... então sobre o maracatu, as danças, ...dentro da história do negro no 
Brasil. E o congado não, é só o festejo, mesmo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transcrição da entrevista realizada pelas mestrandas, Girlene Verly e 

Lucimara Andrade, com o Sr. Nivaldo, integrante do Grupo de Inculturação 

afro-brasileiro Raízes da Terra, em 4 de maio de 2011.  

 

Girlene - Qual é o seu nome completo? 

Sr. Nivaldo – Nivaldo Neves. 
Girlene - Data de nascimento? 

Sr. Nivaldo – 18 de janeiro de 39. 
Girlene - O Sr. tem irmãos? 

Sr. Nivaldo – Olha, vivo só tem um. Eram três irmãos e o mais velho veio a 
falecer, há 5 anos já... agora tem eu e meu irmão que é mais velho que eu. Eu 
sou o caçula. 
Girlene - O senhor é natural de onde? 

Sr. Nivaldo - Aqui do Caburu. Hoje São Gonçalo do Amarante. É distrito de São 
João del-Rei. 
Girlene - Qual é o seu estado civil? 
Sr. Nivaldo – Casado. E muito bem casado. 
Girlene - Há quantos anos? 
Sr. Nivaldo - Há quarenta e três. 
Girlene – O senhor tem filhos? 
Sr. Nivaldo – Não. 
Girlene - Qual a sua profissão?  
Sr. Nivaldo – Agora, atualmente, aposentado. Graças ao bom Deus. 
Girlene - E antes da aposentadoria? 
Sr. Nivaldo – [neste trecho senhor Nivaldo diz que trabalhou durante 4 anos, 
desde 1960, em uma empresa de ônibus chamada UNIDA, mas morou em 
outras cidades, teve outros trabalhos, passando muitas dificuldades, 
especialmente financeiras. Casado, mas distante da família, achou que aquilo 
não era certo, resolveu voltar pra sua terra e conseguiu seu emprego de volta. 
Neste, teve uma carreira promissora chegando à gerente.] 
Girlene – E o Sr. Estudou onde? 

Sr. Nivaldo -  Eu estudei aqui em São João em duas escolas. Estudei numa 
escola do... primário, escola particular... aonde a minha professora era negra 
e.... eles não davam muito crédito! E... eu fiquei por ali algum tempo e... não 
não conseguia sair da primeira série, do primeiro ano. E... virava e mexia, 
virava e mexia... dois anos: sempre o primeiro ano. Aí minha mãe pegou e 
falou assim: eu vou te mudar de escola. Aí fui pra Aureliano Pimentel... 
Aureliano Pimentel e lá eu comecei a estudar melhor e desempenhar melhor e 
lá estudei... fiz até a quarta série, só. Fiz até a quarta série e aí eu passei pra 
uma outra escola... fiz até a 6ª série.  
Girlene –E até a 6ª série quando o senhor estudou, o senhor participava 
de algum grupo, na escola? 
Sr. Nivaldo – Não. Na escola não. Por sinal, na escola eu era muito retraído! 
Tinha muita vergonha, porque na escola tinha... antes de iniciar a aula, tinha 
a... é... uma.... uma.. é... uma...parte... que você tinha que recitar alguma coisa.  
Você tinha que ir lá na frente, perante todos os colegas, e recitar alguma coisa. 
E eu sempre... nunca fui. É... às vezes ficava até de castigo, mas não ia.  



Girlene – Tinha algum grupo... fora os de sala... a escola tinha algum 
grupo? 
Sr. Nivaldo – Não. Não tinha grupo nenhum. 
Girlene – De dança, de teatro, de nada? 
Sr. Nivaldo – Não, não tinha nada disso. 
Girlene – Depois de frequentar a escola ou mesmo durante, que lugares o 
senhor e sua família frequentavam como lazer? 

Sr. Nivaldo – A gente quando criança, o único lazer que a gente tinha, é... era 
brincar, do lado de fora da casa, brincar de pique, esconde-esconde, é... 
brincar de pastelão... e... naquela época, usava muito contar histórias! E a 
gente contava, eu não contava, eu sempre ouvia, porque a... os colegas que 
contavam histórias, é... era muito repetitiva, mas é... com... contava de um jeito 
tão engraçado, que quanto mais ele contava, mais você ria. Então a gente 
ficava do lado de fora da casa na parte da tarde... é ... cinco horas, seis horas, 
é... depois da janta, a criançada, mas menina não participava, menina de lá, 
menino de cá. E as mães ficavam tomando conta. Quando um menino batia pra 
lá chamava, ou a menina batia pra cá, chamava ela também. Então não tinha 
acesso...  e... essa foi a atividade que tinha, e nos domingos a gente tinha a 
catequese! Que era dada pelos salesianos. A gente foi educado na religião 
católica, né? E realmente eu lembro que a minha mãe seguia. Não tinha outra 
coisa também, tinha que ser aquilo mesmo, né? E... então a gente não tinha 
outro tipo de lazer, a não ser domingo e às tardes, sentar pra contar histórias. 
Girlene - E na época o senhor ouvia falar que havia teatro em São João 
del-Rei? 
Sr. Nivaldo – ... Olha... tinha teatro sim. A gente ouvia que tinha teatro. Mas... 
pra gente... é... é como a música clássica, hoje. Naquela época pra nós era 
uma coisa muito... arrepiante! E a gente não tinha acesso. Às vezes quando os 
Salesianos faziam, a gente apreciava, mas também não era fã. O meu irmão 
mais velho gostava de teatro e participava... eu não. Participava não. 
Girlene - Os pais do senhor também não? 
Sr. Nivaldo – É, eu fui um filho criado sem pai. Não conheci meu pai, porque 
quando o meu pai morreu, eu não tinha nem um ano de idade, né! E minha 
mãe ficou viúva nova.. é... com 32 anos... é e não casou mais. Criou os três 
filhos, né? É... uma penúria danada, né? Porque é... lavadeira! A gente morava 
numa casa onde não tinha saneamento! Uma casa onde a... a porta era 
amarrada de arame, casa de chão, não tinha forro, não tinha saneamento e... 
era completamente... a gente não tinha guarda-roupa, a gente não tinha 
armário, não tinha mala... a roupa ficava nas paredes, pendurada nos pregos... 
[conta que passaram frio e que a mãe era muito rígida devido à falta do pai] 
Girlene – Os colegas do senhor, na época, de adolescência... costumam 
frequentar o teatro? 

Sr. Nivaldo – Não. A não ser o meu irmão, lá na catequese. Que até por sinal, 
eu até nem gostava que ele frequentasse porque é...  Na fala deles lá... meu 
irmão tinha os lábios grossos, né.. e alguns dos atores é... nas falas deles, 
chamavam ele de beiçudo... aí eu não gostava de ouvir o... meu irmão, aí todo 
mundo ria, né! Eu ficava sério e não gostava. Aí eu questionava com ele: para 
com isso, isso é coisa de branco! Mas ele gostava do teatro. Ele gostava tanto 
que ele é... começou a estudar, estudar, e... depois ele estudou a catequese, 
naquela ocasião estudava o primeiro, o segundo e o terceiro catecismo, que 
hoje não se fala mais, né. Só sei que decorava! Ele decorava tudo... na ponta 



da língua. E depois cismou que tinha que ser padre! Foi tentar seminário. Mas 
como era negro e ele pegou aquilo lá dos salesianos, é... não conseguiu.  
Girlene – Alguém que o senhor conhecia, o seu irmão mesmo, comentava 
sobre o teatro que acontecia no teatro mesmo, sem ser os salesianos? 
Sr. Nivaldo – Não. Só tinha acesso a esse. Ao lá do centro, não tinha acesso. 
Girlene – Então ele chegou a fazer parte do teatro só do Salesianos? 
Sr. Nivaldo – Só do Salesianos. 
Girlene – E o senhor já ouviu falar de Américo Álvaro dos Santos? 
Sr. Nivaldo – Não. Eu não ouvi falar e... não conheço, não ouvi falar... não sei 
quem foi esse... [falo brevemente quem foi Américo dos Santos] Ele morreu em 
29? Eu não era nascido... 
Girlene - Mas como ele teve filhos, né... eu pensei que talvez, pelos filhos 
ou pelos netos, alguém ainda comentasse sobre ele, mas pelo jeito... E 
sobre Antônio Guerra, o senhor já ouviu falar? 
Sr. Nivaldo – Antônio Guerra é...  era diretor ou gerente do teatro Artur 
Azevedo e... esse eu conheci. Girlene - Esse o senhor conheceu mesmo? Sim, 
o senhor Antônio Guerra... que trabalhava lá no Cine Artur Azevedo, primeiro 
Clube Artur Azevedo, depois Cine Artur Azevedo, esse eu conheci.  
Girlene - E o senhor teve contato com ele ou só o via de longe? 

Sr. Nivaldo – Não. Contato eu não tive... porque geralmente era bem restrito, 
né. A gente por ser criança, não tinha esse hábito, né... a gente respeitava 
muito as pessoas, mas ninguém dava crédito da gente e a gente não tinha 
também aquela coisa de se aproximar de coisa de teatro. Realmente se eu 
dissesse pra gente ver uma peça de teatro a gente nunca foi interessado, 
nunca foi educado pra isso e tal... dessa arte. Então a gente só conhecia o 
senhor Guerra e ninguém falava nada pra gente. 
Girlene – Falavam alguma coisa do Antônio Guerra ou só que ele estava à 
frente do teatro...? 
Sr. Nivaldo – Era só isso que a gente ouvia falar porque a gente tinha pouco 
acesso dentro da cidade... mas a gente é... é... é não tinha uma... uma roupa à 
altura de estar frequentando e a gente tinha, nessa época, a gente já 
começava a enfrentar a parte de racismo e a gente não sabia como se 
defender. Então a gente ficava mais embaixo, mais aqui pra baixo pra ... nesse 
época é que foi que eu enfrentei o  meu primeiro desafio ... como racismo, em 
uma das igrejas da cidade. Que eu entrei, e fiquei admirando a beleza da 
igreja, contemplando, e alguém lá da igreja me pôs pra fora.  
Girlene - O senhor se lembra em qual igreja foi? 

Sr. Nivaldo - Igreja Nossa Senhora do Carmo... me botaram pra fora dizendo 
que não podia ficar lá. “Eu tô olhando moço”, “não, não quero não.” E enquanto 
ele não me pôs pra fora, não sossegou! Aí saí pra fora e fiquei olhando pelo 
lado de fora, uma que eu estava de pé no chão, porque não tinha calçado, eu 
estava ali, a minha roupa era velha, mas era limpa, minha mãe cuidava bem, 
né, e.. então eu... me botaram pra fora, eu senti isso, e sinto até hoje, né, como 
racismo... porque se eu estivesse mexendo em alguma coisa, por ser criança, 
tudo bem! Mas estava parado olhando.  
Girlene – Quantos anos o senhor tinha? 

Sr. Nivaldo – Na época... oito anos.  
Girlene - o senhor contou pra alguém na época? 

Sr. Nivaldo - Não, não tinha pra quem contar. Só se fosse pra minha mãe, mais 
ninguém. A gente não tinha acesso. Pra minha mãe eu contei, apesar da minha 



mãe ser uma pessoa fechada. Minha mãe era incapaz de mexer no passado. 
Pra ela só tinha presente, então é... o que eu fiquei sabendo sobre os meus 
antepassados, não foi por boca dela.  Foi por bocas de outros... das.. das irmãs 
dela. Minha mãe é... é quando casou era mãe solteira. Naquela época era 
terrível! [enfático] Né, é ela guardou isso a vida inteira. Morreu, não falando pra 
gente! A gente sabia que tinha um outro irmão, mas ela dizia que era irmão de 
criação. Só quando ela morreu que alguém veio falar. 
Girlene – Agora vamos passar para os movimentos de inculturação, ou 
consciência negra que possuem várias designações, que aconteceram e 
que acontecem, vamos começar do passado. O senhor sabe de algum 
movimento que já aconteceu aqui... de teatro, de dança, ou de congado? 

Sr. Nivaldo – Olha, antes do grupo de inculturação, existia o MOSCAB e eu não 
tive acesso... e conheço alguns integrantes, a Vicentina e um senhor da rua 
Santo Antônio. Foi o primeiro Movimento Negro em São João.  
Girlene - E qual que era a atuação deles?  

Sr. Nivaldo - Olha, a atuação deles eu acredito que... a Vicentina sabe falar...  
era trabalhar e levantar a auto-estima do negro é... porque na nossa época era 
bem diferente! Eram estudos, estudos, trabalhava e estudava... e... mas eles 
não tinham assim.... teatro, pra poder estar trabalhando e mostrando, e... então 
era mesmo aquelas reuniões... de estudo. E a Vicentina aprendeu muito lá com 
eles, é onde ela veio, quando é... lá fracassou, e ela veio fundar esse grupo de 
inculturação. [Girlene - e era um grupo grande, tinha muito integrante?]Olha eu 
acredito que não tinha muita gente não. Porque.... geralmente era um grupo de 
negros... e.... como o negro, ele sempre foi reservado, né, o negro nunca foi 
assim atirado, hoje não, hoje está melhor, mas há tempos atrás, não. Então eu 
acredito, apesar de eu não ter participado, conheci alguns integrantes, uma era 
a Vicentina, e... o senhor que mora lá na rua Santo Antônio, é... os demais, 
talvez tivesse alguns brancos no meio também, mas mais era negro mesmo. 
Ele era até professor, esse senhor que é aposentado. Depois o segundo 
movimento negro foi esse! Que a Vicentina é... é... criou, que até tinha o nome 
de .... de Grupo ... é de Consciência Negra. Se a gente lutava contra o 
preconceito, e debruçava em cima do preconceito... até que numa palestra, um 
determinado professor, né, ele pediu licença e perguntou quem estava 
presente, eu disse “eu!”... é... que o grupo de inculturação é.... é... como é que 
é?... de Consciência Negra... por que se nós estávamos trabalhando contra o 
preconceito, [incompreensível], aí ele pegou e frisou: “por um acaso vocês já 
viram consciência? Ela é negra, é branca, ela é azul, é verde? Que cor que é a 
consciência? Então, olha, vocês integrantes do grupo, precisam fazer uma 
reflexão e mudar.” Até que eu vim com o grupo, reuni com o grupo e falei, olha, 
o professor falou isso. Temos que mudar. Aí a gente estudou várias maneiras, 
aí é... mudou, Grupo de Inculturação Afro-descendente Raízes da Terra. Afro 
porque vem... por causa da África, descendentes porque somos descendentes 
do povo da África, é... Raízes porque trabalhava com as crianças, na época só 
tinha adulto, e... uma árvore começa é pela raiz. Então assim ficou. Grande o 
nome, mas está aí até hoje, trabalhando com auto-estima, é... sobre a... o 
negro, tanto faz masculino ou feminino, né, então a gente... teve muito trabalho 
aqui. Já teve dança, tinha é... aula de datilografia, tinha pintura, é... nós 
tínhamos é.... também, alfabetização. 
Então a gente trabalhava com as crianças, né. E, inicialmente, o grupo de 
Inculturação surgiu primeiro, porque o congado estava parado. O congado foi 



é... a gente começou a trabalhar com o congado em 1994, já havia trabalhado 
antes, com minha tia, mas depois ela veio a falecer, então ficou 10 anos 
estagnado. Em 94 a gente sentou, e refez, entre a família. Entre família e... 
começamos a reaver é... como os nossos pais, e tios e tias, faziam no 
passado. Que era congado, era festa de congado, que não era tão organizado, 
né, porque naquele tempo não precisava, era só folclore só e.... a gente 
começou é... a trabalhar, mais organizados, né, procurou-se dar um nome, 
procurou fazer um registro, um estatuto, e por aí a gente começou a trabalhar. 
E depois a gente viu, que a gente tava caminhando lado a lado, que tudo era 
cultura, era inculturação, consciência negra e o congado, e tudo era cultura. 
Mas caminhos opostos, ela de um lado, eu do outro. Aí eu chamei ela e falei 
assim: se a gente está trabalhando é com cultura por que cada um ta de um 
lado? Seu grupo não é de cultura? É. O congado também não é cultura. Vamos 
sentar e vamos conversar. O grupo de Inculturação já existia, mas também 
desorganizado! Então eles tinham muitas senhoras que trabalhavam... no 
grupo, trabalhavam não é... dançavam... e cantavam... eu falei... nós temos 
que... aprender alguma coisa... quando se uniu à associação de congado, 
algumas senhoras acharam que não deveria e abandonaram. O grupo chegou 
a ter 52 pessoas! Mas as pessoas que lá dançavam e cantavam, não queriam 
saber o porquê que estava dançando e porque que estava cantando... e a meta 
a metodologia era explicar pra elas: [Girlene - a consciência, né], é, a 
consciência, por que você dança? Por que você canta? Mas aí tem uma 
coisa... dispersaram.... aí o grupo ficou com poucos elementos. Aí eu chamei a 
Vicentina e disse: é melhor você seguir o seu caminho e eu vou seguir o meu. 
Porque a gente foi unir, aí o que é que fez! O seu pessoal se desfez... ela falou 
assim: “Não. Meia dúzia é doze! E com essa meia-dúzia a gente vai continuar... 
aí nós fomos trabalhar, juntos, um e outro, né.... e trabalhamos com o pouco 
que ficou... trabalhando... quando eles fizeram a primeira missa inculturada, eu 
não estava presente! Eu estava trabalhando, eu estava pra Juiz de Fora... até 
foi uma missa muito, na versão deles, muito bonita, muito boa... mas custou 
caro![enfático] porque o padre que fez essa celebração, na época foi punido. 
Foi punido e tiraram ele de São João, não deixaram ele ficar mais em São 
João, era um padre negro, tiraram ele de São João... e aquilo foi na cidade 
toda... [faz sons como se fossem burburinhos do povo falando] até hoje não se 
fala missa inculturada, falam missa da macumba! [Sr Nivaldo fala meio 
sussurrado: fez a missa da macumba no São Geraldo e tinha pé de 
frango...não tinha nada disso!] Então o que que aconteceu... o bispo, da época, 
tirou ele.... ele pagou caro! Ficou quase 10 anos fora de São João... 
atualmente, tem uns dois ou três anos, que ele voltou pra São João. [Girlene - 
Ele tem uma paróquia aqui?] - Ele está aqui em Resende Costa! Esteve em 
Tiradentes, agora está em Resende Costa. Depois com o trabalho do grupo, 
né... a datilografia.... reforço escolar, né... a gente ajudou muita gente, muita 
criança... a gente é.... fazia aquele trabalho... eu ficava quase 24 horas naquele 
salão... trabalhando com as crianças! Alguma coisa a gente podia dar, né, um 
incentivo tipo.... merenda,  outra hora não dava era nada... e fomos fazendo 
isso, e levando... a própria igreja também foi vendo... alguns padres acharam 
que não era muito viável, outros davam cobertura pra gente.... justamente, o 
grupo, é um grupo de resistência! Não é um grupo só de inculturação, é um 
grupo de resistência! Porque, o que esse grupo já passou! As humilhações... as 
malhações... as críticas... chegava mãe assim e falava: “Isso é grupo de 



macumba, vou tirar meu filho, vou tirar minha filha!” E a gente é... depois as 
crianças iam pra escola, na escola, chamavam eles de macumbeiro....e a gente 
pouco tinha acesso à escola... as professoras não estavam... como trabalhar 
com a cultura negra... e a gente foi sobrevivendo,  sobrevivendo aos trancos e 
barrancos, e estamos vivendo até hoje: o grupo e a associação de congado. 
Hoje o grupo já é organizado, tem seu CNPJ, tem seu estatuto, a associação 
também tem seu estatuto, seu CNPJ... mas os mesmos membros que são do 
grupo, são da associação de congado. Nós fizemos uma fusão...pra não deixar 
perder isso aí... e caminham bem... com... capengando, mas está aí, o grupo, 
agora o grupo da resistência... porque... depois nós fomos perdendo espaço 
aqui no salão... pra trabalhar com as crianças... e adultos também, né...  
Girlene – Onde vocês trabalham hoje? 
Sr. Nivaldo – Hoje, nós fazemos alguma coisa... no salão do Araçá.  
Girlene - Esse salão pertence a quem? 
Sr. Nivaldo - Pertence também à igreja. Hoje a gente está lutando pra arrumar 
um pedaço de terra... Já tivemos quase adquirindo, mas... alguém foi lá e 
atrapalhou. Disse que era... o título seria Casa da Cultura, mas já foram lá e 
disseram, “não, é casa da macumba!... É terreiro!”. E é engraçado, é... porque 
quem mais critica, são os que mais frequentam os terreiros. Porque as pessoas 
trabalham debaixo do calado. Quando não vão nesse terreiro daqui, vão no 
terreiro de lá. E depois... senta em cima do rabo dele e fala dos outros. 
Girlene - Vocês têm feito trabalhos para conseguir recursos pra 
construir...? 

Sr. Nivaldo – Olha, nós estamos é... é... trabalhando em posse de um terreno... 
inclusive está até na prefeitura... nós estamos é... [Girlene - pedindo em 
forma de doação?] é, como doação. Mas a prefeitura não pode dar. A pessoa 
tem que passar para a prefeitura, a prefeitura faz um projeto de lei, né... e se 
aprovado na câmara, a gente pode tomar posse desse terreno. É nosso 
trabalho, a nossa dificuldade que a gente está tendo ainda... o importante é 
chegar lá. É a resistência!    
Girlene – E os integrantes, que eu saiba não são todos negros, todos afro-
descendentes? 
Sr. Nivaldo – Do.... [Girlene – Do Raízes da Terra] Não. E por incrível que 

pareça, negros, quase que só os dirigentes.  
Girlene – E isso não faz diferença, né? 

Sr. Nivaldo – Na... não... é que o povo cobra, né! Porque nós fazemos a 
passeata do Zumbi dos Palmares, que é, é 20 de novembro... mas o povo 
cobra, “Onde estão os negros?” Então... se tiver lá.... meia-dúzia de negros... 
meia dúzia... e se tiver 50 pessoas, meia-dúzia é negro. Então a pessoa que 
nós chamamos de cor branca, de pele branca adere mais que o próprio negro. 
O negro ele é resistente! Uma vez que ele foi para a periferia, ele continua 
quieto lá, dificilmente é... é... ele vem mesmo pra... pro centro. Então ele 
continua ainda... é um pouco rebelde, um pouco resistente. São poucos negros 
conscientes.... que a gente consegue trazer para o grupo. Então por mais que a 
gente fale, por mais que a gente chame... se você arrebanha... um negro, é 
igual criança, fica determinado tempo, depois joga esse balde de água fria, ou 
quente, chamando ele de macumbeiro... que aquilo não é coisa, que é coisa do 
diabo... então a criança como não tem uma preparação na família... então 
acaba abandonando. E a gente perde muito com isso! Mas mesmo assim a 
gente não desanima, continua trabalhando... colocando a cultura pra frente.  



Girlene - O senhor continua persistente e resistente porque o senhor acha 
esse trabalho importante. Qual seria a maior importância desse grupo 
para São João del-Rei? 

Sr. Nivaldo – Olha, a importância desse grupo, não só dentro de São João del-
Rei, mas especificamente dentre do nosso bairro, é... resgatar, é levar o 
conhecimento, levar a auto-estima do povo negro. Porque é... é... hoje, a gente 
olha nos jornais, tem até um jornal aqui da época que dizia: é... nós estamos já 
prestes a... abolição da escravatura... então o jornal da época dizia... há 15 
anos... que o negro não tem o que comemorar dia 13 de maio. Eu digo o 
contrário, talvez não naquela época, mas hoje a gente tem muito o que 
comemorar sim!  Nós já temos tido ganho. Olha que eu participei na faculdade 
pra aquela... pra... pra votação das cotas... nós éramos minoria, então tinha lá 
só professores, e eles depois de dois anos... tinham que votar. E eles depois 
de muito discutir, começou às duas horas, foi até às sete da noite... viu? A 
gente sentado ali, fazendo pressão... e os professores da faculdade.. nós não 
vamos votar... o reitor  levantou e falou: “ninguém vai embora daqui se não 
votar!” Vocês tiveram dois anos pra estudar isso, todas as faculdades já 
fizeram... hoje é o último dia pra São João del-Rei. [Girlene - Isso foi quando?] 
Isso.... uns dois anos... um e meio, dois anos atrás. Hoje tem que sair daqui... 
ninguém vai sair daqui!... se não votar! E a gente bebia cafezinho e o... o... o 
professor que estava fazendo a... o relatório, né, e falando sobre a importância 
da cultura do negro, né, e eles julgando que o negro não ia ficar na faculdade. 
Que o negro ia estudar uns dois anos e sair. Aí o reitor falou: você não pode 
julgar uma coisa que você não conhece. Como é que você vai julgar um 
indivíduo que você nem sabe? Se ele vai ficar um ano ou três, é problema dele! 
Eu quero isso aí votado! Hoje! Aí o relator, né, a gente vai ter que rezar, né, 
porque não tem outro jeito, não tem outro jeito. Está cheio de Judas Escariotes. 
Aí... discute daqui, discute dali, nós pressionando... o café já estava até sem 
gosto.... até 10 horas da noite. Aí colocou em votação. Colocou em votação... 
Girlene - Só pra terminar, o senhor, hoje, tem o costume de frequentar o 
teatro? 
Sr. Nivaldo – Não. [Girlene - Por quê?] Olha, eu não tenho costume de 
frequentar o teatro e... e... eu não tenho uma atração pelo teatro. Apesar de... 
eu até gosto. Você vê... eu já fiz cinema,  mas teatro nunca fiz. Fiz aquele filme 
Amor e Cia com a Patrícia Pillar e...  
Girlene - Como o senhor foi convidado para participar?  
Sr. Nivaldo – O... diretor da secretaria de cultura, que é o...  Adenor... então ele 
convidou... não só a mim, então eu... tinha que fazer um teste. Então vamos 
fazer o teste, mas tem que ser lá no teatro Municipal. Eu não posso, porque eu 
trabalho e o pessoal também trabalha. Se vocês quiserem trazer para fazer o 
teste aqui no bairro... e eles pegaram e vieram mesmo. E ficou assim de gente, 
eu não queria fazer o teste, eu falei, deixa eles fazerem o teste... aí eu fiz o 
teste e fui aprovado. [Girlene - qual foi a atuação do senhor no filme?] um 
cocheiro, não tinha direito à voz. Foi o cocheiro, né, [continua contando sobre 
sua experiência no set de filmagem] 
Girlene – Então o senhor gostou da experiência? 

Sr. Nivaldo - Ótimo! Me abriu um precedente! Um conhecimento, que eu não 
conhecia esse outro lado, eu não tinha contato com ator e atriz que... quando 
eu conheci a Patrícia Pillar, que me falaram: essa é a Patrícia Pillar. Essa é a 
Patrícia Pillar? Mas não pode, a gente vê uma menina bonita na televisão e 



agora tá parecendo uma mendiga, não... aí fui lá, atrás dela. Aí cumprimentei 
ela, estava ela e a mãe dela. “Posso sentar?” - Ah, pode, fica à vontade! “Você 
é a Patrícia Pillar?” - Sou, essa aqui é minha mãe. Aí cumprimentei, ficamos 
conversando...  tinha quermesse aqui, isso era numa quinta-feira, convidei ela 
pra vir na quermesse... Sr. Nivaldo, se eu não for... não é senhor, é “Nivaldo, se 
eu não for embora hoje a noite... se eu for filmar amanhã, eu vou na 
quermesse, agora se eu não for filmar, eu vou embora”. Aí eu falei pra ela 
explicar que era só chegar e mandar me chamar, me procurar e ficar a 
vontade...  ela gosta muito de quermesse, mas como ela não ia filmar na sexta, 
foi embora... quer dizer, daí começou uma sequência. [conta a experiência com 
outros filmes: Uma professorinha muito louca, o curta-metragem Targo, a 
expedição perdida (em que todo o grupo de inculturação foi convidado), ajudou 
no cenário de Inconfidência à beira do Rio das Mortes e Terra de livres (um ano 
em cartaz, conta que a produção os pegava em casa, chegavam ao camarim, 
se arrumavam, lanchavam, atuavam e eram levados em casa novamente)] 
Girlene - O senhor acha que tem alguma relação entre o festejo, a 
apresentação do congado e o teatro? 

Sr. Nivado - Olha, a relação é completamente diferente entre o congado e o 
teatro.  
Girlene - Eu sei que é muito diferente, mas tem alguma coisa parecida, 
tem encenação? 

Sr. Nivaldo - Não. É a dança, canta e dança. Aquele ritual, né, e... então não 
tem cenário... cada um toca... se tiver dez congados, todos eles tocam 
diferente um do outro. E canta diferente do outro. Então não tem nada a ver... 
com o teatro. O teatro é uma coisa, em vista do congado, uma coisa clássica, 
que a sua apresentação requer. Já o congado não, tem as suas manias, né... 
porque o congado é uma festa religiosa, cultural e religiosa... mas também é 
profana!  
Girlene - E o senhor hoje é adepto de que religião? 

Sr. Nivaldo – Olha, eu hoje, posso dizer a você, eu sou cristão. Porque, apesar 
de... viver o catolicismo... mas é muito difícil viver o catolicismo. Então eu sou 
cristão, respeito todas as religiões, igual na minha família tem evangélico, tem 
é... espírita, é... católico, é... tem religiosa, na minha família. Vivemos 
harmoniosamente bem, ninguém mete a colher de pau no outro. Você querem 
ir lá no terreiro? Vou sim, por que não? Vocês vão aqui na igreja? Vou sim, por 
que não? Então é... sempre harmoniosamente bem, é... ninguém discute. Que 
apesar de eu ter ido, em 1997, lá no Maranhão pra estar discutindo religião 
[confuso]... então eu fui fazendo esse trabalho todo. Né... então eu cheguei, 
prestei conta, falei sobre a mulher, sobre o homossexual. As irmãs todas 
falaram que eu era doido. “Você é doido de falar isso com padre!” Mas padre o 
quê? E o que é que eu fui fazer lá no Maranhão... foi pra estudar? Eu viajar 73 
horas pra estudar e chegar aqui... resumir? Não. A gente estudou lá foi isso! 
Estava próximo do ano 2000, todo mundo tinha medo do ano 2000, que ia 
acontecer isso, aquilo outro... a gente foi lá... e... e a igreja católica que falava 
muito em união das religiões, fazer uma só. A gente foi lá em São Luis do 
Maranhão e viu lá e eu falei: não tem união, é cada um na sua mesmo! O padre 
quis... mas eu fui lá e vi. Não tem não. Então lá tinha o quê? Religiosos de todo 
jeito. Não tem. Todo mundo com medo do ano 2000...  não vai acontecer nada 
no ano 2000 não, gente, vocês estão com medo à toa! Ganharam dinheiro aí, 
alguns religiosos vendendo velas, falando que aquela vela era benta... e que no 



ano 2000 ia ter dilúvio, aquele negócio todo...  eu falei: não, não tem nada não. 
O padre falou: ah, então é assim? Eu disse: É! Não vai juntar religião nenhuma! 
Pelo que eu vi lá não! E, realmente, nós estamos há 11 anos... não aconteceu 
nada, e não ajuntou nada, e não vai juntar... cada um na sua! 
Lucimara – O senhor exerce alguma função dentro do Raízes da Terra e 
do grupo de congado?  
Sr. Nivaldo - Dentro do grupo de congado mesmo, não.  Então a gente é uma 
associação, a gente organiza a festa. Mas nós não temos uma banda de 
congado, inclusive está pra sair agora uma banda de congado. Mas nós não 
dançamos o congado... agora, dentro do grupo de inculturação, a gente já 
participa corporalmente. Já dança, já canta, participa, mesmo! Né, e no 
congado não... a gente organiza os festejos. Chamando os grupos da direita, 
da esquerda, de um lado e de outro, então somos responsáveis por aquela 
festa, mas também não somos dançantes. Nem... é... igual a Efigênia também 
nunca foi dançante... a mãe dela também era organizadora, nunca foi 
dançante. Agora o pai dela era dançante! Por sinal, faltou alguma coisa dele 
estar passando é... pra elas, para as irmãs, que elas são três irmãs, né. E... 
então ele deixou... porque aqui também não tinha muito interesse, na verdade, 
não tinha nada!... a gente tinha até um pouco de medo... então faltou é... ele 
passar alguma coisa... conforme a gente tinha um senhor também que era um 
baú, um baú de conhecimento! [enfático] sobre a cultura afro, sobre a cultura 
do negro, do congado... quando a gente acordou, ah... vamos gravar isso.... o 
homem puf, morre! Levou tudo que sabia! E era um baú! Era negro, daqueles 
de olho vermelho, então ele falava assim: “Eu sou nego do “oi vermei, eu jogo 
feitiço mesmo”, todo mundo tinha medo dele, mas o que você quisesse saber... 
da cultura negra, ele mexia lá no fundo do baú... se quisesse saber de uma 
folha, ele dizia: “isso aqui serve pra isso.” Um baú de conhecimento! [enfático] 
Quando a gente quis acordar, que a gente foi lá na faculdade, que... na época 
era Fundação... era FUNREI e a gente foi levar ele lá, a gente trabalhava com 
os estagiários... vamos levar lá porque o fulano é assim assado, né... preparou 
daqui, preparou de lá... o homem paf, morre! [Lucimara - Qual era o nome 
desse senhor?] Luis Santana. Então deixou filhos aí... [Girlene - Ele morreu 
com quantos anos mais ou menos?] ah, eu não tenho ideia não. [Lucimara - 
Tem quanto tempo que ele morreu?] Tem mais de cinco anos. Ele tinha uns 
60 anos? Ah, tinha! O povo até brinca, preto quando pinta, põe cento e trinta! 
[ri] então, ele era daqueles negros mesmo que... sabia muita coisa da África, 
artimanha, na parte... é... é... do congado, como eu falei, né.... o congado ele é 
místico, né. Então ele tem as suas façanhas, ele tem as suas partes, é 
importante dizer... mística, religiosa e mística... é...  mágico, o feiticismo... 
então o congado, tudo isso ele tem. Portanto, o congado em si... [silêncio] é até 
perigoso! É, você tem que ter uma preparação!  
Girlene -Deixa eu perguntar ao senhor, quando foi a primeira vez que o 
senhor ouviu falar de congado? 
Sr. Nivaldo – Eu era criança! Criança com 7 anos, porque só tinha uma banda 
de congado aqui, em São João, porque era lá do Tijuco... era um tal de Antônio 
Carlos, por sinal também muito sabido na arte, na magia é... era única coisa 
que tinha aqui. E a gente tinha medo dele porque ele era um negro dos olhos 
vermelhos e revirado, tinha o olho revirado, e tinha as pernas tortas então eles 
chamavam ele... as pessoas não chamavam ele, mas diziam:  “esse aí e o 
saci!” [fala sussurrado] Então diziam assim: sabe por que que ele tem a perna 



torta assim? É que ele bateu na mãe dele , e a gente era criança né, então a 
gente tinha muito respeito por ele! Mas era o único congado que tinha. 
Girlene - E o senhor entrou quando? 

Sr. Nivaldo – Na associação... Porque a minha tia fazia a festa acontecer, mas 
a gente não. A gente ficava de longe. Portanto ela morreu, e o congado 
também. Ficou 10 anos parado! 
Girlene - Desde novinho o senhor tinha vontade de participar? 

Sr Nivaldo - Não. Não. Tinha medo. Ah... o congado era terrível! Mesmo em 94 
quando a gente fez o congado do São Geraldo, o pessoal daqui não participava 
não, ficava com medo. Ia tudo na esquina olhar de longe. É... era bonito, 
bonito... quer dizer, tem as suas magias... mas só quem está por dentro é que 
sabe quais são essas magias... quer dizer todos que estão dançando ali, todos 
preparados! Estão todos preparados... o capitão é o responsável! Então ele 
tem que preparar todos os seus companheiros. Ele tem que saber cantar, ele 
tem que ouvir o que que você está cantando... e interpretar... e o outro mesma 
coisa, tem que saber cantar, saber o que que ele está cantando pra interpretar. 
Há uma guerra de nervos entre eles, e às vezes sim, às vezes não.  Então tem 
as suas malícias... o sincretismo... as suas magias, né. Portanto ele é profano, 
mas associado é.... à religião, então os dois caminham juntos... aqui a única 
igreja que abriu as portas pra gente fazer uma missa inculturada, foi a igreja de 
Matosinhos! Nós somos os pioneiros em fazer missa incultura em Matosinhos. 
E até hoje ela dá problema! Até hoje... hoje a missa inculturada é... é... é... a 
CNBB autorizou... eu tenho até os papéis aí... autorizou a se fazer essa 
celebração. Porque o índio pode fazer a celebração dele, o japonês, o italiano, 
todo mundo pode fazer a sua celebração de acordo com sua cultura. O negro 
vai fazer não pode... aí... pois é... se a religião católica, não tivesse segurado o 
negro quando ele chegou no Brasil, porque quando você muda de um país ou 
de uma cidade pra outra, você chegando lá, você vai procurar a sua 
religiosidade! Você vai perguntar onde tem isso, um terreiro ou uma igreja 
católica ou igreja de gente crente, evangélica, a gente qualquer coisa vai 
procurar... né, então o negro chegou e ele não era católico! O negro não era 
católico, então chegou aqui trocaram ele de nome, batizaram ele com outro 
nome... e desagregaram ele, então como você era lá do.... do... por exemplo, 
de Cabo Verde, lá fala português, chegando aqui.. o que eles faziam 
“desirmanavam”... pegavam marido botava pra lá, pegava mulher botava pra cá 
e foram fazendo assim.... e colocavam você junto com outros... com outras 
línguas. Pra você... não ter comunicação... então marido, mulher, irmão, irmã, 
perderam tudo... né. Então, e todo mundo recebia o nome de acordo com o.. 
o... santo do dia, se hoje era dia de São Pedro, vai chamar você de Pedro, se 
era de São João, vai te chamar de João e depois o fazendeiro colocava o nome 
do fazendeiro pra você. É onde uma pesquisa do porquê dos Neves! Porque 
dos Neves. Então a gente já conseguiu alguma coisa, alguns sobrenomes, 
porque alguns sobrenomes... mas vem oriundos lá de trás que são os 
fazendeiros... os sobrenomes estão até hoje... 
Girlene - O senhor já ouviu falar de Maria Herculana das Neves? 
Sr. Nivaldo – Não. Maria Herculana, não. [digo que foi esposa de Américo dos 
Santos e que cheguei a procurá-la, relacionando o sobrenome Neves a outros 
conhecidos e digo que então, como ela era mulata, não devia ser o mesmo 
Neves] é o mesmo Neves porque D. Lucas era negro, Tancredo também era 
negro, e... a gente foi descobrindo, os Viegas também eram negros.... é, os 



Viegas também eram negros! Foi nessa... Terra de Livres que a gente 
trabalhou durante um ano, que mostrou isso... a gente naqueles dias, acabou 
de descobrir...foi na Terra de Livres que mostrou, aquela negra imponente, 
bonita [enfático], cheia de jóia...  Pois é... a gente veio descobrir que o centro 
da cidade, ali na rua Marechal Deodoro, quem morava ali eram negras. Que do 
outro lado eram as prostitutas. Na rua Marechal Deodoro, naqueles casarões 
ali... como os portugueses moravam com as negras, então eles foram embora 
e deixaram esses casarões com elas! Só que depois, foram todas enxotadas. 
Eram negras, sem marido, e... e do outro lado tinha a zona boêmia, que 
também tem uma história também, com a religião católica, que é a igreja do 
Carmo né.... que tem duas torres né... e uma torre tem um sino, a outra não 
tem. Então foram pesquisar e viram porque que não tinha do outro lado, o 
esquerdo? [Senhor Nivaldo diz que não havia para não acordarem as 
prostitutas que moravam na rua de baixo] E na outra rua o que é que tinha? 
Muitas negras, sem maridos, morando naqueles casarões!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Transcrição da entrevista realizada pela mestranda, Girlene Verly com 

D. Vicentina, integrante do Grupo de Inculturação afro-brasileiro Raízes da 

Terra, em 5 de maio de 2011.  

Girlene - Qual é o seu nome completo? 
D. Vicentina – Vicentina Neves Teixeira. 
Girlene - Data de nascimento da senhora? 
D. Vicentina – 11/07/1950. 
Girlene - A senhora tem irmãos? Quantos? 
D. Vicentina - Tenho, bastante irmãos...Meu pai e minha mãe tiveram dois 
casamentos. Então minha mãe casou muito nova, com 13 anos e não teve 
filhos. No segundo casamento ela gerou 3 filhos, Maria, Vicentina e João. E 
meu pai vem de um casamento também, a mulher faleceu, deixou 8 
filhos...então a minha mãe viúva casou com o Sr. José Neves Teixeira nascido 
em Piedade do Rio Grande. Minha mãe veio de... de Coqueiros... e parou em 
Coroas. Hoje Coronel Xavier Chaves... e ainda tem alguns vivos, tem dois 
meses que o mais velho, com 84 anos faleceu, dos irmãos.  
Girlene - Qual é o seu estado civil da senhora? 

D. Vicentina – Eu sou mãe solteira. Tenho 5 filhos. Tenho 5 netos.  
Girlene - Qual a sua profissão da senhora?  

D. Vicentina – Olha, sempre fui doméstica. Com 13 anos eu... já comecei a 
trabalhar em casa de família. E depois com a vinda dos filhos eu comecei a ... 
profissão de lavadeira, né?. E até pouco tempo eu...  fazia isso. Depois 
trabalhei 15 anos aqui na igreja do São Geraldo, como funcionária, né? E 
depois trabalhei 2 anos e 7 meses na prefeitura, na articulação comunitária, na 
gestão do Sidinho. 
Girlene - E a senhora nasceu aqui em São João? 
D. Vicentina – Interessante, nasci aqui em São João, nessa mesma rua, só 
mudou o número. 
Girlene – E a senhora estudou aqui? 

D. Vicentina – Sim. Estudei até a quarta série numa escola que não existe 
mais: José da Costa Rodrigues, perto do Colégio Nossa Senhora das Dores. 
Girlene - Era uma escola pública? 
 D. Vicentina – Era a escola mais pobre de São João del-Rei. 
Girlene - E apesar de pobre ela mantinha alguns grupos... grupos de 
teatro, dança, algum folclore? 

D. Vicentina - É interessante que não. A gente nem ouvia falar em .... algumas 
manifestações. Ouvia falar em coroação. Coroação de nossa Senhora, no mês 
de maio. 
Girlene – E a senhora participava das coroações? 

D. Vicentina – Não, eu era muito acanhada. E a gente veio... de uma raiz que 
nada a gente podia. Até tem uma história interessante... que numa dessas 
coroações na escola, eu falei com minha mãe ... eu queria... eu queria ser o... o 
anjo pra estar coroando Nossa Senhora. E aí minha mãe como já era 
subjugada como negra... e que não tinha lugar nenhum pra ela , ela falou assim 
comigo: “Já viu anjo negro?” Preto, naquela época não existia falar negro. 
Preto. “Já viu anjo preto? Deixa de ser boba menina, você não pode ser anjo 
não.” E isso deixava a gente assim muito caída... mas nem deixava (impedia) 



da gente bater palma e emocionar na escola, né? E era isso que a gente 
participava, mas de teatrinho nunca, que eu me lembre. 
Girlene – E fora da escola, na família, na rua, ou no bairro, que tipo de 
lazer vocês tinham? 
D. Vicentina – (silêncio) É saudosismo, né? Mas como era bom e a gente não 
sabia, as crianças de hoje não sabem... que tinha uma igrejinha velha aqui, a 
igreja de São Geraldo, que à noite, a gente com adultos, a gente brincava de 
roda, a roda era tão grande que dava pra abraçar a igreja. Interessante. E a 
gente fazia carnaval de bate-lata no meio da rua.... acho que já tinha ouvido pra 
essas coisas, né... pra batuque... E fazia várias coisas, é... cozinhadinho, 
aquele negócio de cada um levar uma coisa... mesmo o que já tava pronto pra 
gente partilhar aquilo. Era muito interessante a brincadeira da roda... à tardinha 
depois que a gente já tinha feito tudo dentro de casa, a minha mãe deixava a 
gente pular corda. Porque não podia ficar na rua. Não tinha nada no lugar, não 
tinha aquele costume de rua... à tarde podia juntar com as colegas que ia pro 
colégio junto...  aí a gente ia pular corda, sabe?  E a gente não tinha essa 
corda de hoje de... de cisal, A gente tinha é corda de cipó... que a gente ... 
enquanto criança a gente buscava lenha, né, lá no ribeirão, muito longe, pra 
serra, a gente trazia um cipó muito forte, ali dava pra gente fazer gangorra e 
dava pra pular corda, trazia até pra fazer bambolê. De repente não tinha muito 
nó no cipó, fazia bambolê (...) as pessoas mais velhas daqui do lugar tinham 
uma coisa, o costume de contar causo, né? ... então a gente sentava na grama, 
na porta da sala e as pessoas começavam a contar muito caso de 
assombração... umas coisas que punham medo, né? E sempre ali junto com as 
crianças tinha um adulto.  
Girlene - Eu posso dizer que a senhora e sua família sofreu algumas 
influências, seriam a música e a contação de história, com certeza? 

D. Vicentina - Sim. Interessante... a gente tinha, por aqui ainda existe uma 
casa.... reformada, mas é aqui nessa baixada, perto da casa da Ginica, ali tinha 
uma ponte de tábua, não existe mais ponte, mas ficou a ponte. Então tinha a 
casa de um senhor que ele fazia um baile todo domingo a partir da 1h da tarde, 
baile de sanfona... tinha, tinha um senhor que tocava clarineta, né, e tinha um 
pandeiro... então tocava ali na parte da tarde até umas seis horas e as mães 
levavam a gente pra dançar. Interessante que a gente podia estar descalço, 
que a gente dançava assim mesmo, a gente tava brincando, a gente se 
arrumava...  punha uma fita no cabelo, o cabelo sempre trançadinho... com a 
fitinha no cabelo e ia para esse baile no domingo. De repente, de vez em 
quando, em várias ruas tinha baile. 
Girlene – E nesses bailes ia todo mundo, toda classe social, toda idade, 
homem, mulher? 
D. Vicentina – Não, classe social não, né, porque era coisa bairrista... de 
vizinho, mas é... de idade senhores, senhoras, mocinhas, crianças, todo mundo 
junto ali. E o que que servia? Quando não tinha quentão, tinha a pinguinha e 
quando não tinha a pinguinha... isso pros adultos! Tinha também café com 
biscoito e broa. Interessante! Eram muitas pessoas que por aqui tinham forno, 
aquele forno de cupim, então fazia sempre a quitanda. Eles falavam: “tem que 
fazer a quitanda pra dar café ao pessoal.” E fazia quitanda, ou então, quando 
era... de repente falava que era um cozinhado. Mas era um cozinhado de muita 
gente. Então fazia macarrão com carne de panela, tutu, essas coisas tudo 
tinha, às vezes a gente comia até na folha... porque não tinha mais pratos, 



sabe?. Aquela comida simples, mas que todo mundo chegava e comia aquilo 
ali, né? Muito bom! Eu...  tenho ... muita saudade do passado que, apesar de 
muita coisa, apesar de eu não falar como eu falo agora e... não ter um 
pouquinho de.... conhecimento, né? Porque...  de cultura como falam, porque a 
gente aprendeu que a pessoa culta... quando meu pai falava assim: ... é ... “seu 
fulano é culto!” Era uma pessoa sábia! 
Girlene - Estudada, que lia muito... 

D. Vicentina - Que lia muito, que sabia falar em público. E é interessante que 
com o passar do tempo a gente vai aprendendo um pouquinho e passa a falar. 
Girlene – Quando havia essa contação de história alguém costuma 
encenar... o que estava sendo contado? 

D. Vicentina – Não, interessante que... não tinha essa...  cena.  
Girlene - Então não tinha a participação do teatro na comunidade de 
vocês de forma alguma? 
D. Vicentina – Não. Aí com o passar do tempo, nos meus doze, treze anos, eu 
lembro que tinha um teatro... aqui no salão do São Geraldo... já tinha 
construído o salão, quando uma senhora que era até tia do meu pai, olha só, 
tia do meu pai, e ela era zeladora da igreja de São Geraldo. Dona Doninha, ela 
chamava Matilde, mas todo mundo... Doninha. Ela era cantora lá nas Mercês. 
Então ela participou de um teatro aqui que eu... ah... me foge na memória, eu 
sei que tinha bacia... umas coisas, o que que se tratava mesmo, diretamente... 
mas já teve isso aí. 
Girlene – A senhora participava? 

D. Vicentina – Não. Não. 
Girlene - Quem participava, a senhora lembra? 

D. Vicentina - [silencio].... a D. Doninha... [silêncio] tinha uma madrinha minha, 
Iracema, que até era minha prima, que já faleceu há muitos anos, que cantava 
na orquestra junto com ela. D. Zulmira já faleceu também... 
Girlene – Tinha negros, brancos, mulatos...? 

D. Vicentina – Não... Tudo misturado. Tinha uma Dona que chamava Isa... 
então muito risonha, era branca,  parente muito longe, muito interessante... já 
tinha essa mistura, não tinha esse referencial: negro, afro-descendente... índio, 
amarelo, verde... não tinha ... as pessoas nem se identificavam. Minha mãe era 
uma pessoa que não gostava de contar histórias. Meu pai já contava, minha 
mãe não gostava nem de contar a história de onde ela veio, a minha avó... 
diretamente de onde que ela veio... conheci ela trabalhando aqui em casa de 
doutores, aqui... e sempre... como se diz... a quitandeira! Ela era quitandeira na 
casa dos doutores... a minha vó, mas minha mãe não gostava de contar 
histórias. Agora meu pai era uma pessoa que, às vezes, a gente até dormia 
porque ele tinha aquela mania da roça. Ele tinha uma lata pra colocar brasa, na 
cozinha... no tempo do frio... no tempo do calor a gente conversava assim 
mesmo e era sempre na cozinha... acabou a janta, arrumava tudo aí a gente 
sentava. Depois que ele ouvia a hora do Brasil, que era a hora sagrada dele, 
ninguém podia conversar em casa... aí ele sentava pra contar caso, pra gente. 
A gente chegava até a cochilar, né? E... e.... quando era tempo do frio, ele 
punha a lata de brasa no chão, pedia a minha mãe pra fazer um chá, que era 
congonha... pra gente dormir. “faz uma congonha aí pra gente”, Cecília. Aí 
minha mãe fazia a congonha, de vez em quando ela refazia aquela brasa que 
ia apagando... e ali ele contando os casos pra gente, e contava do pai dele, da 
minha avó, né, como que ele chegou aqui em São João, porque eles tinham 



um pedaço de terra, depois ele, pra vir pra cidade, vendeu tudo que tinha e 
chegou aqui com um carro de boi cheio de abóbora, foi a herança que ele 
trouxe de Piedade. E 9 filhos, um filho dele morreu aqui com dois anos, a 
mulher também adoeceu... e logo faleceu... e ele contava esse trajeto pra 
gente... porque tinha muitos contos que ele contava rindo, de ele pequeno 
ainda, entre sete irmãos, todos os irmãos foram mordidos na perna por 
cascavel e ninguém morreu. [continua contando sobre outras histórias do pai]  
Girlene – Aqui costumam vir muitas companhias de circo e teatro vocês 
iam assistir? Por quê? 

D. Vicentina – Olha, é interessante... que a gente foi ao parque e já era moça. 
Tinha um parque aqui... onde hoje é o salão do São Geraldo... no pasto, como 
dizem, né? Um parque muito estragado, muito ruim, mas a gente se arrumava 
para levar os meninos.  
Girlene - E no centro vocês costumavam ir? 
D. Vicentina - Quase não ia. 
Girlene - A senhora ouvia alguém dizer que frequentava? 
D. Vicentina – Não. Porque era um mundo assim: meu pai contava que foi ao 
cinema uma vez... depois que veio pra São João... e uma vez no carnaval e 
não gostava que a gente ia não. Eu me lembro do primeiro carnaval que eu fui, 
eu tinha dez anos...  então fui com moça daqui da comunidade, eu era menor, 
eu me perdi na avenida, olha ali, se tinha jeito! Porque não tinha costume de 
sair na rua... porque nossas lâmpadas aqui eram muito pouquinhas, quase que 
lamparina, era luz da prefeitura, que apagava às 9h, então a prefeitura 
desligava lá, então era um deserto, [incompreensível] porque aqui era o lugar 
do trabalhador da fábrica. Então o pessoal descia na luz da lua. [continua 
contando do medo que passou... sobre as pessoas estarem de máscara...o 
lança perfume...] 
E aí depois quando a gente já pôde ir à avenida, né? Com 16, 18 anos, mas 
com horário de sair de casa, 7h, e ... quando desse... o sinal do quartel, do 
clarim, de recolher.... a gente tinha que estar em casa! E tinha aquela coisa dos 
rapazes ficarem dos lados, assim né [faz o gesto], então a gente ficava 
passando pra lá, pra cá, como se estivesse escolhendo, a vitrine que estava 
ali... dava mais era soldado, que era o dia que eles tinham pra passear mais na 
avenida, era no domingo. Então pra nós aqui do morro também tinha o toque 
de recolher, se a gente não estivesse com um adulto, a gente não podia ir a um 
baile. Não é que alguém ia barrar... mas era a ida e a volta. E pra impor 
respeito. De repente todo mundo vinha de namorado, ou de mão dada ou 
conversando, sem dar a mão, porque as mães não gostavam nem que desse 
muito as mãos, mas... tinha um adulto junto. Aí vinha entregando: “D. Cecília!” 
suas filhas estão entregues... levava até na porta! Então era muito interessante 
a convivência, isso pra mim eu falo que era uma convivência de família, né? A 
partilha! A gente não tinha muro, tudo era cerca de arame. Se eu precisava de 
um fubá, de um pó de café... passava com um [incompreensível] debaixo da 
cerca e: “Dona fulana, minha mãe mandou pedir isso assim assim pra 
emprestar... sábado dá”, porque sábado todo mundo descia pra fazer compra. 
Então todo mundo... era aquela troca, matava muito porco... todo mundo 
dividia... é.... cacho de banana, é o que colhia.... tinha aquela troca... e as que 
tinha aquele forno, como eu falei, no dia que fazia a quitanda, saía distribuindo, 
punha na cuia: “repara não, só pra senhora provar!” Era uma amizade, muito 
bonita, sabe, que a gente tem saudade!.... e a liberdade! Porque a minha mãe 



mandava eu lá perto do hospital. Com 13 anos eu ia, descalço... sem medo de 
nada. Ela falava: “passa por aqui, por aqui, por aqui, por aqui.” Pra pegar 
trouxa de roupa, que ela era lavadeira. Aí eu vinha com aquela roupa e: “passa 
em tal lugar e compra torresmo”... ali onde é o posto da Geraldina, perto da 
rodoviária antiga... “passa ali e compra torresmo”, aí eu passava... “não demora 
muito que eu vou cuspir no chão”, era terra batida, “se secar, vai apanhar!”.  
Girlene – D. Vicentina, a senhora já ouviu falar de Américo Álvaro dos 
Santos? 
D. Vicentina - ... [Dou algum dados sobre ele, sua família, o nome dos filhos, da 
esposa, mas ela não se lembra.] 
Girlene - E sobre Antônio Guerra a senhora já ouviu falar? 

D. Vicentina – Também não. 
Girlene - Um dos fundadores do Clube Teatral Artur Azevedo, a senhora já 
ouviu falar desse teatro? 
D. Vicentina – No Artur Azevedo, eu fui muito ao cinema, lá! [Girlene - Assistia 
aos filmes?] 
Muito! E naquela época a gente gostava muito de filme assim, selvagem, né? A 
gente gostava muito de... de... Tarzan! Onde tinha Tarzan a gente ia. 
Girlene - Quem ia com a senhora? 

D. Vicentina – Sempre colega, mas aí foi quando a gente já tava moça! A gente 
sempre juntava colega. No dia que todo mundo recebia do serviço, das casas 
de família, dos empregos, “vamos deixar um dinheirinho pra ir ao cinema, o dia 
que tiver um filme bom a gente vai!” 
Girlene - E o dia que tinha peça de teatro vocês iam? 
D. Vicentina – Não. É interessante! Sabe que essa coisa de teatro... agora há 
pouco tempo... agora!... volta e meia eu tenho ido lá. Tem alguma coisa, grátis, 
eu vou! Então muitas das vezes a gente entra até de intruso. Quando foi um 
dia, uma pessoa muito conhecida!... dá aula de dança, faz teatro, música, é 
cantor... eu ouvi aqui no rádio, ôpa, tem uma coisa lá no teatro,... eu cheguei lá 
porta, a pessoa me parou e falou: “Ué, o que que você tá fazendo aqui?” Eu 
falei: por que, eu não posso entrar, não? “Não, a entrada é livre... mas que 
milagre é esse?” É porque eu estou tendo tempo agora e eu ouvi, então 
interessei. Mas a pessoa ficou assim! Como se diz, a gente não vê essa 
pessoa em qualquer lugar... sempre nos lugares que precisa estar, né? Que 
tem muita coisa que a gente perde, muitas vezes é um dia que a gente está 
trabalhando... se acontece alguma coisa na casa, né? Um precisa ajudar o 
outro... então... até mesmo disposição, ah, hoje não tô a fim de ir em nada não! 
E quando é pago, é falta de dinheiro! Porque nossas finanças, nosso trabalho 
não dá pra muita coisa! 
Girlene – Então agora vamos falar dos movimentos que podem ter vários 
nomes, quais movimentos negros já existiram em São João del-Rei?  

D. Vicentina - ... Bom...até aqui... que eu participei, que eu sei... deve ter havido 
outros, já existia, até antes de eu nascer... uma banda de congado das mais 
velhas, a não ser a do Rio das Mortes, mas eu falo dentro de São João del-Rei, 
porque a do Rio das Mortes parece que tem uns 200 anos pra mais, que é de 
geração, em geração, passa mesmo só dentro da família. E, aqui em São João, 
a primeira expressão que eu sei de banda de congado foi o da família do Seu 
Luis Santana, o filho dele, hoje é o chefe de uma das bandas de congado do 
bairro São Dimas. De longa data, que passou do pai do Sr Luis, com os 
irmãos... Mas falando desses grupos de negros, né, que se falava preto, já 



existia sim. Do lado de lá já existia coroação de rainha na igreja do... Nossa 
Senhora do Rosário... que é uma coisa que nunca atingiu nós negros, aqui do 
bairro. Era uma coisa muito centralizada... elitizada que se fala, que não tem 
expressão nenhuma, não tem o nosso rosto. Que dizer que naquela época, já .. 
já existia. Há duas gerações passadas já existiam esses movimentos... de 
negros... que seria essa banda de congado. E isso aí é uma coisa verídica, 
porque tem sobrinhos de pessoas que fundaram essas bandas, tem netos das 
pessoas que fundaram essas bandas... que hoje ainda são existentes com 
outras pessoas. Quer dizer que já existia esses movimentos negros. Agora... 
é... depois de uma caminhada muito grande.... porque eu tinha pavor de 
congado! Tinha medo! E a minha mãe adorava! A minha mãe, a mãe da Ginica, 
a mãe da Ginica era a... a coordenadora da festa do congado aqui do Rosário, 
com a irmã dela, falecida, mãe do Nivaldo... e... foram me chamar pra ser 
rainha. Eu tive pavor! Eu fui porque minha mãe...”Nossa Senhora do Rosário, 
você não aceita não, tem que ir!” eu me arrumei muito bonita, fiquei chique 
mesmo! Uma negra enjoada! Não foi de vestido rodado, essas coisas, noiva de 
bolo, mas eu fiz o meu papel, foi muito interessante. Foi a única vez. Mas 
quando os congados apareciam, eu não abria a porta! Eu gostava de folia de 
reis e não gostava de congado. Com o passar do tempo, né, a gente vai 
inculturando... porque aí conheci, aqui em São João del-Rei, o professor Luis 
Ezequiel, junto com aquela senhora poderosa, Zezé Cassiano! Junto com o Dr 
Nilo Maciel [mais ou menos isso].... falecido, né! Eu estava até procurando um 
documento dele pra te mostrar, mas eu não sei onde que eu guardei... e 
pessoas assim... de peso. Tinha enfermeiras, tinha pessoas ... de peso que 
formaram o primeiro grupo em São João del-Rei, Grupo MOSCAB... um grupo 
muito forte, fazia muito agito! Não só na parte da cultura, mas também na parte 
da.... da... política! Ali tinha sindicalista, tinha pessoas assim... fortes! E eu fui 
em várias reuniões. De lá mandaram que eu voltasse pra minha terra de 
origem. Porque as reuniões aconteciam lá na escola...  Dr. Cleber, no Tijuco... 
todos os domingos tinha reunião de 9 ao meio dia. E eu tinha dois filhos 
pequenininhos. Aí, “Olha, nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma 
reunião aqui e outra lá.” Você vai organizando no São Geraldo...  E a gente 
começou a chamar as crianças, no salão, na época... punha música no alto-
falante, as crianças dançavam e faziam recorte de revistas... e trancinha no 
cabelo... e a coisa foi acontecendo... “fica por aqui, que nós vamos continuar lá, 
de vez em quando a gente encontra”... e a ideia foi... todo domingo a gente 
fazia uma brincadeira... e depois a gente começou olhar alguns papéis falando 
sobre negro ... umas cartilhas que haviam sido doadas... daquela época até no 
mimeógrafo, que eles passavam uns documentos pra mim e a gente começou 
a trabalhar... depois, como eu era muito ligada a algumas pessoas da 
comunidade, me chamaram pra fazer parte de um grupo, uma ala progressista 
da igreja católica... que são as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). A 
referência minha com a D. Terezinha está aí, né! Nas Comunidades Eclesiais 
de Base, então eu conheci a D. Terezinha, ela já tinha caminhado muito nesses 
projetos de igreja... e as companhias me resgataram... porque eu estava 
afastada de tudo... [continua contando sua experiência na CEBs que a levou ao 
Rio Grande de Sul, num grande encontro internacional, que e a provocou a 
participar mais ativamente com o trabalho de inculturação, conta de uma 
celebração sincrética com a presença de pessoas (sacerdotes) de várias 



religiões. “Aquilo me assustou, eu só não caí pra trás!”, então ela pega um dos 
documentos para mostrar que foi em 92 depois de eu perguntar a data]  
D. Vicentina – Foi muito interessante, aí já não era mais só o MOSCAB, parece 
que foi uma descoberta, abriu uma cortina... foi uma descoberta muito boa! 
Tinha um padre... do Rio de Janeiro e ele começou a escancarar umas 
coisas.... [conta mais sobre ele] e ele disse que a gente não tinha que ter medo 
de ser negro e nem vergonha. Eu tinha vergonha... te falo de coração, tinha 
vergonha. Eu ia no espelho, olhava meu nariz, que nariz chato, olha como que 
eu sou, olha meu cabelo! E não sei o quê... então eu tinha resistência. Eu não 
tinha vergonha da minha mãe porque ela era pequenininha e pretinha! Ela não 
punha sapato! Paninho na cabeça, mas negra mesmo! Eu não tinha vergonha 
da minha mãe, mas na hora que foi... as descobertas, né... Porque a gente sai 
da escola e vai descobrindo... vai achando que o outro é que tem a pele clara 
que veste bem, que mora lá no centro, e não sei o quê, é que tinha valor, então 
a gente vai ficando mais acanhado... quando adolescente, isso acontece até 
hoje. Mas a gente descobriu um pouquinho de... eu falei: é!...... muito 
interessante, eu não era de ir em terreiro, de procurar nada disso, eu só sabia 
que eu tinha medo de congado. O congado pra mim já era um espiritismo 
daquele horroroso! Eu quase não entendia o que eles cantavam... e por causa 
das caixas... então quando saí de lá... cada um veio com um compromisso! De 
levantar sua cultura... no seu local! ... Eu falei e agora?!... pra quem não 
entende nada, o que nós vamos fazer? E o MOSCAB foi esfriando... já era de 
vez em quando, de vez em quando... aí a Zezé: “Vicentina nós precisamos 
fazer uma missa pra aproveitar tudo aquilo que você trouxe do Rio Grande do 
Sul!” Nós vamos fazer. A primeira missa inculturada que teve nessa grande 
São Geraldo, menina, abalou a terra! Eu tomei nome de tudo quanto podia...” 
Ué, foi aceito, tinha um padre... Raimundo que aceitou fazer a missa porque ele 
já estava trabalhando isso... lá em Resende Costa!  Então ele veio, fez uma 
missa muito bonita, e nós fizemos farofa, não sei o que lá, e festejamos! 
Quando foi no outro dia, 20 de novembro... e as fotos ficaram tão lindas que... 
sabe, perdeu o rumo... e depois a gente continuou fazendo um trabalhinho... 
logo veio a ideia da família da Ginica porque as... mães deles já tinham 
falecido, da Ginica  e do Nivaldo, quem sabe agora a gente vai resgatar a 
associação de congado? “E... Vicentina, quem sabe você faz um grupo aí 
dessa missa que teve? ”Vou fazer! E começamos com 53 pessoas, e era 
assim, muito bem visto pelo padre Ilário, a gente começou a fazer parte da 
coordenação dos Salesianos... ia pra Cachoeira do Campo... Barbacena... a 
gente estava sempre com o Padre Ilário... e outros padres. Então foi uma 
coordenação legal... Mas!... aí foi tendo uma não aceitação. Até no começo 
estava lá nas reuniões, dos padres, não fazia uma referência com... é... uma 
dificuldade em aceitação... os afro-descendentes com religião de matriz 
africana.... estava todo mundo bem! Então tinha padre que dava depoimento 
que foi ao terreiro lá na Bahia pra aprender isso, aquilo... pra tomar bênção da 
Mãe Menininha... então até aí estava legal. Depois, a coisa foi mudança de 
direção, enquanto o padre Ilário estava com a gente, a gente chegou até a 
fazer apresentação em Barbacena lá para os padres... em Cachoeira do 
Campo, fizemos muitas apresentações para os salesianos... No ano 2000... 
nós participamos da missa da noite da Páscoa na paróquia D. Bosco, e teve 
paroquianos que falaram que se a gente voltasse lá com aquele grupo de 
macumba, que não iria mais à missa. Aí já começou a não aceitação, um 



retrocesso, fazendo uma referência muito ruim, por causa das tochas de 
bambu, por causa de uma timba, porque a gente não tinha nem atabaque! 
Essas timbas de tocar pagode, tinha essas coisas... já estava nesse nível...e as 
roupas coloridas, por causa do dançar, né! David dançou e outros dançaram... 
Eu dancei, muitos dançaram... (...) 
Girlene - A senhora já ouviu falar da semana santa dos mulatos? 
D. Vicentina – Não. [tento esclarecer, mas ela não conhece, falo de Antônio 
Gaio que ela recorda como seu professor de pastoral] 
D. Vicentina – É interessante quando falam que a gente não vai em busca... até 
na biblioteca municipal, quando... teve.... teve... um projeto pela prefeitura e... 
nem foi um projeto... foi na semana da mulher, ia ter um acontecimento lá na 
biblioteca municipal... então que eu perguntei à moça que estava recebendo a 
gente lá: a gente pode vir aqui... assim.... a vontade, pra ver os livros? O que é 
isso minha senhora? Isso aqui é aberto à população, a senhora pode vir aqui... 
pesquisar, tal, tal! Até então, como se diz, “isso não é pra gente!” se está 
guardado, deve ter dono, então a gente ficava muito arredio a certas coisas 
porque a gente aprendeu muito a ouvir o não! Aqui não pode, aqui não! Aqui 
paga! Sabe? Então a gente fica muito arredio. Agora é que a gente vai ficando 
muito... à procura de... muita coisa, participando... alguns convites, mas então... 
onde que a gente parou?  
Girlene - Vamos voltar à associação do congado... qual a função da 
senhora na associação? 
D. Vicentina – Bom, eu... existe a Associação de Congado Santa Efigênia, 
Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia, da qual o Nivaldo é presidente, 
Ginica já foi presidente, é, é da família... e eu sempre estive com eles porque 
eles quiseram fundar a associação na época da fundação do grupo. Então a 
gente conciliou, a gente não era parente, mas a gente se dá muito bem! Fez 
um casamento legal! E... então a gente trabalha sempre junto! Eu já fui da 
diretoria também da associação, hoje estou de volta da diretoria, lá... porque 
eles também fazem parte da diretoria do Grupo de Inculturação. Então a gente 
fica assim trocando, só troca de cadeira! Mas os nomes ficam sempre os 
mesmos. Pra não acabar, porque... o amor, a devoção que eles têm, o jeito de 
fazer a coisa, eles têm!...  A gente já fez eleição, colocamos outra pessoa, mas 
que não deu andamento, então teve que voltar... pra minha mão, né. Mas eu 
acho assim, um trabalho gratificante, desde essa época do Rio Grande do Sul. 
Aí estive na escola de pastoral, você falou do professor Antônio Gaio, foi um 
dos professores da parte da.... da.... liturgia, né... porque a gente faz...fazia né, 
missa inculturada, desde quando começou, convidados por 12 anos fizemos na 
missa do Divino, a missa inculturada... quando convidam, também a gente vai. 
Então a gente na escola de pastoral, do professor Antônio Gaio, tinha também 
o nosso saudoso Padre Rogério Cunha, né... que falava da história da igreja, 
até então eu tinha é... eu era, como se diz, eu era católica analfabeta. 
Analfabeta de não saber nada da igreja à qual...  eu estava professando. E 
tinha também o Jairo Braga, o Jairo é um historiador, né... trabalha no IPHAN, 
nossa, gosto demais, considero muito porque.... uma pessoa que.... me 
descobriu, fez com que eu me descobrisse.... né, esse pouco que hoje eu sei, 
eu agradeço... a essas três pessoas... que me ajudaram, me fizeram 
reaprender a reler novamente, porque eu trabalhava demais, eu já tinha 
perdido o jeito de escrever até meu nome! Eu guardo cadernos aí, apostilas, 
que eu não conseguia, eu nem escrevia à caneta, eu só escrevia com lápis. 



Porque a aula que ele dava tinha que escrever, então se eu errasse... eu já não 
sabia mais... você vê, de tanto trabalhar e não praticar ... nem de escrita e nem 
de leitura. Era muito sério isso, Então nessa descoberta, o grupo já são quase 
20 anos de luta com esse grupo... e o grupo tem uns baixos, uns altos... e a 
gente vai, né! É... tantas pessoas que já passaram, uns já faleceram por 
idade... outros saíram porque a saúde não dá... outros já estudaram e foram 
trabalhar fora... outros é porque desistiram, que acham que isso não dá em 
nada... outros porque viram a tarja: “este grupo é de macumba!” ... E porque 
tinha e tem pessoas ligada a religião de matriz africana... que é a Ginica, minha 
filha, do candomblé e também tinha outras pessoas que também desistiram, as 
irmãs da Ginica... e hoje eu sou também, faço parte do candomblé....  
Girlene - A senhora não tem mais ligação com a igreja católica ou 
continua tendo? 

D.Vicentina – Não. Eu não faço mais nada na igreja católica! A gente vai 
porque convidam, como convidaram agora... pra Festa de São Benedito. Eles 
sabem... mas convidaram.... então, pra alguns padres que vão em busca, 
estudam, que vão ver os prós e os contras, não veem nada de mal na pessoa 
que vai dentro de um barracão.... numa roça, numa casa... que cultua... entrar 
dentro da igreja, cantar, rezar, cantar...  tem pessoas que até comungam, mas 
eu acho que isso é um abuso...  um abuso... porque a partir do momento que 
eu fui ser mãe solteira, eu não quis mais comungar. Depois quando eu me 
envolvi com a pastoral, que eu vi que eu fiz um trabalho muito bom, graças a 
Deus, eu não posso reclamar, quem quiser reclamar pode até, mas, de 
repente, por algumas faltas. Mas no momento que eu... com os filhos criados, 
eu .... voltei direto para a igreja, fui fazer 6 anos de pastoral... eu me envolvia 
com as comunidades.... [interrupção na porta e ela volta a contar sobre o 
trabalho na comunidade e como funcionária da igreja, a mudança de padres e 
a vinda do padre Marreco que proibiu a presença do grupo na igreja, no salão e 
despediu D. Vicentina do trabalho. Um dos momentos mais difíceis de sua vida. 
Foi daí que D. Vicentina conseguiu um emprego na prefeitura, tentou dar 
continuidade ao grupo, mas muitos integrantes se afastaram. Então, há três 
anos, resolveu que voltaria a sua religião de sua origem. Ela conta sobre a 
apresentação (visita) dos integrantes da diretoria da associação de congado, 
ao novo padre, este, de imediato, repele D. Vicentina que diz: 
D. Vicentina – Mas padre, como é que fica a situação, então, dos congadeiros? 
É difícil um capitão que não vai num terreiro! Eu já vi um documentário, um dia, 
eu nem sei onde guardei, um documentário que fala de todo o preparo pra 
fazer uma banda de... de congado... como que é todo o processo... essas 
pessoas, não é todo mundo, mas tem pessoa ali que vai a um barracão, que 
vai em terreiro, e isso não impede ele de ter devoção por Nossa Senhora! Não 
impede... aí ele falou comigo: “Não pode ter mistura! Agora, da senhora eu já 
sei!... a senhora pode entrar na igreja porque lá, na igreja, entra todo mundo, 
mas a senhora fica nos bancos mais pra trás...” [e faz uma série de restrições a 
D. Vicentina que diz: “Isso é da idade da pedra!”]  
Girlene – O importante é que a senhora sabe a importância do grupo, o 
que a senhora acha que ele representa para a sociedade?  

D. Vicentina – Olha, é interessante, assim, uma pessoa assim, simples, né, 
com coragem, porque eu não tenho faculdade, não tenho estudo, é... pra tá 
querendo a frente assim de uma coisa, eu digo que é muito importante a nossa 
cultura, a... a religião de matriz africana, a religião católica, as outras religiões, 



todo lugar tem negro, tem branco, tem preto, tem amarelo, né? Mas a primeira 
coisa que eu acho que a gente tem que ser, antes da gente congregar em 
qualquer religião, é buscar identificar... quem sou eu? A minha cultura, cultura 
como ser humano, da minha família, do meu pai, de onde que eu venho?... pra 
eu respeitar aquilo e trazer... um dia o padre Jair falou comigo: “Vicentina, é 
uma pena a igreja católica ter batizado o povo que veio da África!...  Porque 
esse povo já tinha uma religião, já tinha nome.... e deixaram tudo pra trás, 
vieram pra uma religião imposta e fizeram um novo batismo... com outro nome, 
né, sobrenome... E pra mim, eu acho importante, quem me dera, quem me 
dera... eu estar com... com 10 anos pra trás, com mais garra, com mais 
coragem pra subir e descer os morros igual eu subia... procurando pessoas pra 
estar participando... tudo que a gente tinha vontade de fazer que a gente já 
fez... Os grupos de congados que já existem aqui em São João,  que a gente 
sente ajudando a construir, que está aí... lugares que não tinham grupo de 
inculturação como Coroas, então hoje tem um grupo de inculturação muito rico, 
lá...  é, através do nosso trabalho de grupo de conscientização... porque no 
momento que a gente está conscientizando as pessoas, a gente está falando é 
pra gente mesmo... né, tentando resgatar valores,... [incompreensível] ali na 
avenida Santos Dumont, no Matosinhos, uma família que veio lá do Onça, né, 
é... como que chama lá?... São Gonçalo do Amarante.... que eles falavam que 
era o Onça, uma família muito grande, então eles têm uma banda de congado, 
a Banda de Congado São Benedito... então a gente começou foi como grupo 
de inculturação, então tem muitas coisas que já foram formadas, através desse 
grupo; de conscientização, de trabalho, de formação de pessoas.. “ah, fulano 
não quer ir pra escola”.... é, é chamar essas meninas, a nossa chamada pras 
meninas pra querer ser alguém...  ah, eu sou negro posso fazer o que eu 
quiser, eu não tenho valor, então é a valorização... o trabalho do grupo é esse, 
a valorização da pessoa, a auto-estima! E... e buscar a identificação como 
negro.... quem era meu pai, minha avó, então essa árvore genealógica, isso aí 
é o pano de fundo pra nós... porque tem gente que tem vergonha de falar da 
própria família.... e quando você vai buscando valores, contando casos, de 
lobisomem, de descascar cana na porta de casa, de chutar bola de pano e... 
e... e pular corda com cipó, aí você vai vendo uma história, olha os valores aí! 
Então é grande! Eu sempre falo pra minhas filhas, gente que não tem história é 
gente sem raiz... e a gente tem raiz, por isso que a gente está aqui! E faço 
buscar o valor do estudo, pra que elas sejam alguém. Quando a gente chama 
pra, pro desfile de beleza negra, que a gente já fez muitos, né, não só em São 
Geraldo, mas em outras comunidades, [incompreensível] já estivemos na 
prefeitura... aquele salão nobre, cheio de negros, e perguntavam na porta: “A 
gente pode entrar?... Quanto que paga?”  
Girlene - Quem perguntava? 

D.Vicentina - Os negros, as pessoas que estavam entrando pra ver o desfile! E 
aquele salão transbordando de gente, aquela harmonia, aquela alegria, e as 
mesas naquele luxo, né, isso pra mim... eu falo que cada marca, cada foto é 
uma lágrima! Eu sinto assim... eu sinto um orgulho, eu sinto orgulho de ver as 
coisas acontecendo! Na hora de... às vezes eu choro, eu xingo, fico com a cara 
fechada: “Nossa, ela tá com a cara feia! Olha a Vicentina como é que está, não 
sei o quê!” Aí depois que passa eu falo oh, gente, eu xingo agora - elas já me 
conhecem! Eu xingo agora, mas depois eu dou parabéns e peço desculpas... 
pra sair bem, porque se relaxar, a coisa desanda! Então eu levo ali, né! Então a 



gente trabalha com pequenininho, né, tem menina que está na creche, até com 
pessoas da idade do Nivaldo, que está na casa dos 70! Então a gente tem 
várias idades, de vários lugares, várias cabeças, vários sentimentos, e eu com 
os meus sentimentos também, já teve dias que eu tive passar por cima dos 
meus sentimentos, por cima das minhas crises e ouvir. Tem dia que não é dia 
de reunião, e... senta aqui pra poder reclamar... pra resolver... tem dia também 
que eu também estou meio assim... é... a gente faz a troca da figurinha, e isso 
é importante, sabe... mas a gente tem as nossas dificuldade. Porque a gente 
tem a universidade, que faz um acompanhamento, com... alunos, e que não é o 
ano todo! Seis meses de experiência, então eles vêm, fazem uma devolutiva, 
dizem o que viram e adeus! E, na verdade, a gente está precisando de 
padrinho... e de mais orientador. Mais orientador. Não é orientador que diz faz 
assim, faz assado, não, mas que se aprofunde mais no que a gente não tem 
tempo! [incompreensível] Tem coisa que a gente não entende...  eu sou uma 
pessoa que não guardo número! Número não foi feito pra mim. Datas. Eu conto 
histórias, mas a data eu não lembro... Então precisamos que alguém que 
aprofunde mais pra gente ter muito mais conhecimento. Porque, de repente, a 
gente tem até capacidade! Sem o diploma de historiador e... a gente tem 
capacidade de falar pra meninos na escola.... mesmo que as professoras não 
abram, não escancarem a porta... mas a gente tem condição de estar 
passando pros alunos alguma coisa que é do sentimento da gente... do que a 
gente lê, do que a gente passa, passou, mas a gente precisa se aprofundar 
mais! Essa história lá do Artur Azevedo, história de teatro... essas coisas que a 
gente nunca procurou saber, né! É muito interessante. É a mesma coisa de 
andar atrás de um santo que a gente fala que é devoto, e não sabe quem foi 
aquele santo. Né? E a cultura é muito ampla... quando a gente fala in-cul-tu-rar, 
né, é muito ampla a inculturação. Eu falo que a cultura passa dentro da minha 
casa, sempre falo isso dentro de um grupo, a cultura passa dentro da minha 
casa, do jeito que eu vivo com os meus dentro da minha casa, a minha 
convivência com os vizinhos,... e aí ela é mais ampla quando eu convivo numa 
cidade, né... ou num povoado...  é muito ampla a tal da cultura. 
Girlene - A senhora se sente uma pessoa respeitada na comunidade? 
D.Vicentina – Se seu me sinto? Eu me dou o respeito [dá uma gargalhada]. Eu 
faço valer o meu direito. 
Girlene - Não só pela idade, mas por tudo em quanto a senhora 
participou, lutou, correu atrás, formou, não é... nesse sentido a senhora 
se sente respeitada? 

D. Vicentina – É... é.. é de idade não... porque... eu... eu tenho, se Deus quiser, 
vou fazer 61 anos. Eu não me sinto com a cabeça de 61. Minha cabeça não vai 
envelhecer e felizmente, porque na hora de sentar com as crianças, sentar no 
chão e brincar, eu sento.  
Digo que Sr. Nivaldo se referiu a algumas pessoas como baús de 
conhecimento e, percebendo também eles como baús, pergunto a D. 
Vicentina se ela se enxerga assim: 

D. Vicentina - Não. Eu não percebi isso, ainda não. Porque, é interessante, tem 
uma época da juventude da gente que a gente dispersa muito, né, a gente fica 
muito reservada entre amigos, tal, tal, aquela coisa de coleguinha... a gente fica 
fechado, e eu não fui uma pessoa assim de participar tanto na comunidade, 
enquanto jovem, porque não era muito permitido dentro da minha casa. Até a 
vestimenta, na verdade, a gente ... não tinha liberdade. Agora hoje, né, com o 



decorrer do tempo, é.... no carnaval, eu sou sambista nata mesmo! Eu toda 
vida fui uma pessoa de muita oração... ia nas rezas, tudo... de mocinha aí... 
acompanhava folia de reis, então... tudo sempre gostei! Esporte... esporte que 
eu falo é futebol... aonde o time ia... O respeito a gente adquire, né... Tem 
umas pessoas que não me veem com bons olhos! Não é por ser eu a mãe 
solteira... mas é pelo que eu faço!  
Girlene - Pelo grupo de inculturação... mesmo antes do candomblé? 

D. Vicentina- Mesmo antes... eu já era taxada de macumbeira. Por causa dos 
instrumentos, e da dança e da saias rodadas, pano na cabeça, que a gente 
punha. Então aquilo foi um ponto de referencia muito grande! Mexeu, mas não 
acabou, o grupo já vai pra quase 20 anos... quer dizer que toda aquela 
interferência não adiantou. Só fez ficar....  resistente... e é uma promessa que 
eu tenho que enquanto eu viver esse grupo não acaba... ! eu costumo falar: 
meia dúzia é doze! É a qualidade...  não é? Porque muitas vezes uma pessoa 
faz trabalha pra quatro! Com fé! Então, esse grupo já passou de várias 
gerações e está aí. E ele vai continuar porque nossas netas já vem... eu estou 
com neta com 18 anos que apita, que toca, que não sei o quê.... hoje a gente já 
tá com .... dentro do grupo, a gente tem rapaz que a gente forma no maracatu. 
E elas estão tocando, até as que dançavam no maracatu, hoje já tocam. E eu 
vou ficando assim, cada dia mais feliz, né, [dá uma risada] porque vai se 
realizando aquilo que a gente quer que realize. Que é aprender, aprender e 
fazer diferente, porque em cada época a gente está diferente. No que sabe, 
fazer o melhor...  brigo muito pra gente ter responsabilidade, respeito um com o 
outro.... [incompreensível] a participação é necessária ... e a gente está aí, 
agora, eu não imponho respeito, não! Me chamam do que quiser, Tina, 
Vicentina, Tininha, Maria... Sebastiana... pode me chamar do que quiser. Eu só 
não gosto que me ofende!  
Girlene – Gostaria de fazer mais algum comentário? 
D. Vicentina – Eu só tenho a agradecer.... sua presença aqui... dessa pesquisa, 
né... e que muita coisa que a gente conta sirva para fazer uma história porque 
a gente está sempre com pessoas assim, em busca, né... eu acho que de vez 
em quando, a gente conta, a gente conta com sentimento, de alguma coisa boa 
que está acontecendo ou de alguma coisa que esta ferindo... mas a gente 
conta. E eu agradeço muito a Deus [incompreensível] Oxalá...que me 
abençoa... que eu possa ter muita força pra eu chegar onde pra eu chegar nos 
90 anos podedo contar história.... aí sim, eu vou ser um baú! E até lá, eu já 
devo estar fazendo um livro de contos... eu tenho muita coisa guardada, 
escrita... e eu tenho um livro aqui, que até já vou passar porque já está aqui... 
“Para um amigo”, mas eu vou te dar, porque foi a parte que nós fizemos junto 
com a universidade... Eles fizeram uma pesquisa... então está aí, letra e 
música minha, de um senhor também, e um pouco contando da população aqui 
do São Geraldo, um pouco de história de pessoas aqui do São Geraldo Girlene 
– Mas então as músicas são da senhora? D. Vicentina -Tem músicas minhas 
e do Senhor Inácio que toca violão com a gente. Então os alunos da história 
fizeram esse Imaginário Popular. Sabe, eu coloquei em bibliotecas, levei pra 
algumas escolas também... já é o começo de alguma coisa.  
 
 
 
 



Anexo 3 – Transcrição da notícia do jornal nº6 de A Ribalta, Órgão Oficial do 

Clube Teatral Artur Azevedo (diretor Vasmir), de 12 de novembro de 1929 

sobre o falecimento de Américo Álvaro dos Santos. 

 
São João del-Rei, 12 de novembro de 1929 
Major Américo Álvaro dos Santos 
São João del-Rei despertou em 19 de agosto sob o dorido pasmo da brusca 
morte do Major Américo Álvaro dos Santos. Natural era a surpresa de todos, se 
ainda na véspera do golpe fatal era ótima a aparência de nosso inesquecível 
amigo.  
Nenhum de nós do Artur Azevedo, que na noite anterior gozaram de sua 
companhia na representação de Cala a boca, Etelvina!, a que ele assistiu toda, 
é certo, “um pouco indisposto” porém rindo, pilheriando, como sempre, nenhum 
de nós acreditou no primeiro alarme do lutuoso acontecimento. Só diante do 
cadáver do boníssimo chefe, daquele que tudo fizera para nossa prosperidade, 
daquele que era a força motriz do nosso clube, sentíamos a veracidade da 
notícia na implacabilidade do destino. 
Américo Álvaro dos Santos nasceu a 1 de fevereiro de 1875, Maragogipe, 
estado da Bahia. Era filho de Dr. Possidônio Vieira dos Santos (falecido) e 
Amélia Blandina dos Santos. 
Sua passagem pelo exército a que prestou ótimos serviços e onde contava 
fundas amizades conquistadas, por um boníssimo coração como bem 
assinalou o Coronel Manoel Henriques na oração fúnebre que lhe fez pode-se 
resumir assim: 
Assentou praça voluntariamente a 3 de setembro de 1890 para servir o 16 
Batalhão de Infantaria, como cadete. A 17 de fevereiro de 1891, foi promovido 
a segundo sargento. A 30 de setembro de 1893 seguiu para o estado de 
Pernambuco a fim de embarcar na esquadra legal. Em 14 de agosto de 1894 
foi comissionado no posto de alferes ou segundo tenente, sendo promovido a 3 
de novembro do mesmo ano a efetividade de seu posto. Em 1895 contribuiu 
com louvável firmeza e fidelidade para restauração da ordem e das plenitudes 
das funções escolares, por ocasião dos acontecimentos havido na escola 
militar e também para a pacificação do Rio Grande do Sul. Em 1897 tomou 
parte da campanha de Canudos onde entrou em combate contra os fanáticos 
de Antonio Conselheiro. 
Em 1899 foi excluído do 16 Batalhão de Caçadores e incluído no 28. Em 1909 
foi excluído do 28 e incluído no 51 de Caçadores. Em 1911 empenhou-se na 
defesa da legalidade por ocasião das revoltas de alguns navios da esquadra e 
do Batalhão Naval. Em 1917 foi promovido a primeiro tenente. Em 1920 foi 
incluído no 11 Regimento de Infantaria, em virtude da extinção do 51 Batalhão 
de Caçadores. Em 1921 foi promovido a capitão. Em 1924 tomou parte, 
defendendo a legalidade, nas rebeliões de São Paulo e Mato Grosso e, 
finalmente em 1925, reformou-se como major.  
Em 1896, sendo o 16 Batalhão de Infantaria transferido para São João del-Rei, 
para aqui veio, casando-se no ano seguinte, a 16 de janeiro com a nossa 
distinta patrícia, Maria Herculana das Neves. 
Desde então passou a residir aqui ininterruptamente, excetuando-se as poucas 
vezes em que o corpo a que pertencia foi chamado a defender a legalidade. 



Gostando imensamente da cidade, pode-se dizer que o major Américo desde o 
primeiro instante se fez sanjoanense pelo coração. 
(Fim da página 128) 
Dotado de grande espírito associativo e festeiro, temperamento empreendedor, 
por excelência, relevantes foram os serviços que prestou a nossa terra, nesse 
particular. Para não remontarmos muito longe, basta fitarmos: Clube X, Minas 
Futebol Clube e por último o nosso Clube Artur Azevedo.  
Do Clube X inquestionavelmente era o Major Américo Álvaro dos Santos a 
alma, o pivot. Se o nosso carnaval goza presentemente a fama de leader no 
Estado, muito se deve ao Clube X.  
O “X” mercê da incansável operosidade do Major Américo, deu-nos excelentes 
préstitos e do “X” afinal foi que nasceu a ideia vitoriosa dos ranchos.  
No Minas Futebol Clube, do qual foi presidente, em momento bem crítico, 
também não foi pequeno o seu auxílio. 
Finalmente, para o Artur Azevedo, que fez o Major Américo? Fez tudo. Abraçou 
com veemência a ideia da nossa fundação. Reuniu com admirável tino os 
elementos dispersos que a cidade possuía. Emprestou-lhe a autoridade do seu 
nome. Quando o desalento se apoderava de alguém, dava-lhe coragem. 
Olhava tudo. Tudo previa. O nosso clube era sua preocupação constante. Sem 
um concurso tão decidido como o seu, impossível seria a organização de um 
clube como o nosso, tão difíceis são os primeiros passos. Clube Artur Azevedo, 
Clube X e Minas Futebol Clube, inútil seria assinalar mais alguns serviços à 
cidade; só por estes o seu nome será sempre lembrado dos sanjoanenses.  
Aliadas às qualidades já referidas possuía Américo dos Santos pela lhaneza do 
trato, pela bondade do coração, um condão especial para adquirir amizades. 
Sua morte foi sentidíssima, por isso. Seu enterro, que foi efetuado no cemitério 
da Confraria das Mercês, da qual foi secretário, apesar de ter saído 15 minutos 
antes da hora marcada, foi uma verdadeira apoteose, pela enorme 
concorrência. Uma companhia de guerra prestou-lhe as continências militares. 
Ao baixar o corpo a terra, falaram diversos oradores enaltecendo suas 
qualidades. Pelos camaradas do exército falou o coronel Manoel Henriques, 
então comandante do 11 Regimento. Por nós, do Artur Azevedo, o Sr. Mozart 
Novaes; pelo Minas, o Sr. Antonio Ribeiro da Silva Filho; pelo Atletic, o Sr. José 
Lopes Sobrinho; falou ainda o senhor José Franco.  
O major deixa viúva a Sr. D. Maria Herculana dos Santos e os seguintes filhos: 
Cecy, Arthur e Olga. O espírito de Américo dos Santos será um incentivo para 
a continuação da nossa trajetória. Sua obra não há de perecer; será a maior 
homenagem que tributaremos à memória do admirável amigo.  
NOTAS 
As últimas manifestações artísticas proporcionadas ao culto povo desta terra 
pelo Clube Teatral Artur Azevedo, tem constituído o motivo único das palestras 
nas rodas sociais, onde uma elite educada as comenta com entusiasmo e 
admiração.  
De fato, fazendo ressurgir aos olhos do público, todos os lavores das 
produções antigas, onde se encontram páginas da vida real, transportadas ao 
proscênio numa linguagem erudita e elevada os amadores do Artur Azevedo 
cumprem seu programa, com fé e patriotismo. 
Enorme é o serviço por essa plêiade de jovens prestado ao povo de S. João 
porque o Teatro, o verdadeiro Teatro, aquele isento de pornografias e das 
poses que só servem para exaltar o sensualismo das multidões, nas exibições 



indecorosas de um nu ridículo, tem um papel preponderante na formação da 
cultura intelectual de um povo. 
E o Artur Azevedo, não descendo de seu programa, alevantado de só dar a 
conhecer ao público verdadeiras joias de valor moral e literário, combate com 
os seus recitais, a influencia maléfica do cinema, escola de perdição e de 
luxúria, onde as meninas vão aprender um pouco de moralidade Yankee, agora 
infelizmente tão imitada. 
É preciso dar mais amplitude ao campo de ação destes moços guiados por tão 
alto ideal e que os poderes públicos municipais não se desinteressem por lhes 
prestar o auxílio que realmente merecem, porque, mais do que associações 
agrupamentos literários, eles trabalham no cultivo desta classe menos 
abastada e que o labor diário impede o cérebro, dando-lhes a conhecer os 
produtos da literatura indígena e estrangeira.  
E assim, terão os mandatários da cidade cumprido o dever para com o povo 
auxiliando o Artur Azevedo e proporcionando-lhe meios para dar mais 
ameudadamente seus espetáculos, para alegria de todos os que amam e a 
arte e admiram o senso artístico da nossa gente.   

T. 
(GUERRA, s.d., v. 13, p. 128-129) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


