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RESUMO

Esta  tese  apresenta  a  investigação  do  corpo  na  dança  do  Chorado,  e  seus 

significados na cidade brasileira  de Vila Bela da Santíssima Trindade,  localizada no 

Estado de Mato Grosso, trazendo descobertas sobre a dança do Chorado, corporeidade 

feminina,  cidade  e  cultura  negra.  Ressalta-se  o  processo  de  desenvolvimento,  e 

contemporâneo, dessa relevante prática negra na compreensão do corpo, da dança afro-

brasileira, numa perspectiva simbólica, cultural, histórica, económica e étnica.

A metodologia assenta na pesquisa de campo, realizada durante a celebração da 

Festa de São Benedito – anos de 2008 e 2009, e registada através de vídeo, fotografia da 

dança  do  Chorado,  uso  de  técnicas  e  procedimentos  de  observação  directa,  análise 

documental,  elaboração  do  diário  de  campo  e  entrevista  com  grupo  de  dançantes, 

moradores, pesquisadores, autoridades públicas e visitantes. 

Constatam-se  transformações  simbólicas  na  Festa  de  São  Benedito,  na 

representação  da  corporeidade  feminina,  na  tradição  da  dança,  perpetuação  da 

identidade negra, modo de aprendizagem e desafios futuros da comunidade, e revela-se, 

sobretudo,  as  facetas  do  corpo,  da  dança  do  Chorado,  cultura  vila-belense  e  a  sua 

importância enquanto agente promotor da educação, da cultura afro-brasileira, enquanto 

atractivo turístico e desenvolvimento regional.
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Palavras-chave: Corpo, Dança, Festa, Cultura, Vila Bela, Religiosidade, Mulher, Raça, 

Turismo, Género.

ABSTRACT

This thesis presents the body in Chorado’s dance research, and it’s meanings in 

the Brazilian city of Vila Bela da Santissima Trindade, located in Mato Grosso, bringing 

insights into  Chorado’s dance female corporeality,  city and black culture. This work 

also  highlights  the  process  of  development  of  relevant  and  contemporary  practical 

understanding  of  the  body  in  black  African-Brazilian  dance,  with  it’s  focus  on 

symbolic, cultural, historical, economic and ethnic intertwined and complex aspects.

The methodology was based on field research conducted during the Feast of St. 

Benedicto  celebration  -  2008  and  2009  by  recording  through  video,  photography, 

Chorado’s dance, the use of techniques and procedures related with direct observation, 

document analysis, daily notes registration and interviews with the group of dancing, 

residents, researchers, public officials and visitors.

There is symbolic changes on the Feast of St. Benedicto, in the embodiment of 

female  representation  in  the  tradition  of  dance,  the  perpetuation  of  black  identity, 

learning and transmission ways  and future challenges of the community, which reveals, 

above  all  facets  of  the  body,  Chorado’s  dance,  vilabelense  culture  and  its  overall 

importance as a promoter of education, African-Brazilian culture, tourist attraction and 

regional development.
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Em  2011,  foi  proclamado,  pela  Organização  das  Nações  Unidas,  o  Ano 

Internacional dos Povos Afro-descendentes,  visando o estímulo de acções nacionais, 

cooperação regional e internacional em prol das pessoas de descendência africana, para 

desfrutar de direitos económicos,  culturais, sociais, civis e políticos,  da participação, 

integração em todos os aspectos políticos, económicos da sociedade e promover maior 

conhecimento e respeito sobre sua herança cultural  (ONU, 2010).  Neste contexto,  o 

Brasil figura entre as maiores nações detentoras da população negra, no entanto, essa 

categoria étnica-social ainda carece de melhoria da qualidade de vida.

Neste  século,  a  sociedade  brasileira  vive  um  boom de  prosperidade,  marcos 

importantes de desenvolvimento1 principalmente no campo do turismo2, viabilizado pela 

intervenção3 de  personalidades  política  e  mediática  na  organização  de  dois  grandes 

eventos  esportivos  mundiais;  a  Copa  do Mundo  de  Futebol de  2014,  denominação 

regional,  Copa do Pantanal,  deste evento a ser realizado na cidade-sede de Cuiabá - 

Mato Grosso e  Jogos Olímpicos de 2016, na cidade do Rio de Janeiro.  A realização 

desses macro eventos impulsiona a expansão do turismo brasileiro,  de que um caso 

emblemático  refere-se  aos  sumptuosos  investimentos  propostos  pela  empresa 

portuguesa Douro Azul na navegação turística no rio Amazonas, o maior rio do mundo, 

perfazendo  o  trajecto  entre  Manaus  e  Iquitos  em 2012 (Jornal  de  Negócios,  19  de 

Fevereiro, 2010).

Em paralelo, outra área de renovação assenta no âmbito da educação brasileira, 

com a implantação de políticas de acções afirmativas, como o Programa de Diversidade 

nas universidades públicas  para os afro-descendentes e indígenas brasileiros (Lei nº. 

10.558, 13 de Novembro de 2002), a fundação da Secretaria de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial - SEPPIR (2003) indicação das diretrizes curriculares da Educação 

Relações  Etnico  -  Raciais  MEC (2004),  criação  do  Programa de  Universidade  para 

Todos  -  ProUni,  concessão  de  bolsas  de  estudo em instituições  privadas  de  ensino 
1 Este termo tem duas acepções,  uma no âmbito socioeconómico e cultural  em que conjuga todo um movimento induzido de  
reconversão social  e  cultural  que se  desencadeia. A sociedade e a  cultura transformam-se,  á medida que o desenvolvimento 
processa. (NUNES, 1963). Há relativismo no conceito de desenvolvimento, depende da observação e interpretação da evolução dos 
sectores específicos de uma determinada sociedade num dado momento. (DUMAZEDIER, 1966).

2 A instituição do Ministério do Turismo é datada de 2003.   

3
 A vitória do Brasil na candidatura dos mega eventos resultou da experiência bem sucedida do actual Ministro do Esporte, baiano e 

negro Orlando Silva de Jesus Júnior na implementação dos Jogos Pan Americanos ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, na gestão 
do Presidente brasileiro Luis  Inácio da Silva  (Lula),  no ano de 2007, e  também pela influência política,  mediática e prestígio 
internacional da sua pessoa e do atleta do século, o jogador Pelé. 
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superior  (2005) e a  institucionalização da  lei  federal nº.  10.639,  de 9 de Janeiro de 

2003,  cuja  deliberação  dita  a  obrigatoriedade  do ensino  de  História  e  Cultura  afro-

brasileira  nos  currículos  escolares  brasileiros,  propiciando  maior  conhecimento, 

visibilidade sobre a população negra e indígena, cidadãos historicamente marcados pela 

exclusão, preconceito e discriminação no país.   

Em Mato Grosso, a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, localizada na 

região  centro-oeste  do  Brasil,  é  considerada  o  berço  da  cultura  negra,  regional  e 

sinónimo da magnitude desta região pela sua potencialidade turística. Esta urbe surgiu 

como a  Brasília  do século XVIII,  um projecto arrojado, com arquitectura inovadora 

concebida no período da colonização portuguesa, foi a primeira capital mato-grossense. 

Contudo,  apesar  da  grandeza  de  sua  história,  a  cidade  agonizou  no  ostracismo. 

Alcunhada  de  ’cidade  de  pretos’,  ainda  hoje  preserva  a  história,  a  cultura  negra, 

perpetuadas através de festas, da religiosidade, dos costumes e de tradições seculares, 

como a dança do Chorado (dança das mulheres) e dança do Congo (dança dos homens).

A dança  do  Chorado figura  como  um  significante  legado  da  cultura  afro-

brasileira, manifestação corporal feminina negra, encontra-se ainda pouco estudada e 

bastante desconhecida no meio académico e cenário nacional, mas constitui um potente 

instrumento de atracção turística para a cidade. Porém, Vila Bela não será contemplada 

com os actuais investimentos do projecto turístico da Copa - 2014. Somente as cidades 

mais  próximas  da  capital  mato-grossense  ganharão  os  rentáveis  benefícios.  Sendo 

assim, a comunidade busca desesperadamente alternativas de desenvolvimento.

Como docente de Educação Física e integrante do curso de Turismo regional, na 

área de Entretenimento e Lazer, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato 

Grosso, actual Instituto Federal de Mato Grosso-Campus Cuiabá, o corpo e a dança - 

afro do Chorado despertaram o nosso interesse e curiosidade, pelo seu inestimável valor 

simbólico, patrimonial, cultural e histórico mato-grossense, sua eminente potencialidade 

turística.  Era  intrigante,  na  verdade,  a  ausência  dessa  prática  cultural  na  matriz 

curricular  do  curso  profissional  do  turismo,  assim  como  no  quadro  da  divulgação 

turística deficitária da cidade efectuada pelo governo municipal, estadual e federal. Esse 

panorama,  em particular,  motivou  a  realização  da  investigação  sobre  a  temática  do 

corpo na dança do  Chorado e os significados da corporeidade negra na comunidade 
13



vila-belense. Mesmo sem uma formação académica na área específica da Antropologia, 

este foco de estudo revisitava algumas teorias anteriormente estudadas no Mestrado em 

Educação Pública, realizado na Universidade Federal de Mato Grosso, tornando, pois, a 

investigação  sobre  o  corpo,  a  corporeidade  e  a  dança  do  Chorado  em  objectos 

científicos repletos de fascínio e desafio.

Neste  contexto  de  investigação,  o  corpo  feminino  será  compreendido  numa 

vertente  antropológica  de  construção  sociocultural,  económica,  um  fenómeno 

expressivo do simbólico e suas múltiplas conexões e referência com a fundação e o 

desenvolvimento da cidade de Vila Bela, seu património cultural, suas potencialidades 

no plano turístico, a participação das mulheres negras, o seu corpo em movimento no 

âmbito  da  prática  da  dança  do  Chorado,  dos  festejos  e  da  religiosidade,  enquanto 

componentes  essenciais  de  formação  da  identidade  étnica  dessa  comunidade  mato-

grossense.  O palco  de  investigação  incidirá  sobre o corpo e  a  dança  na festividade 

assinalada.

Na actualidade, o  Chorado, dança praticada pelas mulheres na pequena cidade 

de Vila Bela da Santíssima Trindade, apresenta-se como uma dança integrada no ritual 

religioso católico.  Essa dança é muito popular, bastante apreciada pelos moradores da 

cidade, turistas e visitantes, exibida anualmente nas apresentações religiosas em praça 

pública, num grandioso espectáculo, no período da festança da cidade, especificamente 

na  Festa de São Benedito, e  nas apresentações  artísticas  e comerciais  do  Grupo do 

Chorado no Estado mato-grossense, bem como em diversas cidades brasileiras e países. 

  A Festa de São Benedito é o fulcro da espacialidade negra, a celebração mais 

significativa da comunidade afro-descendente vila-belense, mais importante do que as 

festividades natalinas. Alguns autores concebem a festa como uma alienação ( MATTA, 

1997; DEL PRIORE, 2000). Contudo, nessa região, o significado da festa denota “um 

ato de insurgência, de rebelião e é, sobretudo, uma exaltação da vida, de estar vivo não  

obstante todas as contrariedades” (Jornal Folha de São Paulo, 21 de Outubro, 2007). 

Por sua vez,  as  mulheres  do  Chorado são protagonistas  da  Festa de São Benedito, 

personagens históricas da saga heróica de resistência, poder e liderança. Na celebração 

religiosa, a negritude representa notoriedade, identidade, respeito, divindade, devoção e, 
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sobretudo, uma representação simbólica do corpo negro, mestiço, das malabaristas do 

kanjinjin no espaço público, lugar oficial e nobre da festança.

Uma personagem negra feminina, a escrava negra Teresa de Benguela, destaca-

se como referência pela liderança do quilombo Quariterê, um importante símbolo da 

cultura afro-vilabelense entre outros símbolos culturais, como as danças do  Chorado 

(dança  de  mulheres)  e  o  Congo (dança  de  homens),  práticas  culturais  de  origem 

africana, sobreviventes de um longo processo de extinção, mas existentes ainda nesta 

cidade,  pois,  antes  havia  inúmeros  ritmos,  repiques  de  tambores  e  danças  negras 

denominadas Lundum, Marujo, Tambor ou Batuque, contudo, apenas essas duas danças 

continuam vivas na comunidade, revelando, desse modo, sua força e sua vitalidade.

Deste modo, verifica-se que as danças negras do  Congo e do  Chorado são as 

únicas manifestações populares que permanecem efervescentes na festividade religiosa 

de São Benedito,  conjugando questões  multidisciplinares  a  figurar  como relíquia  da 

cultura afro-brasileira, da oralidade, atracção e evocativos turísticos da festança de Vila 

Bela,  objecto  de  investigação,  alvo  de  visibilidade  e  possíveis  investimentos  para  a 

cidade,  apesar da deficiência de recursos humanos qualificados,  da precariedade dos 

serviços, de produtos e das infra-estruturas do lugar.

O processo de modernidade imprime características incomuns à dança,  sendo 

indubitável  a  representação  desse  património  histórico  e  cultural  brasileiro  como 

relevante acervo da cultura afro-descendente, recentemente inventariado pelo governo 

brasileiro,  documentado  pelo  Instituto  de  Património  Histórico  Artístico  Nacional 

(IPHAN)4,  como também,  relevante  espaço feminino  de re-territorialização  negra da 

cidade de Vila Bela e instrumento de afirmação da identidade  étnica.

No passado, a dança do Chorado tinha o encanto sonoro da percussão de batidas 

de mãos em bancos, mesas ou cadeiras, onde era praticada, em segredo, exclusivamente 

pelas mulheres negras vila-belenses, circunscritas nas residências durante a festança. Na 

fase  actual,  essa  manifestação  tornou-se  pública,  multiétnica,  pois  foi  incorporada, 

entretanto,  pelas  mulheres  mestiças  de  origem  indígena.  Contudo,  através  dela, 

perpetua-se a identificação negra.
4 Orgão  do  Ministério  da  Cultura,  criado  nos  anos  30  tem como  missão  institucional  promover  e  coordenar  o  processo  de 
preservação  do  Património  Cultural  Brasileiro  para  fortalecer  identidades,  garantir  o  direito  à  memória  e  contribuir  para  o 
desenvolvimento socioeconómico do país. Disponível em < http:// www.iphan.gov.br/>. Acesso: em 28 de Março de 2011.
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Desde há algum tempo,  a cidade de Vila Bela enseja num cenário global de 

transformações  e  acontecimentos.  É  notória  a  evolução  da  dança  do  Chorado,  a 

concessão da mudança da tradição frente aos avanços contemporâneos,  retratando as 

inúmeras inovações, as alterações dos componentes relacionados com a dança como, em 

particular, a criação da associação do Grupo Chorado, (representada pelas dançantes), a 

subvenção  pública,  a  exposição  de  vídeo  na  internet,  o  uso  dos  instrumentos 

fonográficos  modernos,  a  padronização  e  comercialização  da  bebida  de  kanjinjin,  a 

participação de políticos na dança, a introdução de novos ritmos, letras, a transformação 

das  indumentárias,  os  adereços,  os  cenários  e  rituais  religiosos,  entre  outros, 

constituindo elementos recentes da dança.

Outrora,  no  período  colonial,  essa  dança  vila-belense  expressava  o  acto  de 

clemência  e  pedido  de  perdão  aos  donos  de  escravos  que  lhes  imputavam castigos 

físicos e a morte aos quais apelavam em desesperado recurso os entes queridos e amigos 

dos condenados. Actualmente, a dança do Chorado assumiu outra conotação, definida 

pela  abrangência  multicultural  e  religiosa,  delineando-se  como  uma  brincadeira  das 

mulheres negras e indígenas da região do rio Guaporé, as quais equilibram na cabeça, 

garrafas  de  kanjinjin (bebida  afrodisíaca  de  origem africana,  vulgo  “viagra  de  Vila 

Bela”-  estimulante  de  erecção  masculina),  apresentando  variadas  coreografias,  um 

bailado gracioso, invulgar e sensual, ocorrido nas festividades religiosas da cidade.

A dança do Chorado está inserida na missa-afro do santo negro São Benedito, as 

aparições  das  dançarinas  marcam  os  rituais  litúrgicos  católicos  do  Ofertório  e  da 

Eucarístia.  Outra  apresentação  completa,  mais  acentuadamente  dionisíaca  da  dança, 

aparece no final da missa. Nas cozinhas dos festeiros, esporadicamente, surgem passos 

da dança efectuados pelas mulheres, algumas dançantes do  Chorado que ajudam nos 

trabalhos  comunitários,  na produção das  comidas,  bebidas  e  biscoitos  oferecidos  na 

festa.

É de interesse referir que, em épocas passadas, as mulheres negras dançavam em 

espaços  privados  das  casas,  nos  quintais,  realizando  movimentos  corporais  com 

diferentes tipos de garrafas de bebida na cabeça, acompanhadas pelos sons de percussão 

produzidos pelas mulheres da comunidade, entoando várias músicas que compunham o 
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repertório.  A partir  da década de 80,  a dança transformou-se,  progressivamente,  em 

espectáculo público, festivo e religioso.

Novos desafios surgem, com contornos e matizes diferentes, pautando a dança e 

o corpo feminino no panorama da indústria turística, essa perspectiva significativa altera 

as tradições e os modos de vida da população.  A comunidade,  as dançantes,  dignas 

representantes  da  cultura  local,  têm  a  árdua  missão  de  promover  a  preservação 

simbólica  das  festas,  da  religiosidade,  da  cultura,  dos  saberes  e  dos  rituais  da  vida 

comunitária,  como  o  corpo  e  a  dança  do  Chorado,  de  maneira  a  viabilizarem  o 

desenvolvimento socioeconómico da cidade.  

 

O PROBLEMA

É indelével,  a  significância  da  dança  do  Chorado enquanto  componente  da 

cultura  negra guaporense,  essa  manifestação  artística  e  histórica  do corpo feminino, 

originária da ancestralidade africana na época do cativeiro remete a superfície sígnica da 

construção sociocultural do corpo formado de emaranhados simbólicos, memorativos e 

reveladores dos vestígios de comunhão e da territorialidade, de género e da estética, da 

identidade e da sociabilidade vila-belense. O corpo tem inúmeras acepções no universo 

científico,  mas,  neste estudo será entendido segundo a perspectiva de Marcel Mauss 

como sendo de um teor simbólico, denominado como “técnica corporal”. Esse conceito 

foi  definido  pelo  autor  como sendo`  “as maneiras  como os  homens,  sociedade por  

sociedade e de maneira tradicional, sabem servir-se de seus corpos” (MAUSS, 1974, 

p.211).

Em tempos áureos, a cidade de Vila Bela, espaço onde se recriou a dança do 

Chorado, foi considerada como a “Brasília do século XVIII”5 pelo projecto urbanístico 

arrojado  que  apresenta  e,  estrategicamente,  foi  planeado  para  estabelecimento  do 

domínio português na região do rio Guaporé no período colonial. A cidade foi erguida 

no vigor da economia da mineração, sendo historicamente conhecida como a “cidade 

dos pretos”, pela predominância e empenho da população negra na região nas fases de 

origem, decadência, e reconstituição da urbe. Em solo vila-belense germinou a cultura 

5 Vila Bela da Santíssima Trindade teve um projecto arquictetónico moderno e inovador na época da colonização como a cidade de 
Brasília, capital da República Federativa do Brasil.
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negra, inúmeras manifestações corporais dionisíacas, dramática, lasciva, lúdica como as 

danças do Congo, Chorado, Batuque, Tambor e Marujinho (SILVA, 2002). Entretanto, 

como  verificámos,  somente  as  danças  do  Congo e  Chorado continuam  vivas  e 

impregnadas na vida social e colectiva da comunidade.

Neste panorama sociocultural, a dança do Chorado, expressão da corporeidade6 

e  da  cultura  negra  e  das  mulheres  negras,  destaca-se  como  importante  símbolo7. 

Anonimamente,  as mulheres negras e guerreiras criaram a dança do  Chorado,  como 

marca de resistência, de sabedoria e de estratégia através da técnica, da habilidade, da 

beleza e da sensualidade do corpo em acto de clemência e pedido de perdão pelos seus 

entes  queridos,  perante  o  castigo  e  a  morte  imputados  pelos  donos  de  escravos  no 

período  da  colonização.  É  neste  contexto  que  Teresa  de  Benguela,  mulher  negra, 

escrava, guerreira, emergiu como símbolo máximo da resistência escracrata na liderança 

feminina  do  quilombo8 de  Quariterê/Piolho9,  figura  ainda  reverenciada  pela 

comunidade. A cidade firma-se, então, como território negro, guardiã do património da 

cultura  afro-brasileiro-vila-belense  referido  nas  organizações,  nos  ritos,  nas  práticas 

culturais, nas tradições, modas e papéis sociais.

Mato  Grosso,  celeiro10 brasileiro  do  agro-business,  é  detentor  de  um legado 

cultural  e  de  uma  riqueza  de  recursos  ambientais  inigualáveis.  Geográfica  e 

economicamente,  é  privilegiado  pela  sua  posição  biogeográfica  fulcral,  possuindo 

6 “Subentende-se pelo uso desta palavra a visão de corpo como unidade, totalidade integrado a um contexto histórico-social da 
existência humana” (FERNANDES, 1996, p.15). O autor trata dessa vertente em sua produção. (CRESPO, 1990).

7 Sobre símbolos sociais, consulte, em particular, a obra do autor (GURVITCH, 1968).

8
 As denominações quilombos, mocambos, terra de preto, comunidades remanescentes de quilombos, comunidades negras rurais, 

comunidades de quilombos são expressões que designam grupos sociais descendentes de escravos africanos trazidos para o Brasil 
durante o período colonial, que resistiram ou se rebelaram  contra o regime escravista, formando territórios independentes onde a 
liberdade e o trabalho comum passaram a constituir símbolos de liberdade, autonomia, resistência e diferenciação do regime de 
trabalho escravista (BERC,2007). Disponível em < http://www.grin.com/en/e-book/86580/oquilombo-fora-de-resistencia-historica-
de-escravos.br≠inside/  >.  Acesso:  em  15  de  Dezembro  de  2010.  Os  quilombos  simbolizavam  ao  mesmo  tempo  espaço  de 
transgressão e resistência (MELLO apud SIQUEIRA, 2001, p.7). 

9
 Quilombo situado na região do rio Guaporé, próximo rio Piolho, erguido entre os anos de 1770/1771. Era uma aldeia composta de 

negros escravizados, índios, crioulos e caburés (SIQUEIRA, 2002, p.122). Esse quilombo era muito antigo. Segundo as notícias que  
dão os negros, foi fabricado pouco depois do descobrimento destas minas. Teve rei e rainha. O rei era falecido há anos. Por seu  
falecimento, ficou a rainha governando, com poder tão absoluto que, não só chegou a mandar enforcar, mas também quebrar  
pernas e braços e enterrar vivos aqueles que, arrependidos da fuga, queriam tornar para a casa de seus senhores, sem que para  
semelhantes  e  outros  castigos  fosse  preciso  legal  prova.  Bastavam  leves  indícios  para  serem  punidos  quaisquer  réus  de 
semelhantes delitos. Funcionamento do Quilombo e actuação da Rainha Tereza de Benguela descrito no ANAL do ano de 1770, In 
AMADO & ANZAI, op.cit., pp.139 -140.

10 Este termo também denota o papel atribuído ao Estado de Mato Grosso,  no século passado em se transformar num potente 
produtor de alimentos e centro de aspiração de mão- de-obra excedente de outras regiões brasileiras (MORENO & HIGA, 2005, 
p.32)  
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quatro ecossistemas - Pantanal, Cerrado, Floresta Amazónica e Araguaia -, pelo que as 

suas  potencialidades  e  localização  impulsionaram  a  inserção  da  região  no  mundo 

globalizado tornando-se, vertiginosamente, numa significativa potência emergente. No 

entanto,  o  Estado  de  Mato-Grosso,  no  que  tange  o  conhecimento,  a  compreensão, 

exploração e divulgação de seus atractivos turísticos e culturais, é ainda incipiente no 

cenário nacional e mundial.

Conforme  se  verifica,  na  década  de  70,  as  características  da  região  mato-

grossense  foram  transformadas  pelo  fenómeno  migratório  engendrado  pela  política 

desenvolvimentista  do  governo  brasileiro,  sob  a  marca  publicitária  da  “Nova 

Colonização”11, a qual estimulou o deslocamento de famílias através das denominadas 

“Rodovias de Integração” - Transamazônica, Brasília-Acre, Perimetral Norte, Cuiabá - 

Santarém, Porto Velho-Manaus e Transpantaneira - estrategicamente construídas com 

objectivo de ocupação dos vazios demográficos, bem como, da diminuição das tensões 

de  outras  regiões  brasileiras,  principalmente  da região  do nordeste  e  centro-sul,  em 

decorrência da seca, desemprego, baixa renda e estrutura fundiária injusta (CAMPOS, 

2007). Este cenário culminou numa nova realidade socioeconómico-espacial,  onde a 

diversidade cultural e regional tornou-se elemento significativo de interpretação desta 

localidade  brasileira,  pois,  actualmente,  mais  de  60% da  população  do  Estado  está 

constituída pelos cidadãos não mato-grossenses, revelando em seu território um novo 

“mosaico cultural”:

“Municípios  ao  norte  do  Araguaia  e  alguns  do  sudeste  do  Estado 
apresentam características da cultura nordestina do país.  No leste e 
sudeste,  são  encontradas  culturas  características  de  Goiás  e  Minas 
Gerais.  Na  região  norte,  nos  municípios  de  colonização  recente, 
cultivam-se as manifestações culturais do Sul e Sudeste brasileiros. 
Nos  municípios  do  centro-sul  e  sudoeste,  abrangendo  a  região 
pantaneira,  ocorrem  identidades  culturais  relacionadas  com  os 
primórdios  da  ocupação  do  território  mato-grossense,  em  que  se 
sobressaem  as  culturas  indígenas,  negras  e  dos  colonizadores 

11 Nova Colonização segundo Santos (2007) foi  se realizando,  em grande parte,  através da transferência de terras a  empresas 
nacionais  e  estrangeiras  que,  beneficiando-se  dos  incentivos  fiscais  concedidos  pelo  governo,  principalmente  na  área  da 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazónia  (SUDAM) instalaram-se na região, implantando projectos agropecuários e 
minerais. Desse modo, o grande capital sobrepõe ao trabalhador, ao indígena, ao homem sem terra, ao pequeno proprietário,  de 
modo que a Nova Colonização acaba beneficiando amplamente a grande empresa capitalista (SANTOS apud CAMPOS, 2007, 
p.138). Em Vila Bela existe uma empresa multinacional, a mineradora Serra da Borda Mineração e Metalúrgica (SBMM), unidade 
canadense da mineradora Yamana Gold S.A com actuação na extração de ouro gerando US 71 milhões em 2007. A cidade foi a 
segunda maior  exportadora de minérios  do Estado em janeiro de 2008, com vendas de US$ 11,63 milhões,  segundo dados do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Disponível em <http:// www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php.cod 
/ > Acesso:  em 15 de Dezembro 2010. No entanto,  muitos  vila-belenses contestam a efectiva  relevância e contribuição dessa 
empresa no desenvolvimento económico, social e ambiental da cidade. 
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europeus.  No  Vale  do  Guaporé,  em  especial  em  Vila  Bela  da 
Santíssima Trindade, destaca-se a cultura negra”. (MORENO e HIGA, 
2005, p.87).   

Vila Bela da Santíssima Trindade, primeira capital de Mato Grosso, é o retrato 

da magnitude do Estado, as belezas naturais e riquezas histórico-culturais são ímpares, 

sua particularidade simbólica enaltece a cidade como berço remanescente  da cultura 

africana,  ocupando  a  posição  de  única  cidade  preservadora  da  cultura  negra,  e  da 

identidade secular herdada da ocupação territorial. Com primazia, a acepção de cultura 

negra é empregada por Hall (2009). Para o autor, não existe em sua forma pura, mas 

representa o que o moderno é, ou seja, “uma estética diaspórica com suas estratégias 

dialógicas e suas formas híbridas formadas a partir da história, das mudanças, e das 

intervenções políticas” (HALL apud NOGUEIRA, 2009, p.14).

Actualmente, as belezas naturais do Vale do Guaporé, os patrimónios históricos, 

a  religiosidade,  as  festas,  a  história,  a  gastronomia  e  a  cultura  negra  vila-belense 

representada pelas danças, manifestações corporais das mulheres, costumes e tradições 

seculares, como as danças do Congo (bailado de homens negros) e do Chorado (dança 

das mulheres negras), tem despertado interesse do governo estadual e municipal, como 

uma alternativa de desenvolvimento do turismo regional com o objectivo de projecção 

do Estado mato-grossense. Vale a pena aqui ressaltar que a dança do  Congo também 

designa, por sua vez, um importante símbolo da cultura negra da comunidade de Vila 

Bela, um património cultural de promoção turística. Não obstante esse facto, o foco de 

nossa investigação se restringirá ao corpo e a dança do Chorado e seus significados no 

que se refere  à corporeidade  das  mulheres,  da cultura  negra e  a  sua relação  com o 

turismo.

Neste século XXI, a cidade se enseja num cenário de novas transformações e 

acontecimentos relativos à comunidade negra, eminentemente mergulhada num sistema 

político-económico e social ocorrido após a década de 6012 e enviesado pelos recentes e 

inebriantes  ataques  do  mundo  capitalista  e  globalizado,  com repercussão  em vários 

12 Nesse período, ocorre novas configurações nas práticas culturais quotidianas, com a chegada da modernização e o “retorno do 
branco”,  acompanhando  os  grandes  empreendimentos  agrícolas.  (…)  A  intensificação  da  presença  das  grandes  fazendas,  o 
crescimento populacional da cidade e adjacências, a exploração não sustentável dos recursos naturais, as disputas pelo poder político 
local, o descaso dos poderes municipal, estadual diante dos problemas dos moradores, a intensificação dos contactos com grupos 
familiares e de diversas localidades do Brasil, os crescentes processos de trocas culturais, de interacção com a sociedade e mercado 
nacional, a chegada dos meios de comunicação e bens tecnológicos, influenciaram a vida quotidiana, surgimento de novos valores 
sociais, posicionamentos e adaptações a essa modernização (MOURA, 2005, p.252).
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sectores  da vida  citadina.  Torna-se necessário,  assim,  a  compreensão  e  o registo  da 

dança do  Chorado enquanto manifestação da corporeidade, da cultura negra e da sua 

articulação com o fenómeno do turismo na cidade. Afinal, é importante compreender 

que “as danças e rituais também são fortes atractivos para a comercialização turística” 

(SILVA, 2006). 

No  presente,  a  cultura  vila-belense  reveste-se  de  significado  venturoso  do 

desenvolvimento turístico da cidade, novas dinâmicas são estabelecidas entre o corpo, a 

dança,  a  cultura  negra,  a  sociedade,  a  cidade  e  o  turismo,  sendo  indubitável,  a 

compreensão  da  dança  do  Chorado,  enquanto  relevante  distintivo  de  linguagem 

corporal, tradição da cultura negra, espaço de reterritoriorialização negra de Vila Bela, 

religiosidade  e  património  cultural  ligado ao  processo de  renovação conduzido pela 

vertente turística.

O  turismo  constitui  um  importante  fenómeno  de  desenvolvimento 

socioeconómico  no  mundo  contemporâneo,  o  seu  âmbito  de  intervenção  suscita  o 

entendimento  de  múltiplos  conhecimentos  científicos  e  seus  entrelaçamentos  com a 

cultura  e  a  sustentabilidade.  Porém,  este  assunto gera  muita  polêmica.  De facto,  os 

estudos  sublinham  a  concepção  da  indústria  turística  como  promotora  da  inclusão 

social, mobilidade e prosperidade em decorrência da sua abrangência social, económica, 

ambiental  e  cultural  nas  localidades  inseridas.  Como  também,  o  turismo  representa 

meramente uma indústria  de serviços propulsora de consumo e de um tipo de lazer 

capitalista e predatório, gerador de destruição, alienação e desintegração das culturas, 

das identidades, das sociedades e, também, do meio ambiente. (BENI, 2006; COOPER, 

2007; MENESES, 2004; OMT, 2001; PIRES, 2009).  

Com o objectivo de viabilização e de promoção turística da cidade de Vila Bela, 

a  Prefeitura  Municipal  de  Vila  Bela  mobiliza,  desde  a  década  de  80,  acções 

intervencionistas  sobre  a  cultura  vila-belense,  a  corporeidade  das  mulheres  e  suas 

práticas culturais, sobretudo, no âmbito das celebrações e da dança do Chorado. 

Neste contexto de acentuada mudança,  as perguntas iniciais  que conduzem o 

nosso estudo são as seguintes: para além da dança em si,  existirá algum significado 

particular do corpo na dança do Chorado? No contexto local de Vila Bela, qual o valor 
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simbólico do corpo, e da dança do Chorado, no quadro da cultura negra? Haverá  

algum processo de ressignificação da corporeidade feminina na dança do Chorado? 

Mediante  a  perspectiva  do  turismo,  vislumbrado  pelas  instituições  públicas  e  

comunidade negra na cidade de Vila Bela, qual a importância do corpo e da dança do  

Chorado para a cultura negra?

Essa conjuntura actual motivou a investigação dos vínculos existentes entre o 

corpo na dança do  Chorado -  dança das escravas - como uma manifestação física e 

cultural negra, remanescente do período da colonização portuguesa, e a concepção de 

turismo  planeada  para  cidade.  Assim,  gradativamente,  outras  idéias  suscitaram 

pormenores e inquietações acerca dessa temática: 

Que significados, estético, simbólico e histórico, de corpo feminino, retrata a 

dança  do  Chorado  na  apresentação  festiva  e  religiosa,  ocorrida  na  sociedade 

contemporânea, da cidade de Vila Bela?

Que  representação  de  corporeidade,  identidade  das  mulheres  vila-belenses,  

dançantes  do Chorado, são veiculadas  no estado de desenvolvimento  observado da 

festa de São Benedito? 

Como  está  constituída  a  perpetuação,  as  características  e  os  vínculos  da  

tradição do corpo e  da cultura negra na dança do Chorado, na festa  religiosa da 

comunidade  negra  vila-belense,  em  relação  com  a  perspectiva  de  viabilidade  do 

turismo na cidade?

Na actualidade,  quais  são os interesses,  e as problemáticas,  esboçados pela 

comunidade vila-belense,  referentes  à preocupação da dança do Chorado enquanto  

elemento promotor de atracção e divulgação turística da cidade?

O corpo e a dança do Chorado, o corpo e seus significados, são realidades que 

congregam uma multiplicidade de práticas, de conhecimentos e de factos  pautados na 

dimensão  integrada,  simultâneamente  antropológica,  histórica,  cultural  e  turística, 

deflagrada  pela  temporalidade  e  as  múltiplas  conexões  do  viver  vila-belense, 

estabelecido  na  Festa  de  São  Benedito,  pela  perspectiva  do  turismo  na  cidade.  O 

entendimento  da dança do  Chorado, enquanto  técnica corporal,  designa uma marca 
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simbólica do corpo feminino,  da identidade étnica,  histórica e cultural  das mulheres 

negras vila-belenses, originária desde o período histórico de colonização portuguesa de 

formação da cidade de Vila Bela e suas remodelações na actualidade.

Este  estudo  tem  como  finalidade  compreender  o  corpo  e  a  dança  enquanto 

representação simbólica, cultural e histórica da corporeidade feminina permeada pela 

festa, a religiosidade,  o turismo.  Visa compreender a dança como prática corporal  e 

identitária das mulheres vila-belenses, apreender a complexidade e as modificações da 

tradição, da história e memória da dança, delineada pela comunidade, e reconhecer os 

vínculos socioeconómicos e políticos da dança do Chorado pertinente à difusão turística 

da cidade.

Para elucidação da proposição deste estudo será necessária uma abordagem de 

temáticas multidisciplinares referentes ao processo de colonização portuguesa, a história 

de Vila Bela, a raça e a escravidão, a corporeidade, a cultura afro-brasileira, a dança, as 

mulheres negras, a identidade, a tradição, a religiosidade e o turismo.

O caminho da investigação tornou-se mais exequível com as reflexões teóricas e 

científicas  pertinentes  as  áreas  do  conhecimento  em  Sociologia,  Antropologia, 

Linguagem, História, Geografia, Educação, Turismo e Educação Física e a contribuição 

teórico-referencial dos autores renomados Acildo Leite Silva, Henrique Cunha Junior, 

Edward  T.  Hall,  Elisabete  Madureira,  Erick  Hobsbawm,  Gilberto  Freyre,  Maria  de 

Lourdes Bandeira, Marcel Mauss, Manuela Hasse, Maurice Merleau-Ponty, e Mikhail 

Bakhtin, entre outros.

Pistas e interpretações do corpo simbólico delineiam esta pesquisa. A construção 

do  percurso  investigativo  fundamentou-se  principalmente  na  orientação  teórica  de 

algumas  noções  estabelecidas  pelas  linhas  do  pensamento  das  Ciências  Sociais  e 

Humanas,  a  saber:  a  teoria  postulada  pelo  autor  Merleau  Ponty  (1971)  referente  à 

concepção fenomenológica de corpo, ao qual trouxe uma contribuição significativa para 

o presente estudo, a visão antropológica defendida por Marcel Mauss (1974) elucidativa 

sobre a compreensão da dança enquanto técnica corporal, as ideias estabelecidas pela 

definição  de  facto  social  total,  dádiva,  presentes  no  ritual  da  festa  e  os  conceitos 

empregados  pelo  filósofo  Mikhail  Bakhtin  (2008)  sobre  corpo  terreno,  inversão  de 
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poderes e festa, termos estes explícitos na prática cultural da dança, na corporeidade 

feminina e na comemoração festiva religiosa de São Benedito.

Na actualidade, o corpo humano e sua motricidade são instrumentos relevantes 

para  compreensão  dos  símbolos  culturais  e  sociais.  Merleau  Ponty  (1971)  instituiu 

como elaborações representativas do homem: a perspectiva fenomenológica do corpo, a 

concepção  perceptiva,  a  relação  entre  homem-mundo  e  a  superação  dicotómica  de 

corpo.  Essas interpretações trazem valiosos préstimos para o conhecimento da dança 

enquanto  uma  manifestação  corpórea,  um  fenómeno  real,  existencial,  simbólico  e 

histórico da vivência sociocultural das mulheres vila-belenses. Esse espectro vivencial 

da linguagem corporal das dançantes exprime-se através do vasto repertório composto 

pela  gestualidade,  movimentos,  cantos,  indumentárias,  religiosidade  e  tradição 

compondo os sentidos da vida comunitária.

 Em suas pesquisas, Mauss (1974) aponta um teor simbólico para o corpo. Suas 

principais concepções assinalam esclarecimentos sobre a pesquisa da dança vila-belense 

e seus significados como uma técnica do corpo, um componente revigorante da cultura, 

uma representação da tradição e história da comunidade vila-belense onde a transmissão 

do  ensinamento  é  perpassado de  geração  em geração  pelos  mais  velhos  através  do 

processo de educação. Também, percebe-se, na dança mato-grossense do  Chorado, a 

composição de toda dinâmica social,  configurado pela definição de facto social total 

onde engloba toda complexidade dos sistemas sociais, ou seja, as ideias, as regras, as 

relações, os homens, os grupos e seus comportamentos. Outra ideia importante desse 

autor refere-se ao sistema de dádiva, as trocas simbólicas orientadas pelos componentes 

dos actos de dar, receber e retribuir observadas no ritual das oferendas de comidas e 

bebidas, na realização das danças do Chorado, Congo, nas promessas, nos castigos, nos 

pedidos, nas orações e graças recebidas enfim na globalidade das cerimónias religiosos 

de Vila Bela.

 Os conceitos de Bakhtin (2008) sobre corpo terreno, inversão de poderes e festa 

ajudaram no  entendimento  do  objecto  do  estudo.  Corpo  terreno  é  uma  designação 

cósmica do alto/baixo corporal, um mapeamento simbólico da prática humana. O alto 

corporal é representado pela face e cabeça ao qual simboliza o pólo espiritual e o baixo 

corporal está referenciado pelos órgãos genitais, ventre e pés indicando o pólo terreno. 
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Estas  relações  bipolarizadas  entre  alto  e  baixo do corpo estão  ligadas  às partes  dos 

corpos das dançantes do Chorado, os requebros das ancas exibem uma sensualidade 

terrena e  a  garrafa  da bebida  sobre a  cabeça  denota um código divino.  Na obra de 

Bakhtin,  a  subversão da ordem hierárquica  de poderes  e valores  das  classes sociais 

desfavorecidas eram exaltadas nas festividades, o pobre era transformado em rei, o povo 

exercia sua liderança, poder e ironia, essas inversões de poderes também são exercidos 

pelas  mulheres  negras  da  dança  do  Chorado  na  festa  vila-belense,  onde  essas 

personagens  marginalizadas na sociedade brasileira tornam-se protagonistas da festa e 

dos  factos  históricos.  Outra  referência  teórica  do autor  alude  a  abordagem da  festa 

popular  carnavalesca  ou  religiosa  como  um  traço  universal  marcante  a  todas  as 

sociedades onde vigora a liberação de normas, tabus, valores e hierarquias. E a festa 

religiosa  de  São  Benedito  não  é  uma  excepção,  mas,  sobretudo,  um  traço  da 

singularidade cultural, histórica e étnica de uma pequena comunidade mato-grossense.  

  A dança do Chorado representa a prática das desheroínas13 do Guaporé, ungida 

no enredo do corpo das mulheres,  da cultura  negra,  na construção de Vila  Bela,  na 

epopéia das mulheres  negras em relação com a temática do turismo,  pelo que surge 

como um importante contributo no campo da Educação Física, História da Cultura afro-

brasileira,  Educação,  Turismo e Lazer desvelando a corporeidade,  a cultura negra,  o 

turismo  e  as  personagens  históricas  ofuscadas  pelo  ostracismo,  o  preconceito  e  a 

discriminação.

Este trabalho foi dividido em cinco partes:  na  primeira parte, descrevemos o 

corpo  feminino  em  investigação,  o  cenário,  o  locus,  os  actores  sociais,  o  tipo  de 

pesquisa,  o  processo de pesquisa,  a  fotografia  -  recurso metodológico  a  sugerir  um 

modelo  de  análise  hermenêutico.  Na  segunda  parte,  revelamos  uma  abordagem  da 

Festa de São Benedito, os rituais, o corpo, a religiosidade, a dança do Chorado numa 

sequência e encadeamento de actos na festa religiosa. Na terceira parte, abordamos o 

referencial das raízes do corpo Chorado, os três símbolos da cultura vila-belense: dança 

do Chorado, cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade e Mulheres negras. Na quarta 

parte,  analisamos,  conforme  as  falas  dos  interlocutores,  as  tradições  inventadas  e 

13 O célebre poeta mato - grossense Manoel de Barros cria personagens, os desheróís, tipos de pessoas descartados pela sociedade 
capitalista,  os  mendigos,  loucos,  vagabundos,  andarilhos  e bêbados  (BARROS apud CAMPOS, 2007, pp. 202 -  263 ).   Nesta 
investigação, o termo desheroínas será empregada como analogia as mulheres negras consideradas desimportantes pela sua pouca 
visibilidade no campo científico, cultural, político e social brasileiro.     
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desafios comunitários da dança do Chorado. Na quinta parte, finalmente, enunciamos a 

análise  das  imagens  e  dos depoimentos  sobre as  representações  do corpo,  da dança 

negra na festividade de São Benedito.

Capítulo I 

 METODOLOGIA

O presente  capítulo  está  constituído  em quatro  tópicos,  delineados  conforme 

sequência  metodológica.  No  primeiro  tópico  O  Corpo  Feminino  e  negro  em 

Investigação  enuncia  como respaldo epistemológico  para abarcar  a  compreensão  do 

corpo, enquanto elemento de cultura, o feminino, o negro e sua manifestação - a dança 

do Chorado - como construção sociocultural e objecto de investigação científica na sua 

relação com o desenvolvimento local e o turismo. As perguntas iniciais que serviram de 
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ponto de partida para a elaboração do estudo foram as seguintes: para além da dança em 

si,  existirá algum significado particular do corpo na dança do Chorado? No contexto  

local de Vila Bela, qual o valor simbólico do corpo, e da dança do Chorado, no quadro 

da cultura negra? Haverá algum processo de ressignificação da corporeidade feminina  

na  dança  do  Chorado?  Mediante  a  perspectiva  do  turismo,  vislumbrado  pelas  

instituições públicas e comunidade negra, qual a importância do corpo e da dança do  

Chorado para a cultura negra na cidade de Vila Bela?

O objectivo geral dessa investigação foi analisar o corpo Chorado, a dança e a 

sua transmissão, e procurar compreender as mudanças e significados do corpo na dança 

do Chorado ocorridos na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade - Mato Grosso, 

uma  das  raras  práticas  que  foram originárias  no  processo  histórico  de  colonização 

portuguesa e se mantêm presentes na sociedade contemporânea.

Quanto aos objectivos específicos, estes consistem no seguinte: estudar o corpo 

e a dança como forma de manifestação e de exercício do poder das mulheres negras, 

escravas no século XVIII; conhecer as razões da persistência da dança na cultura local; 

conhecer os motivos da valorização da dança do  Chorado entre a população de Vila 

Bela; caracterizar as suas recentes concepções, identificar os actores sociais da dança do 

Chorado e  a  sua  significância  e  integração  na  cidade  de  Vila  Bela;  identificar  as 

representações relacionadas com o corpo Chorado na comunidade; levantar as relações 

da dança do Chorado com o desenvolvimento turístico da cidade.

No  segundo  tópico,  Apresentação  Panorâmica  da  Pesquisa  apresenta-se  o 

Cenário, a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade como local de pesquisa, sua 

localização  geográfica,  caracterização  da  cidade,  composição  étnica  actual  da 

população, breve descrição do povo vila-belense e os pontos turísticos da urbe. No item 

Actores  Sociais  são  enunciados  os  sujeitos  investigados,  os  interlocutores  úteis,  o 

Grupo do Chorado,  a  constituição do grupo a  Associação do  Chorado, e,  ainda,  as 

demais  categorias de interlocutores pesquisados. Além disso, expomos no capítulo a 

Pesquisa de Campo,  os conceitos  científicos,  justificação pela escolha desse tipo de 

pesquisa e os solavancos da construção científica. 
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No terceiro  tópico,  Descrição  do  Processo  da  Pesquisa aponta  a  trajectória 

metodológica,  emprego  de  técnicas,  instrumentos,  observação  directa,  a  análise  da 

fotografia e a utilização do audiovisual. Em especial, reportaremos a fotografia como 

um relevante documento susceptível de tratamento científico e recurso metodológico 

tão privilegiado quanto pouco explorado, ainda, nas inquirições académicas. Este facto 

constitui um paradoxo, pois, recentemente, o domínio da imagem figura quase como 

objecto de culto e de veneração das culturas e, ainda, das sociedades globais. 

No último tópico,  Modelo de Análise, esboçamos os elementos fundamentados 

na conceptualização, as hipóteses, as variáveis e os indicadores do estudo sobre o corpo 

e a dança do Chorado, e apresentamos um modelo de análise pautado em proposições e 

hipóteses,  segundo  os  parâmetros  sugeridos  pela  corporeidade,  a  representação,  a 

tradição,  a dança do  Chorado,  revelando,  desse modo,  as suas dimensões  e as suas 

variáveis.  

1.1. Corpo Feminino e Negro em Investigação  

No século XX, com o desenvolvimento das ciências sociais emergiram algumas 

reflexões sobre a corporeidade feminina e a formação da cultura brasileira14. No Brasil, 

a  investigação  científica  sobre  a  corporeidade  das  mulheres  afro-brasileiras,  seu 

universo étnico-racial, foi reconhecida e tratada pelo sociólogo Gilberto Freyre (2006).  

14
  Consulte o livro  Raizes do Brasil (HOLANDA,1995) e o artigo  Uma Releitura das Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de  

Holanda. (SAES,2004). Disponível em http://www.ppghis.com/_ver.php?id=11/. Acedido em 20 de dezembro de 2010.
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O seu  pensamento  -  conhecido  mundialmente  -  foi  difundido  com  veemência  na 

consagrada obra Casa Grande e Senzala. Entretanto, seus estudos são alvos de polêmica 

e  crítica,  pela  representação  das  negras  da  Guiné,  crioulas,  mulatas  e  indígenas,  de 

forma  generalizada,  estereotipada,  como  personagens  detentoras  de  qualidades 

pejorativas  de lascívia,  sedução e beleza corporal  do imaginário  masculino em terra 

brasileira.

Somente no século passado ocorre a mais importante revolução do século XX, 

ou  seja,  a  revolução  da  mulher  reconhecida  e  celebrizada  pelo  pensador  italiano 

Norberto  Bobbio (TELLES,  2008).  Diante  deste  acontecimento  inédito,  as mulheres 

ocuparam espaços e actividades públicos, considerados masculinos, principalmente no 

mercado  de  trabalho,  desencadeando  notoriedade  para  o  segmento  feminino 

possibilitando  a  emersão  das  mulheres,  especificamente  das  mulheres  negras,  no 

contexto da realidade social do país.

Entretanto, novos cenários impulsionam a investigação sobre as mulheres negras 

e  a  sua  corporeidade.  Décadas  depois,  e  apesar  dos  avanços  consolidados  com  a 

emancipação  feminina,  o  universo  das  mulheres  afro-brasileiras  ressente  ainda  o 

aniquilamento  e  a  invisibilidade  histórica  da  sua  materialidade  corpórea  e  humana 

urdidos  pela  ideologia  colonizadora,  a  tradição  religiosa,  o  regime  escravocrata  e  o 

etnocentrismo. Esta categoria,  posicionada na base piramidal da sociedade brasileira, 

vive no limbo da cidadania. Seu estado de desigualdade persiste na evidente dificuldade 

do exercício dos direitos humanos, sociais e económicos, como também, na ausência da 

visibilidade e da representatividade nos âmbitos da educação, da literatura, da média e, 

também, na política nacional.

No campo educacional  brasileiro,  a  retórica instituída,  especialmente pela  lei  

federal n°. 10639 de Janeiro de 2003, que dita a obrigatoriedade do ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Educação das relações étnico raciais, nos currículos escolares 

dos diferentes níveis de ensino, surge como um terreno fértil para emergentes produções 

científicas sobre a corporeidade, a História, o género, a territorialidade, o património, a 

construção identitária, entre outras temáticas referentes à população negra, sobretudo, a 

elucidação sobre a vivência dionisíaca e apolínea do corpo feminino e negro suplantado 

pela ciência.
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1.2. Apresentação do Panorama da Pesquisa

1.2.1. Cenário

Vila Bela da Santíssima Trindade15, solo originário da dança do Chorado, foi o 

campo de realização da pesquisa. Esta pequena cidade tem grande significado para a 

história brasileira e regional devido ao marco fundacional da colonização portuguesa do 

século XVIII. Na realidade, essa cidade representa um ponto estratégico de ocupação do 

território  brasileiro.  Conforme dados oficiais  do  Instituto  Brasileiro  de Geografia  e  

Estatística (IBGE, 2010), o município possui, actualmente, uma população estimada de 

14.493 habitantes, um Índice de Desenvolvimento Humano - IDH considerado médio 

conforme  Programa  das  Nações  Unidas  para  o  Desenvolvimento  (PNUD,  2000) 

destacando-se, recentemente, como um dos municípios com maior potencial turístico do 

Estado de Mato Grosso.

Este município está localizado na região Centro - oeste do Brasil,  a sudoeste 

mato - grossense, a 540 km (quinhentos e quarenta quilómetros) da capital  Cuiabá - 

Mato Grosso, faz divisa com o país sul-americano da Bolívia e os municípios mato - 

grossense de Pontes e Lacerda, Nova Lacerda, Conquista do Oeste, Comodoro e Porto 

Esperidião.

Fundada  em  1752,  pelos  colonizadores  portugueses,  em  decorrência  das 

descobertas auríferas na região do rio  Guaporé, foi a primeira capital da Capitania de 

Mato Grosso. Mais tarde, em 1835, perde esta posição com a transferência da capital 

para  a  cidade  de  Cuiabá,  devidas  às  questões  políticas,  económicas,  ambientais  e 

administrativas. Naquela época, o ouro e os escravos representavam duas mercadorias 

preciosas denotativas do grau de riqueza individual.

Posteriormente, ainda, a cidade é marcada pelo episódio histórico do abandono 

dos escravos e da sua sobrevivência difícil e corajosa na região bravia transformando, 

mais tarde, esse povoado numa sólida comunidade negra, guardiã das tradições. Neste 

solo  tiveram  origem  inúmeros  quilombos,  espaço  onde  se  esboçaram  as  heroínas 

15 Consultar referente a Históra de Mato Grosso in: ( FERREIRA, 2001; FILHO, 1994; CANAVARROS, 2004; LENHARO, 1982; 
VOLPATO,1987).
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anónimas e as mulheres  negras que vivenciam, até hoje, as suas tradições e as suas 

formas particulares de sociabilidade.

De  referir,  ainda,  como  um traço  importante,  a  composição  heterogénea  da 

população formada pela tríplice conjunção verificada entre a população negra, indígena 

e  branca.  Outrora,  no período da colónia  e do Império  no território  mato-grossense 

existia  mapeamento16 da  constituição  e  proporção étnico  -  racial  da população  vila-

belense.  Hoje,  carecemos,  porém,  de  informações  oficiais  sobre  esse  indicador. 

Contudo, segundo o relato do pároco da cidade,  revela-se a existência no município 

vila-belense de três importantes segmentos: a população negra, indígenas chiquitanos 

oriundos da Bolívia e imigrantes de outras regiões brasileiras. Na zona urbana há maior 

concentração da população negra, conforme relatos e questões concernentes a posse da 

terra e à reforma agrária desenvolvidas pelo governo federal. Destaca-se, na área social, 

o facto de muitos indígenas serem apátridas.

Vila Bela possui características de uma cidade pacata. Povo acolhedor, a riqueza 

da  cultura  afro  -  brasileira,  especialmente  as  danças,  as  casas  coloniais,  as  ruas,  o 

património histórico, despertam interesse, os diversos pontos turísticos como as ruínas 

da Igreja Matriz, o Palácio dos Capitães Generais, o rio Guaporé e as belezas naturais 

são sinais visíveis de renascimento e de prosperidade17.

1.2.2. Actores Sociais

O grupo da dança do Chorado, no momento da pesquisa, estava constituído por 

vinte e três pessoas. Desse grupo, vinte e uma mulheres são pertencentes a etnia negra, 

indígenas chiquitanos provenientes da Bolívia, país fronteiriço ao Estado brasileiro de 

Mato  Grosso,  e  dois  homens,  os  quais  exercem  as  funções  de  músicos  e  de 

colaboradores do grupo. Na missa, no momento inicial da apresentação da dança, existe 

a presença dos tocadores de bateria, de baixo e de guitarra, e na apresentação final, a 

presença de um tocador de instrumento musical de violão e tambor, tocado por uma 

mulher, integrante do grupo.

16 O método empregado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não discrimina a composição étnico- racial dos 
municípios brasileiros.  

17 Há um Festival de Pesca que atrai muitos turistas para cidade.
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Essas mulheres, integrantes do grupo dançante do Chorado, estão na faixa etária 

aproximada dos quarenta aos setenta anos de idade.  São mulheres adultas,  de meia- 

idade e idosas. Na comunidade vila-belense, muitas mulheres são senhoras donas de 

casa,  detentoras  de  prole,  netos,  apresentando  sinais  corporais  da  maturidade  e  de 

envelhecimento, desempenham activamente as suas funções na comunidade, através de 

ocupações e de cargos informais e formais, tais como: benzedeiras, parteiras, rezadeiras, 

cozinheiras,  funcionárias  públicas,  aposentadas  e  profissionais  liberais,  entre  outras 

actividades laborais.

Em forma de associação está organizado o grupo da dança do  Chorado. Uma 

senhora,  dançarina  do  Chorado e  moradora  na  comunidade  de  Vila  Bela,  ocupa  a 

presidência da instituição. O mandato tem a duração de dois anos e, por sua vez, a posse 

do cargo é instituída através de eleições efectuadas pelos seus associados. Conforme 

informação da Presidente, são estas as funções mais destacadas conferida ao cargo: cabe 

à representante a responsabilidade de garantir a manutenção da tradição da dança do 

Chorado;  incumbência  da  organização  da  cerimónia  religiosa;  dos  ensaios;  das 

apresentações;  convite  aos  novos  participantes;  reuniões;  uso  e  adequação  das 

indumentárias, entre outras funções. 

A Associação do Grupo do Chorado possui personalidade jurídica, conforme a 

legislação brasileira, estatutos, no entanto, não foi possível o acesso da investigadora a 

qualquer  documento  referente  à  constituição  da  associação,  devido  às  inúmeras 

actividades desempenhadas pela representante do grupo na festividade.

Deste  modo,  um  total  de  trinta  e  uma  pessoas  compõe  a  amostra18.  Três 

categorias  de interlocutores  foram alvos da pesquisa,  efectuada,  no que se refere ao 

trabalho  de  campo,  no  período  compreendido,  inicialmente,  em 2007,  no  momento 

antecedente da celebração, na Festa de São Benedito, entre os anos de 2008 e 2009, e 

recolha adicional de dados no decorrer das celebrações no ano de 2010. Assim, segundo 

a  orientação  sugerida  pelos  autores  Quivy  e  Campenhoudt  (1992),  destacamos  as 

categorias de interlocutores em pesquisa social:

18 A  escolha  do  público  foi  determinada  pelos  critérios  referente  ao  conhecimento  do  assunto,  idade  cronológica,  ocupação 
profissional e disponibilidade de tempo.  
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Primeira categoria está composta pelos intelectuais, investigadores, docente de 

História,  conhecedores  populares  do  assunto,  autoridades  públicas  (Secretários  de 

Turismo da cidade  de Vila  Bela  nos  anos  de 2008 e  2009,  Ex-Prefeito  da cidade). 

Actualmente verifica-se a presença de políticos mato - grossenses numa fase da dança, 

no  entanto,  a  participação  desses  sujeitos  como  interlocutores  foram  evitadas  em 

decorrência de questões partidárias e ideológicas. Esta opção foi realizada para evitar a 

utilização do marketing político através desta produção.

Segunda,  denominada  interlocutores  recomendados,  são  considerados  como 

testemunhas privilegiadas (grifo do autor) representados pelos moradores vila-belenses, 

ex-moradores  frequentadores  das  festas  religiosas  e  apresentações  da  dança  do 

Chorado, pároco e proprietários de estabelecimento comercial e hotéis.

A última categoria abrange os interlocutores úteis, o público a que o estudo diz  

directamente  respeito  (grifo  do  autor).  É  constituído  pelas  participantes  activas  da 

dança, ex-dançantes do Chorado e homens integrantes do grupo. 

Muitos moradores vila-belenses ocupam mais de uma função na comunidade, 

tendo dificuldade em contabilizar a participação dos interlocutores por papéis sociais e 

categorias, para reportar a situação, dois exemplos são citados: uma mulher é dançante 

do Chorado, moradora e ocupa o cargo de Secretaria de Turismo no ano de 2009, em 

outro caso, uma senhora é docente e moradora na cidade. Essa sobreposição de papéis e 

funções  deriva  da  questão  política  e  ocupação  profissional.  Ressalta-se  que,  nas 

entrevistas, foram contempladas as opiniões dos interlocutores, conforme a dualidade 

das suas posições socioculturais.   

1.2.3. Pesquisa de Campo 

Como pesquisa social  e cultural,  a  pesquisa de campo19 tornou-se apropriada 

para  apreender  as  multiplicidades  e  a  dinâmica  da  vivência  corporal  e  cultural  das 

mulheres vila-belenses, dançarinas do  Chorado. O foco de investigação, neste tipo de 

pesquisa  de  carácter  histórico-antropológico,  busca  a  descoberta,  a  descrição  e  a 

interpretação do fenómeno social do corpo na dança do  Chorado e seus significados. 

Esta abordagem qualitativa considera a visão interpretativa, microscópica e simbólica 

19 Um trajecto de pesquisa de campo é esboçado pelo autor VERDE (2008).
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do  corpo  vivido  no  quotidiano,  o  enfoque  qualitativo  -  trabalha  o  universo  dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes que 

correspondem a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenómenos. 

(MINAYO, 1994).

Preceitos  científicos  sobre  este  tipo  de  pesquisa  são  postulados  por  Minayo 

(1994)  na  sua  concepção,  campo  de  pesquisa configura-se  em (o)  recorte (que)  o 

pesquisador projecta em termos de espaço, representando uma realidade empírica a ser 

estudada baseada nas concepções teóricas as quais alicerçam o objecto de investigação. 

Em pesquisa social, o recorte espacial é desempenhado pelas pessoas e grupos numa 

convivência dinâmica de interacção social. Estes sujeitos são elementos pertencentes de 

uma determinada história a ser investigada, sendo necessário a construção teórica para 

transformá-los  em  objectos  de  estudo.  Para  a  autora,  com a  construção  teórica  do 

objecto de estudo, o campo torna-se palco de manifestos das intersubjectividades e das 

interacções  entre  o  pesquisador   e  o  grupo  estudado,  favorecendo,  dessa  forma,  a 

criação de novos conhecimentos (MINAYO, 1994).

Inicialmente,  no  projecto  de  pesquisa  intitulado  a  dança  do  Chorado e  seus 

Significados na Comunidade de Vila Bela da Santíssima Trindade - Mato Grosso, a 

pesquisa de campo foi destacada como sendo o método mais indicado para captar este 

fenómeno. A proposta mais circunscrita da dança do Chorado, enquanto fenómeno do 

corpo, da cultura negra e seus entrelaçamentos com o sector turístico na Festa de São 

Benedito, tornaram a pesquisa de campo mais pertinente e contundente.

O foco e a delimitação da investigação foram ocasionados pelas consultas de 

bibliografias, informações prévias sobre a temática, participação efectiva no evento VI 

Encontro de História Oral do Centro - Oeste, grupo temático História Oral, Oralidade 

e  Práticas  Culturais  realizado  pela  Universidade  do  Estado  de  Mato  Grosso  – 

UNEMAT e Universidade  Federal  de  Mato Grosso  -  UFMT,  a  visita  à  cidade  e  o 

estreito relacionamento com alguns moradores da comunidade tornando-se elementos 

decisivos  para  a  especificação  do  objecto  e  o  laborioso  processo  de  elaboração  do 

projecto.
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1.3. Descrição do Processo de Pesquisa

Um longo período de vinte e quatro meses foi dedicado à extensa compilação da 

documentação  sobre a colonização  portuguesa,  a  cidade de Vila Bela  da Santíssima 

Trindade, danças afro-brasileiras, escravatura africana e mulheres negras, realizada nos 

arquivos portugueses, tais como o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, o Arquivo 

Histórico  Ultramarino,  a  Biblioteca  Nacional  de  Portugal,  a  Biblioteca  e  Arquivo 

Central da Marinha, a Biblioteca da Faculdade de Motricidade Humana-Universidade 

Técnica  de  Lisboa,  a  Biblioteca  Mário  Sotomayor  Cardia,  o  Instituto  Superior  de 

Ciências Sociais e Políticas, a Biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas-

Universidade  Nova  de  Lisboa,  o  Museu  Nacional  de  Etnologia.  Nas  fontes  mato-

grossenes,  o  Arquivo  Público  do  Estado  de  Mato  Grosso,  a  Biblioteca  Central  da 

Universidade Federal de Mato Grosso, a Biblioteca da Pós Graduação em História, o 

Núcleo  de  Documentação  e  Informação  Histórica  Regional  e  Palácio  dos  Capitães 

Generais em Vila Bela da Santíssima Trindade.

Na cidade de Vila Bela foram reunidas, por sua vez, fotos de arquivo pessoal, 

documentários  comerciais  sobre  o  lugar,  danças  do  Congo e  Chorado,  lembranças 

(souvenirs), aquisição de garrafas de  kanjinjin e CDs de músicas do  Chorado.  Esses 

materiais,  e  a  observância  da  comunicação  escrita  e  visual  referente  a  relação 

promocional entre dança do Chorado e o turismo, em Vila Bela, nos sítios da Secretaria 

de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso – SEDTUR-MT e Mato 

Grosso e seus Municípios,  serviram de referência  para a análise dos seus conteúdos 

referente ao turismo vila-belense e suas práticas culturais.

As músicas intituladas “canções e serestas” compõem o acervo patrimonial do 

povo vila-belense e foram gravadas em CDS pelo grupo musical muito conhecido na 

cidade denominado "Aurora do Quariterê"20. 

Foto1 -  Grupo musical Aurora do Quariterê

20 Este grupo é formado por cantoras e cantores de Vila Bela. São apresentadas várias músicas de "domínio público,"e os textos, da 
autoria do falecido Sr. Joaquim das Neves Fernandes Leite, o "Poeta,"compõem um discurso em que a preocupação principal está na 
produção de identidades através de descrições ressaltando aspectos naturais da cidade, como o rio Guaporé, cascata dos Namorados, 
fauna local e elementos considerados pelo autor do texto, como constitutivos da memória da cidade: as recordações dos moradores, 
além das ruínas da matriz, e o palácio dos Capitães - Generais. A música é "a memória dos antepassados de Vila Bela, presente no 
quotidiano dos negros brasileiros como forte expressão dos desejos, sentimentos de luta, lamentações, alegria e glória de um povo, 
que  escreveu  sua  história  com sangue  nas  terras  do  Brasil,  localizadas  ao extremo oeste  brasileiro.  As  raízes  deste  povo  se 
perpetuaram através do Congo, Chorado, dança do tambor, batuque, marujo e outras"  manifestações (FONTE CD AURORA DE 
QUARITERE citado por MOURA, 2005). 
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Fonte: Extraído do http://www.rasqueadocuiabano.com.br/site/index.php?pg=artistas/.Acedido em 31/11/2011.

A pesquisa de campo compreendeu os meses de Junho a Agosto de 2008/2009, 

período  das  festividades  religiosas  do  Santo  negro  São  Benedito,  momento  de 

manifestação da dança do  Chorado e dança do  Congo na cidade de Vila Bela - Mato 

Grosso. Muitas entrevistas foram realizadas durante o período da festa religiosa de São 

Benedito, no término das missas ou dos ensaios, das comemorações, nas residências, 

nos quintais, nas ruas, no trabalho, no salão comunitário, nos banquetes populares, nos 

bailes  e  na paróquia,  assim,  o  ambiente  festivo  e  os  locais,  para  além das  diversas 

dificuldades  de  que  sempre  se  revestiam,  também  favoreceram  a  aproximação.  A 

colecta de dados ocorreu antes, durante, e depois da festa e, também, foi estabelecida 

por intermédio de correio electrónico.

Dois  tipos  de  entrevistas  guiaram  a  pesquisa.  As  entrevistas  não  directivas 

guiadas pelas questões temáticas, semi-abertas de carácter informal e personalizado, ao 

qual  eram gravadas  as  respostas  e  depois  transcritas  e  outras  entrevistas  directivas 

conduzidas  pelo  roteiro  de  questões  com  perguntas  fechadas  conforme  formulários 

(anexo 5). Destaca-se que foram elaborados roteiros de questões em conformidade com 

as categorias dos interlocutores enunciadas anteriormente.

Os  pesquisadores  são  como  estrangeiros  em  solo  desconhecido,  essa 

representação  perfilava  a  inserção  ao  campo  de  estudo.  Esse  estranhamento  é 

comumente abordado pelos investigadores sociais, mas,  a experiência sucessivamente  

adquirida e a surpresa inerente ao desvendar o Outro edificam escolhas técnicas ora 
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insignificante e decisivo orientado por manancial de razões que torna um investigador  

num argonauta (GODINHO, 1998).

A entrada de campo foi marcada pelo momento antecedente à apresentação da 

dança do Chorado, onde dominava uma atmosfera de festa, com a perspectiva da festa 

religiosa  de  São  Benedito  impulsionando  gradativas  transformações  no  panorama 

arquitectónico e urbanístico da cidade de Vila Bela. A excentricidade era expressa pelo 

visual colorido, alegre e vibrante das tonalidades verde e azul das casas coloniais, as 

pequenas  reformas,  nas  pinturas  das  ruas,  calçadas,  praça  pública,  a  montagem  de 

enorme  telão,  arquibancadas,  tendas,  palcos,  sonorização,  reflectores,  barracas 

comerciais, músicas fonográficas em alta voltagem nos bares, nas ruas, no aumento do 

fluxo  de  veículos  públicos,  particulares  e  transeuntes  e  na  ocupação  hoteleira 

promovido pelo afluxo de pessoas.

Nesse período da festividade foram imprescindíveis as visitas a locais turísticos, 

ruínas da matriz, museu do Palácio dos Capitães Generais, ao rio Guaporé, à igreja, ao 

comércio,  aos  sítios  e  às  redondezas  da  cidade,  para  o  conhecimento  dos  pontos 

turísticos,  ajudaram  na  conviviabilidade  com  as  pessoas  e  na  apreciação  das 

potencialidades  locais.  Em  seguida,  intermediada  pela  observação  mais  interactiva, 

(participante na comunidade e não na dança!), ocorreu paulatinamente uma integração 

hospitaleira da comunidade através das participações das rezas, do ensaio das dançantes 

do  Chorado  num  salão  comunitário,  das  procissões,  das  missas,  dos  bailes,  das 

comelanças, nas praças e residências. O registo em diário de campo trouxe tenacidade 

aos  apontamentos  concernentes  à  estrutura  do  estudo,  as  pequenas  observações,  os 

protagonistas, as famílias, os grupos, os informadores, os contactos mais relevantes e 

questões pontuais e selectivas.

Os  primeiros  contactos  da  pesquisadora  com  os  interlocutores  vila-belenses 

despertavam receio,  mas,  aos poucos, a confiança foi conquistada.  A cidade de Vila 

Bela é um terreno fértil de inquirições. Contudo, experiências remotas e actuais (menos 

positivas)  dos  moradores  com  alguns  pesquisadores,  deixaram  marcas  indeléveis  à 

população.  Muitos  estudiosos  e  personalidades  negligenciaram  normas  de  ética, 

apropiando-se de objectos, relíquias e documentos históricos e pessoais dos moradores, 

originando temor e desconfiança na comunidade.
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Numa  entrevista  permeada  pelas  lembranças  nostálgicas  do  passado,  e  a 

degustação de aperitivos regionais, uma narrativa foi evocada pela sábia interlocutora 

anciã, moradora vila-belense: Saracura na sua terra pisa e torna repisar. E na terra do  

outro pisa devagar!  Esta  parábola  do  pássaro  Saracura  tornou uma voz ressonante 

norteadora  dos  pensamentos,  comportamentos  e  atitudes  servindo  de  orientação  nas 

aproximações  ao terreno e nos contactos  da pesquisadora com as pessoas, buscando 

menos precipitação e mais cuidado, presteza e respeito. O anonimato do depoimento 

emitido  pelo(a)  morador(a)  foi  solicitado  e  preservado  para  não  melindrar  os 

relacionamentos entre os interlocutores na cidade, devido ao elevado grau de parentesco 

e alianças entre os sujeitos vila-belenses.

Este lugarejo vila-belense era um reduto, um terreno movediço cerceado pelos 

laços comunitários e de parentesco extremamente próximos e afectuosos, mas, também, 

paradoxalmente  conflituosos  e  nocivos  de  que  emergia  a  necessidade  de  aliança  e 

tutoria. Um personagem muito respeitado na cidade tornou-se essencial para realização 

da pesquisa.  Tratava-se de um morador idoso, amistoso,  pertencente de uma família 

tradicional.  Esse  colaborador,  viúvo  de  uma  dançarina  do  Chorado, actuou  como 

verdadeiro  anfitrião,  interlocutor  contumaz  e  mediador  das  entrevistas  iniciais,  na 

promoção  activa  dos  contactos  com os  interlocutores  em  suas  residências.  Depois, 

gradativamente, apareceram outras simpáticas anfitriãs vila-belenses. O nome da família 

tradicional do interlocutor anfitrião foi resguardado para evitar algum contratempo, pois 

na  cidade  vigora  intensa  proximidade  em relação  com a  genealogia  das  famílias  e 

alianças de casamento21.

A  aceitação  da  pesquisadora  residiu  na  simplicidade  e  hospitalidade  dos 

moradores.  Na  observação  directa  reluzia  olhares  atentos  ao  forasteiro,  vulgo  “pau 

rodado”22,  impressões  revisitadas,  questionamentos  e  incertezas.  Nesta  fase,  a opção 

pela observação denominada directa destacou a informalidade e a empatia com pessoas 

e grupos como mecanismos societários eficientes de inserção na comunidade, apesar da 

21 Seis parentelas mais consistência coexistem na cidade: as famílias Profeta da Cruz, Brito e Bispo de Oliveira, Leite Ribeiro, Lino 
de Miranda, Carneiro Gerardes, Aranha. Umas parentelas possuem maior prestígio político, outros menores condições económicas, 
sujeitas as alianças desfavoráveis no cenário de integração da comunidade a sociedade capitalista. Excepto essas parentelas novas e 
antigas estavam em desorganização (BANDEIRA, 1988).   

22 Regionalmente  é conhecido as  expressões  "Tchapa e Cruz"  e "Pau Rodado"  descritas  em dicionário cuiabanês.  A primeira 
expressão é designada a pessoa nascida e baptizada na cidade cuiabana; a outra expressão refere a pessoa residente na cidade, porém 
originária de outro Estado (GOMES, 2000).
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ausência  de  uma  maior  participação,  integração  e  intervenção  na  comunidade  e 

permanência no lugar. Gradualmente, esse processo de afinidade foi adquirindo maior 

densidade, sem melindres e tropeços. 

A escolha  da  observação  directa  como  aparato  metodológico  foi  uma  tarefa 

árdua.  Há  dissenso  sobre  o  conceito,  limites  e  abrangência  dessa  técnica  de 

investigação.  Na  literatura  científica  há  definições  bastante  amplas  referentes  ao 

assunto. Segundo Laperrière (2003) existem dois tipos de abordagens complementares e 

opostas  que  abarcam as  definições.  A primeira  abordagem denominada  “objectiva”, 

concede a observação directa apenas o objectivo de descrição dos componentes de uma 

determinada  situação  social  (lugares,  estruturas,  objectos,  instrumentos,  pessoas, 

grupos,  actos,  duração,  acontecimentos,  etc.).  Esse  processo  investigativo  possui 

objectivos precisamente descritivos. A distanciação é o modo privilegiado de captação 

do real pelo investigador. Uma segunda abordagem, designa a observação participante 

como sinónimo de observação directa, utilizando este termo de maneira muito vasta. A 

intersubjectividade e distanciação são modos de apreensão do real. Nessa abordagem, a 

observação directa  é empregada como forma de colecta  de dados, em conjunto com 

outros  instrumentos  de  pesquisa,  como  entrevistas,  conversas  informais  ou  semi-

estruturadas, fontes secundárias de todas as espécies (relatórios oficiais, diários, etc.), 

estas  fontes  de  dados  possibilitam  o  exame  minucioso  da  significação  psicológica, 

social e histórica dos factos (LAPERRIÉRE apud GAUTHIER, 2003, pp.250-275).   

Na  concepção  de  Chizzotti  (2010)  “a  observação  directa  ou  participante  é  

obtida por meio do contacto directo do pesquisador com o fenómeno observado, para  

recolher as acções dos atores em seu contexto natural, a partir de sua perspectiva e  

seus  pontos  de  vista.”  A  descrição  e  compreensão  são  elementos  cruciais  para 

composição de uma observação compreensiva dos participantes descrevendo acções no 

contexto natural dos actores. Nos resumos descritivos das observações existem detalhes 

das formas de participação do pesquisador, ou seja, sua intensidade,  frequência,  etc, 

como também, circunstâncias da participação (tensões, mudanças, decisões) e diversos 

instrumentos de pesquisa, a fotografia, filmagem e anotação de campo que constarão no 

registo das observações (CHIZZOTTI, 2010, pp.90-91). Para este autor a observação 

directa é sinónimo de observação sistemática ou estruturada, que “consiste na colecta e 

39



registo de eventos observados que foram previamente definidos”, onde pressupõe um 

planeamento quanto à colecta de dados, tendo como indicação,  uma visita prévia ao 

campo  ao  qual  poderá  ser  caracterizado  como  um  projecto  piloto  investigativo 

(OLIVEIRA, 2010). 

De Broyne  et  al  (1975)  esboça  três  modos  principais  de recolha  de  dados  e 

técnicas,  nomeadamente,  o  inquérito,  a  observação,  análise  documental,  respectivas 

técnicas e tipos de informação a serem recolhidas. Com referência a observação, o autor 

destaca  a  observação  directa  e  participante.  Na  observação  directa,  o  observador  é 

considerado  exterior  tendo  opções  de  técnicas  como  a  "definição  dos  objectos  a 

observar e das unidades; amostragem representativa; contagem; selecção dos dados;  

monografia ou etnografia (pequena amostra, massa de observações); necessidade de 

sistematizar  a  tomada  de  notas  (categorias,  escalas)  "enquanto  a  observação 

participante, o observador conhecido ou oculto pode utilizar das técnicas de "entrevista 

ao vivo durante o acontecimento e observação, quer directa, quer por intermédio de 

pessoas - informadores – colegas; relação face a face prolongada, activa ou não (ver,  

escutar, partilhar); observador simultaneamente distanciado e interveniente; aptidões 

necessárias  do  investigador:  intuição,  percepção  dos  problemas,  imaginação"  (DE 

BROYNE ET AL apud HÉBERT, GOYETTE e BOUTIN, 2010, pp.145-146).

Como  vimos  existem  concepções  e  debates  acirrados  acerca  desta  temática. 

Todavia,  nesta  investigação  a  observação  directa  será  encarada  como  perspectiva 

distinta da observação participante compartilhando com as idéias dos autores De Broyne 

et al (1990). Esta opção deriva dos seguintes determinantes: a atitude da investigadora 

no período da pesquisa esteve caracterizada pela postura de espectadora e observadora 

exterior,  cuja,  participação  baseava  na  objectividade  da  captação  dos  dados  e 

acontecimentos  estudados;  a  pesquisadora  teve  um  grau  reduzido  de  envolvimento 

interpessoal com o grupo de mulheres do Chorado, lideranças políticas e comunidade; a 

actuação da investigadora foi pontual e limitada com relação à intensidade, duração e 

freqüência na cidade de Vila Bela durante o processo de estudo.  

Na  pesquisa  de  campo  foram  empregados  instrumento  e  técnicas  como: 

observação directa, entrevistas directivas através de formulário e não directivas, diário 
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de  campo,  registo  fotográfico,  audiovisual  e  análise  dos  conteúdos  de  documentos 

históricos, vídeos institucionais, jornais, folhetos e sites.

O registo das imagens foram realizadas por intermédio de fotografias, produção 

audiovisual (máquina fotográfica Sony, 7.2 mega pixels e câmera de vídeo Sony, digital 

8) no período da festa religiosa de São Benedito com a duração de cinquenta minutos, e 

entrevistas, em Julho dos anos de 2008 e 2009, na cidade de Vila Bela, expôs com mais 

minúcias as facetas do corpo, as vicissitudes da festividade,  os contornos da cultura 

negra, do espectáculo, do momento consagrado de apresentação da dança do Chorado. 

Ressalta-se que o Grupo do Chorado efectua apresentações remuneradas em forma de 

cachet em outras  localidades  regionais,  brasileiras  e  internacionais.  Entretanto,  esta 

investigação primou pela apresentação exclusiva e festiva da cidade.

Geralmente,  as fotografias têm sido utilizadas nos trabalhos científicos,  como 

meros apêndices, instrumentos de ilustração, ou simples mensagem adicional, sobre o 

assunto.  Um  enfoque  diferente  será  conferido  à  fotografia23 como  importante 

documento  científico  e sociocultural  de representação e autenticação dos fenómenos 

humanos,  para o esboço contributivo desse recurso metodológico sobre o corpo e  a 

dança. 

1.3.1. Fotografia: metodologia 

Vivemos num mundo ocidental, capitalista e globalizado, um mundo dominado 

pelas imagens. É impensável a existência humana sem este meio visual, a fotografia 

enquanto significativo meio comunicativo de captação das figuras imagéticas serve para 

muitas finalidades e funções, pois:

“A câmara como ferramenta activa de representação de massas é um 
veículo para documentar as condições individuais (de vida, trabalho e 
sociabilidade); para criar representações alternativas do próprio e do 
seu sexo, classe, grupo etário, raça etc; para ganhar poder (e o poder 
de  análise  e  de  literacia  visual)  sobre  a  própria  imagem;  para 
apresentar  argumentos  e  exigências;  para  estimular  a  acção;  para 
experimentar  prazer  visual  como  produtor  e  não  consumidor,  de 
imagens:  para  se  relacionar,  pela  objectivação,  com  o  ambiente 
pessoal e político” (SLATER apud CUNHA, 2008, p.278).

23 A esfera sociocultural da fotografia são abordadas pelos autores FRADE (1992), RODRIGUES (2010 a; 2010 b).
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Em  todos  os  domínios  científicos  têm  sido  propagadas  as  imagens  e  seu 

respectivo potencial, a incidência desse fenómeno ocorre em diversas esferas: desde a 

astronomia à medicina, das matemáticas à meteorologia, da geodinâmica à física e à 

astrofísica, da informática à biologia, da mecânica ao nuclear, etc (JOLY, 1994). Na 

publicidade, a imagem tornou-se essência do conhecimento desse campo representado 

pela  designação  de  indústria  de  imagens,  no  direito  criminal  são  irrefutáveis  sua 

utilização,  já  na  investigação  científica  a  imagem  fotográfica  exerce  sua  função 

específica,  reconhecidamente  enunciada  nos  trabalhos  das  ciências  sociais,  pois,  a 

“anthropology  effectiyely developed its own modes of representation as it attempted to 

use photography in a scientifically definable way”. (EDWARDS, 1992). 

Segundo Barthes (1980), a fotografia é um objecto antropologicamente novo, 

portanto, tornam - se infrutíferas as discussões vulgares sobre imagem. A foto não pode 

ser compreendida como “cópia” do real, mas por uma emanação do real passado: uma 

magia,  não  uma  arte.  O  autor  sublinha  que  não  é  um  bom  método  de  análise,  o 

questionamento se a fotografia é analógica ou codificada. É importante destacar a foto 

enquanto  detentora  de  uma  força  verificativa  e  a  incidência  desse  verificativo  da 

fotografia  não  opera  sobre  o  objecto  mas  sobre  o  tempo.  De  um  ponto  de  vista 

fenomenológico,  na  fotografia,  o  poder  de  autentificação  sobrepõe-se  ao  poder  de 

representação (BARTHES, 1980). 

O sentido da mensagem imagética esta orientada pela função referencial, onde a 

objectividade,  contexto,  historicidade  e  especificidades  culturais,  permeiam  a 

comunicação, pois é uma função dominante nos textos de carácter cientifico e didáctico 

e nas notícias dos diferentes órgãos de comunicação, alimentando ideias e pensamentos 

sobre a informação (CRUZ, 2008).  

A fotografia aparece como registo significativo, instrumento de apreensão das 

nuances  do  corpo,  a  linguagem,  gestos,  comunicação  e  apropriação  do  espaço,  a 

fotografia  afirma-se  como  relevante  documento  de  registo,  análise  e  significação 

histórica e sociocultural da corporeidade e outros fenómenos, segundo Hasse (2009),

“A fotografia nunca é apenas um registo mecânico da realidade, ela é 
um fenómeno histórico, uma construção cultural e social, traduz um 
poder inerente àquele que fotografa, àquele que a usa, a maneira como 
a usa, as suas finalidades e interesses " (HASSE, 2009, p.323).
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Representação  e  interpretação  dos  fenómenos,  aspectos  culturais,  natureza 

conceptual  do  mundo,  estrutura  ideológica  e  função,  são  vertentes  instigadoras  da 

imagem fotográfica  na investigação  científica.  Rochelle  Kolodny (1992)  sugere  três 

modelos inter-relacionados actuantes na estrutura das imagens oferecendo um ponto de 

argumento:  

"Each of the three models, which are also explanatory systems, can be 
broken down into four  facets:  assumptions  about  the  nature  of  the 
world as defined by the role of the images, the aspects of the creating 
culture  to  which  the  images  connect,  the  ideological  frameworks 
which those images uphold and finally the function of each model or 
framework.  The  models  are  first  romanticism,  which  is  concerned 
with the world of essences. This is translated into Art and upheld by 
an  ideology  of  idealism  which  functions  as  redemptive  ideology. 
Second is realism, which is concerned with the world of facts. In this 
model  empirical  reality  informs  science  within  a  positivist  or 
empirical  ideology.  This model  has an analogous function – this  is 
how it  is  –  a  true  representation.  Finally there  is  the  documentary 
mode,  which  is  concerned  the  world  of  action  in  an  inspirational 
way(…)" (KOLODNY apud EDWARDS, 1992, p.8-9).

Nesta  investigação  sobre  a  corporeidade,  o  texto  fotográfico  representa  um 

importante instrumento de registo e de documental leitura da realidade sociocultural e 

corporal dos indivíduos. São escassas, ainda, as produções referentes a fotografia como 

documento social e científico nos países de língua portuguesa, Pierre Bourdieu (2010) 

trouxe contribuições  sobre este  género de análise  da imagem.  Ele  desenvolveu uma 

pesquisa  acerca  da  significância  social  da  fotografia  na  França,  nos  anos  60.  Sua 

investigação, denominada Un arte médio,  teve o intuito de compreender o sentido da 

prática fotográfica para as classes sociais populares, neste período em que a fotografia 

se  expandia  vertiginosamente  no  mundo  ocidental.  Em  seu  trabalho,  a  actividade 

fotográfica revelou ser uma regra colectiva constituinte de significância simbólica de 

uma  determinada  época,  classe  ou  grupo  artístico.  Bourdieu  (2010)  destacou  o 

entendimento do recurso fotográfico:

"(…) por la mediación del ethos, o interiorización de las regularidades 
objetivas  y  comunes,  el  grupo  subordina  esta  práctica  [de  la 
fotografia]  a  la  regla  colectiva,  de  modo  que  la  fotografia  más 
insignificante expresa, además de las intenciones explícitas de quien la 

ha hecho, el sistema de los esquemas de percepción, de pensamiento y 
de  apreciación  común  de  todo  un  grupo.  (…)  Comprender 
adecuadamente  una  fotografia  (…)  no  es  solamente  recuperar  las 
significaciones  que proclama,  es  también  descifrar  el  excedente  de 
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significación que revela, en la medida que participa de la simbólica de 
una época, de una clase o de un grupo artístico" (BOURDIEU apud 
FELICI, 2010, p.118-119). 

Os campos  de  conhecimento  da  História  da  Arte,  Publicidade,  Antropologia 

Visual, Fotografia, trouxeram grandes avanços sobre conceitos, estatuto da fotografia, 

perspectivas metodológicas e análise da imagem fotográfica. A fotografia é um texto, 

conta uma história, essa ideia possui defensores, por exemplo, Umberto Eco enuncia 

que  “todo  texto  pode  interpretar-se  infinitamente”  e  Felici  (2010)  sublinha-o  ao 

reconhecer a relevância do texto fotográfico como uma prática significante. 

Uma proposta  metodológica  de  análise  do  texto  fotográfico  é  designada  por 

Felici. A sua proposição, embora, seja direccionada para a área da fotografia artística, 

não suprime a validade, eficiência e analogia na área científica. O autor aponta quatro 

níveis  integrantes  da  leitura  da  imagem,  a  saber:  nivel  contextual (dados  gerais, 

parâmetros  técnicos,  dados  biográficos  e  críticos),  nivel  morfológico (descrição  do 

motivo fotográfico, elementos morfológicos, reflexão geral), nivel compositivo (sistema 

sintáctico  e  compositivo,  espaço de  representação,  tempo de representação,  reflexão 

geral),  nivel enunciativo (articulação do ponto de vista, interpretação global do texto 

fotográfico). A imagem analisada na pesquisa efectuada por nós, refere-se ao registo 

efectuado no fluxo instantâneo da vida, no evento festivo.   

1.4. Modelo de Análise    

A investigação em ciências sociais é deveras exigente,  análoga à pesquisa de 

petróleo. Na área petrolífera, as actividades não podem ser realizadas aleatoriamente, o 

sucesso  depende  do  procedimento  seguido,  do  estudo  dos  terrenos,  da  execução  e 

perfuração,  que  implicará  a  participação  de  inúmeras  e  variadas  competências 

profissionais,  cujo  papel  específico  do  investigador  será  conceber  o  conjunto  do 

projecto e coordenar a operação com a máxima coerência e eficácia. Neste sentido, na 

investigação  social,  o  processo  concernente  à  mobilização  de  procedimentos, 

competências  e  senso  criativo  reclama  coerência  e  eficácia.  Acima  de  tudo,  o 

investigador  necessita  da  concepção  e  aplicação  na  prática  de  dispositivo  para 

elucidação  do  real,  num  sentido  lato,  significa  realizar  um  método  sistemático  de 
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trabalho. Esta actuação nunca será uma simples soma de técnicas reaplicáveis, mas, um 

percurso  global  e  de  reinvenção  para  cada  trabalho.  (QUIVY e  CAMPENHOUDT, 

1992).

De  modo  particular,  a  investigação  possui  características,  percursos, 

experiências  e  particularidades  próprias,  assim,  a  construção  metodológica  da  nossa 

pesquisa foi permeada com certa maleabilidade, conforme as orientações das etapas do 

procedimento sugerido pelos autores Quivy e Campenhoudt, ou seja, a elaboração de 

um modelo de análise e interpretação fundamentada nos pilares da conceptualização, 

hipóteses,  dimensões  recomendados  nas  investigações  em ciências  sociais  buscando 

convergências, divergências e tendências. O corpo é o indicador do estudo. 

A  variável  é  um conceito  operacional  denotativo  de  um valor  ou  classe  de 

valores que pode ser referente à quantidade, qualidade, característica, magnitude, traço, 

etc, conforme cada caso individual (FERRARI, 1982). Em qualquer estudo científico, 

seja do tipo descritivo ou explicativo, as variáveis devem estar inclusas nos objectivos 

e/ou  nas  hipóteses  do  estudo.  O  termo  variável, segundo  Richardson,  (2008) 

compreende  um  conceito  que  assume  valores  numéricos,  em  casos  de  variáveis 

quantitativas,  ou pode ser classificado em duas ou mais categorias,  em casos de ser 

variáveis de atributos (sexo, estado civil,  etc).  Já para Marconi (2004), variáveis  são 

factores ou circunstâncias que influenciam directa ou indirectamente sobre o facto ou 

fenómeno investigado (QUIVY e CAMPENHOUDT, 1992). 

O termo conceptualização supera o entendimento de uma simples definição ou 

convenção terminológica. A conceptualização é uma construção abstracta que objectiva 

a compreensão do real. Trata-se de uma construção – selecção, onde não se retém todos 

os aspectos da realidade, mas somente exprime o essencial dessa realidade, segundo o 

ponto de vista do investigador e, acima de tudo, das hipóteses formuladas e a confirmar 

(QUIVY e CAMPENHOUDT, 1992). 

       Quanto às hipóteses, estas são as bússolas e os fios condutores da pesquisa, a 

organização de uma investigação pautada nas hipóteses de trabalho constitue a melhor 

forma de condução com ordem e rigor, sem sacrifício da descoberta e curiosidade. Além 

disso, um trabalho somente será considerado uma verdadeira investigação,  se estiver 
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estruturado em torno de uma ou várias hipóteses. Por definição,  a hipótese traduz o 

espírito  de  descoberta  que  caracteriza  qualquer  trabalho  científico.  (QUIVY  e 

CAMPENHOUDT, 1992).

 Esta  investigação,  sobre  o  corpo  na  dança  do  Chorado,  busca  revelar  o 

significado do corpo e da cultura negra praticado pelas mulheres da cidade de Vila Bela. 

A  sua  conexão  particular  com  o  turismo  remete  para  o  panorama  multifacetado  e 

delimitado  pela  dinâmica  e  complexidade  da  vivência  do  corpo  cultural,  simbólico, 

histórico  e  socioeconómico.  Para  melhor  compreensão  do  objecto  de  pesquisa,  o 

referido estudo será fundamentado em um modelo de análise  estruturado em quatro 

hipóteses,  segundo  abordagens  referentes  às  relações  entre  a  corporeidade,  a 

representação,  a  tradição  e  a  dança  do  Chorado,  explicitando  as  suas  respectivas 

dimensões e variáveis.

   Primeira  hipótese:  que  significados  estético,  simbólico  e  histórico  do  corpo 

feminino retratam a dança do Chorado na apresentação festiva, religiosa ocorrida na 

sociedade contemporâneo da cidade de Vila Bela? A perspectiva referente corporeidade 

está relacionada com as dimensões estética, simbólica e histórica, conforme as variáveis 

de aparência física, tipo de ritual, movimento corporal, enredo histórico, género, faixa 

etária, profissão, quantidade de dançantes e forma de organização.           

    Segunda hipótese: haverá alguma relação entre a perpetuação, características e 

vínculos da tradição, a cultura negra revelada na dança do chorado na festa religiosa  

da comunidade negra vila-belense e a perspectiva de viabilidade do turismo na cidade? 

A perspectiva da tradição explicíta a dimensão formativa, característica e vínculativo e 

as  variáveis  relativas  à  forma  de  instrução,  personagens  promotores  da  instrução, 

aspectos da dança do Chorado, estrutura temporal e espacial.

 Terceira  hipótese:  haverá  alguma  relação  entre  a  representação  da 

corporeidade,  a  identidade  das  mulheres  vila-belenses,  dançantes  do Chorado,  e  o  

desenvolvimento da Festa de São Benedito? A representação aponta para as dimensões 

da imagem, comunicacional, identitária e as variáveis referentes à imagem do corpo, às 

mulheres, à gestualidade, à postura, à indumentária, à moda, à composição étnico-racial, 

aos elementos de negritude, ao cenário da festa e seu contexto histórico.
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Quarta  hipótese:  na  actualidade,  haverá  relação  entre  os  interesses  e  as  

problemáticas  esboçados  pelos  moradores  da  comunidade  vila-belense  quanto  à 

preocupação da dança do Chorado como elemento promotor de atracção e divulgação 

turística da cidade? Na perspectiva do corpo na dança do Chorado, o corpo actua como 

agente  socioeconómico,  promotor  da  cidade  e  do  desenvolvimento  indicando  as 

dimensões  conjunturais  relacionadas  com  as  variáveis  referentes  aos  sectores 

necessários de infra-estruturas, as metas da comunidade. 

Capítulo II

CORPO:  CELEBRAÇÃO  E  RELIGIOSIDADE  NA  COMUNIDADE  VILA-

BELENSE

Este capítulo possui dois tópicos de narração interpretativa da festa e da dança 

do  Chorado. O primeiro tópico  Festa de São Benedito: Rituais e Danças apresenta e 

explica os acontecimentos associados às celebrações e a importância simbólica do ciclo 

da Festança, da religiosidade, do ritual na comunidade, o incentivo turístico da festança 

e das danças pela prefeitura da cidade, o significado da reverência ao santo negro São 

Benedito, a simbologia da festa e da dança do Congo. No segundo tópico, intitulado O 

Corpo e a religiosidade na Dança do Chorado traça um relato sobre a corporeidade das 

mulheres  do  Chorado,  as  apresentações  da  dança,  os  cantos  e  sua  composição  no 

contexto  da  missa  afro-brasileira.  As  subdivisões  do  capítulo  foram elaboradas  em 

formato  de  actos  em  razão  da  dança  estar  configurada  num  autêntico  espectáculo 

dramático. O primeiro acto: Dança do Chorado no Ofertório do São Benedito, constitui 

o momento da primeira entrada das dançantes do Chorado no espaço religioso do ritual 

litúrgico do ofertório no decorrer da missa afro-brasileira de São Benedito. Uma breve 
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menção à composição do grupo, os tipos de comidas, dádiva, os cantos e o contexto 

colectivo da festa. Segundo acto:  Dança do Chorado na Eucaristia do São Benedito 

consiste no momento de ingresso das mulheres do Chorado, no final do ritual litúrgico 

da Eucaristia da missa afro-brasileira de São Benedito. São enunciados os instrumentos 

e  o  ritual.  Terceiro  acto:  Dança  do  Chorado  no  Desfecho  da  Missa-afro  de  São  

Benedito descreve as dançantes no desfecho da missa afro-brasileira de São Benedito, a 

composição do grupo, os movimentos,  a representação do corpo, as coreografias,  os 

cantos  e  as  letras  das  músicas.  Esta  apresentação  constitui  a  parte  mais  extensa  e 

profana da dança. 

2.1. Festa de São Benedito: Rituais e Danças

Regionalmente, a cidade de Vila Bela é conhecida como centro nevrálgico da 

cultura  afro  mato-grossense.  A  atribuição  conferida  à  cidade,  como  já  vimos 

anteriormente, está relacionada com as questões históricas, socioculturais e simbólicas. 

Em especial,  as  mulheres  negras vila-belenses  sempre  foram o baluarte  da vivência 

comunitária  expressa principalmente  no gerenciamento  do  ciclo  da festança,  espaço 

privilegiado de dominância feminina que tem como objectivo “atualizar os princípios 

constitutivos da comunidade, viabilizar a representação e a prática do comunitário” da 

reverência aos santos, das festas religiosas, das danças, enfim, da vida ritualizada da 

comunidade (BANDEIRA, 1988).

A religiosidade24 constitui  a essência da comunidade vila-belense.  Na urbe, a 

devoção e identidade negra são marcas da festança e veneração aos santos. No passado 

eram reverenciadas onze santidades religiosas. Actualmente, a celebração está restrita à 

devoção de três  santos:  Glorioso  São Benedito,  Divino  Espírito  Santo  e  Santíssima 

Trindade. Contudo, a  Festa de São Benedito é a mais destacada, pois, neste contexto, 

24 Desde o século XVIII, a religiosidade dos pretos de Vila Bela despertava atenção, surpreendendo os batedores do Quilombo do 
Piolho e do próprio Governador que se dispôs a baptizar quilombola, admirado da sua instrução religiosa (ROQUETE PINTO apud 
BANDEIRA,1988). 
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ocorrem tradicionais rituais e as danças do Chorado e  Congo servindo de estímulo ao 

turismo25. 

Antigamente,  a comemoração dos santos tinha a duração mais extensa de um 

mês. Na década de 80, contudo, este cenário foi oficialmente transformado,  pois “sob 

pressão da Prefeitura Municipal desenha-se a tendência de fixar a data da festança em  

julho, coincidindo as férias escolares, com o objectivo de estimular o turismo”26 na 

cidade. Assim, as celebrações sobreviventes, ou seja, a Festa do Divino, Glorioso São 

Benedito e Santíssima Trindade, foram reduzidas a oito dias de comemoração.  

São Benedito, entre todas, é a festividade religiosa mais relevante na cidade. O 

santo negro pertence à etnia da comunidade é o detentor da sacralidade representativa 

da força, poder, etnocentrismo e provisão de milagres. Segundo Bandeira (1988), São 

Benedito:

"É, na esfera do sagrado, o padrão fundamental da etnia negra, fiador 
do etnocentrismo  da comunidade.  Na  hierarquização da "força"  do 
sagrado, São Benedito ocupa lugar á direita do Divino. É o santo mais 
poderoso depois dele. A "força" dos demais santos é menor que a sua. 
São  Benedito  é  preclaro  e  "forte".  Por  ser  mais  "forte"  é  mais 
milagreiro" (BANDEIRA, 1988, p.229).

As manifestações religiosas e danças eram práticas comuns e vitais do negro no 

período escravocrata. Estas exposições simbólicas, representativas das singularidades da 

cultura  afro-brasileira  ainda  são  cultuadas  em  vários  Estados  brasileiros,  mas, 

sobretudo, em alguns municípios mato - grossenses, como as cidades de Cuiabá, Nossa 

Senhora do Livramento,  Poconé  27 e Vila Bela da Santíssima Trindade. No território 

mato – grossense, a dança dramática do Congo aparece na festa religiosa das cidades de 

Nossa  Senhora  do  Livramento  e  Vila  Bela  da  Santíssima  Trindade.  Já  a  dança  do 

Chorado se revela somente na  Festa de São Benedito, em Vila Bela, como fenómeno 

único e singular da corporeidade feminina inscrita no contexto histórico, simbólico e 

sociocultural de procedência africana.      

Figura 1: Mapa de localização de Nossa Senhora do Livramento (NSL) e Vila Bela da 
Santíssima Trindade (VBST) no Brasil.

25 A festa de São Benedito  consta no calendário de eventos da EMBRATUR. Além disso,  Secretários  de Turismo da cidade, 
moradores e a pesquisadora perceberam este facto.  

26 Citação de Bandeira (1988).
27 A festa de São Benedito possui similitudes e diferenças nos rituais. Consultar Dissertação de Mestrado: A Educação Ambiental  
na Perspectiva das Festas de São Benedito e do Divino Espírito Santo de Poconé- Mato Grosso (PINTO, 2006).
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Fonte: Extraído do site Disponível em < http: www.//portalbrasil.net/brasil.htm/>.Acesso: em 10 de junho de 2011.

Em  Vila  Bela,  a  Prefeitura  Municipal,  Secretaria  de  Desenvolvimento  do 

Turismo,  e  Secretaria  de  Cultura  do  Estado,  apoiam realização  da  festança  de  São 

Benedito,  as  danças  do  Congo e  Chorado visando  à  promoção  turística  da  cidade. 

Muitas estratégias de incentivo do turismo foram planeadas objectivando a divulgação 

da  cidade,  suas  tradições  culturais  e  o  desenvolvimento  socioeconómico.  Dentre  as 

estratégias  evidenciadas  durante  a  pesquisa  elencamos:  promoção  mediática  em 

folhetos, entretenimentos típicos das grandes metrópoles brasileiras, tais como  shows 

nacionais de grupos musicais,  telões, palco,  reflectores,  comercialização de barracas, 

policiamento e espectáculo pirotécnico de fogos de artifícios para prenúncio da festa 

religiosa. 

Figura 2: Mapa de localização de Nossa Senhora do Livramento (NSL) e Vila Bela da 

Santíssima Trindade (VBST) no Mato Grosso.
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Fonte:  Extraído  do  site   Disponível  em  <  http:.//pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_do_Livramento/  >.  Disponível  em  < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Bela_da_Santissima_Trindade/>. Acesso: em 12 de junho de 2011.

Nesses dias de festividades vivencia-se, em particular, o espaço de dominância 

negra.  Uma intensa  peregrinação,  constituída  de  actividades  litúrgicas  e  profanas,  é 

percorrida  pelo  povo  sob  comando  da  irmandade  religiosa  de  São  Benedito.  Essas 

actividades  são  permeadas  pelas  rezas,  cortejos  dos  festeiros,  ladainhas,  cantos, 

alvorada28,  rituais,  fogos  de  artifícios,  bailes,  entoada  de  sinos,  missas,  danças, 

degustação  de  petiscos,  comidas  e  bebidas  típicas  da  região  numa  sequência  de 

acontecimentos  que  preparam o  momento  crucial  de  celebração.  O apogeu da  festa 

religiosa culmina no momento mais esperado e prestigiado pela população, ou seja, na 

emblemática missa afro-brasileira de São Benedito, onde enseja as apresentações das 

danças do Chorado,  Congo e o desfecho dessa festa negra materializa-se num almoço 

gratuito para toda a população no salão comunitário. A oferta de alimentos configura 

segundo Marcel Mauss, um autêntico potlatch, a dádiva terrena e material à subsistência 

e à vida.

28 A alvorada anuncia o início dos festejos em homenagem ao Senhor Divino ou á Santíssima Trindade. O sino representa um 
chamamento ao povo. A função de tocador ou tocadora de sino simboliza uma actividade valorizada pela comunidade. O "jeito do 
toque" exprime um tipo de aviso a ser transmitido para as pessoas, como: início de missas, rezas, reuniões, catequeses, morte, etc. O 
sino está situado ao lado da igreja, em local muito acessível. No decurso das festas, o sino é tocado para comunicar os momentos de 
início e término das rezas, chamadas para as missas, e outras actividades, como ensaios de cânticos para as rezas e missas. Para os  
dançantes do Congo, o som do sino tem essencial importância, pois avisa sobre o desfecho da missa e indica o momento exacto de 
recepção dos festeiros na frente da igreja pelos dançantes (MOURA, 2005).  
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Como já exposto, a Festa de São Benedito destaca-se como o evento de maior 

duração  e  representatividade  no  ciclo  da  festança.  Este  acontecimento  ocorre 

subsequente a Festa do Divino. Os festeiros representantes desta divindade negra não 

pedem  esmola,  antes  recebem  apoio  financeiro  da  Prefeitura  Municipal  bem como 

donativos  oriundos  dos  fazendeiros  e  particulares  tendo  a  responsabilidade  e  o 

compromisso do  povo em realizar a festa para o santo negro. Diferentemente dessa 

tradição, na Festa do Senhor Divino existe o pedido de esmolas, pois o santo faz a festa 

para o povo. No passado, os devotos exerciam o cultivo de roças, criação de animais 

domésticos, tais como, porcos, galinhas e também recebiam doações comunitárias para 

realização da festa pelos festeiros de São Benedito. Contudo, estas práticas tornaram-se 

obsoletas  na  comunidade  vila-belense.  Os  festeiros  viraram  celebridades,  possuem 

status. No âmbito sagrado e terreno, estes personagens ganham poder e notoriedade.

O início oficial de todos os preparativos começa com o importante cerimonial da 

escolha dos festeiros de São Benedito,  realizado anualmente pela irmandade de São 

Benedito.  Conforme  a  tradição,  envia-se  um  convite  à  pessoa  escolhida,  onde  o 

aspirante tem direito ao aceite ou à rejeição do convite. Antigamente, em caso de aceite 

existia o recebimento de um ramalhete de rosas pelo convidado. Em contraponto, uma 

resposta  negativa  procede  a  escolha  de  outro  participante.  Geralmente,  o  candidato 

aceita o convite com medo de um castigo divino ocasionado pela recusa. O ritual de São 

Benedito é composto pelas personagens emblemáticas: Rei, Rainha de São Benedito, 

Juiz, Juíza e os Ramalhetes. As representações das insígnias do santo são constituídas 

de altos bastões de prata, enfeitados com flores e fitas, utilizados pelo Juiz e Juíza. O 

Rei usa uma coroa grande e  o ceptro do santo sobre uma salva enquanto a Rainha 

carrega uma pequena coroa.  Os personagens  Ramalhetes  usam indumentária  branca, 

tendo como função a condução das flores do santo.

Outro traço de identificação dos actores desse cerimonial  diz respeito às suas 

indumentárias e rituais específicos que cada personagem utiliza na festa. No traje de 

uma capa longa, de cor vinho, o Rei mostra sua imponência, a Rainha veste alto tocado, 

que permite a variação de cor, enfeitado com laços de fitas de cetim. O Juiz possui 

sobre a roupa uma capa branca de cetim e sobrepeliz azul29 e a Juíza, e os Ramalhetes, 
29 O termo sobrepele e o ou sobrepeliz, significa outra protecção sobre a capa, para dar um efeito de autoridade e vestes europeias, 
uma herança luso (SILVA, 2005).   
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usam roupa branca. Essa festa tem grande significado para a comunidade, pois é uma 

forma de homenagem destinada à honra e prestígio dos seus anciãos, pois, neste quadro, 

o cargo de Rei e da Rainha de São Benedito  era somente instituído aos idosos que 

exerceram o papel de Juiz e de Juíza nos festejos anteriores. Observa-se, no entanto, a 

alteração desta tradição. No presente, há pessoas mais jovens ocupando o cargo de Rei, 

festeiros  provenientes  de  outras  localidades.  Em  casos  excepcionais,  as  pessoas 

assumem a festa,  em substituição dos entes falecidos  ou,  ainda,  no cumprimento de 

alguma promessa. 

Desta  forma,  as  danças  negras  do  Chorado e  do  Congo são  destinadas,  na 

actualidade, a São Benedito em complemento ao rito de homenagem ao santo negro, 

dante30 tinha a dança do Marujo e dança do Tambor 31. O Congo, ou Congada, é uma 

manifestação  exclusivamente  masculina,  originária  de  matiz  africana,  cuja 

representação dramática dos reinados negros simboliza uma contenda entre o reinado do 

Congo e o Rei de bamba,  com aspectos cómicos  e quotidianos na apresentação.  No 

território de Vila Bela, essa tradição está composta de personagens principais como o 

Rei do Congo, o secretário, o seu progenitor alcunhado Kanjinjim, o Embaixador do Rei 

de  bamba  e  os  dozes  pares  de  dançarinos  e  figurantes  que  incluem  os  músicos, 

tocadores de tambores, cracachá, viola e chocalho. O Kanjinjim representa o princípio 

da  continuidade,  a  perpetuação  do personagem do  Congo e  da  bebida  na  dança  do 

Chorado. Como sugere Bakhtin (2008), a bebida, tal como a dança, conduz à vertigem, 

ao fogo da sedução, à embriaguez dos sentidos, à ardência do princípio da carne, da 

natureza, do mundo terreno.

O Rei do  Congo detém, por sua vez, cargo vitalício, sendo sucedido por outra 

pessoa, em caso de morte. É uma regra simbólica da vida, em comunhão com a dança. 

Este personagem tem a responsabilidade de perpetuar os conhecimentos e a tradição da 

Congada.  Ele  desempenha  inúmeras  funções  como  a  convocação  e  a  selecção  dos 

dançantes, assim como a realização da selecção dos músicos, Secretário e o Kanjinjim. 

Para o cumprimento das suas funções com primazia, em dias antecedentes à festa do 

Congo,  coordena  ensaios,  ensina  passos  e  gestualidade,  corrige  posturas,  solicita  a 

30 Antes.

31 Moura menciona que essas últimas danças, já extintas e ou imbricadas, fazem parte as festas de santo dos praticantes de Umbanda 
( MOURA, 2005).  
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devida memorização do texto, da letra dos cantos e da prática da dança do Congo. Isto 

é, responsabiliza-se pela transmissão formal das práticas rituais e dos seus significados.

Segundo o calendário oficial, a festança em Vila Bela começa no terceiro dia do 

mês de julho com festejo da santidade do Senhor do Divino,  tendo ênfase nos dias 

posteriores dedicado ao santo São Benedito e à Santíssima Trindade. O ritual da Festa 

de São Benedito inicia-se no período matutino, quando o povo e os dançantes do Congo 

são acordados pela entoada dos sinos. Sob a liderança do Embaixador e do Secretário, 

os dançantes buscam os festeiros em suas residências e acompanham-nos festivamente 

até a igreja. A Rainha, o Rei, a Juíza, o Juiz do santo, por sua vez, são conduzidos para 

igreja conforme esta sequência hierárquica. Na cerimónia, o Rei e a Rainha ocupam o 

primeiro  banco,  à  direita  e  no  banco  da  esquerda,  dispõem-se  a  Juíza  e  o  Juiz. 

Entretanto, as insígnias são fixadas sobre e atrás do altar.

Neste complexo e laborioso cenário, de carácter solene e teatral, os negros da 

comunidade  tornaram-se  protagonistas  da  festa.  Aí,  durante  a  realização  do  ritual 

litúrgico católico, assumem temporariamente os papéis principais, cabendo ao padre um 

papel  mais  secundário  e  coadjuvante.  Enquanto  a  cerimónia  religiosa  expressa  a 

exaltação  pela  devoção  ao  santo  negro,  os  organizadores  apresentam-se, 

majoritariamente, com trajes africanos, e também, o padre utiliza estilo similar em sua 

indumentária e na atitude assumida. 

Convencionalmente,  ao  término  da  missa  de  São  Benedito,  a  Juíza  da  festa 

convoca os integrantes  da irmandade religiosa de São Benedito,  na seguinte  ordem: 

Irmãs de mesa, Irmãos de mesa, Irmãs de roda, Irmãos de roda. Num tom solene, em 

público,  há  a  anunciação  dos  nomes  dos  festeiros  do  próximo  ano.  Apesar  do 

conhecimento prévio da comunidade, quanto aos futuros sucessores, este procedimento 

impõe um carácter formal e oficial ao ritual sagrado da festa. A solenidade é encerrada 

com o cântico a São Benedito e a acomodação, no pescoço do Rei de São Benedito, de 

uma cruz de malta presa em fita vermelha.    

      

2.2. Corpo e Religiosidade na Dança do Chorado
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No mundo ocidental, em geral, o corpo é um capital extremamente valorizado 

pela  sociedade  contemporânea.  Na  cultura  brasileira,  em  particular,  a  beleza,  a 

aparência física, a sexualidade e a jovialidade são itens prestigiados,  principalmente, 

pelo universo feminino. No ranking mundial, o Brasil ocupa várias posições: liderança 

em consumo de medicamentos para emagrecimento (JIFE-ONU, 2008) um dos países 

campeões  em  cirurgias  plásticas  e  segundo  país  em  quantidade  de  academias  de 

ginásticas (SEBRAE, 2011) revelando, portanto, a obsessão pela busca desenfreada do 

culto ao corpo perfeito.

Na provinciana cidade de Vila Bela, a corporeidade32 manifestada na dança afro-

brasileira  do  Chorado emerge  em contradição  ao mito  universalmente  difundido  da 

imagem  do  país  tupiniquim.  Conhecido  pelas  expoentes  tradições  do  carnaval,  do 

samba, das mulheres esculturais, com corpos desnudados e libidinosos, e pelos apelos 

depreciativos das mulheres brasileiras metafóricos às frutas comestíveis. Curiosamente, 

em Vila Bela, esta manifestação artística e popular da cultura negra mato - grossense 

torna-se uma antítese  ao modelo  estigmatizado,  caricatural  e  globalizado de estética 

corporal reflectora de uma suposta brasilidade, expondo a excepcionalidade dos biótipos 

corporais  das  mulheres  comuns,  anónimas  e  graciosas  de  descendência  africana  e 

indígena.

Com efeito, durante a apresentação da dança do  Chorado sobressaem aspectos 

estéticos relacionados à corporeidade das mulheres negras e mestiças indígenas. Essa 

observância  remete-nos  ao  corpo  Chorado,  modelo  de  corpos  naturais  de  mulheres 

comuns com a naturalidade dos corpos sem grandes produções, desprovidos de apelos 

sexuais  e  de  artificialidades  plásticas  e  excessivas.  As  mulheres,  em  sua  maioria, 

apresentam  silhuetas  avantajadas,  seios  fartos,  barrigas  protuberantes,  cinturas 

assimétricas,  ancas33 largas,  braços volumosos,  muitas  esboçam traços resultantes  da 

maternidade  exercida,  da  idade,  da  obesidade,  das  marcas  de  trajectórias  da  vida 

corpórea, estética e profissional laboriosas, progenitoras, multifuncionais e graciosas da 

32 Esta  palavra  subentende  a visão  do corpo como unidade,  totalidade  integrada  a um contexto histórico-social  da  existência 
humana. 
33

Gilberto Freyre elogiava as “encantadoras ancas femininas” que possuíam, na cultura brasileira, significados não apenas estéticos, 
mas, também, enobrecedores das mulheres portadoras  de tais formas.  “Dignas”, “virtuosas” e “dignificantes”, como adjectivou 
Freyre,  as  protuberâncias  do corpo  eram fundamentais  na  representação sobre  a  beleza  brasileira  defendida  pelo antropólogo 
(FREYRE  apud  GOLDENBERG,  2006,  p.1).  Disponível  em 
http://www.b200.nce.ufrj.br/revista/artigos/v2n2/artigo09_v2n2.pdf/.Acesso em 10 de Fevereiro de 2011. 

55

http://www.b200.nce.ufrj.br/revista/artigos/v2n2/artigo09_v2n2.pdf/.Acesso


comunidade guaporense, mas também mostram corpos devidamente encobertos pelos 

longos vestidos  estampados,  de  decotes  circunspectos  e  enfeites  de  acessórios  afros 

instigando antes pensamentos, sujeições de segredo, provocação, mistério e respeito.

Enquanto  a  descrição  acima  referida  sugeriria  o  pensamento  de  uma 

materialidade pesada, densa e preguiçosa esboçada na dança, pois, corpos oriundos de 

uma vida árdua, marcada pelo sofrimento, o cansaço, os trabalhos, as cargas e as labutas 

diárias  estressantes,  observa-se,  pelo  contrário,  uma  leveza,  a  subtileza  dos  gestos, 

movimentos e requebros marcados pela suavidade a lentidão, o domínio da bebida sobre 

a cabeça com extrema habilidade e feminilidade. No decurso da dança, este manuseio 

físico é alvo de admiração e de viva contemplação.

Nesta  perspectiva,  o  corpo  Chorado apresenta-se  como  uma  celebração 

multicultural  praticada  majoritariamente  pelas  mulheres  da comunidade  vila-belense. 

Na actualidade, o sentido da dança reside substancialmente na valoração simbólica da 

corporeidade  das  dançantes  negras  e  mestiças,  no  lamento,  no  choro  contínuo,  na 

lamúria,  prece  que  acentua  a  sensualidade  mais  profunda,  escondida  e  oprimida, 

ritmada, repetitiva e sincopada, um movimento circular, quase interior, em torno de si 

mesmas, num rodopiar pesado, lento e “contido”- como se seduzissem sem quererem 

seduzir,  sem  essa  intenção  ostensiva,  descarada,  e  revelada,  mas,  precisamente, 

perceptível  por  entre  a  ostentação  de algo  que se  quer manter  secreto,  misterioso  e 

desejável, integrada na comunhão sagrada da missa, na partilha dos rituais, emblemas e 

status da  divindade  negra  de  São  Benedito.  Nesta  simbiose  religiosa  fomenta  o 

sustentáculo  de ressurreição,  de sobrevivência,  vitalidade  e  exaltação da dança – de 

resistência e, afinal, de domínio máximo da sua própria existência. 

No passado,  no  seio  da doutrina  cristã,  o  corpo feminino,  particularmente  o 

corpo feminino negro; era considerado um objecto desprezível e vil. No entanto, hoje, 

no  quadro  das  celebrações  referidas,  este  corpo  tornou-se  essência  monolítica  da 

materialidade física-cultural  do esboço e configuração da sacralidade,  do sincretismo 

religioso brasileiro expresso, de maneira singular, na dança vila-belense do Chorado.

A compreensão da religiosidade brasileira revela-se um terreno profundamente 

complexo  e,  na  verdade,  enigmático.  Em  terras  brasileiras,  milhões  de  escravos 
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cruzaram o Atlântico difundindo os costumes, as danças, os cantos, as festas, os santos e 

a intensa mistura entre povos africanos. Como a religião africana era institucionalmente 

coibida, os negros associaram os seus rituais, as suas práticas e as suas divindades aos 

equivalentes da Igreja Católica,  processo engenhoso de mascarar e preservar os seus 

cultos  resultando  em  vigoroso  sincretismo  religioso.  Podemos,  nesta  circunstância, 

observar, sem dificuldade, a existência de traços da religião afro-brasileira na dança do 

Chorado, como, por exemplo: o uso recorrente de tambor, a incorporação do Batuque 

pela dança vila-belense, a movimentação do corpo, a própria designação do santo São 

Benedito34. 

Em tempos remotos, na dança do Chorado, o corpo feminino negro era epíteto 

secreto do espaço privado. Contudo, na sociedade contemporânea transforma-se numa 

matéria divina inserida no espaço público. A concepção tradicional dessa manifestação 

reforça este pensamento. Com o decurso do tempo, a dança não resiste, contudo, aos 

avanços,  aos  novos interesses,  objectivos  e  desafios.  Historicamente,  várias  fases  se 

sucederam  na  dança  do  Chorado.  Inicialmente,  como  já  vimos,  na  época  da 

colonização,  as  mulheres  escravas  dançavam  com  sensualidade,  gesticulavam  seus 

corpos para os Capitães Generais. Depois, no período do Império, esta prática corporal 

foi incorporada na  Festa de São Benedito. Em meados dos anos 80, torna-se a dança 

pública  das  mulheres  negras,  caracterizada  pelo  som  de  percussão  produzido  pelo 

violão, durante a festividade religiosa de São Benedito. Em 2008, a apresentação da 

corporeidade  das  dançantes  do  Chorado, com  garrafas  de  kanjinjin35, exibe  um 

espectáculo  artístico  e  público  constituido  pela  ressignificação  da  dança,  da  cultura 

negra, da tradição, da corporeidade e da sua valorização socioeconómica.

A  década  de  80  caracterizou-se,  por  sua  vez,  como  um  marco  pujante  de 

revitalização da dança do Chorado, do corpo e da respectiva cultura negra vila-belense. 

Com densidade, neste período principia a incidência de vários factores socioeconómicos 

e culturais, como: a actuação política sobre a cultura, a renovação, a difusão da dança, a 

exposição artística e pública da corporeidade das mulheres, um marketing publicitário, a 

34 São Benedito é considerado protector dos negros, das pessoas que exercem actividades na cozinha, é sincretizado na Umbanda, 
como Omulu e ou/Abaluyaê. Em Vila Bela o santo negro é reverencido pelos batuques do Chorado e pela Congada ( SILVA, 2006 , 
p.85). 

35 A lei ordinária estadual nº. 8530/2006 dispõe sobre a declaração do Kanjinjin como bebida símbolo de Vila Bela da Santíssima 
Trindade e referência da comunidade afro-brasileira local.
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divulgação histórica da cidade de Vila Bela, a subvenção pública, a institucionalização 

das danças, a introdução de vestuários e de instrumentos fonográficos. Esta proposta 

revigorante seria estabelecida, também, em torno da representação corporal das danças 

do  Congo e  Chorado planeadas,  cuidadosamente,  pelo grupo influente de moradores 

vila-belense liderado pelo Prefeito vigente na época. Categoricamente, ex-Prefeito de 

Vila Bela afirma que a idealização, incentivo e divulgação pública das danças do Congo 

e Chorado, da cultura e da história da cidade vila-belense, na sua manifestação “actual”, 

tiveram origem na sua gestão administrativa, pois:

"Na comunidade dançava, mas tinha finalidade, passou um período  
muito  grande  mais  ou  menos,  cem  anos  isolada  não  com  a 
publicidade de hoje (...) O Chorado não tinha aparecido em público  
era apagado! Acontecia que era apagado porque não tinha incentivo.  
Em 1981, 1985 administrei, assumi o município, começou a mostrar  
pro Estado que tinha cultura importante que merecia ser mostrada,  
levei  pela  primeira  vez  em Cuiabá,  na  Festa  de  São Benedito,  se  
tornou  conhecido  no  Estado.  Na  Universidade  Federal  de  Mato 
Grosso não respondiam onde foi a primeira capital de Mato Grosso,  
achei um desafio, começou a propaganda na média, radio, levei os  
dançantes começou ser conhecido as pessoas novas. (...). O Venâncio 
era tocador de violão e tinha quem batia a caixa, ele participou da  
renovação do Chorado. Vimos que tinha necessidade de associação  
ou instituição mostrasse a identidade cultural que estava apagada.  
Eu,  Acildo,  Elizio,  Lidia,  Nego,  Clodoaldo,  Valdomiro  e  Nazário,  
fomos reunir na casa do Nazário e criar um Instituto em cima da 
cultura de Vila Bela. Eu sai como presidente, tinha conhecimento, um  
ano antes  da  criação  do  Instituto.  O  Sr  Elízio  fez  projectos  para  
comprar roupas para Chorado, Congo e comprou roupas, sapatos,  
instrumentos. Um outro ano, em 1999, parece, houve a criação do 
Instituto Teresa de Benguela, tipo uma ONG, começou dar certo a  
festa, dava cobertura, só não para alimentação do povo, a ajuda do  
projecto entrava como parceiro (…) (Depoimento de Tito Profeta da 
Cruz, Ex- Prefeito, Vila Bela, 2009)  
                          

Entre  1981 e 1985, a  iniciativa  política  do antigo  mandatário  da cidade,  e  a 

acção comunitária conjugada, surtiram resultados e mudanças do panorama histórico e 

sociocultural. No Estado mato-grossense, a dança do Chorado é reconhecidamente um 

espectáculo popular, corporal, religioso e plástico da festividade de São Benedito. Vila 

Bela possui visibilidade relacionada com a sua face histórica, entretanto, a cidade ainda 

carece de política pública eficiente e infra-estrutura para promoção do desenvolvimento 

económico.  Isso,  ainda  é  resquício  do  isolamento  e  ostracismo  herdado  pela 

comunidade negra no período do Império.
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Na Festa de São Benedito um cenário é montado na frente da igreja. Um grande 

palco foi sobreposto em forma de púlpito para realização da missa. Sob extensa mesa 

encontravam-se os objectos físicos da imagem do Glorioso, santo negro, São Benedito e 

flores. Próximo ao altar surge o padre, o coral  do grupo musical Consciência Negra 

formado pelas mulheres com trajes africanos, indumentária ao estilo baiano, lenços na 

cabeça,  compondo este grupo, algumas mulheres  integrantes  ao  Grupo do Chorado, 

tocadores de guitarras, componentes do grupo de dança do  Chorado. Nas laterais do 

palco estão postadas duas arquibancadas, espaçosas, reservadas ao público. Ao centro, 

cadeiras  distribuídas  nos  cantos  para  acomodação  das  personalidades  locais, 

autoridades,  políticos,  pesquisadores,  população e  bancos na primeira  fileira  para os 

festeiros.

Entretanto, silêncios, pausas, momentos de expectativa aguçam os espectadores. 

Subitamente, numa apresentação inusitada, aparecem as dançantes do  Chorado com a 

sua  corporeidade  expondo movimentos  sinuosos  de requebros,  marcas  da senilidade 

pueril, expressões da proximidade lúdica e gestualidade sensual. Surpreendentemente, a 

dança revela a sua vertente sagrada e profana em cenas, actos, fragmentos de letras, 

coreografias, músicas, na miscelânea dos ritmos entre o  Chorado e  Batuque presentes 

no ritual litúrgico religioso da missa afro-brasileira de São Benedito.

Diante do público, delineia-se um significado histórico pautado no enredo mítico 

da perpetuação da concepção glorificada do  Chorado enquanto  dança das escravas e, 

através  desta,  a  espectacularização  do  corpo  feminino,  negro,  na  vertente  religiosa, 

profana e lúdica. A versão contemporânea da dança do  Chorado está cristalizada em 

três momentos inseridos na  Festa de São Benedito.  Nos primeiros actos, o corpo na 

dança  refere-se  uma  determinada  sacralidade  envolta  na  litúrgia  do  Ofertório  e 

Eucaristia na missa afro da santidade negra São Benedito e, finalmente, no terceiro acto, 

o  corpo  se  manifesta  deslumbrantemente  num  contexto  mais  profano,  conforme 

descrição a seguir.   

2.2.1. Primeiro Acto: Dança do Chorado no Ofertório de São Benedito 

Três  incursões  marcam  a  participação  das  dançarinas  do  Chorado, e  sua 

corporeidade, no espaço sagrado durante a festividade de São Benedito. Duas rápidas 
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apresentações acontecem durante a realização da missa afro-católica e outra posterior ao 

término da missa,  com duração prolongada e versão mais aproximada à constituição 

original da dança. O primeiro acto significativo da incursão na missa de São Benedito se 

realiza no momento do ritual litúrgico da oferenda, onde se situam os festeiros de São 

Benedito localizados em frente ao púlpito. Nas arquibancadas aglomera-se o público, no 

fundo do salão surgem em número de doze mulheres, posicionadas em filas de três, as 

imponentes dançarinas do Chorado, algumas carregando balaios de palha repletos com 

comidas e produtos regionais para oferendas.

As  dançarinas  se  apresentam  com  suas  longas  vestes  estampadas,  algumas 

mulheres seguram nas saias dos vestidos, girando seus corpos de um lado para outro, 

equilibrando  com  leveza  as  garrafas  de  kanjinjin na  cabeça,  bebida  tradicional, 

afrodisíaca,  artesanalmente  produzida  pela  comunidade  de  Vila  Bela.  Na  frente  do 

púlpito, outras mulheres dançam girando os corpos, carregando em suas mãos cestos 

decorados  com  palhas  contendo  iguarias  típicas  da  região,  como  biscoitos,  doces, 

bebidas erguendo-as ao alto, como gestos de dádiva, com balanços dos braços, ancas, 

outras ainda levam ramo de rosas nas mãos balançando seus corpos de forma expansiva, 

entoando com vigor a canção de oferenda.

Destaca-se que os  elementos  constituintes  na missa ao santo negro da Igreja 

Católica,  como a sacralidade do corpo, ofertório de comida,  bebida, dança,  cânticos, 

rituais  físicos  e  expressivos  de  devoção  remetem  para  algumas  similitudes  com  a 

religião  afro-brasileira,  Candomblé36.  No passado,  também havia,  nas  residências,  o 

cerimonial de lavagem das panelas, com uso de determinadas ervas, depois, prática da 

dança  do  Chorado e  outras  evidências  mencionadas  anteriormente.  Dentre  outros 

factores, essas tradições desapareceram, progressivamente, porque a vertente da dança 

pública esvaziou, entretanto, o sentido mágico-religioso e comunitário.

Dádiva  é  um  conceito  pertinente  para  compreensão  da  manifestação  do 

Chorado,  ritual  litúrgico  e  comunitário  vila-belense.  Especificamente,  no  aceite  do 

cargo de festeiro, nas canções litúrgicas e no ofertório do almoço comunitário, observa-

36 Os processos da prática do Candomble são abordados como (...) consumption of sacred food and feasting, rituals of cleansing, 
ritualized movements and physical acts of devotion (e.g.,  prosttion),  intense dancing, (...), during which the body is given over 
completely to spiritual powers,  (...) (Prandi 2000; Motta 2005; Voeks 1997;Wafer 1991). Active involvement of the body is so 
central to Candomblé practice that Roberto Motta has refered to it is as a "religion of the body" (SELIGMAN, 2010).
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se a teoria de trocas simbólicas entre devoção, castigo e milagres. No seu trabalho  O 

ensaio sobre a dádiva, o antropólogo Mauss (1974) propõe uma teoria inovadora sobre 

fenómenos sociais totais37. Em seus estudos, o autor concebe a existência de um sistema 

de dádiva intermediário  da vida social,  material  e moral  entre  os povos arcaicos  da 

Polinésia  e  Melanésia.  Este  mecanismo também abrangeria  as  sociedades  modernas 

ocidentais  possibilitando  a  criação  ou  o  aniquilamento  de  laços  sociais.  Segundo o 

autor, o sistema de dádiva opera não somente sobre bens e riquezas económicas, mas, 

sobretudo,  nas  gentilezas,  ritos,  serviços  militares,  mulheres,  crianças,  banquetes, 

danças,  festas,  feiras,  constituindo-se  em  elementos  poderosos  da  complexidade 

material, simbólica, imaginária, mítica e colectivo, económica, das sociedades humanas. 

Uma perspectiva em que se inscreve, justamente, em nosso entender, a realização da 

dança do Chorado.

Ao som do ritmo dançante, emitido pelas guitarras, a dança, os cantos e a música 

são executados pelas mulheres do  Chorado, com acompanhamento do coral de vozes 

afinadas do Grupo musical Consciência Negra, difundido alegremente ao microfone e 

pelo coro sonoro e  batidas de palmas da população.  As oferendas,  feitas através  da 

oração  cantada  ao  santo  negro  São  Benedito,  são  representadas  pelos  produtos 

alimentícios, tradicionais da cidade e depositadas debaixo do púlpito, sob entusiasmada 

salva de palmas do público e ao som do cântico religioso temático variado, referente ao 

criador,  à  raça e  ao racismo,  à  luta  e  à  história,  à  justiça  e ao baptismo,  conforme 

descrição, abaixo:

A Deus pai criador (Oferecerei)
Esta raça esta cor (Oferecerei)
Cada negro que luta (Oferecerei)
Pelo fim do racismo (Oferecerei)
Meu sangue em baptismo (Oferecerei)
Pão comida escassa (Oferecerei)
Vinho, fé e cachaça (Oferecerei)
Ao Deus de tantos nomes (Oferecerei)
Negro, branco, homem livre 
A fé que sempre tive (Oferecerei)
Negro história negada( Oferecerei)
Toda dor suportada (Oferecerei)

37 "Nesses fenómenos sociais "totais", como tais como nos propomos chamá-los, exprimem -se, ao mesmo tempo e de uma só vez, 
toda espécie de instituições: religiosas,  jurídicas e morais - estas políticas e familiais ao mesmo tempo; económicas – supondo 
formas particulares de produção e de consumo, ou antes, de prestação e de distribuição, sem contar os fenómenos estéticos nos quais 
desembocam tais factos e os fenómenos morfológicos que manifestam essas instituições" ( MAUSS, 1974).  
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Preto velho Yayá (Oferecerei)
Negra bela raiz este povo feliz
Este povo feliz (Oferecerei)
Vinho sangue suado (Oferecerei)
Pão partido esmagado (Oferecerei)
Um clamor de justiça (Oferecerei)
Arte samba vitória nas mãos da história (Oferecerei)

2.2.2. Segundo Acto: Dança do Chorado na Eucaristia de São Benedito 

A segunda incursão das dançarinas do Chorado realiza-se no momento litúrgico 

final  da Eucaristia,  quando as  doze  mulheres  entram novamente  em cena  dançando 

agora  sem as  garrafas  na  cabeça,  movimentando  seus  braços  sem sinais  de  pressa, 

ondeando vagarosamente, ao de leve, seus quadris em balanço de um lado para outro. 

As  mulheres  giram  seus  corpos  para  o  lado  esquerdo  e  direito,  enquanto  uma 

colaboradora representante da comunidade, trajando vestido africano, adentra no meio 

do grupo iniciando a distribuição das garrafas de  kanjinjin para as dançarinas,  onde 

algumas mulheres colocam-na suavemente na cabeça. 

No decorrer da apresentação, o grupo faz evolução da dança em filas de três, 

sendo que somente as mulheres da primeira e última coluna dançam com as garrafas na 

cabeça,  limitando  seus  giros  e  balanços  mais  fluentes  do  corpo.  Algumas  esboçam 

sorrisos nos rostos, outras dançarinas, sem as garrafas na cabeça, remexem seus corpos 

com mais desenvoltura ao som exaltante das guitarras ao ritmo musical semelhante ao 

lambadão mato-grossense. Este estilo musical é muito popular na região da Baixada 

Cuiabana, que, conjuntamente com as vozes do Coral e do público entoando a canção, 

cuja letra faz menção à vida, ao sofrimento do negro, à história e à abolição, à etnia 

nagô, e valorização desse sujeito enquanto pessoa:

Eu vou tocar minha viola
Eu sou um negro cantador
O negro canta deita e rola
Lá na senzala do senhor

Dança aí, nego nagô (bis) 
Dança aí nego nagô....ooo....ooo.....ooo 

Tem que acabar com esta história 
De negro ser inferior
O negro é gente e quer escola
Quer dançar samba e ser doutor

O negro mora em palafita
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Não é culpa dele não senhor
A culpa é da abolição
Que veio e não o libertou!

Dança aí, nego nag (4 repetições)
Dança aí nego, nag ...ooo...ooo...ooo
Vou botar fogo no engenho
Aonde o negro apanhou
O negro é gente como ouro
Quer ter carinho
Quer amor

Dança aí, nego nagô (bis)
Dança aí, nego nag ...ooo...ooo...ooo
    

O ritual da congregação entre o sagrado e profano torna-se emblemático,  em 

particular, quando terminada a apresentação dionisíaca dos corpos, algumas dançarinas 

do Chorado, que estão na frente do altar, executam o movimento semi-ajoelhado, gesto 

comumente  praticado  nas  igrejas  como forma  de  devoção à  santidade,  no  caso  em 

particular,  a santidade negra de São Benedito.  Nesse instante,  com enaltecimento,  o 

padre branda um Viva, como anúncio de louvação. Imediatamente, o público responde 

em coro alto e forte, repetindo a frase. De maneira respeitosa as dançarinas viram-se 

caminhando  pausadamente  em  direcção  ao  fundo  do  salão,  em  retirada  do  espaço 

sagrado  acompanhadas  com contemplação  pelas  palmas  da  assistência,  enquanto,  o 

padre começa a enunciação da oração da Ave-Maria com candura, sendo acompanhado 

pelo público.  

2.2.3.  Terceiro  Acto:  Dança  do  Chorado no  Desfecho  da  Missa-afro  de  São 

Benedito 

Posteriormente ao encerramento da missa afro-brasileira de São Benedito, uma 

multidão  permanece  atenta  ao momento  crucial  da festa,  a  apresentação  especial  da 

dança  do  Chorado,  prática  cultural  tão  propagada  pela  comunidade,  visitantes, 

organizações  do  turismo  e  meios  de  comunicação.  De  maneira  imperiosa,  o  grupo 

composto por dezasseis dançarinas do Chorado destituídas das garrafas de kanjinjin na 

cabeça  adentram ao  fundo do espaço em frente  ao púlpito.  Com elegância,  elas  se 

posicionam em fila  dupla,  uma  dançarina  na  primeira  e  última  coluna.  O espaço é 

restrito,  mesmo  com  a  retirada  das  cadeiras  e  bancos,  no  entanto,  permite  a 

movimentação das dançarinas. 
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 Em  dupla,  o  grupo  de  mulheres  avança  gradativamente  pelo  salão, 

movimentam-se  sem  pressa,  mexendo  seus  quadris,  algumas  colocam  as  mãos  na 

cintura realizando requebros das ancas de forma graciosa. Ao som de um ritmo mais 

compassado e harmonioso do instrumento sonoro do violão, tambor e da cantoria das 

vozes femininas evocadas através do microfone, muitas mulheres mostram as canelas 

das pernas e os pés descalços durante o desenvolvimento dos passos intercalados pelos 

giros de um lado para outro. De acordo com a letra da música, os corpos das dançarinas 

executam determinados movimentos, seguindo a indicação da letra (canto 1).

 Na  sequência  da  apresentação,  as  mulheres  dançarinas  do  Chorado se 

posicionam em círculo. Elas executam requebros, deslocando-se individualmente, como 

também, efectuam balanços, giros, algumas erguem as mãos acima à altura dos ombros, 

conforme deslocamento em círculo.  Num ritmo sonoro emitido pelo violão e o coro 

feminino, as mulheres cantam com muita expressividade um estilo musical similar às 

modinhas  de  serenatas.  A  gestualidade  das  dançarinas  revela  leveza,  características 

pessoais durante a movimentação dos corpos. Ao final,  seguindo o cântico proferido 

(canto2), todas as mulheres se encontram no centro do salão, segurando as saias dos 

vestidos, semi -ajoelhadas, inclinam o tronco insinuando um gesto de cortejo.

Nesse roteiro sequencial de movimentos coreográficos, desenha-se um momento 

considerado emblemático, anómalo, difundido na apresentação cénica das dançarinas do 

Chorado. Há o surgimento de dois elementos relevantes, enigmáticos representativos 

das mudanças infringidas na dança: a participação de políticos regionais na dança e, 

ainda,  o destaque das bebidas  de  kanjinjin na  cabeça das dançarinas,  no cenário do 

espectáculo,  revelando  através  da  corporeidade  das  mulheres  do  Chorado 

representações,  significados  simbólicos,  culturais,  sociais,  políticos,  históricos  dessa 

manifestação como também da comunidade local. 

Um enredo exótico apresenta-se na coreografia, além da habitual movimentação 

descrita  anteriormente,  algumas  repetem  o  gesto  manual  em  círculo,  conforme 

deslocamento neste formato. Durante a evolução da dança, quatro mulheres saem do 

grupo,  três  mulheres  carregam  um  lenço  branco  nas  mãos  e,  outra  um  colar-afro, 

avançam em direcção ao púlpito, onde estão localizadas as autoridades públicas. Cada 

dançarina perpassa, então, no pescoço de um político, o acessório lenço branco e colar, 
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segura e ergue a mão do parlamentar. Em seguida, desloca-se pelo salão segurando-o 

pelo  lenço  ou  colar  perpassado no  pescoço,  domina-o  como se  fosse  um submisso 

prisioneiro até o fundo do salão,  lugar onde estão dispostas as garrafas de kanjinjin 

sobre a mesa. Ao som da letra ritmada Esse irimão vai pagar. Os políticos pegam várias 

garrafas  nas  mãos  deslocam-se  pelo  salão  até  o  centro,  colocam-nas  no  chão  e 

regressam acompanhados  pelas  referidas  dançarinas  em direcção  ao  púlpito.  Como 

gratidão ao pagamento da prenda, as mulheres cantam Esse irimão já pagou, repetidas 

vezes conforme a designação do refrão (canto 3). 

Em  décadas  anteriores,  havia  referência,  na  constituição  da  dança,  sobre  a 

participação masculina na execução da dança em lugares privados, espaço reservado nas 

casas,  cozinhas  e  quintais  onde,  de  maneira  lúdica,  e  comunitária,  procedia  a 

participação efémera dos homens da comunidade através do convite, da simulação e 

pagamento de bebidas com cântico da música. Hoje, os políticos regionais participam 

da comemoração revelando novos matizes na dança.

Recentemente,  a  dança  do  Chorado apresenta  várias  mudanças  na  sua 

constituição  original.  Contudo,  neste  momento  destacamos  duas  características  mais 

singulares  e  modernas  dessas  mutações,  a  primeira  se  refere-se  à  participação  de 

políticos regionais na dança, pois, antigamente, não havia participação masculina, com 

matizes ideológicas na dança. Mas durante a sua evolução ocorrida, algumas décadas 

atrás, foi permitida a participação de forma lúdica, informal, dos homens pertencentes a 

comunidade vila- belense, como forma de prenda havia o pagamento de bebidas para 

integrar na dança. No passado, a dança configurava-se como uma manifestação cultural 

restrita somente às mulheres negras e era dançada secretamente nas casas, cozinhas no 

período  das  festas,  assim  o  elo  comunal,  que  era  genuíno,  informal,  pulverizou-se 

transformando-se num enigma contemporâneo. 

Outra  mutação  refere-se  ao  emprego  da  bebida  kanjinjin na  dança.  Este 

fenómeno teve surgimento, segundo Moura (2005), a partir da década de 80, tornando-

se uma incógnita a sua introdução, função e relevância na configuração da prática do 

Chorado, despontado no cenário da festa. O que não deixa de sugerir o poder exercido 

pelas mulheres, seu corpo e sua dança, no seio do domínio político vila-belense. 
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Na verdade, como já referenciado, a aguardente kanjinjin é um dos símbolos da 

cultura  negra  vila-belense,  de  odor  adoçicado,  com  característica  afrodisíaca  é 

artesanalmente  produzido  pela  comunidade.  Sua  composição  está  secretamente 

protegida  pelas  mulheres,  guardiães  da  culinária  regional,  provavelmente  a  sua 

importância  simbólica  delineia  traços  marcantes  e  singulares  dessa  comunidade 

fazendo-se presente na versão actual  da dança,  onde as dançarinas movimentam em 

forma de reverência as garrafas de kanjinjin dispostas no chão. Neste instante inicia-se 

uma  cantoria,  as  mulheres  requebram  seus  quadris  com  desenvoltura,  baixam-se 

levemente,  pegam as  garrafas  de  kanjinjin do solo,  cada  uma coloca-a na cabeça  e 

continuam  dançando  com mãos  nas  cinturas  realizando  movimentos  de  requebro  e 

gesticulação  de  braços,  movimentação  das  mãos  como  forma  de  chamamento, 

cantarolando a letra (canto 4).

Com carisma e destreza ímpares, excepcionalmente das anciãs, as dançarinas do 

Chorado ainda  com as  garrafas  na  cabeça,  desenvolvem outra  movimentação,  com 

graciosa  habilidade.  Sem  dúvida,  as  mulheres  negras  mais  idosas  são  autênticas 

celebridades da dança exibindo em suas apresentações a execução graus de dificuldade 

dos movimentos coreográficos despertando gritos e aplausos empolgantes do público. 

Nessa demonstração coreográfica, as mulheres dançam colocando as mãos na cintura, 

requebrando  as  ancas  abaixando  o  corpo  bem  próximo  ao  solo.  Depois,  sobem 

lentamente,  requebrando  novamente  dos  quadris,  em alternando  com outros  passos, 

equilibrando as garrafas de kanjinjin na cabeça como divinas malabaristas do Chorado, 

executando a movimentação, conforme a orientação da música (canto 5).

 Magistralmente,  as  dançarinas  do  Chorado permanecem  posicionadas  em 

círculo, no salão com as garrafas de kanjinjin agrupadas no chão, no centro do círculo. 

Um ritmo mais acelerado, vibrante, é emitido pelos cordões do violão e vozes, a letra da 

música sobre insecto maribondo impulsionam novos deslocamentos que se assemelham 

ao jogo de coordenação de movimentos, uma brincadeira de infância, onde as idosas, 

demonstram através dos seus corpos destreza, vivacidade, leveza nos movimentos. Elas 

desenvolvem uma coreografia semelhante ao ataque de uma espécie de vespa chamada 

maribondo,  em que as  dançarinas  batem as  mãos  em várias  partes  do corpo,  como 

cabeça,  ombros,  costas,  peito,  alternando  com balanços  acelerados  dos  vestidos,  até 
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cessar a música, conforme o ritmo da entoação (canto 6), tornando a apresentação num 

espectáculo artístico pueril, contagiante e divertido. 

Nesta  subsequente  representação  coreográfica,  as  mulheres  dançam  sem  as 

garrafas  de  kanjinjin na  cabeça,  aliás,  somente  uma  dançarina  se  apresenta  com a 

garrafa na cabeça. As demais seguem dançando os passos elementares, requebro dos 

quadris, balanço dos vestidos. Em especial, uma nova movimentação lúdica dos corpos 

aparece em cena, as dançarinas deslocam-se apressadamente bailando próxima umas 

das  outras,  conforme  a  pronúncia  da  palavra  umbigada,  a  dançarina  sai  bailando  à 

procura de uma parceira para encostar seu abdómem no abdómen ou umbigo da outra 

dançante. O movimento é executado sucessivamente com trocas de parceiras, segundo o 

cântico da música (canto7), simulando um jogo ritmado de aproximação, semelhante às 

tradicionais brincadeiras cantadas e dançadas na infância, cujo efeito visual designa um 

espectáculo incomum e peculiar da dança do Chorado. Ressalta-se que este movimento 

de encontro de abdomens se assemelha aos passos típicos do samba de umbigada38 e 

coreografia da dança negra do Batuque.

Esta última coreografia representa o desfecho da dança, a consagração de partida 

das dançarinas do Chorado do cenário sagrado da Festa de São Benedito, o momento 

grandioso  da  despedida  das  dançarinas  do  Chorado do  salão.  Nesta  última 

movimentação do Chorado, as mulheres inclinam-se, pegam paulatinamente, com muita 

delicadeza as garrafas de  kanjinjin do solo. Uma a uma colocam a garrafa na cabeça, 

posicionando  em  fila,  executam  requebros  dos  quadris,  giros,  acenos  de  mãos 

simulando voos de pássaros, como gesto de despedida do público, direccionando para o 

canto esquerdo do salão entoando a canção (canto 8). Nos rostos das mulheres mostram 

sorrisos abertos e gestos corporais mais delicados. Após a apresentação do  Chorado, 

surge o bailado do Congo, uma encenação dramática masculina da ancestralidade negra 

de Vila Bela.

Nesta apresentação verificam-se os inúmeros arranjos e transformações sofridas 

pela dança do  Chorado na comunidade vila-belense.  Recentemente,  o surgimento de 
38 Muito popular no país, o samba é uma das principais manifestações da cultura negra brasileira. O género musical, samba é, 
provavelmente originário do nome angolano semba, um ritmo religioso, designado de umbigada, devido à forma como era dançado. 
Danças  oriundas  do  “batuque  Congo-Angolês”  foram  associadas  em  um  grande  arsenal  nacional  denominado  “Sambas  de 
Umbigadas”.  “Umbigada  ou  menção  desse  gesto,  característico  de  danças  de  lúdica  amorosa  banto  -  africanas  (por  vezes  
associadas às cerimónias de noivado, o lembamento), seria o traço de união entre essas manifestações geograficamente dispersas” 
(CARNEIRO apud DIAS, 2001, p.867). 
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novas versões e mudanças, engendrado na cidade de Vila Bela, resulta em alterações 

mais  actrativas  e  folclorizadas  das  práticas  socioculturais. Uma  mudança  pode  ser 

percebida no componente da musicalidade e cantos da dança. Em décadas passadas, a 

música tinha outra composição, estrutura e significado, pois, na investigação realizada 

na comunidade pelos pesquisadores Bandeira (1988), Lima (2000) e Moura (2005), o 

repertório constituinte das músicas cantadas do Chorado possuía outra formação.

Quanto à representação do corpo Chorado reside na caracterização simbólica do 

estilo africano e padronização da indumentária. No período de investigação, todas as 

mulheres utilizavam vestidos longos, com dois tipos de estampas, umas usam vestidos 

na  tonalidade  encarnada  com  estampas  marrons,  amarelo,  outras  usam  vestes  na 

tonalidade  acastanhada  com estampas  verde,  bege  e  saias  brancas,  longas,  rendadas 

abaixo do vestido ajudando no realce do modelo e volume do vestido. 

Em  destaque  sublinha-se  a  comunicação  não-verbal  da  indumentária  das 

dançarinas  do  Chorado,  acessório  subvencionado  pelo  governo,  num artefato  muito 

importante  e  valorizado  pelas  mulheres,  famílias  e  comunidade  vila-belense.  Estes 

figurinos são coleccionados e guardados como artigo pessoal transformados em relíquia, 

bem e  herança  simbólica,  podendo  futuramente  tornar-se  alvo  de  disputa,  intriga  e 

desavença de espólio entre os familiares, após o falecimento da dançarina do Chorado. 

Cada  ano,  novos  vestidos  são  patrocinados  para  comemoração  religiosa.  Os 

acessórios afros são notáveis, como o uso exacerbado de vários colares com diversas 

cores no pescoço e  na cintura  impondo um tom exótico e  semelhante  ao estilo  das 

mulheres  negras  pertencente  a  região  nordeste  do  país,  Estado  da  Bahia,  cidade 

mundialmente conhecida pela preservação da cultura negra. 

Traços  de  sensualidade  estão  designados  pelo  visagismo corporal.  A estética 

baiana está ainda presente na variedade dos cabelos soltos, curtos, compridos, presos, 

trançados, com rastas. Em sua maioria, os cabelos tinham pinturas nas tonalidades preta, 

castanho  e  acaju.  Na  cabeça  empregavam  vários  acessórios,  desde  faixas  feitas  do 

vestido, presilhas e panos brancos na testa. As peles das mulheres mostravam brilhos 

naturais, aveludados, os olhos enegrecidos pareciam jabuticabas - fruta preta brasileira – 

de  aspecto  reluzente.  O  embelezamento  do  corpo,  sinal  primeiro  do  respeito  e  da 
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dignidade, na sociedade africana, era uma preocupação primordial das dançantes. Na 

ocasião, as dançantes utilizavam um arsenal de adereços afro-brasileiro representados 

pelos brincos longos, argolas, pulseiras grandes, coloridas, unhas pintadas, sobrancelhas 

acentuadas  e  maquilagem  moderada  imprimindo  um  visual  colorido,  moderno, 

harmonioso e personalizado ao figurino. Os pés descalços retratam uma característica 

natural durante a apresentação da dança a acentuar a intervenção política municipal e a 

utilização deste elemento de cultura e história negra. 

Novo  cenário  da  tradição  vila-belense  aparecerá,  talvez,  com  o  projecto  de 

criação do Congódromo, espaço idealizado pela liderança negra, comunidade e governo 

para futuras apresentações das festividades na cidade.

Capítulo III

AS RAÍZES DO CORPO CHORADO

Neste  capítulo  serão  apresentados  três  símbolos  culturais  negros  importantes 

para  a  revelação  do  estudo  do  corpo  “Chorado”:  a  dança  do  Chorado como 

representação simbólica e histórica do corpo feminino, da cultura negra vila-belense; a 

cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, espaço geográfico, histórico e simbólico de 

construção da  cidade dos  pretos,  do solo onde é cultivada  a dança do Chorado;  as 

mulheres negras, protagonistas históricas, seu imaginário e suas práticas socioculturais.

Na primeira secção,  Dança do Chorado: Representação Simbólica do Corpo,  

fazemos referência  à  compreensão  da  dança  enquanto  perspectiva  sociocultural  do 

corpo  feminino,  negro,  a  constituição  do  Chorado como  dança  das  escravas,  a 

religiosidade,  denominações  estas  repletas  de  significados  instituídos  nos  símbolos 

culturais negros, cerne da afirmação do espaço e da etnicidade vila-belense. 

A  segunda  secção,  intitulada  Vila  Bela:  História  e  Marco  da  Dança  do  

Chorado, destacamos uma breve contextualização geográfica,  histórica da cidade de 

Vila Bela, oriunda do processo de colonização portuguesa, o seu quadro demográfico, a 

composição étnica da população, Vila Bela dos Pretos expresso na construção da cidade 

dos pretos, numa localidade singular de constituição, vivência social e estabelecimento 

da cultura negra mato-grossense.
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Última  parte,  denominada Pérolas  Negras:  Mulheres  Negras,  Imaginário  e  

Práticas, esta fundamentada na abordagem da trajectória sôfrega, gloriosa de vida e 

práticas das mulheres negras, impressa pelo regime escravocrata, durante o período de 

colonização, a descrição do imaginário da mulher negra na literatura brasileira, o mito 

de liderança do quilombo de Quariterê pela Rainha Teresa de Benguela.

3.1. Dança do Chorado: Representação Simbólica e Histórica do Corpo

O corpo, enquanto problemática, remonta ao próprio desenvolvimento histórico 

do pensamento ocidental.  A visão fenomenológica do corpo,  atribuída por Merleau-

Ponty,  aflora  a  compreensão  existencial,  real  e  simbólica,  pautada  na  consciência 

perceptiva, na relação entre homem - mundo e superação dicotómica de corpo os quais 

tornaram -  se  suportes  interpretativos  para descrição  da  linguagem do corpo e  seus 

significados como valoração social,  histórica e cultural “a linguagem não é mais um 

instrumento, não é mais um meio, é uma manifestação, uma revelação de ser intímo e 

do  laço  psíquico  que  nos  une  ao  mundo  e  aos  nossos  semelhantes”  (MERLEAU-

PONTY apud FERNANDES, 1996, p.17).

No  mundo  contemporâneo,  a  análise  do  corpo  supera  o  entendimento  de 

máquinas biológicas e engrenagens meramente mecânicas para adquirir uma visão mais 

abrangente, ou melhor, holística, do processo histórico e sociocultural do ser humano. O 

estudo  do  homem  (da  mulher  negra,  neste  caso),  a  partir  do  corpo,  objecto  de 

investigação39 nas  ciências  humanas  e  sociais,  sobretudo  é  encarado  como  facto  e 

suporte de signos sociais, desenvolvidos e modelados pela cultura.

39 Na Educação Física destaca-se as pesquisas de GOMES (1994), DAOLIO (1995), FERNANDES (1996) e GRANDO (2004) 
sobre corporeidade fora do enfoque biomecânico. Na Europa, especificamente em Portugal, os estudos do corpo, desporto, lazer, 
realizado por HASSE (1992, 1999) nesta vertente e a introdução da disciplina de Antropologia e História do Corpo nos cursos de 
Educação Física, torna-se referência mundial de análise mais reveladora da vivência do corpo nesta área do conhecimento científico. 
Outros autores de diversas áreas do conhecimento tratam da temática do corpo, como (LE BRETON, 2004; GOLDENBERG, 2006; 
BRAGA, 2009).
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Na história  da  humanidade,  por  sua  vez,  a  dança  apresenta-se  em todas  as 

sociedades,  seja  ela,  primitiva  ou  mais  complexa,  representativa  da  manifestação 

corporal mais antiga, significativa e denotativa da existência simbólica, artística e social 

dos indivíduos, géneros e grupos. Há constatação de movimentos de dança em inúmeras 

espécies  animais  apontando  para  a  assertiva  de  que  este  fenómeno  não  seja 

essencialmente  humano,  mas,  sobretudo,  no  homem,  corresponde  à  representação 

sociocultural de uma determinada sociedade.

No  Brasil,  os  estudos  antropológicos  da  dança  surgiram  inicialmente 

relacionados  à  temática  do  folclore.  O  termo  folclore,  na  definição  do  antropólogo 

Cascudo (2002)  significa  folk,  povo,  nação,  família,  parentalha e  Lore,  instrução,  

conhecimento e sabedoria, na acepção da consciência individual do saber (CASCUDO 

apud PELLEGRINI FILHO, 1982, p.14). Nesse enfoque etnográfico, a dança sublimou-

se como um importante  componente  da cultura  nacional  classificando-se em danças 

folclóricas,  de  enredo  ou  representações  populares,  cerimoniais,  fúnebres  e  rituais 

inseridas nos diversos âmbitos culturais e regionais da sociedade brasileira. Em várias 

regiões do país despontou registos etnográficos das manifestações artísticas, a destacar, 

as danças populares, Taieira,  Chegança,  dança do lelê, dança do Tambor de crioula, 

Afoxé,  Samba  de  caboclo,  e  inúmeras  práticas  representativas  da  brasilidade. 

(DANTAS, 1976a ,1976b),( FERRETTI, 1978,1981), ( LODY, 1976, 1977).

Sob a perspectiva sociocultural, da relação entre o homem e o mundo , através 

do corpo, emerge a dança do Chorado ou dança das escravas, prática antiga realizada 

pelas mulheres negras na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, desde o período 

da colonização portuguesa, como “técnica corporal”, conceito criado por Mauss como 

sendo “as maneiras como os homens, sociedade por sociedade e de maneira tradicional, 

sabem servir-se de seus corpos (MAUSS, 1974). Actualmente a dança das escravas é 

praticada com garrafas de kanjinjin40 na cabeça, ao ritmo sonoro do tambor, do violão, 

da guitarra e do coral afro na Festa de São Benedito da cidade. No passado, a dança do 

Chorado tinha o encanto sonoro da percussão de batidas das mãos em bancos, mesas ou 

40
 Na comunidade há uma bebida afrodisíaca, de coloração acastanhada, muito apreciada nas festas de santo da cidade, o kanjinjin. 

De herança negra,  esta iguaria é  o delírio  dos  homens e deuses,  feita  de cachaça canela,  mel,  gengibre  e outros  ingredientes, 
conservados em segredo, são produzidas artesanalmente pelos fabricantes locais (FERNANDES, 2007). Usa-se a palavra Kanjinjin 
ou Canjinjin.
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cadeiras,  praticada  exclusivamente  pelas  mulheres  vila-belenses,  ocultas  nas 

residências. Essa dança, na concepção de Bandeira, é entendida como,

“Uma  dança  de  mulheres,  que  se  realiza  em  festas  religiosas  e 
profanas. As melhores marcam o ritmo batendo em bancos, mesas e 
cadeiras  de  madeira,  enquanto  as  outras  dançam  e  cantam 
gesticulando  com  as  mãos  e  bamboleando  as  cadeiras  (...)  As 
melhores dançarinas são incentivadas a exibir sua pericia, recebendo 
garrafas  de bebidas  dos  assistentes durante a  dança” (BANDEIRA, 
1988, p.208). 

A origem do Chorado permanece uma incógnita, a sua compreensão remete ao 

passado da escravidão. Escravo não sabia ler nem escrever, daí que não se encontrem 

quaisquer  registos  escritos  desta  prática.  Como  um autêntico  documento  vivo,  esta 

dança tem o seu registo demarcado no espaço geográfico e simbólico de Vila Bela, um 

espaço vivenciado pelas mulheres negras no período escravocrata e na actualidade. A 

sedução,  o  sofrimento  e  a  dor,  eram marcas  profundas  denotadas  nas  expressões  e 

movimentos corporais do Chorado. Segundo os dados reunidos, as escravas utilizavam-

a dança como uma técnica  para persuadirem os feitores  a amenizarem o castigo do 

tronco imposto aos seus entes queridos e amigos. As mulheres, as dançarinas negras, 

encenavam  uma  falsa  felicidade,  pois  seus  “rostos  eram  felizes,  mas  os  corações 

estavam partidos” (Jornal A Gazeta, 27 de Julho, 1998).

O sentido da dança41 remetia para a utilização estratégica e simbólica do corpo 

das  mulheres  negras,  as  escravas,  como  um  artifício  de  sensualidade,  forma  de 

persuasão e  meio  de comunicação de emoção,  de sentimentos, de  socialidade,  e  de 

condição étnica - social,  sem outros recursos, da mobilização dos valores corpóreos, 

estéticos  e  humanos,  como forma tentadora de obtenção da supressão das punições. 

Nesta  perspectiva,  adoptavam um meio  que,  de  acordo com Hanna (1977),  em sua 

interpretação antropológica, destaca o valor humano da dança e a sua conexão com a 

comunicação, a emoção, a cognição, os significados sociais, os valorativos enunciados 

em diferentes sociedades.             

Dance is used to communicate a variety of ideas and emotions, but in 
this  respect  its  meaning  cannot  be  said  to  be  intrinsic,  i.e.,  self-
evident:  it  depends primarily  on the  meanings  that  are  assigned or 
associated  with  it  in  different  societies.  Norms,  values,  and 

41 A dimensão social da dança é apontado pelos autores (BLACKING,1977; ADRIEN, 1982; SERRE, 1982; RAFTIS,1984, 1988).
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cooperative  skills  involved  in  procuring  food  may  be  transmitted 
through the dance (HANNA, 1977, p.217).

De modo emblemático,  a dança das escravas foi modelada na sociedade vila-

belense como representação sociocultural dos corpos femininos, negros, aparentemente, 

submissos  ou  subjugados  pela  condição  desumana e vil,  da  escravidão,  no  entanto, 

transformados,  por  isso  mesmo,  em  espaço  simbólico  de  pertencimento  e 

reconhecimento da identidade étnica negra. Segundo a autora, na perspectiva cultural, a 

dança pode ter  diversos significados  relacionados  à sociedade,  tais  como conceitos, 

problema-solução,  hierarquia,  afirmação  territorial,  classe  identitária,  aspiração  e 

situação heterogénea. Em sua concepção, a dança:    

"[….]can  teach  coordination,  concepts,  problem-solving,  and  the 
discrimination  of  elements  which  build  up  skills  necessary  for 
hunting,  agriculture,  or  war  (Hanna,1975).  Dominance-submission 
hierarchies  and  other  differential  statuses  may  be  communicated 
through dance patterns homologous with such statuses (Kurath 1964; 
Hanna 1975). Assertion of territorial possession occurs through dance 
as a conceptual  boundary marker.  And sometimes it  is  a  means  of 
asserting  ethnic  or  class  identity  or  aspiration  in  heterogeneous 
situation.(cf. Mitchell 1956)" (HANNA, 1977, p.217). 

Sob a obscuridade permanece o enigma sobre a origem da dança do Chorado. A 

ausência de documentos, referentes à descrição dessa dança negra, reafirma a lógica do 

período  histórico  vigente,  onde  costumes  e  usos  de  práticas  culturais  negras  eram 

registos importantes somente quando atrelados às questões administrativas da colónia, 

portanto, a falta de documentação pautava-se no facto, da dança do Chorado, na época, 

não ser uma prática corporal pública, amoral, oposta aos ditames da Igreja e do Estado, 

como  a  dança  do  Batuque,  mas,  antes,  uma  manifestação  de  lamento  das  escravas 

praticada em âmbito privado e secreto. Ressalta-se, ainda, que o foco dessa investigação 

não se restringe ao desvendamento da origem da dança, mas, sim, no entendimento do 

corpo  através  da  dança,  enquanto  representação  histórica  e  simbólica  do  corpo, 

construída na memória colectiva da comunidade vila-belense.

O Batuque42, e outras formas de manifestações corporais dos folguedos-afros, 

eram proibidos  na  cidade,  práticas  que  remetiam ao  distante  período  colonial  e  ao 

passado da escravidão, ao tempo em que vigorava um documento denominado Código 

42 A autora analisa o Batuque na sociedade contemporânea do Amapá (VIDEIRA (2010 ).
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de Postura da Câmara de Vila Bela da Santíssima Trindade,  datado de 175343.  Tal 

código  impunha  ditames  proibitivos,  disciplinadores  e  reguladores  da  vida  dos 

moradores da Vila, em especial da população negra, a quem, além de ser proibida a 

concessão de direito ao culto de seus santos (Capitulo 1°), era restrita  a  diversão e a 

manifestação de folguedo – afro (Capitulo 4°). Era, ainda, imposto um limite de horário 

para  os  negros  escravos  terminarem  as  insuportáveis  festanças  –  referindo-se, 

especificamente, ao  Batuque até  às  nove  horas  da  noite.  Segundo  o  código,  era 

conveniente essa diversão como forma de alívio do trabalho e do cativeiro. No entanto, 

alertavam que, ao se amanhecer nesse vício, produzia-se a estafa; cabendo, portanto, 

punições  aos  escravos  infratores  dessa norma,  com a pena  de três  dias  de cadeia  e 

quarenta açoites no pelourinho. Para Costa, o código de postura limitava não somente o 

espaço físico, mas os corpos que dançavam no mundo regulamentado por proibições 

(COSTA, 2003).

No  acervo  bibliográfico  consultado  não  há  menção  da  dança  do  Chorado 

cultuada na cidade mato-grossense de Vila Bela da Santíssima Trindade, mas, existe 

uma  citação  no  dicionário  do  folclore  brasileiro  sobre  esse  termo.  Trata-se  da 

denominação da palavra  Chorado associada  aos  significados  de uma coreografia  do 

folguedo Marujada em Bragança praticada no Estado brasileiro do Pará, nas ocasiões 

dos  festejos  de  São  Benedito,  uma  dança  paraense  executada  entre  pares,  e  outra 

indicação de uma dança realizada no final do século XIX, denominado de belo lundum 

Chorado situado no Vale do rio doce, Espírito Santo, sítio localizado no sudeste do país 

onde houve forte concentração da colonização alemã. Essas referências aludem a prática 

da dança entre homens e mulheres,  uma espécie  de folia negra, a expressividade de 

alegria, mas, também, a ambiência de protesto e queixa. (CASCUDO, 2002, pp.134-

135). 

Até ao presente, os trabalhos de investigação referentes à dança do Chorado são 

escassos. Alguns estudos, no entanto, não podem deixar de ser referidos, como é o caso 

da contribução de  Bandeira (1988), pioneira no estudo antropológico da comunidade 

negra de Vila Bela, reportando contribuições sobre a temática da dança do Chorado e a 

sua inter-relação simbólica na comunidade,  Lima (2000),  ofereceu um  conhecimento 

43
 Ver  artigo  sobre  esta  temática  (ROSA  &  Jesus,  2002).  Disponível  em  http://www.ppghis.com/ 

revista_artigos/v_3n_1_p_09_152.pdf. Acesso em 12 de Janeiro de 2011.
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valioso  sobre  a  dança.  Outras  pesquisas,  ainda,  realizadas, acrescentaram  valor  e 

interesse ao assunto, como os estudos de Gonçalves (2000) sobre a trajectória política e 

social de uma mulher negra, a Professora Verena, Silva (2002) trata da Pedagogia da 

Oralidade, Baptistella (2004) na pesquisa sobre palco do  Chorado e  Batuque, Moura 

(2005)  aborda  as  Práticas  Culturais  e  Alimentares  na  Festança  de  Vila  Bela,  Silva 

(2006) trata da temática das Mulheres e Identidade Étnica Negra, Nogueira (2009), o 

Batuque de Umbigada Paulista. Nos livros sobre Mulheres Negras, Vila Bela, História e 

Cultura  de  Mato  Grosso,  os  vários  escritores  mostraram  o  enfoque  conceitual, 

iconográfico da dança, Baptistella (1997), Ferreira (2001), Friedlander (2001), Vilela 

(2002), Siqueira (2002), Martins Júnior (2006) e Loureiro (2006)  Schumaher e Vital 

Brazil (2007) elucidam o panorama sociocultural da região.

No período colonial, a dança, o corpo e a religião, sempre estiveram mesclados 

na  vida  sociocultural  dos  moradores  vila-belenses durante  as  longas  festividades 

religiosas  do  glorioso  Santo  António,  Nossa  Senhora  do  Rosário,  as  chamadas 

luminárias, celebrações instituídas pelos nobres governantes eram acompanhadas pelos 

párocos,  oficiais,  militares,  ministros,  onde  decorriam  apresentações  de  fogos  de 

artifício, seguidas de ordenações de bailes em localidade pública com a participação do 

povo. No entanto, não deixa de ser interessante verificar que, apesar dos negros terem as 

suas próprias devoções e celebrações, compartilhavam estes eventos eclesiáticos com a 

elite branca.

Eram  usuais,  no  prolongamento  das  festividades  religiosas  da  nobreza 

portuguesa, os pomposos saraus,  os  jantares,  as  óperas,  as  comédias,  a  orquestra,  as 

danças,  as  poesias,  as  assembleias e  os  bailes realizados  no  palácio.  Deste  modo, 

grandeza e esplendor designavam as festas promovidas na Capitania de Mato Grosso no 

século XVIII. Sobre as glamorosas festas realizadas, em particular,  pelo Governador 

Luiz  Albuquerque, na  cidade  colonial  de Vila  Bela,  o  sociólogo brasileiro  Gilberto 

Freyre teceu o seguinte comentário: 

"Em que Palácio do Governo do então ainda vasto império português 
terá  havido  uma  tal  sucessão  de  festas  de  qualidade,  dadas  pelo 
governador, como as que houve no fim do século XVIII em Vila Bela 
promovidas  por  um  fidalgo  que  se  esmerou  em  governar  com 
grandeza  capitania  das  mais  braviamente  tropicais,  dentre  as  que 
constituíam  aquele  império  e  viriam,  dentro  de  poucos  anos,  a 
constituir  o  reino  e  o  império  do  Brasil,  já  nação  independente- 
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Grandeza foi o que não faltou naqueles dias – dezassete anos! – a Vila 
Bela. Grandeza, esplendor, vida quase de corte. Só Manaus repetiria, 
já no Brasil – República o caso de Vila Bela, com outra amplitude, é 
certo, mas não com o maior esplendor" (FREYRE, 1978, p.175).     

A maioria das festas religiosas e cívicas acontecia com a presença das mulheres 

negras.  Em  festas  privadas,  reservadas  aos  brancos,  os  negros  participavam  como 

anónimos  serviçais,  ou  figurantes  mais  destacados,  representados  pela  habilidade 

artística  de  músicos  e  animadores  da  celebração.  As  mulheres  negras,  ameríndias, 

anónimas  senhoras da terra, participavam como ministros dos bailes de máscaras na 

festa palaciana em Vila Bela, ocorridos em comemoração ao aniversário da rainha, no 

ano de 1782. Segundo Freyre (1978), o sentido proposto à expressão “senhoras da terra” 

subentende-se as senhoras não só reinóis, pela origem, mas, como não arianas, ou antes, 

não europeias, pela etnia, parecendo certo que poucas eram as reinóis e não muitas as 

brancas puras, em Mato Grosso: não seriam só com elas que as salas do Palácio do 

Governo, em Vila Bela, teriam se enchido como encheram no baile de 1782 (FREYRE, 

1978).  

Por seu lado, os negros também realizavam as suas próprias comemorações ao 

som de  tambores  ou  atabaques,  de  cantos,  de  ritmos,  de  danças  sensuais  africanas, 

servindo  esta  prática  cultural  como  importante  instrumento  de  preservação  e  de 

resistência  da identidade étnica  cultural.  Sensualidade e libertinagem do corpo eram 

torpezas exageradas das “danças dionisíacas afro-brasileiras”, apresentadas em festiva 

cerimónia religiosa, que causava espanto aos olhos estrangeiros, tal como acontece com 

Florence, que no seu diário menciona,  com pudor e indignação de burguês europeu, 

sobre seu testemunho em Vila Bela, onde uma festa de baptizado foi celebrada com 

música de negros, foguetes, almoço, banquete, vinho do Porto: após um Batuque que o 

escandalizou. É de “sentir -  comenta – “que um povo dotado (como o brasileiro) de 

qualidades  recomendáveis,  algumas  vezes  apresenta  tais  torpezas  aos  olhos  dos 

viajantes”.  Essas  “torpezas”  eram  exuberâncias  das  danças  dionisíacas  dos  afro-

brasileiros em contraste com as apolíneas dos franceses (FREYRE, 1978).

Neste terreno de quilombolas, as manifestações corporais dionisíacas, artísticas, 

exuberantes,  denominadas  de  Batuque,  Lundum44 eram,  também,  práticas  cultuadas 

44 Em Portugal, no séc. XVIII, danças populares como a fofa, o lundum e fandango, de carácter lascivo, indecente, eram igualmente 
condenadas  na  cidade  de  Lisboa  e  não  eram  praticadas  na  educação  aristocrática,  no  Real  Colégio  dos  Nobres  de  Lisboa 
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pelos negros desde a fundação da cidade como forma de resistência e de conservação da 

identidade  étnica  dos  grupos.  Na época  da colonização,  especificamente,  o  Batuque 

tornou-se fenómeno típico nas localidades brasileiras,  principalmente nos Estados da 

Bahia,  Minas  Gerais  e  Rio  de  Janeiro,  lugares  onde  causava  muitos  transtornos  e 

desordens. A dança constituía uma forma de lazer, um entretenimento que favorecia, 

não somente a exibição lúbrica do corpo feminino, como um verdadeiro momento social 

e uma ocasião favorável ao acto de seduzir e de ser seduzido. “O Batuque, bastante  

apreciado pelas camadas pobres e entre os escravos, era condenado pela igreja, mas 

jamais deixou de ser praticado em todo o Brasil” (ARAÚJO, 2008, p.62). Em Vila 

Bela, os códigos de posturas foram instrumentos de repressão instituídos nas cidades 

para coibir as manifestações corporais, a sociabilidade e os cultos religiosos africanos, 

mas, constituíam normas totalmente obsoletas, desprezadas pelos negros.  

Diferentemente da dança do Chorado, o Batuque era uma dança de terreiro dos 

escravos, habitual  dos negros, uma diversão corporal  considerada  desonesta, de teor 

escandaloso,  qualificada como  fermento de desordem social  e revoltas  praticada por 

homens  e  mulheres  nas  diversas  regiões  brasileiras (DIAS,  2001).  Os  viajantes 

oitocentistas descreviam com indignação o poder dessa dança cultuada pelos negros ao 

mencionarem que “apesar da feição obscena desta dança, é espalhada em todo o Brasil  

e por toda parte é preferida da classe inferior do povo, que dela não se priva, nem por  

proibição da Igreja” (LISBOA, 2001, p.626).

Bandeira  (1988)  destaca  em  seu  estudo,  o  Tambor,  designativo  local  do 

Batuque, como sendo uma dança tradicional da comunidade de Vila Bela que rivalizava 

com o  Chorado nas festas dos santos.  No período de realização da sua pesquisa na 

localidade de Vila Bela, a autora assistiu à extinção dessa dança, pois encontrava-se já 

em  franco  desaparecimento,  verificava-se  já  a  incorporação  de  algumas  músicas  e 

detalhes da sua coreografia pelo  Chorado. De assinalar, ainda, que as mais prendadas 

dançarinas do Tambor eram mulheres mais idosas, prestigiadas pela comunidade através 

de referências  elogiosas  e  respeitosas  no tocante  às  suas  habilidades,  como o saber 

tocar, cantar e dançar bem a dança do Tambor, fonte de muito prestígio nas festas. As 

letras, entretanto, evocavam o cotidiano da senzala, os acontecimentos e as situações da 

(HASSE,1981). Ver também artigo HASSE (1992). 
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relação escravo – senhor, as relações de submissão e de autoridade, a disposição dos 

poderes.

Em  especial,  a  religiosidade,  as  crenças  e  as  práticas  mágico-religiosas 

desempenham um papel muito importante na comunidade,  uma “sutura resistente ao 

ideário  comunitário  da  vida  social  dos  pretos  de  Vila  Bela”  (SILVA,  2002).  As 

devoções aos santos de casa e às santidades comunitárias, são referências da sacralidade 

do povo vila-belense. Os santos são protectores da família, da casa, dos bens e da vida. 

Na festança, as rezas, os rituais, os cantos, as procissões, as comilanças misturam-se 

com a dança negra do  Chorado e  a dança do  Congo.  Nesses dias de celebração,  os 

moradores  e  os  visitantes  da  cidade,  percorrem  uma  intensa  maratona  de  fé  para 

conseguir recebimento da purificação do corpo e alma.

Na cidade de Vila Bela oitocentista, da época colonial, havia lugares privados, 

apropriados  e  reservados  para  as  escravas  realizarem  as  solicitações  de  clemência, 

através do artifício sensual do corpo, pela dança do  Chorado.  O estudioso da cultura 

vila-belense, Elízio Ferreira de Souza destaca, como hipótese de acesso, a residência 

dos senhorios e Capitães Generais, onde:

Elas  se  reuniam,  formavam grupos,  vestiam-se  da  melhor  maneira 
possível, e se dirigiam até a residências de seus senhores – patrões. 
Lá,  dançavam com a garrafa na cabeça,  para se enfeitarem perante 
suas presenças em forma de agrado. Amarravam um lenço no pescoço 
e em seguida aproveitavam para fazerem seus pedidos de alívio ou 
liberdade dos prisioneiros. Pedidos que muitas vezes eram atendidos 
(…) Depoimento de Elízio Ferreira Souza (MOURA, 2005, p.155).

Uma versão romanceada da dança aparecia ao término das festas, ou lazer, dos 

Senhoress Capitães Generais, ou patrões, nas casas e intermediações da cidade onde era 

costume convocarem as escravas, mais apartadas de simpatia e beleza do corpo, para se 

apresentarem através  da dança.  Nestes momentos,  surgiram alguns namoros secretos 

entre patrões e escravas, e, consequentemente, mistura das raças. Na cidade existiam 

pontos  para  encontros  festivos,  destacando-se  o  jardim  ao  lado  da  Igreja  de  Santo 

António, resguardado e embelezado por plantas naturais (MOURA, 2005).

As festas de santo conjugavam o mundo sagrado e a diversão, de carácter pagão, 

universo  cultural  quotidiano  do  negro  vila-belense  em que  os  ritos  religiosos  eram 

associados  às  relevantes  danças  afro-brasileiras,  a  dança  do  Congo,  manifestação 
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dramática,  praticada  pelo  género masculino  e  a  dança do  Chorado,  prática  corporal 

feminina  típica  dessa  região,  formando  um  rico  e  espesso  caldo  cultural  da  vida 

quotidiana desses  negros. Na visão de Silva  (2002)  essa simbíose é  que  permite  a 

todos, também, o divertimento, a fantasia e o lazer e revela o sentido e a persistência  

de certas maneiras de pensar, ver e de sentir o homem vila-belense.

Nesta  perspectiva,  as  mulheres  negras  teriam  criado,  através  da  dança  do 

Chorado,  uma estratégia  de persuasão utilizando ardilosamente elementos  da cultura 

portuguesa,  como  forma  de  súplica  aos  donos  de  escravos.  Essa  tese  tornou-se 

recorrente, pelo facto da influência da cultura portuguesa e africana, na configuração da 

dança,  do ritmo,  da coreografia  e da composição  das letras.  Com teores híbridos,  o 

Chorado não  se  caracteriza  como  sendo  uma  dança  genuinamente  brasileira,  pois, 

segundo a autora Bandeira, essa dança centraria,  ainda, suas origens na tradição dos 

bailados portugueses, ao mesmo tempo que adapta traços de origem africana, como o 

ritmo e a coreografia. As letras abordam temas recorrentes sobre amor, que preservam 

cantigas portuguesas, e enfocam o cotidiano (BANDEIRA, 1988).

  No campo do sagrado, como já vimos, a exuberância destas técnicas do corpo e 

as práticas culturais da religiosidade africana, era expressamente proibida pelo código 

de posturas no espaço branco de Vila Bela. Afinal, a não adesão ao catolicismo pelos 

escravos, a não adaptação à religião oficial, contrariava interesses do plano terreno de 

controlo,  de riqueza  e de poder  da Igreja  e  dos  colonizadores.  Somente  no período 

histórico  do  Império  do  Brasil,  com a  transferência  da  capital  para  Cuiabá,  com a 

retirada  da população  branca  da  cidade  e  com a  legalização  da  abolição,  emerge  a 

liberdade  do  corpo  do  culto  afro,  a  devoção  pública  do  santo  negro,  cozinheiro  e 

protector – São Benedito, e a ressignificação da dança do Chorado na comunidade de 

Vila Bela. Conforme afirmação de Siqueira (2002):

"Após a transferência da capital de Vila Bela para Cuiabá (1835) e 
com a abolição da escravatura (1888), o Chorado passou a ser dançado 
na  primeira  capital  de  Mato  Grosso  durante  festas  religiosas, 
especialmente  aquelas  dedicadas  a  São  Benedito,  o  santo  negro" 
(SIQUEIRA, 2002, p.258).  

Com efeito, no período do Império, a província de Mato Grosso vivenciava as 

transformações políticas e sociais. Assim, a dança do Chorado associava-se aos festejos 
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de São Benedito, santo negro de origem humilde, muito popular no país, comumente 

conhecido  pelos  devotos  como  uma  divindade  protectora  dos  cozinheiros  e  dos 

padecimentos dos negros. Portanto, no decurso do tempo, a dança do  Chorado  passa 

gradativamente a ser representada pelas cozinheiras da festança. No início, de facto, as 

dançantes do Chorado não se apresentavam no espaço público da festividade religiosa. 

Porém, nos anos 80, o corpo feminino e a sua manifestação expressiva através da dança, 

integram-se no ritual oficial e comemorativo religioso. No seu discurso, Elízio Ferreira 

Souza relata o processo lúdico, ténue antecessor da integração da dança na festividade 

de São Benedito:

"Elas se agrupavam em um determinado local, um pouco secreto, a 
porta semi-aberta. Com o barulho do rufar dos tambores, atraíam os 
curiosos,  principalmente  os  homens,  que  eram  convidados  para 
entrarem no recinto e lá eram presos, amarrados por um lenço sobre o 
pescoço,  e  convidados a  fazerem parte  da  dança.  Enquanto isso,  o 
prisioneiro  era  obrigado  a  pagar  alguma  espécie  de  bebida,  para 
animação da festa. Em seguida era libertado e assim sucessivamente". 
Depoimento de Elízio Ferreira de Souza (MOURA, 2005, p.155) 

Esta  dança,  desde  o  período  escravocrata  até  os  dias  actuais,  exprime  as 

representações do corpo feminino e a sua significância  sociocultural  vivenciada pela 

comunidade. E, indica, também, as transformações e simbologias do corpo inscritas no 

decurso da história, espaço e memória do povo vila-belense. É nesta perspectiva que, 

Loureiro  (2006),  conceitua  a  dança  do  Chorado,  indica  o  período,  a  localização,  o 

significado e a evolução da dança, ocorrida no decorrer do tempo. Para o autor: 

"Essa dança surgiu na região de Vila Bela da Santíssima Trindade, no 
período colonial. Era uma forma de súplica dos negros aos senhores, 
para  que  os  perdoassem  dos  castigos  prometidos  aos  escravos 
transgressores. Os seus entes queridos expressavam o pedido através 
da dança,  que, por esse motivo,  ficou conhecida como Chorado ou 
Chorada. Posteriormente, a dança passou a ter ligação com a Festa de 
São Benedito. O Chorado é dançado na região do Vale do Guaporé e 
margens do rio Paraguai,  nas povoações e cidades mais  antigas.  É, 
notadamente,  preservado  pelas  mulheres  negras  de  Vila  Bela  da 
Santíssima Trindade (...) A coreografia constitui-se numa brincadeira 
simples, quando uma das mulheres, dançando, se aproxima de um dos 
homens presentes e amarra-lhe um lenço no pescoço. Este deve doar 
uma  garrafa  de  bebida  ao  grupo,  normalmente  uma  garrafa  de 
aguardente ou canjinjin..." (LOUREIRO, 2006, p.83).

Cantos, letras musicais das danças do Chorado e Congo, praticados na festança, 

apresentaram  predominância  de  palavras  africanas  do  grupo  banto,  das  regiões  de 
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Angola,  Congo  e  Moçambique.  Traços  linguísticos  no  falar  do  povo  vila-belense, 

indicaram  alongamento  dos  segmentos  nasais  tónicos,  como,  exemplos,  muuiito,  

saannto,  caannto,  etc,  e,  no  campo  léxico,  expressões  ou  palavras  constituídas  no 

vocábulo vila-bense, a saber: Aquá: expressão negativa; Sirimão(ã): seu/sua irmã; Sebo: 

desprezo, dentre outras palavras (LIMA,2000). Em seu estudo, Lima (2000) também 

afirma que a dança do Chorado é marcada por três momentos históricos distintos: 

"Na sua origem, era empregada pelas mães ou esposas escravas, como 
um dos artifícios da luta pela liberdade dos seus filhos ou esposos, 
(…),  vestiam-se  da  melhor  maneira  possível  e  se  dirigiam até  as 
residências  de  seus  patrões.  Lá  dançavam  com  algum  objecto  na 
cabeça  (pedra,  lata  d’água,  pedaço  de  madeira  etc.)  e  um  lenço 
amarrado no pescoço (…). 
A partir  de  1751 chegaram os  primeiros  capitães-generais  em Vila 
Bela. Como uma forma de afugentar um pouco da saudade da pátria 
de origem, era costume realizarem várias festas durante o ano. Para as 
suas  festas  particulares,  costumavam convocar  as  escravas  de mais 
destaque, simpatia e beleza para apresentarem perante eles com esse 
tipo de dança e animarem suas festas.  
Com a mudança da capital para Cuiabá e com abolição da escravatura, 
a  dança  perdeu  seus  objectivos  principais  (…)  A  partir  daqui,  os 
objectivos  já  não  eram mais  o  pedido  de  clemência  ou  de  animar 
festas, mas de perpetuarem um momento histórico da cidade. Do final 
do  século  passado  até  1982,  essa  dança  era  realizada  num recinto 
fechado. Dentro desse ambiente, alguém tocava um tambor e vários 
cantos eram cantados. (…) 
A partir de 1982, a dança, então, passou a ser um espectáculo público, 
integrando  o  conjunto  da  Festança.  O  grupo  é  composto  por  12 
dançarinas, com trajes multicoloridos (a cada ano varia as cores das 
roupas),  que  cantam e  dançam,  gesticulando muito  e  rebolando os 
quadris.  Em  alguns  momentos  da  apresentação,  elas  dançam 
equilibrando uma garrafa na cabeça.... Hoje, a dança é acompanhada 
por um tambor e violão" (LIMA, 2000, pp.61-63).

Actualmente,  a  dança  atravessa  o  processo  de  transformações  oriundas  da 

sociedade contemporânea e globalizada de Vila Bela.  No quadro desse processo, no 

tocante  a  corporeidade  das  mulheres  e  da  cultura  negra,  as  tradições  evidenciam 

alterações  diversas  como:  uso  de  indumentária,  rituais,  instrumentos  eletrónicos, 

músicas,  coreografia,  vínculo  religioso,  formação  de  associação  das  dançarinas  do 

Chorado,  ingresso  de  político  na  dança,  subvenção  pública,  vários  elementos 

indicativos  da  revalorização  da  dança,  das  festas  religiosas  transformadas  em 

patrimónios  imateriais  da  cultura  negra,  conceito  hodierno  amplamente  difundido  e 

relacionado com o turismo.
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O Chorado, prática corporal importante nas festividades religiosas de Vila Bela, 

foi considerado pela autora Bandeira como o nome da dança que homenageia o santo 

negro, São Benedito, antes praticado juntamente com o Batuque.

3.2. Vila Bela: História e Marco da Dança do Chorado

Desde a fundação de Vila Bela, no século XVIII, o sonho de riqueza originário 

da mineração aurífera não atraiu intensa migração para região, pois, muitos problemas 

ofuscavam a grandeza da vila, três anos depois da sua constituição, em torno de 1755, a 

cidade tinha poucas pessoas, cerca de quinhentos habitantes (LIMA, 2000).

O  quadro  demográfico, em  Vila  Bela  da  Santíssima  Trindade, permaneceu 

praticamente inalterado, com estagnação económica da cidade verificada entre os anos 

de 1860 a 1960. Este extenso período de isolamento geográfico marcou, drasticamente, 

a comunidade, o crescimento populacional e o desenvolvimento da cidade.

Esta  tendência  seria  invertida  quando  um  crescimento  populacional  elevado 

ocorreu  entre  os  anos  de  1960  a  1970,  decorrente  das  correntes  migratórias,  na 

sequência  dos  incentivos  concedidos  pelo  governo  federal  brasileiro  para  atrair 

população e fomentar a ocupação do interior do país. A mudança mais significativa 

ocorreu na zona rural, com intuito da conquista de terra. No entanto, na zona urbana 

houve inexpressiva alteração. Nessa época, muitos brancos de outros Estados migraram 

para  a  região,  provocando  mudanças  no  quadro  demográfico,  nos  usos,  costumes, 

cultura e língua (LIMA, 2000).

Vila Bela é um lugar idílico,  de província.  Suas casas coloniais,  arquitectura, 

gente, guardam a memória de um tempo passado histórico glorioso e dramático do povo 

negro. Nas cercanias da cidade habita ainda hoje, vigoroso o rio Guaporé45 com águas 

caudalosas,  brilhantes  mostrando sua imponente existência  frente  à natureza,  a vida, 

contudo, apresentando vestígios de fragilidade face às empreitadas do homem.

45 O rio conta estórias do mundo sobrenatural do boto cor - de - rosa, arraião, cobra-grande bicho d’água. Para saber mais sobre rio 
Guaporé, consulte as dissertações  Uma Pedagogia da Oralidade: Os Caminhos da Voz em Vila Bela  ( SILVA, 2002),  Pérolas 
Negras: As Mulheres de Vila Bela na Luta pela Afirmação da Identidade Étnica, 1970-2000. ( SILVA, 2005). O livro Guardiões da 
Fronteira. (MEIRELES,1989)
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O cerne embrionário onde viceja a dança do  Chorado, a construção histórica, 

social  da  cidade  colonial  de  Vila  Bela,  foi  inicialmente  sedimentado  em  solo 

inadequado  causando,  na  época,  muita  controvérsia.  Em  tom  mordaz,  o  cronista 

Barbosa  de  Sá  descreve  sua  crítica  sobre  a  construção  de  Vila  Bela  num  charco 

moradia de jacarés e capivaras, um lugar silvestre, inóspito, com terreno inapropriado, 

pois, a cidade fora erigida,  na margem esquerda do rio  Guaporé em terras baixas e 

pantanosas,  sujeitas  as constantes inundações (MELGAÇO apud BANDEIRA, 1988, 

p.85).

Com  tenacidade,  a  cidade  pestifera46 sobreviveu  ao  prelúdio  da  morte 

anunciada47 e aos inúmeros problemas, como povoamento restrito, falta de mulheres, 

malignidades  do  clima,  epidemias,  ataques  indígenas,  destemperanças  dos  ares, 

insalubridade,  fome,  investidas  espanholas  e  outras  constantes  agruras  e  ameaças 

presentes desde o início da constituição de Vila Bela e persistentes durante seu período 

de existência geopolítica.

No auge da mineração aurífera, a cidade de Vila Bela ergueu a sua construção 

nas  proximidades  do  rio  Guaporé em  terras  indígenas  e,  mais  tarde,  se  firmou 

historicamente como “cidade dos pretos” 48 na região. Essa designação deve-se ao facto 

de,  desde  a  sua  origem,  decadência  e  principalmente  reconstituição,  a  cidade  ter 

recebido  o  empenho  e  a  dedicação  do  penoso  trabalho  dos  negros,  escravos, 

construtores e moradores da urbe, e das mulheres negras, o alicerce da comunidade vila-

belense.

A história e riqueza de Vila Bela estão pautadas no suor, lágrimas,  sangue e 

morte de negros, índios de várias nações. Populações indígenas, gentios bárbaros foram 

dizimados e milhares de vidas descentes de africanos foram ceifadas precocemente pela 

labuta  árdua,  difícil  e  desumana  da  mineração.  A  vida  do  escravo  era  curta  e 
46 Em seu relato de viagem a Vila Bela , o naturalista francês Castelnau emprega esse termo para designar a incidência de doenças, 
insalubridade na cidade (CASTELNAU apud BANDEIRA ,1988, p.92).

47 Ver tese A  Urbanização do Mato Grosso no Século XVIII  Discurso e Método Volume I.  Dissertação de Doutoramento em 
História da Arte, Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (ARAÚJO, 2000).

48 Bandeira  expõe  uma elocução sobre  a denominação de  Vila  Bela  como “cidade   de  pretos” .  Em que momento  porém a 
população de Vila Bela passa a se constituir exclusivamente de negros? De acordo com os dados disponíveis, essa exclusividade não 
teria ocorrido. A evidência dos dados populacionais entra em confronto com os depoimentos dos informantes e com a definição de 
Vila Bela pela sociedade regional como historicamente um “lugar de pretos” (BANDEIRA, 1988, p.68). Consultar  artigo sobre 
violência e preconceito aos negros de Vila Bela. (FIGUEIREDO, 2001). Disponível em http://www.ppghis.com/revista_ver.php?
id=5/. Acesso em 13 de Janeiro de 2011.
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massacrada,  “principalmente”  nessas  minas  onde  envelhecem  e  se  invalidam  mais 

depressa. Do  resto,  são  raros  os  que  chegam  aos  trinta  anos.  Surpreendentemente, 

alguns negros sobreviviam, não sucumbiu a morte, mas, em contrapartida, carregavam, 

em seus corpos, as seqüelas, debilidades e deformidades da atrocidade das condições de 

trabalho  nas  minas.  Os  que  sobreviviam,  aos  quarenta  anos  estavam arruinados  ou 

semimortos. Inválidos doentes e esfomeados (BANDEIRA, 1988, p.98).

Em meados  do  século  XVIII,  Mato  Grosso  surgiu  como  fecho  simbólico  e 

concreto de processo de construção territorial português. No centro do continente, entre 

limites do Amazonas e da Prata, edificou a concretização da cidade de Vila Bela da 

Santíssima Trindade,  projecto ideologicamente elaborado em Portugal  para servir  de 

ponto estratégico de defesa da fronteira ocidental, “chave e propugnáculo do sertão do 

Brasil”49, como também, espaço de ocupação, povoamento, comércio e navegação das 

raias do Mato Grosso (MELLO e BRAZIL, 2009).

Em 1752, seguindo instruções50 da Rainha de Portugal, Dª Mariana da Áustria, o 

Governador Capitão General António Rolim de Moura, fidalgo lusitano, com prestígio, 

de linhagem nobre com a Casa de Bragança, iniciava a criação da primeira capital mato-

grossense, Vila Bela, para salvaguardar a região do extremo oeste contra investidas do 

Império espanhol (SIQUEIRA, 2002).

Na  cidade  foi  construído  pelourinho,  palácio,  igrejas,  repartições 

governamentais, vários benefícios fiscais e sociais foram concedidos aos colonos, como 

dispensa  de  impostos,  concessões  comerciais,  autorização  de  uso  da  escravaria  de 

mortos  e  ausentes,  e  privilégio  de  couto  com objectivo  de  promover  a  migração  e 

fixação dos colonos na localidade, mas tal iniciativa foi infrutífera, pois, não surtiram os 

efeitos desejados e os negros, finalmente, constituíram-se em moradores permanentes 

do local.

49
 Instruções recebidas por Dom António Rolim de Moura em 19 de Janeiro de 1749, da Coroa lusa, a Capitania de Mato Grosso era 

compreendida como “chave e  propugnáculo do sertão do Brasil pela parte do Peru. Cf. RIHG, tomo LV,PARTE I,1892,p.381 /390. 
In: MOURA, Carlos Francisco.D. António Rolim de Moura. Conde de Azambuja, Cuiabá, UFMT,1982. Para a Província cumprir as 
função de chave e propugnáculo do sertão do Brasil,  o  Capital- General deveria promover a colonização, aldeamento nativo e 
miscigenação (MELLO, 2009, p.21). Ver o artigo A Antemural de Todo o Interior do Brasil – a fronteira possível.  (SILVA, 2002). 
Disponível em http://www.ppghis.com/revista_ver.php?id=7/. Acesso em 13 de Janeiro de 2011.
50 Instruções aos Capitães Generais. Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. Publicações avulsas n 27. Cuiabá, p.11-20. 
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Primeira  capital  de  Mato  Grosso,  Vila  Bela  da  Santíssima  Trindade  é  a 

representação da magnitude deste Estado. Considerada Brasília do Século XVIII, pelo 

seu  projecto  arquitectónico,  “arrojo  da  modernidade”  idealizado  com  pompa  e 

grandiosidade pela aristocracia vigente em Portugal, e edificada em terras longínquas do 

Brasil, ainda hoje, desperta interesse de numerosos estudos, tanto em âmbito nacional, 

quanto internacional, em razão do significativo, visionário modelo urbanístico.

No tocante  ao  transporte  aquaviário  também se destacou pelas  consideráveis 

inovações da cidade como a criação das  monções51, e da Companhia de Comércio do 

Grão -  Pará  e  Maranhão,  interligando  a  cidade  do  Belém do Pará  a  Vila  Bela  e, 

conseqüentemente, à Europa, garantindo, desta forma, o abastecimento de mantimentos, 

mercadorias  e  pessoas da  nova  capital  e  facilitando  o  acesso  ao  transporte 

intercontinental (SIQUEIRA, 2002). 

Para  a  Coroa  portuguesa,  esta  cidade  teve  grande  importância  histórica, 

económica: dos ricos solos vila-belenses extraíram-se quantidades exorbitantes de ouro 

para manutenção do império lusitano. Um exemplo dessa pujança foi a remessa enviada 

para reconstrução da cidade de Lisboa destruída pelo gigantesco terremoto, incêndio e 

fúrias do mar acometido no ano de 1755. Apesar da sua localização geográfica,  das 

dificuldades de povoamento, escassez de mão-de-obra, essa pequena urbe teve enorme 

vigor económico representado pela sua riqueza natural, “era a grandeza de Vila Bela na 

sua expressão mais concreta: em ouro” (FREYRE, 1978). 

Quanto a questão geopolítica, os  Tratados de Tordesilhas (1494),  Tratado de 

Madrid (1750), Tratado Preliminar de Santo Ildefonso, (1777) firmaram-se em grandes 

marcos  geográficos  da  época,  estes  acordos  diplomáticos  instituíram  delimitações 

imaginárias  de  fronteiras,  terras,  bens  e  circulação  de  pessoas  entre  os  territórios 

portugueses e espanhóis. 

O príncipio básico do Uti possidetis,  expresso no Tratado de Madrid, assinado 

pelos reis D. João V de Portugal e D. Fernando VI da Espanha, instituía que cada parte  

ficaria com o que actualmente possuísse salvo o caso de cessões mútuas (SIQUEIRA, 

51 Sinónimo de caravanas fluviais (AMADO & ANZAI, 2006, p.176 )
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2002).  E  o  governo  português  levaria  vantagens  sobre  essa  decisão,  pois  as  terras 

ocupadas no Mato Grosso eram pertencentes por direito a Espanha.  

Nesta perspectiva,  dois momentos históricos marcaram a existência da cidade 

vila-belense,  a  primeira  fase,  caracterizada  como “Vila  Bela  dos  Brancos”,  período 

instituído pela fundação, efervescência, decadência da cidade, ainda que sua população 

fosse,  constituída  principal  e  majoritariamente  de  negros,  mas  onde,  contudo,  havia 

presença  do  controle  social,  poderio  da  elite  branca  portuguesa  na  ordenança  da 

Província. A segunda fase, denominada “Vila Bela dos Pretos”, foi constituída após 

1840, com retirada da elite branca para capital de Cuiabá culminando, mais tarde, na 

consolidação, da identidade comunitária negra, no período de ostracismo da cidade, na 

inserção da comunidade negra na expansão da fronteira capitalista (BANDEIRA, 1988). 

Quanto à população, sua instabilidade e heterogeneidade étnica, no âmbito social 

seria uns dos traços mais marcantes e interessantes presente desde a fundação da cidade, 

essa questão tornara-se lancinante para os administradores. Com efeito, no triênio da 

ocupação  portuguesa,  no  sertão  mato-grossense,  a  cidade  de  Vila  Bela,  capital  do 

deserto verde52 teve  um povoamento  escasso,  constituído  de  poucos  habitantes  cuja 

estimativa  variava  entre  quinhentas  almas,  pouco  mais  ou  menos,  entre  brancos  e  

negros e índios, e um e outro sexo, fora a gente que habita pelas arraias e minas deste 

Mato Grosso  (ANAL DE VILA BELA, ano1755) e durante sua existência,  a cidade 

teve população instável, um movimento regido pelo fluxo e refluxo de pessoas actuantes 

na mineração.

Neste domínio, quanto à composição étnica da população existem controvérsias. 

Para antropóloga Bandeira (1988) na edificação da cidade e as actividades de mineração 

de seus arredores absorviam, nos primeiros anos, grande parte de mão-de-obra escrava,  

trabalhadores, em sua maioria negra e mulata. Escravos trabalhadores livres de cor, 

índios e caboclos e uns poucos brancos, compunham o tripé da sociedade que se formou 

em Vila Bela (BANDEIRA, 1988). 

52
 Gustavo Barroso designa a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade como Deserto Verde. Em seu artigo intitulado A Capital 

do Deserto Verde – Vila Bela da Santíssima Trindade – A primeira capital Mato Grosso – Esplendor e decadência duma cidade – A 
defesa  de  nossas  fronteiras  ocidentais  –  O heroísmo  silencioso  duma  sobrevivência  (BARROSO,  Jornal  O  Cruzeiro,  28  de 
Fevereiro de 1953, p.29).
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Na  concepção  de  Silva  (1995),  desde  a  formação  da  Capitania “havia  um 

enorme  contingente  de  índias,  poucos escravos  negros,  em  sua maioria  homens,  e  

poucos brancos” (SILVA, 1995).  A população era constituída pelos negros, escravos, 

libertos,  mestiços  de  ascendência  africana  do  Congo,  de  Angola,  de  indígenas  das 

nações Paresi,  Cabixi, Nambiquara, índios bolivianos da província de Chiquitos e dos 

Mochos e brancos, que eram funcionários da Coroa portuguesa, militares, negociantes, 

mineiros, oficiais, aventureiros, muitos foragidos e criminosos (BANDEIRA, 1988). 

Neste  quadro,  poucas  pessoas  habitavam a  cidade  de  Vila  Bela,  indígenas  e 

negros  em  maior  proporção,  uma  minoria  formada  pelo  componente  branco, 

predominância  do  género  masculino,  na  maioria  solteira  e  extrato  feminino 

reduzidíssimo.  A  vinda  de  colonos,  para  povoar  a  região,  casais  brancos  do  reino 

português, e de outras capitanias, constituía um sonho cada vez mais distante e utópico, 

pois,  a  política  de  incentivos  fiscais  e  outros  benefícios  eram  insuficientes  para  a 

superação desta árdua tarefa de promoção do povoamento e defesa da região. Contudo, 

ao contrário das expectativas, a população negra sobreviveu às agruras e floresceu suas 

raízes na cidade.

As mulheres negras, mesmo em pequena quantidade em Vila Bela, conseguiram 

a realização de inúmeras  façanhas implícitas  na liderança feminina do quilombo,  na 

liderança política53, nas práticas culturais comunitárias, festivas e religiosas ou, ainda, 

no cultivo estratégico da dança das escravas, a dança sensual do Chorado conservada, 

como se pode verificar, como instrumento de sedução aos pedidos de clemência aos 

patrões e governantes. Enfim, em todas as estratégias, e lutas, formas de resistência, 

sociabilidade,  culto  das  tradições  e  práticas  socioculturais,  bem  como  na  liderança 

feminina contribuíram, portanto, para a consolidação e a transformação da cidade dos 

pretos  e  a  representação  da  dança  do  Chorado em  símbolos  negros  do  povo  vila-

belense.    

53 A liderança feminina negra vila-belense expressa-se num episódio audaz por parte das mulheres, onde na década de 70, elas 
tomaram a  Prefeitura,  em um período  de  crise  económica,  se  Vila  Bela  abandonasse  a  Prefeitura,  poderia  perder  o  status  de 
município. Neste contexto, as secretárias do município, Cirila Ribeiro Coelho, Verena Leite de Brito e Cirila Francisca da Silva, 
preservaram o  funcionamento  da  Prefeitura.  Mediante  controle  de  verbas  eram utilizadas  na  compra  de  alimentos  que  eram 
distribuídos aos participantes do mutirão, fazendo economizar em outros sectores para que, a prefeitura pudesse reabrir suas portas 
(SILVA, 2006, p.63).
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3. 3. Pérolas Negras: Mulheres Negras, Imaginário e Práticas

Na  sociedade  contemporânea  vila-belense,  como  tudo  parece  confirmar,  as 

prestimosas,  mulheres,  pérolas  negras54, figuram  ainda  como  protagonistas, 

personagens importantes no cenário da vida quotidiana da cidade, autênticas detentoras, 

na realidade,  da manutenção dos laços de sociabilidade na comunidade,  do culto ao 

símbolo  heróico,  na  figura  guerreira  Teresa  de  Benguela55,  e,  também,  no 

desenvolvimento  essencial  das  funções  domésticas,  culturais  e  laborais.  A  família 

matrifocal impôs dinamismo na organização social e comunitária vila-belense. Verifica-

se que as mulheres negras são guardiãs das práticas religiosas e culturais, responsáveis 

pelas histórias, as lendas, as anedotas, os remédios caseiros, bem como das devoções 

dos  santos,  da  gastronomia,  das  organizações  das  festividades  e,  nesse  âmbito,  da 

preservação da prática da dança do  Chorado.  Enfim, de todas acções promotoras de 

educação, de preservação e de valorização da cultura, dos símbolos negros herdados da 

ancestralidade africana e desenvolvidos, até hoje, pela comunidade local.

Verifica-se,  assim,  que  desde  o  período  da  colonização  de  Vila  Bela,  havia 

supremacia  de  homens  solteiros,  escassez  do  género  feminino,  principalmente,  de 

mulheres negras e brancas, ao qual constituíam uma parcela irrisória da população do 

lugarejo  causando  consequentemente  graves  problemas  socioeconómicos  e 

administrativos  à  emergente  cidade  mato-grossense,  tornando  este  espaço  social 

imperativo de licenciosidades, dramas e violações durante a existência da cidade.

Desta maneira, a agravar o desequilíbrio da situação, o concubinato era prática 

amoral,  condenável  pela  Igreja Católica  e o Estado,  problema infausto resultante  da 

escassez  de  mulheres  na  região.  Não  será  de  admirar,  que  num quadro  com estas 

características,  no  entanto, os  amancebamentos56 ou  uniões  consensuais  foram 

54
 Expressão criada pela pela Profª Drª Maria Adenir Peraro para referir-se as mulheres negras vila-belenses. Consultar as obras 

referente  as  mulheres  (ARAÚJO,2001),(PERARO,2005).  Os  artigos  dos  autores  (AGUIAR,  2001).  Disponível  em 
http://www.ppghis.com/revista_ver.php?id=4/.  Acesso  em  14  de  Janeiro  de  2011.  (VILA,  2010).  Disponível  em 
://www.africaeafricanidades.com.br/. Acesso em 16 de Agosto de 2010.

55
 Em análise de livros didácticos e ideário da Comunidade de Vila Bela, a autora Fernandes (2007) descreve Teresa de Benguela: 

Uma mulher de origem africana, chamada Teresa de Benguela, provavelmente vinda da região de Angola, se destacou virando lenda 
pela incansável luta pela sua liberdade e de outras pessoas.  Essa guerreira negra tinha cor de ébano, um biótipo atípico, corpo 
escultural magro e musculoso, de altura mediana, comportamento autoritário, usava poucos trajes e tinha hábito de carregar uma 
lança na mão como forma de expressão de sua força. O simbolismo da lança era a designação do poder africano (FERNANDES, 
2007). Consultar o livro Mulheres Negras do Brasil (SCHUMHER & VITAL BRAZIL, 2007, pp. 80-82). 

56
 Desde o início da colonização que os europeus amancebavam-se com as índias. Dessas relações nasciam filhos mestiços, que 

adoptavam boa parte dos costumes indígenas. Nas regiões de minas do Cuiabá e Mato Grosso não foi diferente, e a chegada dos 
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constantes durante todo século XVIII em Mato Grosso. Praticamente não se casava. A 

alforria  das  escravas  com  as  quais  os  senhores,  donos  de  escravos,  se  amasiavam 

tornou-se um costume na Capitania, foi alvo de críticas e registo, feito pelo Governante 

Luiz  Pinto  resultando  em  reclamação  da  diminuição  dos  “cabedaes”  e  do  não 

pagamento  das  dívidas,  pois,  os  senhores  de  escravos  tinham o  vício,  a  loucura  e 

abusavam ao  alforriar  as  escravas  que  serviam “aos  seus  apetites”  (SILVA,  1995). 

Paradoxalmente, a agravar as dificuldades assinaladas, os governantes incentivaram as 

mancebias e a mestiçagem para promoção do acréscimo do povoamento almejando os 

objectivos da Coroa Portuguesa, ou seja, a consolidação da povoação (ainda que sob 

outros termos) e a ocupação territorial (SILVA, 1995).

Um  facto  curioso  a  registar,  incorre  na  história  de  Vila  Bela,  onde  a 

desproporção entre homens e mulheres negras, escravos uns e outros, tendo em vista 

que, os homens pretos sempre representaram a maioria desde 1752, quando iniciaram 

a construção da cidade57,  apesar  de serem mesmo em maior  quantidade  terem tido 

pouca  participação  comunitária,  enquanto,  por  outro  lado,  e  em  contrapartida,  as 

mulheres  negras,  representantes  irrisórias  da  população,  foram  as  protagonistas  da 

história vila-belense em diversas actividades como: liderança do quilombo, exercício 

político, criação da dança do Chorado, da preservação das tradições, segredos, lendas e 

na festança.  Obviamente,  o  regime  matrifocal  das  famílias  promoveu  socialização  e 

maior liderança feminina comunitária.

O género feminino era demasiadamente escasso, no entanto, exclusivamente as 

mulheres  negras  e  indígenas,  eram  consideradas  seres  animalescos,  criaturas, 

transformadas  em  produtos,  mercadorias,  objectos  dos  apetites  sexuais  e  alvos  de 

negociações. Na época era um típico problema social, mas, também uma solução, um 

mecanismo  da  administração  dos  Capitães  Generais  portugueses  para  provisão  de 

povoamento  e  administração  das  cidades  e  vilas  brasileiras  onde  vicejava  a 

predominância de actividade económica da mineração e Mato Grosso pertencia a este 

perfil de ocupação territorial.

primeiros escravos africanos, oficialmente a partir de 1719, tornou ainda mais complexas as misturas, de sangues e culturas. Essas 
relações interétnicas contribuíram para o aumento dos habitantes, já que a permanência de moradores na linha de fronteira era 
importante para a manutenção e posse de terras (BLAU, 2007). Ver artigo sobre mancebia.(PEREIRA & CRUZ,2004). Disponível 
em http://www.ppghis.com/revista_ver.php?id=10/. Acesso em 14 de Janeiro de 2011.

57 A autora sustenta esta tese (BANDEIRA, 1988).
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São escassas as marcas, os vestígios das mulheres negras na historiografia mato-

grossense, as personagens mais conhecidas nas documentações oficiais da época eram 

as negras do tabuleiro, figuras populares das vilas, roças e locais de mineração, onde a 

revelia  comercializava  variedades  de  mercadorias,  produtos  ilegais  e  transitava 

informações, tornando-se alvos constantes de suspeitas das armações,  conspirações e 

colaborações das revoltas dos negros. Muitas mulheres exerciam trabalhos domésticos e 

agrícolas na cidade, “mas aquele era um mundo masculino das minas de ouro ou de  

diamantes onde homens é que tinham função” (SCARANO, 1994, p.16). O que poderia 

contribuir  para  a  “procura”,  “atracção”  e  “aceitação”  de  mulheres  negras  enquanto 

parceiras sexuais.

No Brasil colonial comumente existia carência do género feminino, escravo, em 

todas as regiões de minas. Em carta de 1770, o Secretário Interino da Capitania, Jozé de 

Oliveira Ramos, justificava ao Governador Luis Pinto de Souza, a escassez de mulheres 

indígenas e pretas escravas, nas localidades de mineração em terras brasileiras, onde a 

maior parte dos moradores tinha somente uma ou duas escravas.

A argumentação do oficial enunciava, na ocasião, que a quantidade restrita de 

escravas  dificultava  o  estabelecimento  das  fábricas  de  primeiro  género  e 

desenvolvimento  da  lavoura,  pois  os  trabalhos  escravos  se  fundavam  na  cópia  da 

escravatura hábil para o exercício braçal,  das roças e lavra, como únicos meios para 

abastecimento dos homens nas regiões mineradoras, como era o caso de Mato Grosso. 

Entretanto, somente em locais sem existência da mineração, como os povoados de São 

Paulo e Capitanias do Espírito Santo,  ocorria supremacia de mulheres e cultivo dos 

algodões com desvelo e utilidade, conforme a seguinte citação:  

"Persuadindo  nos  porém,  que  será  de  difícil  consecução  o 
estabelecimento de fabricas do primeiro gênero, dependendo este de 
fiandeiras,  que costumao ser índias,  e pretas escravas. Neste paiz e 
commumente em todas as mais minas, são muito menos as pessoas 
deste sexo A mayor parte dos moradores não tem mais, que huma, ou 
duas  escravas,  E  se  fundão  na  copea  da  escravatura  hábil  para 
exercício braçal, como rossas, e lavra, que são os únicos meyos em 
minas, como esta, próprias para abastecimento dos homens. Somente 
nos povoados, onde minas não há, e as mulheres sobejao, como em 
S.Paulo e capitanias do Espírito Santo se applicao aos algodoes com 
desvello e utilidade" (CARTA DO OFICIO DA CAMARA DE VILA 
BELA A LUIS PINTO DE SOUZA COUTINHO, 3 de Fevereiro de 
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1770,  Doc VI – AHU Mato Grosso,  caixa 14 doc 5,  in ARAÚJO, 
2000, p.24).

   De facto, nesta região de mineração emergiram vários quilombos. O componente 

negro  escravo  era  a  força  produtiva  primordial  para  o  desenvolvimento  urbano, 

responsável  pelas  tarefas  múltiplas  que  abrangia  actividades  económicas,  religiosas, 

culturais, sociais, militares, dentre outras. A vida dura da cidade deixava marcas nos 

corpos de homens e mulheres negros, escravos, trabalhadores.

A  escravidão  ditava  à  morte,  submetia  a  castigos,  enquanto  a  liberdade 

significava vida, êxito. Por isso, fugas, rebeliões e transgressões, eram irremediáveis na 

colónia. O pesadelo da punição e dos castigos assombrava os escravos. Em casos de 

roubos,  rebeliões,  crimes,  fugas  para  matas,  território  castelhano  ou  apreensão  em 

quilombos,  os  negros  de  ambos  os  sexos  eram severamente  condenados  a  cruéis  e 

desumanos castigos, punições no pelourinho, praça pública e marcados a “fogo com a 

espádua da letra F”58, conforme determinação do alvará régio (RANDAZZO, 1977).

Essas punições severas, contudo, não castravam sonhos, nem impediam as fugas, 

a perseguição de escravos num quilombo resultava frequentemente em trágico desfecho, 

os  homens  caçadores  de  escravos  orgulhavam-se  das  suas  aventuras  pelas  matas  e 

redondezas, conforme os seus relatos, “Da parte daqueles infiéis morreram a tiro nove,  

dos  quais  foram  apresentadas  ao  Senado  18  orelhas”  (AMADO e  ANZAI,  2006, 

p.139).   O sofrimento  abrangia  também as  mulheres  negras,  escravas  chamadas  na 

época, de “bonecas de carne” devido a responsabilidade pela iniciação sexual do jovem 

colono. Uma vasta série de perversidades corporais era praticada: 

"Além da  prostituição,  (...)  Agressões  físicas  eram muito  comuns: 
barrigas  chutadas,  seios  arrancados,  rosto  queimado,  dentes 
quebrados,  unhas  e cabelos tirados  à  força,  além de,  muitas  vezes, 
sofrerem intensamente estupros e penetração de objectos cortantes em 
suas  genitálias.  Outra  exploração  existente  frequente  do  corpo  da 
escrava era o uso como ama de leite" (RAMOS e MORAIS, 2010, pp. 
228-229).

Por seu lado, uma luta incessante pela liberdade mobilizava as mulheres negras, 

escravas  transformando-as  em  personagens,  ardilosas  e  mentoras  das  acções  de 

resistência, verdadeiras guardiãs da memória e desenvolvimento comunitário da cidade. 

De acordo com o mito e a tradição oral, neste cenário surgiu uma mulher de origem 
58 Lei  real  impressa  em  1741,  Lisboa,  refere-se  as  penalidades  impostas  aos  escravos  que  estivessem  em  Quilombos 
(RANDAZZO,1977, pp. 29-30).
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africana,  chamada  Rainha  Teresa da nação Benguela,  escrava  do Capitão  português 

Timóteo Pereira Gomes, homem tinhoso, que era assistida e servida de todas as mais  

negras e índias, ainda melhor de que se fossem suas cativas, a quem rigorosamente  

castigava, por qualquer coisa (AMADO e ANZAI, 2006). Esta mulher negra, escrava 

fugitiva, destacava-se pelo poder, força e liderança de um dos quilombos mais antigo da 

região, denominado quilombo de Quariterê ou Piolho (SIQUEIRA, 2002). 

Trajectórias e vidas diferentes, mas com realizações magistrais, esta personagem 

feminina se compara ao grande herói negro brasileiro Zumbi dos Palmares59, virando 

lenda  na  cidade  vila-belense,  era  tão  temida  “que  nem  machos,  nem  fêmeas  eram 

ousados a levantar  os olhos diante  dela”  (AMADO e ANZAI, 2006).  Aprisionada, 

comete suicídio como prova e gesto de repúdio da dominação de seu corpo e alma 

negra,  mas seu corpo esquartejado ficou exemplarmente refém da exposição pública 

degradante, punitiva e memorável da sua audaz ousadia, “morta ela, se lhe cortou a 

cabeça e se pôs no meio da praça daquele quilombo, em alto poste, onde ficou para  

memória e exemplo dos que vissem” (AMADO e ANZAI, 2006).

De maneira profana, dramática e sigilosa, surge no campo sígnico o Chorado em 

pleno período de  esplendor  da  “Vila  Bela  dos  brancos”60,  a  dança  das  escravas.  A 

efervescência  da  produção  e  exploração  colonial,  onde  as  mulheres  negras,  em 

quantidade diminuta, anonimamente e com sagacidade, criaram uma técnica corporal da 

dança  como  estratégia,  instrumento  de  resistência,  uma  máscara  de  suporte  ao 

sofrimento  através  da  habilidade,  gracejo  e  sensualidade  do  artifício  da  dança  do 

Chorado,  como  acto  de  clemência  e  pedido  de  perdão  aos  donos  de  escravos  que 

imputavam castigos físicos e morte  aos seus entes queridos e amigos  (BANDEIRA, 

1988).

Ignoradas,  mulheres  negras,  escravas ou mestiças,  raramente são descritas  na 

literatura61 brasileira como protagonistas de cenas heróicas, agruras ou portadoras de 
59 Zumbi  foi  grande  herói  negro  brasileiro,  liderou  com astúcia  o  quilombo dos  Palmares localizado no Estado brasileiro  de 
Alagoas. Actualmente inúmeras cidades brasileiras estipularam feriado em 20 de novembro, como celebração do dia da consciência 
negra para reverenciar Zumbi dos Palmares como símbolo negro de liberdade. Há uma produção angolana sobre esse personagem 
(FREITAS, 1995).

60 Período de dominação dos colonos portugueses em Vila Bela. Este período começa em 1752 com a fundação da cidade e termina 
entre 1820 e 1840 com a definitiva mudança da capital e retirada da elite branca para capital Cuiabá formando assim uma Vila Bela 
dos Pretos (BANDEIRA,1988). 

61 A Literatura é um campo inteligível do conhecimento histórico e social. Ela seria a verdadeira história dos pobres assim como a 
música popular, o enredo das escolas de samba, a arquitectura e a decoração dos mocambos, a literatura oral – porque o institui 
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qualidades, com exceção para confirmar a regra, dos romances clássicos do século XIX, 

como,  O Cortiço (1890),  Dom Casmurro (1899), dos escritores Aluísio de Azevedo e 

Machado  de  Assis,  em  que  existe  abordagem dessa  categoria  feminina  (SANTOS, 

2002).

Em Dom Casmurro, o autor trata da temática patriarcalismo, enigma da mulher. 

E na obra  O Cortiço, o autor faz menção às relações e problemáticas sociais vividas 

entre imigrantes lusos e brasileiros, as questões de género, a categoria racial. Contudo, 

ambos os autores apresentam o retrato, com algumas nuances, de pormenores da vida da 

mulher negra e da mulher mestiça, na sociedade brasileira vigente, tecendo qualidades 

físicas,  psicológicas  e  morais,  bem  como  traços  de  faceirice,  gracejo,  esperteza  e 

sedução e /ou preconceito racial.

Na sua obra literária,  o escritor  Aluísio  de Azevedo apresenta  a  personagem 

Bertoleza,  como  a  imagem  da  mulher  negra  submissa,  trabalhadeira,  escrava,  e  a 

personagem Rita Baiana uma mulata, festeira, rebelde, sedutora e bonita. Contudo, tanto 

num caso, como no outro, ambas as mulheres carregavam estigmas de mero objecto de 

consumo,  estereótipos  e  manipulação  masculina.  Numa  erudição  primorosa,  Aluísio 

Azevedo relata o dilema vivido pelo personagem Jerónimo, homem branco, português, 

dividido entre o amor rotineiro da esposa e a atracção descontrolada pela sensualidade 

da mulata Rita Baiana, observada numa preliminar da dança, como mostra a descrição 

deste trecho:

"Jerónimo viu Rita Baiana, que fora trocar o vestido por uma saia, 
surgiu de ombros e braços nus, para dançar. A lua destoldara-se nesse 
momento envolvendo-a na sua cama prata, a cuja refulgir os meneios 
da  mestiça  (pareciam)  cheios  de  uma  graça  irresistível,  simples, 
primitiva feita toda de pecado, toda de paraíso como mito de serpente 
e muito de mulher" (AZEVEDO apud SANTOS, 2001,p.109). 

José  de  Mesquita,  por  sua  vez,  o  célebre  escritor  mato-grossense,  em  seus 

poemas e escritos nos quais expressava sua considerável admiração pela mulher branca, 

letrada,  polida,  denominada  “musa”,  imprimiu  sua  marca  na,  literatura  brasileira  e 

como sujeito desejante (SANTOS, 2001).“A literatura não é um jogo, um passatempo, um produto anacrónico de uma sociedade 
desorrada,  mas  uma  actividade  artística  que,  sob  multiformes  modulações,tem  exprimido  e  continua  exprimir,  de  modo 
inconfundível, a alegria e a angústia, as certezas e os enigmas do homem” (LAJOLO apud CAMPOS, 2007).
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regional62. No entanto, este mesmo autor, surpreendeu na elocução dos sonetos Epopéia 

mato-grossense,  com  o  reconhecimento  da  existência,  em  Vila  Bela  da  Santíssima 

Trindade,  terra  guardiã  colonial  de  nossas  fronteiras,  das  qualidades  de  bravura, 

coragem de uma mulher considerada “Cleópatra”63 negra, escrava, iletrada, destemida 

representada pela Rainha do Quariterê, a poderosa Teresa de Benguela, líder suprema 

de quilombo, onde que com maestria relata:

Lá por onde o Galera as águas vai fluindo,
Foi de Quariteré o quilombo afamado,
Em que a negra Teresa o seu poder infindo
Exercera, em cruel e trágico reinado.
No mais ermo da matta ergue o seu throno lindo
A rainha que traz a seu sceptro curvado
O quilombo, a que vai nova gente affluindo,
Na ânsia de livre ser, longe do jugo odiado.
Mas já de Villa Bela a tropa numerosa
Na pugna árdua e feroz os leva de vencida
E, presos, se lhes reabre a vida dolorosa...
Não Teresa, porém, que, esmagada e ferida,
Prefere a morte ao jugo e mostra, intemerosa,
Que é a liberdade só que dá valor à vida
(MESQUITA, 1930, p.18)64.

Em  solo  aurífero  mato-grossense  de  Vila  Bela  também  brotaram  a  cultura 

indígena  realizada  pelas  viris  mulheres,  escravas,  símbolo  de  virtude,  grandeza  e 

bravura, mulheres estas contribuintes da formação do povoamento de Vila Bela, não 

obstante, a explanação dos factos se limitará a actuação das anónimas Teresas, mulheres 

negras, escravas destemidas e sua representação corporal, artística e culturais das suas 

danças, como expressões genuínas dessa região.

É no seio deste quadro complexo que as danças, do  Chorado e  Congo, ainda 

configuram o  repertório  vivo,  simbólico  e  cultural  da  cidade,  outras  manifestações 

62 Segundo Campos (2007) na década de 80, a disciplina de “Literatura Mato - grossense” foi abolida das ementas dos cursos de 
Ensino Médio propedêutico (CEFET-MT) e do Curso de Letras da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). A razão alegada 
foi que a produção literária local era “pobre”, o que não justificaria a existência de uma disciplina especifica para estudá-la. Para a 
autora esse argumento é um grande e imperdoável equívoco, porque existe uma extensa produção, com autores já escrevendo no 
século  XVI.  O  texto  do  escritor  José de  Mesquita  expõe  uma  rica  faceta  da  produção  literária  mato-grossense,  reforçando a 
argumentação da pesquisadora Campos. Na dissertação Rica/Bendita; Pobre/Mal-Dita: As Cores da Mulher em José de Mesquita  
(1915-1961) enuncia uma interpretação valiosa sobre as mulheres na obra de José de Mesquita  (PINTO, 2006).

63
 Denominação conferida a negra Teresa de Benguela: Quando foi presa esta negra Amazona parecia Pestesilea furens , mediisque 

in milibus ardent...  E foi tal a paixão que tomou em se ver conduzir para esta Villa, que morreu enfurecida. Imitou no ânimo grande 
Cleópatra que quiz a morte, do que entrar no triumpho (MESQUITA Apud NOGUEIRA,1930). In: Da Epopéia Mato-grossense. 
Disponível em http:// www.jmesquita.brtdata.com.br/1930_Epopea%20Matogrossense.pdf. Acedido em 10 de Dezembro de 2010.

64  Ver referência no site citado acima.
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denominadas  de  Luanda,  Tambor  ou  Batuque,  Marujinho65, todas  de  origem étnica 

africana, muitas de influência banto oriundas das regiões africanas de Angola, Guiné e 

Congo  foram,  lamentavelmente,  extintas  das  tradições  afro-vila-belenses,  restando, 

somente, as danças do Chorado e Congo como únicas sobreviventes desse processo de 

aniquilação,  perpetuado  vertiginosamente  na  cidade  até  o  presente  momento, 

constituindo, em especial, a dança do  Chorado, em símbolo feminino de resistência e 

ancestralidade da cultura negra transcorrida na cidade dos pretos.

Capítulo IV

CORPO: TRADIÇÃO E TÉCNICA NA SOCIEDADE

65 Consulte a tese de (SILVA, 2002, p.130 ).

95



O presente capítulo primou pela narrativa inerente à perspectiva do olhar, das 

falas e percepções dos actores sociais, balizado pelo corpo na dança do Chorado e seus 

vínculos relacionais com a atraçção turística da cultura negra. Partindo da concepção de 

que tradição e técnica são extratos procedentes do corpo, a construção dos subcapítulos 

contemplou os períodos históricos  relacionados ao presente,  relação entre  passado – 

presente e futuro da prática corporal da dança do Chorado vivenciada na comunidade. 

No item Corpo na actualidade  destacamos a constituição da tradição da dança 

na sociedade  contemporânea  vila-belense,  a relação  e  influência  com a indústria  do 

turismo, modo de transmissão da dança, esboço das protagonistas da dança. 

A parte  referente  ao  Corpo no Reinvestimento  do passado e  Reinvenções  da 

Tradição aborda os sentidos das transformações  da técnica corporal  (enquanto facto 

social  total)  ocorridas  na  tradição,  na  festança,  na  religiosidade,  personagens 

envolvidos,  construção  do  processo  de  mudança,  períodos  de  ocorrências  dessas 

mudanças,  elementos  cruciais  da  “tradição  inventada”  (inserção  pública  da 

corporeidade  feminina  negra  na  festa,  padronização  de  vestuários,  posteriormente  

criação da missa afro, uso, comercialização do kanjinjin e participação de políticos na  

dança),  simbologia  do  corpo,  reminiscências  dos  interlocutores,  dos  anciãos,  o 

imaginário  colectivo  cingido  pela  vertente  do  turismo.  O item  Dança do  Chorado:  

Desafios  do  Futuro  revelam-se  os  principais  anseios  e  perspectivas  futuras  da 

comunidade relativa à edificação do Congódromo - espaço turístico e cultural na cidade, 

melhoria  de  infra-estruturas,  educação  e  desenvolvimento  económico  e  ambiental 

sustentável na cidade. 

4.1. A Dança do Chorado na Actualidade
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Corpo  e  a  sua  motricidade  tornaram-se  ferramentas  preciosas  para  a 

compreensão  da sociedade,  da cultura  e  dos  símbolos  no mundo contemporâneo.  A 

dança  do  Chorado,  enquanto  prática  simbólica  das  mulheres  negras  guaporenses, 

ungida no corpo, através da tradição e transmissão, revela inúmeros significados. Na 

sociedade  emerge  o  paradoxo  entre  o  discurso  veemente  sobre  a  preservação  da 

tradição66 cultural, do meio ambiente, e a voraz modernização das tradições, e alteração 

dos recursos naturais impulsionada, pela indústria do turismo. Na concepção de Lanfant 

(2003), o sector turístico sugere articulações, contradições e ordenações das sociedades, 

dos seus patrimónios e tradições: 

"O fenómeno turístico se está a formar no ponto de articulação dos 
mundos moderno e tradicional, industrial e arcaico, rural e urbano em 
que  nós  observamos  que  as  sociedades  de  acolhimento,  perante  a 
necessidade  de  se  oferecerem  como  produto  turístico  à  venda  no 
mercado da oferta, encontram-se num processo de comercialização da 
sua cultura (...). Estas sociedades estão submetidas a uma contradição 
muito importante (...)  onde são chamadas a abrir-se ao exterior e a 
modernizar-se  pela  função  turística;  as  sociedades  locais  estão  ao 
mesmo  tempo  implicadas  num  reinvestimento  do  seu  passado, 
reestruturação do seu património, na manutenção e revitalização das 
tradições" (LANFANT apud JOAQUIM, 2003, p.2).  Disponível em 
http://www.esac.pt/tern/tern/papers/3-1-  Graca  %20  Joaquim  .pdf-   
Acesso em 07 de Março de 2011. 

Na comunidade  vila-belense,  particularmente,  centra-se  um impasse  quanto à 

preocupação relacionada com a conservação da cultura negra, as suas danças, rituais e 

diversas práticas ancestrais  de matizes africanas, em detrimento da renovação dessas 

tradições impressas pelo ritmo crescente do turismo enquanto fomentador da exploração 

cultural étnica, ambiental e socioeconómica. 

 Nesse  Estado brasileiro,  o  turismo mato-grossense  ainda  aparece  incipiente, 

desconexo e isento  de um planeamento  macro  de desenvolvimento.  Contudo,  o site 

institucional  da  Secretaria  de Estado de Desenvolvimento  do Turismo (SEDTUR)67, 

propaga o incentivo da indústria do turismo através da divulgação de onze actuações 

estratégicas  desse  segmento  económico-social  na  região,  a  ressaltar:  turismo  de 

66  É um conjunto de saberes, técnicas corporais perpassadas de geração em geração através da transmissão oral. Tradição, técnica e 
transmissão são conceitos inter-relacionados numa determinada cultura.    

67 Disponível em < http:// www.sedtur.mt.gov.br ⁄ >. Acesso: em 07 de Março de 2011.
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contemplação,  cultural,  esporte,  aventura,  indígena,  LGBT68,  melhor idade69,  místico, 

negócios, pesca e rural.

Neste  cenário,  pleno de possibilidades,  desponta  a  cidade  centenária  de Vila 

Bela da Santíssima Trindade como espaço do turismo cultural e pólo detentor de ricos 

patrimónios histórico e arquitectónico, manifestações culturais e populares das danças 

de  Congada70 e  Chorado. Assim, para decifrar os significados da técnica corporal do 

Chorado na  sociedade  contemporânea  vila-belense,  será  necessário  procurar  o 

entendimento  nas  contextualizações  e  teias  de relações  estabelecidas  entre  tradição, 

dança  do  Chorado,  e  religiosidade,  submersas  na  complexidade  intermediada  pela 

projecção do turismo desenvolvida na comunidade.

 É  no  seio  desta  complexidade,  e  em  defesa  da  tradição  local,  que  foram 

concebidas  as  organizações  preservacionistas  das  danças  do  Congo,  Chorado e 

entidades religiosas de Três Pessoas,  São Benedito e Divino. No entanto, o grupo do 

Chorado foi criado em 1982, porém, a associação da dança do Chorado de Vila Bela, 

sob a sigla (ADCVB), legalizou-se em 2001. O Grupo do  Chorado  começou as suas 

actividades  nos  anos  oitenta  com  poucas  mulheres.  Progressivamente,  aumentou 

paulatinamente  o  número  de  participantes.  No  presente,  a  Associação  é  composta, 

majoritariamente,  pelas  mulheres  negras  e  mestiças  “descendentes  bolivianos” dos 

índios “chiquitanos”, dançantes do Chorado e dois homens da comunidade. Muitas das 

mais antigas abandonaram a dança. Esse processo de desistência, e de substituição, foi 

ocasionado por  diversos  motivos,  entre  eles,  estado de  falecimento,  doença  e  idade 

avançada.  Hoje, as integrantes do  Chorado  são mulheres idosas e maduras, na faixa 

etária dos quarenta aos setenta anos, algumas pertencentes ao grupo coral “Consciência  

Negra” e “Aurora do Quaritererê” difundindo através da dança a cultura vila-belense:  

“Estamos  com  vinte  e  três  componentes,  começou  com  doze,  
dezasseis  hoje  estamos  com vinte  e  três.  Dois  homens,  o  Nazário  
tocador,  Coordenador  e  Elízio  participante.  O  ensinamento  pelo 
grupo não saiu,  eles  vão  vendo e  entrando”  (Depoimento  de  Ana 
Maria Marques de Almeida, Presidente do Grupo Chorado, Vila Bela, 
2008).

68 Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,Transexuais e Transgéneros ou simpatizantes.

69 Sinónimo Terceira Idade.

70 Para a autora congada é sinónimo da dança do congo.  (SIQUEIRA, 2002) 
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“O grupo é  constituído por vinte e três pessoas.  Eu que toco,  Sr.  
Elízio faz relatos históricos, restantes são dançarinas, toca e dança.  
Das mulheres três cantam e dançam e uma toca tambor.  Algumas  
fazem parte do ‘Grupo Consciência Negra’ e algumas participam da  
‘Aurora de Quariterê’. Algumas dessas mulheres fazem apresentação  
do Tambor, a parte, tem alguma semelhança mais não é o mesmo”  
(Depoimento de Nazário Frazão de Almeida, Coordenador do Grupo 
Chorado, Vila Bela, 2009).

“(…) antes era idosa, agora está substituindo, deixa eu contar, Dª  
Olina  morreu,  Dona  Rafaela  parou,  ficou  doente,  Dona  Andreza 
morreu, Tia Lidia , mãe do Acildo, morreu, Dona Maria Amélia por  
causa da idade, e outras que não dançam mais. As mais antigas são  
tia  Fia,  Modesta,  Dona Mância,  Tete  e  Dona Astrogilda.  As  mais  
novas tem entre trinta e pouco e quarenta anos. Tem descendência  
indígena, mistura negro casado com bugre, certeza o pai ou mãe vila-
belense,  são  descendentes  bolivianos,  são  os  mesmos  que  os  
chiquitanos  falam  com  sotaque  diferente  (…)”(Depoimento de 
Betânia Veloso Silva, Docente de História , Vila Bela, 2009).

Um dos fundadores do Grupo do Chorado, Coordenador Nazário Frazão, relata 

que a Associação é uma instituição jurídica constituída com o intuito de promover a 

preservação e divulgação dessa prática na comunidade, nas “festas internacionais do 

Pantanal71” em Mato Grosso, em eventos, intercâmbios nas regiões brasileiras e outros 

países. Segundo este interlocutor, a dança do Chorado caracteriza-se em dois tipos de 

incursões na comunidade vila-belense: uma vertente comunitária, existente no momento 

de socialidade, cuja “finalidade da dança era para união”, onde desenvolvia “muitas  

brincadeiras  com  a  comunidade  local",  realizadas  no  “ritual”  da  “lavagem  das 

panelas”, nas cozinhas dos festeiros de São Benedito, na brincadeira de “amarração do 

lenço”,  sem  vestes  apropriadas;  e,  outra,  “parte  profissional”,  mais  turística,  onde 

sublinha uma maior  organização  do grupo, uma participação  integral  das dançantes, 

com vestuários padronizados, em festividades e eventos públicos. Para os interlocutores, 

a apresentação da dança, integrada ao festejo de São Benedito, figura como forma de 

obrigação, de veneração e de preservação da tradição, como é referido, a seguir, pelos 

responsáveis do grupo: 

 “(…)  Apresentamos  em forma  de  preservação.  Na  Festa  de  São 
Benedito, não tem cachê, é obrigação nossa. O Fórum de Entidades  
Negras esta começando até mesmo ajudar. Vinte e quatro entidades,  
cada entidade tem um presidente: Três pessoas, São Benedito, Divino  

71 A Festa Internacional do Pantanal é um evento explorado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo (SEDTUR) 
com  o  objectivo  de  divulgar  e  comercializar  as  potencialidades  turísticas  das  regiões  mato  -  grossenses.   Em  2011,  este 
acontecimento enfatizará a promoção de Cuiabá, capital mato-grossense, como uma das cidade - sede da Copa do Mundo de Futebol 
2014. Disponível em < http: // www.diaadianews.com.br/ >. Acesso: em 10 de Março 2011. 
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(...).  Por nós, por boa sorte, para não deixar acabar. Pela cultura,  
esta  festança  é  religiosa.  ’Tá  no  sangue  vem  do  sangue,  os  
pequeninos já vem vindo, põe a garrafa na cabeça.” (Depoimento de 
Ana Maria M. de Almeida, Presidente do Grupo Chorado, Vila Bela, 
2008).

 “A diferença que nos temos, no passado,  dançava em ocasião de  
festas, momentos de alegria, e nos festejos de São Benedito sempre foi  
venerado pelo povo vila-belense que tinha desejo.  A finalidade da 
dança era para união, saía muitas brincadeiras com a comunidade  
local.  Hoje,  além desse  que  tem aí,  que  não perdeu,  tem no  lava 
panela agora estava lá, tem todo esse ritual, amarração do lenço na  
forma mais simples, sem roupa nem todas as participantes, junto com 
a comunidade. Tem a parte profissional, a dança com as vestes, onde  
há  uma organização!  Que  é  feito  em várias  ocasiões,  convite,  no  
local, nos momentos festivos. O Chorado esteve presente em várias  
partes  do  Brasil,  em  todos,  em  todas  as  festas  internacionais  do 
Pantanal  estivemos  presentes,  são  um  grupo  presente,  somos  
fundadores.  Encontro  das  Nações  em Florianópolis,  nas  festas  do 
Goiás  Velho,  festas  do  Estado  em  Brasília.  Estivemos  em 
Washington-EUA, na Bolívia, São Inácio de Velasco, no intercâmbio 
Brasil-Bolívia  e  muitos  convites,  eventos  e  participações  festivas.” 
(Depoimento de Nazário Frazão de Almeida, Coordenador do Grupo 
Chorado, Vila Bela, 2009)

De acordo com estas  perspectivas,  é  indubitável,  a relevância  da tradição  da 

dança  como  um  elemento  de  reconhecimento  da  cultura  vila-belense.  A  dança  do 

Chorado,  enquanto  componente  da  tradição,  não  é  permeada  apenas  pela  dimensão 

biológica, física e mecânica dos gestos, mas, sobretudo, pela riqueza da sua tessitude 

cultural.  O  ensinamento  da  dança,  por  sua  vez,  remete  ao  tipo  de  aprendizagem 

denominada de “imitação prestigiosa”, conceito criado pelo antropólogo Marcel Mauss 

para definir  a transmissão da técnica corporal,  passada de geração em geração pelos 

mais velhos, através da imitação (MAUSS, 1974). O ser humano comunica, também, 

através do corpo e da técnica, ou seja, de “um acto tradicional e eficaz. Não há técnica  

e  tampouco  transmissão  se  não  há  tradição”.  É  nisso  que  o  homem  se  distingue  

sobretudo dos animais: pela transmissão de suas técnicas  (…) por sua transmissão 

oral” (MAUSS, 1974).

Na comunidade negra vila-belense esse processo tornou-se, ao longo do tempo, 

um modelo de aprendizagem representativo da identidade, proximidade, continuidade e 

memória  colectiva do povo. Em seus depoimentos,  as dançantes  do  Chorado, Dona 

Astrogilda  Leite  de Souza,  Maria  Antónia  Gomes  e  Beatriz  Maria  Profeta  da Cruz, 

enfatizam a imitação como único processo de aprendizagem mais recorrente da dança, 
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dos cantos e das músicas do  Chorado, sem intermediação da educação formal ou de 

oficinas  de formação desses componentes  afro-culturais.  É,  nesta  linha,  que referem 

sem hesitação:    

“Quando  chegava  a  casa  antes  dançava  e,  com  isso,  aprendi  
olhando. Cansei de ver o Batuque, não deixava ver. Era escandaloso,  
nossa!  Mas  tinha  curiosidade  de  ver”  (Depoimento de  Astrogilda, 
Leite de França, Dançante mais antiga do Chorado, Vila Bela, 2008).

Outra participante, por sua vez, recordava, com vivo interesse:

“Aprendi a dança em Rondônia, eu via os mais velhos dançar .Eu não  
lembro bem, quando comecei  a dançar,  devia ter uns dezasseis  ou  
quinze  anos,  eu  era  menina  ainda  (...)”  (Depoimento de  Maria 
Antónia Gomes,  Ex-dançante uma senhora quase nonagenária,  Vila 
Bela, 2009).

Sobre  a  matéria  da  transmissão,  as  referências  mantiveram-se  claras  e 

convergentes,  conforme  podemos  verificar,  na  afirmação  de  outra  participante,  que 

sublinhava:

“A aprendizagem é vendo, não tem oficina”. (Depoimento de Beatriz 
Maria  Profeta  da  Cruz,  Secretária  de  Turismo-2009,  Dançante  do 
Grupo Chorado, Vila Bela, 2009).

Neste contexto, também a transmissão da técnica musical, e da técnica do canto, 

que  acompanhavam  a  dança,  se  inscreviam  num  mesmo  processo,  assente  num 

profundo  misto  de  prazer  e  de  atenção,  de  afectos  e  de  vivacidade,  consoante  a 

afirmação de um dos músicos, o qual mencionava: 

“Eu aprendi tocando com o meu pai, e minha mãe cantava e gostava 
de  canto,  na  Aurora  do  Quaritere,  teve  contribuição  dela  Cecília  
Aranha de Almeida contribuído muito, ela tinha uma cabeça, falava 
as coisas com muita clareza, com muita convicção, todas as nossas  
participações  teve  presença  dela.  Nos  festejos  da  festa  Manoel  
Frazão”  (Depoimento de Nazário Frazão de Almeida,  Coordenador 
do Grupo Chorado, Vila Bela, 2009).

Numa  perspectiva  “desenvolvimentista72” associada  às  acções  comunitárias  e 

políticas, as festividades religiosas, as danças negras do Congo e Chorado, ora fruto dos 

ensinamentos ancestrais, transmutaram-se em alvos promocionais do turismo na cidade 

vila-belense. Entretanto, a assinalar a dinâmica cultural e a sua diversidade, objecto do 

72 Para Campos (2007) os discursos desenvolvimentistas vigoram no Estado mato - grossense, constituindo um paradoxo: de um 
lado, presente na conservação ambiental como fonte de renda, pela atraccão turística e financiamentos externos, e de manipulação, 
pela  construção mediática;  por  outro,  a  imagem – sonho  promovida  pelo Estado,  em se  tornar  ‛celeiro do Brasil,  paraíso da 
agroindústria’, totalmente incorporado no mundo globalizado (CAMPOS, 2007).
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recente  interesse  político,  sugere-se  a  sua  valorização  territorial  e  as  suas 

potencialidades  socioeconómicas.  De facto,  regionalmente,  cada localidade possui as 

suas tradições culturais típicas, em destaque, a “dança dos mascarados” na cidade de 

“Poconé”, “chalana em Cáceres”, e na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, as 

danças negras do Chorado e do Congo.

 O  Chorado  constitui,  na verdade, uma dança singular concebida, segundo se 

verifica, como uma forma singular de apelo, um meio de súplica desesperada, em tom 

tão eloquente quanto submisso, das mulheres negras e escravas, durante o período do 

Império e colonização portuguesa, sendo uma manifestação afro-brasileira considerada 

uma dança muito “antiga73” criada em solo mato-grossense. Pelo contrário,  a dança 

Marujo, dança negra masculina, entretanto, foi extinta na cidade. A dança de origem 

africana,  numa região marcada pela presença e cultura negra, é “o que chama mais  

atenção  do  turismo”,  atraindo  um  número  significativo  de  pessoas  ao  município. 

Geralmente os apreciadores desses atractivos culturais são parentes e turistas de muitas 

localidades brasileiras, tais como as cidades de Brasília, Porto Velho, Goiás e demais 

regiões. Estas práticas revelam, de modo vigoroso, a importância da tradição enquanto 

singular manifestação da história e a cultura do povo e da cidade.  Como é possível 

constatar, os depoimentos dos moradores entrevistados reforçam, assim, o pensamento 

enunciado de uma das participantes: 

“A temporada melhor que tem no período da festança,  as danças, 
chamam muito turista para cidade.” (Depoimento de Sandra Miranda 
Cruz, Proprietária do Hotel Cascata, Vila Bela, 2009).

E, a acentuar, por sua vez, a importância local, e regional, desta prática, também 

um dos responsáveis não deixava de assinalar: 

“Uma  parte  importante  vem  gente  de  toda  região  Porto  Velho,  
Brasília, Goiás. (...) A dança do Chorado, Congo é importante para 
mostrar a tradição nossa que em outro lugar não tem. Mascarados 
em Poconé, Chalana em Cáceres, dança mais antiga, de 1752, em 
Vila  Bela,  mostra  algo  centenário,  grande  importância  tornou um 
atractivo  a  dança.  Tinha  a  dança  do  Marujo  e  Congo.  A  dança  
representava o transporte dos  marujos  e o  Congo mostrava o que 
acontecia na África. O Chorado foi criado no Brasil, para amolecer o 
coração  dos  governantes,  patrões  que  mantinham  os  negros  

73 A historiadora define a dança do Chorado como uma dança típica da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, representada 
pelas escravas durante o período colonial e imperial (SIQUEIRA, 2002).
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encarcerados, rebelados para tirar da prisão e morte” (Depoimento 
de Tito Profeta Cruz, Ex- Prefeito, Vila Bela, 2009). 

A confirmar a atracção exercida pela dança, e a orientação tomada, em termos 

dos visitantes que as celebrações atraíam, uma das residentes destacava:

“O que chama mais  atenção do turismo é a dança do Chorado e  
Congo que traz mais gente. A questão de organização falta não vi  
nada, tem que por gente, equipe, umas cinquenta pessoas da região  
(...)”  (Depoimento  de Fátima  Leite  Coelho,  Residente,  Vila  Bela, 
2009). 

Um contingente  expressivo,  estimado em torno de três a quatro mil  pessoas, 

visita  a  cidade  durante  o período da festança,  em julho.  O maior  atractivo  da festa 

religiosa, a dança das escravas, desperta admiração dos turistas, certamente a “inclusão 

na festa fortaleceu a dança do Chorado”. A interlocutora Maria Aparecida de Matos, 

pesquisadora  da  cultura  afro-brasileira,  frequentadora  e  estudiosa  das  festividades 

religiosas enfatiza que a transformação ocorrida na dança do  Chorado  é derivada da 

“influência  da  média  e  indústria  do  turismo”.  Como  uma  segunda  pele,  o  traje 

feminino,  a  roupa  trivial  aparecia  na  dança  do  Chorado,  denotando  uma referência 

sígnica  da  cultura  quotidiana  das  mulheres  vila-belenses,  uma  identidade  pueril, 

portanto, essas influências tornaram a indumentária “padronizada”, foco de alteração 

mais evidenciada pela depoente:

“Veja antigamente há vinte anos as mulheres não vestiam a assim, a  
influência da média e do turismo é que as tornaram padronizada, elas  
não tinham roupa específica, (…).”  (Relato de Maria Aparecida de 
Matos, Pesquisadora, 2010)

“(…) A festa não fazia parte. A inclusão na festa fortaleceu a dança 
do  Chorado.  Não  dá  abertura  para  os  jovens.  Tinha  vinte  
adolescentes sob meu comando, não teve oportunidade de integrar ao  
grupo,  acabou  extinguindo” (Depoimento de  Beatriz  Profeta  Cruz, 
Secretária de Turismo-2009, Dançante do Chorado, Vila Bela, 2009).

Mudança e dinamismo são processos vigorantes das tradições. Antigamente, as 

danças negras eram de uma riqueza e “diversidade espetacular”. A modernização não 

ofuscou seu brilho,  valor  e  importância.  De acordo com o  pesquisador  vila-belense 

Acildo Leite da Silva, é evidenciado o processo de mutação das tradições vila-belenses 

na dança do Chorado: nessa perspectiva de espectáculo, padronização das vestimentas, 

no ciclo da festança, nos rituais religiosos, que outrora era permeado pela “escolha do 

festeiro”,  pelos “segredos dos anciãos”,  em cerimonial  regrado com “muito fumo e 
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rosas”. As mudanças dessas tradições não destituíram a validade dessa representação do 

povo negro. Ele ressalta a relevância simbólica da Festa de São Benedito e das danças 

negras vila-belenses como celebração mais significativa do que a festividade natalina 

em razão  desses  elementos  figurarem como poderosas  ferramentas  de aglutinação  e 

reafirmação identitária negra vila-belense: 

“Como toda cultura essas manifestações são dinâmicas e sofre sim 
mudanças. A grande mudança do Chorado a meu ver, é sua saída de  
dança do espaço privado para o espaço público na perspectiva do 
espectáculo  e  da  padronização de  suas  vestimentas.  Acredito  que,  
apesar  disso,  ela  continua  sendo  uma  dança  aglutinadora  e  de  
reafirmação de uma identidade negra. A festa de São Benedito mudou  
muito, o que era uma semana de festa reduziu em três dias, muitos  
ritmos  da  dança  do  Congo  e  muitas  músicas  não  canta  mais.  As  
evoluções da dança eram de uma diversidade espectacular. O ritual  
de escolha do festeiro também vem sofrendo mudança. Uma escolha  
regrada  aos  segredos  dos  anciãos,  muito  fumo  e  rosas  que  
circulavam pela cidade, isso vem se perdendo. O importante é que  
esse período é o mais importante para nós negros de Vila Bela, é  
mais  significativa  que  o  Natal,  por  isso  sempre  marcamos  nos 
reencontramos na festa do Congo em homenagem a São Benedito”  
(Relato de Acildo Leite da Silva, Pesquisador, 2009).

Este  depoimento  reporta  com veemência  a  ideia  de  tradição  como  algo  em 

permanente alteração. Neste enfoque explícita as transformações culturais da dança do 

Chorado,  Congo e rituais da festança de São Benedito como um processo inacabado, 

em actividade. Portanto, nesse relato não percebemos a apologia às mudanças culturais, 

mas, a constatação da ocorrência dinâmica sociocultural.  O incessante movimento de 

renovação  da  tradição  é  comum  às  culturas.  Na  comunidade  local  perde-se  muitas 

práticas,  rituais  simbólicos  e  ganha-se  outros,  entretanto,  o  mito  vila-belense  da 

identidade negra nas danças é sempre foco de enaltecimento e reafirmação. 

4.2. O Corpo no Reinvestimento do passado e Reinvenções das Tradições

 Tradição não é uma redoma, um processo estático, atemporal, mas, sobretudo, 

um  conjunto  de  práticas,  conhecimentos  e  rituais  simbólicos  culturais  dinâmicos, 

mutáveis  e  permeáveis.  A  dança  do  Chorado floresceu  vigorosamente,  com  maior 

exaltação e valorização do corpo, na festança religiosa oficial de São Benedito selando, 

assim, sua visibilidade na esfera pública da espectacularização da cultura. 
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Precisamente, a década de 80 simbolizou um momento de transição, a vitalidade 

pujante  da  dança  do  Chorado e  dos  festejos  de  São  Benedito  engendrada  pela 

intervenção  política  e  comunitária  para  promover  a  cidade  e  suas  tradições  como 

importante  ponto  turístico.  Mediante  a  conjuntura  delineada,  a  dança  do  Chorado 

ressurgiu com revestimento mais moderno, turístico e mercadológico da cultura negra 

nas  principais  marcas  de  reinvenções  da  tradição,  a  destacar:  inserção  pública  da 

corporeidade  feminina  negra  na  festa,  padronização  de  vestuários,  posteriormente  

criação  da  missa  afro,  uso  do  kanjinjin  e  participação  de  políticos  na  dança.  O 

historiador  Hobsbawm (2008)  propõe uma definição  ao termo “tradição  inventada”, 

cujo significado compreende:

“Um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou 
abertamente  aceitas;  tais  práticas,  de  natureza  ritual  ou  simbólica, 
visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da 
repetição,  o  que  implica,  automaticamente;  uma  continuidade  em 
relação ao passado. Aliás,  sempre que possível,  tenta-se estabelecer 
continuidade com um passado histórico apropriado.” (HOBSBAWM, 
2008, p.9)

Dança  e  religiosidade  estão  interligadas  na  história,  e  rituais  dos  povos.  Na 

África, dança é considerada a “única expressão mística da religião africana”, contudo, 

a religião católica não era marca originária da dança do Chorado. No passado, segundo 

a doutrina cristã, a dança do Batuque vila-belense em contraponto ao Chorado, possuía 

um teor  escandaloso,  ”feio”,  onde  a  mulher  “colocava  saia  na  cabeça  do  homem” 

comungava com a “religião  de matriz  africana”,  objecto de constante  repressão.  O 

Chorado teve  origem  na  época  colonial,  onde  o  uso  instrumental  da  sensualidade 

feminina servia de meio estratégico de libertação dos negros escravizados.  Portanto, 

esta  manifestação,  não  possuía,  na  sua  essência,  uma  conotação  divina  e  nem,  tão 

pouco,  representava  a  tradição  devocional  aos  santos  e  fé  cristã.  O  Batuque e  o 

Chorado eram danças distintas, cada uma tinha características e músicas próprias. 

Houve um período em que as mulheres dançavam nas “casas do festeiros”, o 

“bonito” Chorado e o Batuque, dança das “mulheres mais velhas, idosas” durante “as 

festanças”. Lamentavelmente a dança das anciãs foi extinta na cidade. Uma explicação 

para a sobrevivência da dança do Chorado é sugerida pela professora Betânia Veloso. 

Segundo esta interlocutora,  o  Chorado detinha mais  facilidade  de incorporação pela 
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religião católica em relação à dança do  Batuque,  devido aos factores  de isenção do 

vínculo religioso com culto africano, enredo musical amoroso e discrição feminina:

“Porque o Batuque era escondido mesmo, e o Chorado dançava para  
o  patrão,  o  Batuque  era  reprimido  porque  a  religião  de  matriz  
africana tinha que tocar tambor e tinha mulheres. Dona Ambrosina  
contou que (...), colocava a saia na cabeça do homem, por isso que  
era  escondido.  O  Chorado  era  mais  fácil  incorporar  a  religião  
católica.  A  música  era  relacionada  ao  amor,  (...)  dançava  só  
escondido  (...)”(Depoimento de Betânia Veloso S. de Brito, Docente 
de História, Vila Bela, 2009).

“Batuque era uma dança fechada, cada um via na fresta da porta,  
dança era feio, saia na cabeça do músico. Tinha a turma do Chorado  
e outra do Batuque. A música era uma e a do Chorado era outro. O  
Chorado era mais aberto nas casas, o Batuque nas portas fechadas,  
era dançado nas casas dos festeiros durante as festanças. O Chorado 
era bonito mesmo! Batuque era de mulheres mais velhas, idosas. O  
Chorado  era  aberto,  o  Batuque  não.  O  Batuque  batia  tambor  e  
mulher cantava” (Depoimento de Pessoa Anónima,  Residente,  Vila 
Bela, 2009).

No campo religioso, configurou-se o ponto crucial de implantação da “tradição 

inventada”. Em décadas anteriores, nos anos 50 e 60, a chegada da imigração ocasionou 

a  discriminação  sociocultural  na  cidade.  Eram inevitáveis,  os  conflitos  e  o  choque 

ideológico-religioso74 entre os imigrantes religiosos protestantes como, por exemplo, as 

doutrinas  das  igrejas  Assembléia  de  Deus e  Cristã  do  Brasil e  os  devotos  do 

sincretismo-católico. Para os forasteiros, a mistura das danças, da comida, da bebida e 

da religião, era incompreensível, algo visto como impuro e pecaminoso. Vila Bela foi 

considerada um lugar de feitiço e macumbaria. A salvação da dança parece ter sido o 

estabelecimento do vínculo institucional com o catolicismo, pois, nos anos 80, a dança 

do Chorado ganhou notoriedade com a sua incorporação “oficial75” à festança religiosa. 

Assim, a dança do Chorado, que atravessava uma fase agonizante de esmaecimento na 

comunidade  vila-belense,  tornou-se  uma  celebração  sólida  e  viva.  Nas  primeiras 

apresentações públicas da dança eram comuns as sensações de vergonha das mulheres, 

provavelmente  decorrentes  das  recordações  de factos  relacionados  ao  sofrimento  da 

escravidão, pobreza, preconceito e ostracismo que afligiram a comunidade.

74 Depoimento do morador e guia turístico, Sr. Benildes do Carmo da Silva “Nidé” (FRIEDLANDER, 2001).

75  A incorporação do Chorado, como actividade oficial da Festança, ocorreu a partir de 1982, quando foi criado e estruturado o 
Grupo do  Chorado, inclusive com o resgate de antigas músicas e coreografias. Dança do  Chorado ou Dança  das Cozinheiras, 
acontecia com frequência durante qualquer ocasião festiva em Vila Bela e nas comunidades rurais do entorno ( FRIEDLANDER, 
2001).
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“Teve um período que ela morreu, mas na década de 80, Tito, com 
Elizio,  começaram  a  resgatar  nessa  época.  O  Chorado  era  bem 
restrito, serve de resistência, a roupa era bem simples. Todo mundo  
tinha  vergonha  de  dançar  publicamente,  dançando  com roupa  de  
velho.  Talvez  nas  casas  acontecia  mais  à  vontade,  mas  não 
participava  (…)”(Depoimento de  Beatriz  Maria  Profeta  da  Cruz, 
Secretária de Turismo-2009, Dançante do Chorado, Vila Bela, 2009 ).

 Naquela  época,  década  de  80,  a  sobrevivência,  enaltecimento  das  danças  e 

festejos religiosos figuravam como meta principal vislumbrada pela projecção turística. 

O resgate e a inovação das tradições culturais vila-belenses ocorreram com a iniciativa 

do  grupo  constituído  pela  liderança  comunitária,  Prefeito  Tito  Profeta  Cruz  e  as 

mulheres do  Chorado. Baseado no sucesso turístico e mediático do Estado da Bahia76 

estas  lideranças,  com participação  mais  activa  de  alguns  integrantes,  empreenderam 

acções  de  valorização  da  cultura,  tradições  com  enfoque  turístico  culminando  na 

inserção da prática da dança no cenário sagrado da festividade de São Benedito como 

sinónimo de transmutação dessa manifestação tradicional, comunitária em espectáculo 

“nobre77”, público e religioso.

Tanto os depoimentos, quanto a observação, bem como os estudos anteriores, 

apontam que o processo dinâmico de robustez e reinvenção da dança do  Chorado foi 

consolidado com a integração na festividade de São Benedito. Um contexto favorável e 

profundo de revigoramento da existência e permanência da tradição. Hoje, a dança do 

Chorado é reconhecida como símbolo mítico consagrado da identidade negra, feminina 

e religiosa do povo vila-belense. Acções pontuais foram desenvolvidas “com objectivo  

de não morrer a tradição”, oferecer “qualidade”,  valorização dos produtos culturais, 

promoção publicitária  da cultura negra e do desenvolvimento da cidade,  através dos 

projectos subsidiados pela Prefeitura Municipal de Vila Bela, lei de incentivo a cultura 

da  Secretaria  de  Estado  de  Cultura-Mato  Grosso  resultando  em inúmeros  factores, 

como:  estruturação  do  Grupo  Chorado,  espacialidade  pública  da  dança,  estatuto  do 

festeiro, inserção da uniformização e “missa afro-brasileira”:   

76 No relato do Sr Elízio Ferreira de Souza menciona que a visita ao Estado baiano, berço da cultura negra como atractivo turístico, 
serviu de referência para Vila Bela. 

77 Na Festança, o Chorado ocupa uma posição nobre, devido ao facto de ocupar tempo e espaço destinado originalmente ao Congo, 
ou  seja,  ao  término  da  missa  solene  de  acção  de  graças  do  Glorioso  São  Benedito.  Esta  situação  gerou  muita  polémica  e 
enfrentamento, principalmente com o Grupo do Congo, que lamenta, até hoje, o tempo e espaço perdido, contestando a apresentação 
do Chorado no auge da Festa de São Benedito, porque esta dança não faz parte da tradição devocional ( FRIEDLANDER, 2001).   

107



“Não tinha missa afro, essa coisa do Chorado veio vivendo78 a coisa 
afro, a roupa, a missa, saiu através do projeto limpeza ornamental da  
igreja, centro comunitário na limpeza, acertar com o pessoal para  
preservar. Hoje o festeiro virou status. Divino, alvorada, foliões têm  
procura, ajuda. Não é como antigamente, carro de boi pegava prenda 
até divisa da Bolívia dava uns vinte dias. Era um sacrifício danado,  
hoje  tem o carro ajuda e traz.  Há oitenta anos atrás era restrito,  
mudou  em  1985  para  cá  começou  ajuda  e  outros  começaram na  
sustentação com objectivo de não morrer a tradição.”  (Depoimento 
de Tito Profeta Cruz, Ex-Prefeito, Vila Bela, 2009).

O ressurgimento da dança e a sua organização ocorre na década de 80, sob a 

tutela do prefeito vigente na época com a contribuição efectiva do Sr. Elízio Ferreira de 

Souza e outros colaboradores. A valorização das cantigas,  história e visibilidade das 

danças  foram  deslumbradas  no  projecto.  Nessa  ocasião  foi  inserido  um  padrão  de 

qualidade com a mudança de visual e de conceitos através da sofisticação das roupas e 

de introdução de garrafas de bebida na cabeça.

“Um dos factos, os vila-belenses não gostavam dos factos antigos, até  
do sofrimento,  sonha com futuro  melhor,  enquanto o  passado não 
gostava de comentário. A dança do Chorado ressurgiu com o Prefeito  
Tito que organizou, levou a história, apresentou a dança do Congo e  
organizou  a  dança  do  Chorado.  Na  década  de  80,  organiza  e  
uniformiza  a  dança,  o  Congo  não  tinha  qualidade,  nós  fomos  
valorizar, nos primeiros tempos a dança do Chorado não dançava  
com garrafa na cabeça”  (Depoimento de Elízio Ferreira de Souza, 
Integrante do Grupo Chorado, Vila Bela, 2008).

O  passado  é  retrato  marcante  da  memória  dos  anciãos,  das  histórias,  das 

representações da corporeidade e tradição cultural de um povo. A cultura representa a 

memória activa do corpo, segundo Mauss (1974) “o corpo é primeiro e o mais natural  

instrumento do homem. (…) o primeiro e o mais natural objecto técnico, e ao mesmo 

tempo meio  técnico  do homem é seu corpo”.  (MAUSS, 1974,  p.217).  O corpo das 

mulheres do Chorado retratava a realidade socioeconómica marcado pela pobreza, pelo 

recato presente no estilo de vida, nas características das roupas, adereços e simplicidade 

do quotidiano. 

“A roupa comprida era delas mesmo, não mostrava o corpo, chalés  
de crochê bonito na mão ou no ombro, brinco, colar, bodegão79 de 
conta no pescoço, crucifixo de ouro, cordão de ouro elas iam dançar,  
dançavam descalço  ou  chinelo,  às  vezes  tinha  sandália.  Era  uma 
pobreza mesmo. Tá bom para os novos segurou a tradição. Cada um 

78 Retomar, enfatizar, reafirmar, projectar. 
79 Termo utilizado no linguajar vila-belense para referir-se a qualidade de um objecto muito grande. 
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vestia seu vestido que tinha de melhor, saia da missa” (Depoimento de 
Pessoa Anónima, Residente, Vila Bela, 2008).

É compreensível, a invenção das tradições na conjugação de vários elementos de 

mutabilidade  da tradição  do  Chorado,  na  indumentária  e  outros  componentes  como 

alvos de atracção turística ocorrida na comunidade de Vila Bela.  Para o interlocutor 

vila-belense, Sr. Elpídio, a dança do  Chorado é considerado uma tradição verdadeira, 

devido à sua persistência no tempo. Suas rememorações nostálgicas da dança sobre a 

ludicidade, qualidade, comparação de outros ritmos negros, são retratadas como insígnia 

do passado:   

“Antigamente (...).  Era uma brincadeira! Hoje, a dança é na porta  
da igreja, não vai até em casa. Os antigos dançavam melhor do que  
os  de  hoje  (…).  Batuque  era  diferente  do  Chorado.  Chorado  é  
tradição! Tinha muitos antigos, velhos cantavam muitas cantigas, o  
novo  não  aprendeu!  Desde  que  nasci,  tem  a  dança  do  Congo  e  
Chorado. É muito antigo. Tinha a dança do Marujo, mas, acabo. Diz  
que era mais bonito, era de homem. Mas o povo morre e não passa!”  
(Depoimento de Elpídio Francisco da Silva, Residente na cidade, Vila 
Bela, 2008). 

Uma pessoa anónima, residente antiga na cidade, recorda as façanhas poéticas 

do ilustre  personagem,  representante  da cultura  vila-belense,  o falecido  Sr.  Joaquim 

Fernandes Leite, alcunhado “Joaquim Poeta”, que durante vinte cinco anos ocupou a 

função de Rei  do  Congo na  festividade  de São Benedito.  De maneira  sigilosa,  esta 

pessoa  mostra  a  sua  indignação,  com relação  à  renovação  implantada  na  dança  do 

Chorado, pois, segundo o seu ponto de vista, a inserção da padronização das roupas, 

descaracteriza a preservação da cultura. 

“Tudo as coisas que acontecia fazia música. O Joaquim Fernandes  
Leite tinha o apelido Joaquim Poeta, era o rei do Congo, fazia versos  
da situação, precisava ver. Tinha horário para colocar pinga, vinho.  
De  joelho,  pegava  a  garrafa  com dente  e  botava  na  cabeça.  Era 
antigamente,  eles  sabem.  Até  os  catorzes  anos,  e  não  sei  o  que  
inventaram.  Não  tinha  uniforme.  Eles  não  gostam  que  fale  (fala 
sussurrando), se é cultura, tem preservar sua cultura como ela é!”.  
(Depoimento de  Pessoa  Anónima,  Residente  na  cidade,  Vila  Bela, 
2009).

Muitos  moradores  acreditam  que  a  preservação  original  da  prática  cultural 

denota a perda da tradição. Como vimos, a tradição é um processo dinâmico da cultura. 

O autor Hobsbawm considera “a invenção das tradições é essencialmente um processo 

de formalização e ritualização, caracterizado por referir-se ao passado, mesmo que  
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apenas  pela  imposição  da  repetição”  (HOBSBAWM,  2008,  p.12).  A  repetição,  a 

função simbólica e o ritual são valores estimavéis e relevantes na tradição. 

 Houve um período, em que a corporeidade das mulheres do Chorado era uma 

“manifestação  festiva” realizada  em  “espaço  mais  privado”,  reservado  aos  lugares 

secretos  das  salas,  cozinhas e  quintais  das  casas.  As insinuações  do corpo estavam 

intermediadas pelas portas fechadas ou semi - abertas. O jogo da sedução, estabelecido 

pela dança, através do corpo, representava “um sistema de montagens simbólicas80”, um 

potente artefato de poder, “astúcia” e dominação feminina, onde as mulheres detinham 

determinado “controlo e interdição” quanto à participação dos homens na dança. Nesse 

“espaço  de  divertimentos  das  mulheres”,  havia  emprego  da  bebida  como  forma  de 

prenda,  recompensa  e  gratificação  das  habilidades  artísticas,  também  a  bebida, 

estimulante  corporal que acentuava  os  sentidos,  a  embriaguês  e  a  fluidez  da 

expressividade feminina ritmada pela percussão do tambor e dos cantos.    

“O Chorado não era uma dança pública, de espectáculo em palco e  
praça, era uma manifestação festiva mais privada, ou seja, acontecia 
nos quintais das casas ou nas salas das casas e, de certa forma, tinha  
certo  controlo  e  interdição  de  quem  participava.  Só  as  mulheres  
dançavam e  os  homens  eram convidados  para  pagar  a  bebida,  e  
assim recebiam evoluções  da dança em sua homenagem.  Daí,  por  
acontecer  em  espaço  fechado,  vem  essa  questão  do  elemento  da  
sedução. Ao dançar de porta fechada, com o controle de que homens 
entravam,  vem  essa  noção  da  sedução.  Ela  era  o  espaço  de  
divertimentos  das  mulheres,  principalmente  daquelas  que  ficavam 
envolvidas  fazendo  comida  nas  festas  de  São  Benedito  e  Senhor  
Divino  e  nas  festanças  de  Vila  Bela.” (Relato  de  Acildo  Leite  da 
Silva, Pesquisador, 2009).

“(…) Era astúcia, mostrava a alegria, mas tinha ódio (…). A dança,  
depois da mudança da capital, unificou os santos, três, quatro festas  
de  santo.  O  sentido  mesmo  da  dança  da  solteira,  promesseira,  
cozinheira,  um passava para  outro (...).  Criaram uma maneira  de  
participação  da  festa  pegavam  um  lugar  secreto,  usava  corpo,  
bombo,  tambor,  alguém  ficava  de  plantão,  porta  semi-aberta  aos  
curiosos.  Agora  vai  pagar  e  com  lenço  tinha  que  pagar  ou  dar  
bebida.  Dois,  três  dias  de  festas  e  música.  Restringe  um pouco a  
música.  Dança  do  Chorado,  ginga,  balanceado.  Tinha  dança  do  
Batuque,  Tambor  requisitado  mais  jogo  de  corpo,  há  diferença.  
Houve  engrenado,  misturado.  O  Chorado  incorporou  à  dança  do 
Batuque,  a  música,  a  dança  quando  nasceu  como uma arma,  um 
poder,  teve  resultado,  cobrava  a  liberdade  dos  prisioneiros.” 

80  Para Mauss todas as técnicas corporais se encaixavam num sistema que nos é comum, ou seja, um sistema de montagens 
simbólicas. (MAUSS, 1974) 
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(Depoimento  de  Elízio  Ferreira  de  Souza,  Integrante  do  Grupo 
Chorado, Vila Bela, 2008).

“A  diferença  está  no  guarda-roupa.  Era  muito  mais  simples,  
dançavam  na  cozinha,  depois  da  festa,  não  na  praça  pública.  
Começou muito tímido, como o kanjinjim não era comercializado, era  
dado,  começou a comercializar o kanjinjim,  minha Tia Cota,  para  
aumentar  a  renda.  Tia  Cota  é  apaixonada  mesmo,  no  Carnaval  
vendia a dose, dava para provar, começou assim...” (Depoimento de 
Sandra Miranda Cruz, Proprietária do Hotel Cascata, Vila Bela, 2009).

No imaginário colectivo perpetuam-se concepções míticas de que as mulheres 

negras, escravas, dançantes do Chorado, usavam alguma garrafa de bebida81na cabeça, 

como  kanjinjin,  desde a  época da colonização portuguesa,  pois  então,  era  comum e 

proibido na cidade, o consumo de vinho, aguardente e cachaça, conforme documento 

Estatutos Municipais de Vila Bela82. As bebidas eram consideradas águas ardentes da 

terra que causavam  laxidão e bebedices aos negros. A aguardente  kanjinjin,  tipo de 

bebida  africana,  seria  utilizada  como  estratégia  de  “exibicionismo”,  “equilíbrio”,  

“gracejo”  e  “sensualidade”,  para  conquistar  e/ou  encantar  os  senhores  nobres, 

proprietários de escravos e senhores de engenho, com intuito de conseguir a realização 

das súplicas: 

“A bebida sempre existiu na dança do Chorado, ela é um elemento 
importante para o exibicionismo e gracejo da dança.  A dançarina  
mais bela é a que requebra e movimenta com a garrafa de bebida na  
cabeça.  É  a  forma  de  galantear  e  agradecer  que  deu  a  bebida.  
Vestuário  e  participação  de  político  quando  ela  passa  a  ser  
espectáculo” (Relato de Acildo Leite da Silva, Pesquisador, 2009).

“Uma reverência aos nossos antepassados, para o povo de Vila Bela,  
repassa  um gesto  de  pedido  de  misericórdia,  seria  para  aliviar  o  
sofrimento dos entes queridos que ia para o tronco, e as mulheres 
tinha  o  direito  de  pedir  ou  implorar  um  pouco  de  liberdade.  A 
palavra  certa  era  de  ‘misericórdia’.  A  negra  por  dentro  estava  
chorando,  mas  tinha  que  esta  feliz  para  fazer  estas  conquistas,  
mostrar  satisfação,  alegria  carregando  na  cabeça  o  kanjinjin,  os  
nobres, donos de escravos, conquistava esse pessoal, e conquistava  
pela  sensualidade”  (Depoimento de  Nemézia  Profeta  Ribeiro, 
Residente, Vila Bela, 2009).

“(…) Quanto ao kanjinjim, é uma bebida africana usada até hoje nas 
casas  de terreiro quando termina a festa dos orixás, mesma coisa 

81 Consultar o capítulo bebidas na festança da dissertação de Mestrado Construções Culturais nas Práticas Alimentares da Festança 
em Vila Bela da Santíssima Trindade - Mato Grosso (MOURA, 2005). 

82 A cachaça era um produto encontrado nas vendas existentes na cidade, ou vendidas pelas negras cativas ou forras, mulatas e 
índias, presentes no comércio de géneros alimentícios,  bebidas, nas vilas e arraias tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas das 
minas. No artigo 3˚ dos Estatutos Municipais de Vila Bela instituía a proibição a presença de negras cativas ou forras, mulata ou 
índia (…) nas lavras ou faiscadeiras gerais, (…) (MATTOS apud MOURA, 2005, p.234). 
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com a bebida aluá, na minha casa de “Candomblé” toda festa faz se  
o “aluá” prá xango e nós bebemos. O aluá é milho socado e não 
contem álcool algum. Quanto a garrafa na cabeça elas mostram o  
equilíbrio  que  tem.  Isso  é  que  encantava  os  senhores  de  
engenho” (Relato de Maria Aparecida Matos, Pesquisadora, 2010).

Conhecido na região mato-grossense,  o  kanjinjin 83consolidou sua presença e 

relevância  como  elemento  simbólico,  sagrado  e  tradicional,  das  mulheres  negras, 

escravas, dançantes do Chorado associado à religiosidade cristã, profanidade na cidade 

de Vila Bela. Bebida africana, o kanjinjin também é referendado no mundo oculto, da 

magia84,  no  culto  afro-brasileiro  “candomblé”,  na  “casa  de  terreiro” e  “festa  dos  

orixás”, segundo relato acima. Muitas vezes "tradições" consideradas antigas são, na 

verdade, criações bastante recentes ou inventadas. Segundo o autor Hobsbawm (2008), 

“tradição inventada”, é empregada num sentido amplo, mas nunca indistinto:

“Inclui  tanto  as  “tradições”  realmente  inventadas,  construídas  e 
formalmente institucionalizadas, quanto as que surgiram de maneira 
mais difícil de localizar num período limitado e determinado de tempo 
-  às  vezes  coisa  de  poucos anos apenas  – e se  estabeleceram com 
enorme rapidez” (HOBSBAWM, 2008, p.9).

Estórias  extraordinárias  sobre  a  tradição  da  bebida  kanjinjin na  dança  do 

Chorado  propagam-se  no  seio  comunitário.  Para  muitos,  as  garrafas  de  kanjinjin 

colocadas  na  cabeça  das  dançantes  do  Chorado, eram  utilizadas  desde  o  período 

colonial, nas instâncias de sofreguidão das mulheres negras, escravas. No entanto, esta 

suposição não passa de um acontecimento  lendário,  uma “tradição inventada”.  Esta 

bebida, popularmente conhecida como licor afrodisíaco de procedência africana, emerge 

na dança do Chorado como um dos componentes mais recentes de mutação da tradição 

vila-belense.  A comprovação  desta  afirmação  está  pautada  em acervo  bibliográfico, 

registo fotográfico e entrevistas. 

A invenção do  canjinjin,  ou  kanjinjin,  surge com os  dançantes  do  Congo,  o 

“canjinjin é do sistema novo85”, antes os dançantes só bebiam “pinga pura86” ou “pinga 

83 É conhecida popularmente como “viagra de Vila Bela”, pelo poder afrodisíaco (LIMA, 2000, p.40).

84 Trata sobre conhecimentos da magia, dos lugares terreiros e/ ou centros de Umbanda e Candomblé (SILVA, 2006,p.63). Ver obra 
TRAMONTE (2001).  
85 Relato de Dona Cecília Aranha de Almeida realizado em 1999 da Dissertação de Mestrado Construções Culturais nas Práticas 
Alimentares da Festança em Vila Bela da Santíssima Trindade -  Mato Grosso ( MOURA, 2005).

86 Idem a citação anterior. 
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e licor87”. Segundo Moura (2005), o kanjinjin era considerada uma bebida tradicional, 

de uso exclusivo dos dançantes do Congo, durante a comemoração de São Benedito. Os 

próprios dançantes,  até  meados da década de 1990, em seus cantis  preparavam esta 

bebida com alguns ingredientes, como raízes colhidas nas matas locais, adicionado a 

pinga  de  alambique.  Posteriormente,  algumas  mulheres  começaram  o  preparo  do 

canjinjin88, na casa dos festeiros, para os dançantes, depois em oferenda às pessoas após 

as rezas e ofícios religiosos nas residências (MOURA, 2005). Hoje, o kanjinjin integra-

se na consagração do mito vila-belense. 

 Em  tempo  remoto,  a  dança  do  Chorado era  uma  manifestação  lúdica  e 

comunitária, uma verdadeira “brincadeira” onde vigorava a prática menos “enfeitado”, 

“  mais  simples” e  improvisada  da  amarração  de  lenço ou “fita  no pescoço”. Havia 

proibição de homens na dança, mas era liberado conforme pagamento de “dinheiro e  

cerveja”,  como  também  outros  tipos  de  bebidas  alcoólicas  e  não-alcoólicas,  como 

“cachaça”, “licor”, “vinho”, “refrigerante”, espumante tipo champagne “sidra”, e um 

sofisticado “vinho de mesa moscatel”, bebida antigamente comercializada e extinta na 

cidade. Depoimentos e fontes iconográficas evidenciam, nas apresentações em público 

realizadas  nos  anos  oitenta,  a  prevalência  da  utilização  da  bebida  espumante  tipo 

champagne “sidra” na dança do Chorado: 

“Não me lembro que tinha kanjinjin era cachaça mesmo, licor, não 
lembro se tinha leite de tigre89” (Depoimento de Maria do Rosário da 
Silva Cruz, Visitante, Vila Bela, 2009).

 “Nesse tempo não usava kanjinjin, só vinho, refrigerante. Isso que 
alembro. Bebida era dada pelo prefeito, alguém de fora que vinha” 
(Depoimento de Maria Antónia Gomes, Senhora quase nonagenária, 
Ex-dançante do Chorado, Vila Bela, 2009).

“Antigamente  não  era  enfeitado,  era  mais  simples,  não  era  tão 
enfeitado.  E  homem  não  podia  assistir  só  se  pagava  dinheiro  e  
cerveja, amarrava uma fita no pescoço. Era bonito entrava na casa 
do festeiro e começava a dançar…era engraçado e animado batia 
bumbo, eu corria, não tinha dinheiro para pagar ou comprar bebida.  
Risos. Era uma brincadeira!” (Depoimento de Elpídio Francisco da 
Silva, Residente, Vila Bela, 2008). 

87 Relato de Dona Rosa de Lima Frazão de Almeida, realizado em 1999, da Dissertação de Mestrado Construções Culturais nas 
Práticas Alimentares da Festança em Vila Bela da Santíssima Trindade -  Mato Grosso ( MOURA, 2005).

88 O preparo do Canjinjin é repassado apenas para algumas mulheres de Vila Bela, nem todas têm acesso à fórmula do Canjinjin, 
mesmo sendo pertencente do mesmo grupo familiar. A comercialização da bebida é realizada, basicamente, pelas mulheres vila-
belenses, em eventos turísticos, escolas, universidades, em algumas residências e alguns “pontos” comerciais ( MOURA, 2005).
89 Bebida tipo coquetel consumida na cidade.
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 “Já dançavam com cachaça, vinho. O kanjinjin era uma bebida do 
Congo, guardava no cantil, dava resistência, energia, dançava três  
dias, usava esse tipo de bebida controlado, para aguentar dançar o  
dia todo. Depois veio Chorado que dançava com o vinho na cabeça,  
veio o kanjinjin. Dançava com um vinho de mesa, moscatel, um vinho 
muito fino, usado na época. O comércio tinha aqui, aí padronizaram 
nessa bebida kanjinjin, que é conhecido na apresentação em público” 
(Depoimento de Tito Profeta Cruz, Ex- Prefeito, Vila Bela, 2009). 

Garrafa  de sidra  era  comumente  utilizada  na dança  durante  a  década  de 80. 

Segundo  a  interlocutora  Betânia  Veloso  S.  de  Brito,  uma  moradora  chamada  Teka 

procurava as mulheres do  Chorado para apresentações fora da cidade e representação 

do Estado mato-grossense, da cultura e sua história em outras localidades. Somente na 

década  posterior  desenvolve a  apropriação,  padronização  da  bebida  kanjinjin e 

participação masculina dos políticos regionais na dança do Chorado: 

“Na década de 80,  era dançado com garrafa de sidra.  Não tinha 
apresentação em público,  final  das rezas ainda hoje dança, até os  
homens cantam e dançam. Eu lembro que em 1985, Teka que andou  
procurando as mulheres reunindo para dançar, a primeira vez que  
saiu foi para Chapada dos Guimarães. E ai que começou com roupas,  
representando  Mato  Grosso,  cultura,  Vila  Bela,  depois  pegou  a 
vertente para o público. A partir de 90,  dança com kanjinjin para  
político  na  Festa  de  São  Benedito”(...)  (Depoimento de  Betânia 
Veloso Silva de Brito, Docente de História, Vila Bela, 2009). 

Segundo  os  testemunhos  reunidos,  a  bebida  ocupava  um  lugar  especial  na 

prática comunitária, secreta e privada da dança do Chorado, alguns homens realizavam 

o pagamento de qualquer tipo de bebida no “jogo estabelecido pelo lenço”90. No âmbito 

público,  existia  um interesse e preferência  pelas garrafas com formato  “baixinhas e  

bojudinhas”, devido ao melhor encaixe na cabeça das dançarinas e desenvolvimento, 

com mais equilíbrio, das bebidas na dança.

“Pesquisei de 1995 à 1997, quando fui Consultora da Secretaria de  
Educação  do  Estado,  e  trabalhava  ligada,  também,  à  Fundação  
Cultural  (que  neste  período  passou  a  Secretaria  de  Cultura),  na 
época  tendo  como  Secretário  o  Sr.  Elismar  Arruda  Bezerra.  (...)  
Bebida: a que ganhassem com o jogo estabelecido através do lenço.  
Havia preferência pelas garrafas mais “baixinhas e bojudinhas”, que  
encaixavam  melhor  na  cabeça,  entre  os  cabelos  (...)”  (Relato de 
Rosana Baptistella, Pesquisadora, 2010) .

90 Refere-se a participação masculina dos políticos  regionais  na dança, onde  esses personagens eram laçados  pelos  lenços das 
dançantes, tendo a obrigação de percorrer uma pequena distância movimentando-se ao ritmo da música, juntamente com a dançante, 
para introduzir a bebida do kanjnjin na cena da dança. As garrafas das bebidas eram deixadas no solo, os políticos regressavam ao 
púlpito, depois, paulatinamente, as mulheres colocavam as bebidas nas cabeças e realizavam a sequência da dança.
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Contudo,  somente  no  final  da  década  de  90,  tem  origem  a  introdução  da 

aguardente licorosa e afrodisíaca  kanjinjin, na cabeça das dançantes do  Chorado, em 

apresentações  públicas  das  festividades  de  São  Benedito,  na  missa  afro-brasileira, 

solidificando sua imagem representativa de identidade, património e comercialização91 

cultural,  patenteada pela  comunidade vila-belense.  Em 2004, o projecto denominado 

“Kanjinjin: Tradição, Trabalho, Renda”92 foi incentivado pelos moradores, amigos de 

Vila  Bela,  Governo  de  Mato  Grosso  e  Sebrae93 resultando  numa  cooperativa  cujo 

objectivo era, primordialmente,“unir a preservação cultural de Vila Bela e efectivar a 

geração de trabalho e renda das famílias produtoras desta bebida”. No entanto, esta 

iniciativa colectiva não teve muito êxito. 

“(...) economicamente temos a cooperativa do kanjinjin, um atributo 
económico,  mas  não  deu  muito  certo,  ficou  meio  individualista,  a  
cozinha era para ser colectiva. Cada um foi para sua casa. Não esta  
dando  muito  resultado!  (…)”  (Depoimento de  Hilário  Mendes 
Ribeiro, Padre na cidade, Vila Bela, 2009). 

Essa  preciosidade  cultural  vila-belense  instiga  interesses  mercantis.  Assim,  a 

fabricação e comercialização da marca da aguardente  kanjinjin era uma preocupação 

comunitária  resultando  no  registo  desse  produto.  Na  cooperativa,  os  fabricantes  do 

kanjinjin ainda estavam em processo de organização da produção. 

“O kanjinjin tiveram que patentear, pois queriam levar daqui. Com a  
Associação, o kanjinjin era fino mais pinga, hoje é mais curtido!”.  
(Depoimento  da Betânia Veloso Silva de Brito, Docente de História, 
Vila Bela, 2009).

A  bebida  afrodisíaca  kanjinjin originou-se  na  dança  do  Congo,  com  os 

propósitos de garantir o fortalecimento da voz e da resistência aos dançantes. Na festa, 

os  dançantes,  ou  soldados,  necessitavam de  energia  para  o  canto  e  desenvoltura  da 

dança  durante  a  apresentação  pública.  Paradoxalmente,  essa  aguardente  licorosa  e 

artesanal tornou-se o símbolo cultural mais destacado na dança do Chorado:      

91 A  fabricação  e  comercialização  do  kanjinjin será,  provavelmente,  embate  dos  tribunais  de  justiça.  Ver  reportagem  Licor 
oferecido a Lula em Mato Grosso ganha mercado no Brasil. (Disponível em < http:// www. reporternews.com.br/>. Acesso: em 07 
de dezembro de 2010.  

O Canjinjin é a bebida mais difundida e extrapolou as fronteiras da Festança. A popularização do uso do Canjinjin é crescente a 
cada ano, providências foram tomadas pela comunidade quanto ao registo legal para evitar posse ou descaracterização da receita. 
(MOURA, 2005).

92  Consultar  a dissertação de mestrado Construções Culturais nas Práticas Alimentares da Festança em Vila Bela da Santíssima  
Trindade – Mato Grosso (MOURA, 2005).

93  SEBRAE significa Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Esta instituição presta apoio à micro e pequenas 
empresas no Brasil. É um órgão de economia mista.
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“O kanjinjim só havia no Congo dentro da garrafa, cantil no que diz  
soldado, usava pinga e um pouquinho de açúcar, canela, cravo tudo  
inteiro para dar voz na garganta, limpar a garganta” (Depoimento de 
Pessoa Anónima, Residente na cidade, Vila Bela, 2009). 

Se uma mudança da tradição registada, é ocasionada pela introdução da bebida 

kanjinjin há,  ainda,  a  considerar  a  participação  masculina  dos  políticos  no  espaço 

privilegiado na dança e no ritual festivo de São Benedito, em Vila Bela, no final dos 

anos 90. Anteriormente a esse período, com a subvenção da Prefeitura, observou-se que 

a figura do rei  da  Festa de São Benedito adquiriu  status.  Denominado festeiro,  este 

personagem é a  figura máxima  da festa,  pois  atrai  pompa,  destaque e  prestígio.  Há 

interesse pela notoriedade e poder exercido na festança. O  Chorado assinala, de uma 

forma simbólica, através da representação integrada na dança, uma domesticação dos 

poderosos, a reversão de poderes ao qual intenciona amansá-los enquanto que a dança 

do  Congo satiriza trajectórias dos políticos regionais, como o caso do “mensalão94” e 

outros  descalabros.  O género  literário  da  sátira,  postulada  no  universo  rabeliasiano, 

revela  elementos  sobre  o  aspecto  cómico  do  mundo,  a  celebração  religiosa,  a 

ridicularização (BAKHTIN, 2008).  

 A festa religiosa, e a dança do Chorado, mudaram seus contornos despertando 

interesse dos parlamentares. Neste acontecimento festivo, este personagem geralmente 

faz coisas que mais lhe apetece: festar, aparecer e fazer promessas. Há duas formas de 

participação do político no evento, uma como festeiro, outra como integrante efémero 

na dança,  no momento do pagamento simbólico  de bebidas  kanjinjin,  e,  depois,  em 

reservado,  realiza  doação  em  dinheiro  para  o  grupo  de  dançantes  do  Chorado.  O 

interlocutor  Tito  Profeta  Cruz destaca  dois  pontos  de  participação  do  político:  uma 

questão positiva refere-se à aproximação, simpatia do parlamentar com a população; 

outro ponto, “perigoso”, “a parte negativa”, subtende-se o uso da imagem, palavra do 

político como meio de poder e manipulação ideológica, partidária:  

“Político  na  dança.  De  um  tempo  para  cá,  quando  a  Prefeitura  
passou a apoiar a festa, o Instituto ajudou os festeiros. O Divino é  
sorteado,  ele  saía  na  parte  rural  tirando  esmola  para  fazer,  na  
cidade, prenda de vaca, carneiro, fazer leilão para apurar dinheiro.  
São Benedito não tinha como tirar esmola, mandava convite, ofício,  
buquê de rosas, se estava em condição de fazer a festa, dizia que sim 

94  Escândalo do mensalão refere-se ao esquema de compra de votos de parlamentares conseqüente crise política  deflagrada no 
Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores.
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ou negava deixava para outra oportunidade, não assumia. Ele tinha  
que plantar,  criar porco,  galinha,  canteiro de horta e despesas do 
almoço, era responsável de fazer. Um ano para mobilizar.”. 
Quando começamos a dar cobertura, órgão público começou o status 
quer  aparecer  para  ser  rei,  dois  anos  antes,  porque  ele  não  vai  
gastar, o poder público vai dar, ele vai ter o trabalho, 90% o poder  
público, outro o povo, comércio. Até a roupa, sapato, o festeiro não  
gasta tanto, coordena as cozinheiras, símbolo não é como antes ele já 
acha no jeito. Se a coisa não sai bem feito põe a culpa na autoridade.  
(…) O político geralmente gosta de festa, de aparecer, ele traz algo 
para o município no dia da festa diz que dá festa, diz que dá tal coisa.  
O Congo faz versos satíricos aos políticos, faz mais marmeladas se  
ajudar, no caso Pedro Henry95, no caso do mensalão. Chorado nunca  
ataca, amansa as pessoas, não só político, como todas as pessoas,  
pega 30, 50 reais, ele aproveita para ganhar uma quantia maior. De  
qualquer  maneira  entra  na  simpatia  da  população,  o  povo  entra  
nisso, sempre está aqui,  ajuda um bom político. É perigoso, tem a  
parte  negativa,  mas  tem  a  parte  positiva  que  cativa  o  povo”  
(Depoimento de Tito Profeta Cruz, Ex-Prefeito, Vila Bela, 2009). 

São Benedito ainda possui uma significação ritual,  a recusa do aceite em ser 

festeiro leva ao castigo. Com a introdução do kanjinjin, participação de políticos e das 

pessoas estranhas como festeiro,  trouxeram outras características  e  significados  para 

Festa de São Benedito. Se, por um lado, a celebração ganhou mais glamour, requinte e 

pompa,  por  outro,  perdeu  em  simplicidade  e  devoção  mais  fervorosa  aos  santos. 

Actualmente, o pagamento de promessa e testemunhos de fé são manifestações raras de 

religiosidade.  Segundo  a  docente  Betânia  Veloso  S.  Brito,  existe  diferença  entre  o 

festeiro residente na cidade e o festeiro forasteiro na condução da festa: 

“(...) A partir de 90, dança com kanjinjin para político na Festa de  
São Benedito. Antes era feita com mais devoção São Benedito, antes  
as  pessoas  que  pegavam  eram  mais  simples,  enche  de  pompa,  
glamour, tomou outro rumo. Este ano deu mais crítica, tomou novo  
rumo.  Cada  pessoa  queria  fazer  melhor,  outros  anos  pagavam 
promessas, davam testemunhos. Outra coisa que percebo, as pessoas  
que não moram aqui é quem pega a festa. Quando o festeiro é daqui é  
diferente, leva mais dedicação e fé. Quem é associado à irmandade  
faz o sorteio. Sorteia e faz o convite, quando a pessoa não aceita o  
convite faz uma cruzinha como se tivesse morrido e se aceita manda  
flor para irmandade. Antigamente passava com esfinge na frente da  
casa  da  pessoa,  São  Benedito  te  escolheu  você  não  aceitou  é  
considerado tipo um castigo. Divino sorteia na igreja. Mudou o traje,  
deu uma incrementada nas mulheres do Chorado usando traje afro.  
Antes o Coral usava camiseta, não lembro acho, agora usa traje afro,  
faz mais de oito anos antes era camiseta ou normal. As pessoas se  

95 Político mato-grossense  Pedro Henry foi  denunciado como integrante do notório  escândalo de corrupção no Governo Lula, 
escândalo do mensalão, pelo recebimento de dinheiro para votação favorável ao governo.
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preparam mais, ...  bares,  antes eram tendas, barracas de madeira  
era mais comércio ao redor da praça (...)”  (Depoimento  de Betânia 
Veloso Silva de Brito, Docente de História, Vila Bela, 2009).

Referências históricas, do passado da dança do  Chorado, têm sentido ambíguo 

na memória96 dos idosos. No ideário vila-belense, perdura a Associação da dança do 

Chorado com  a  tradição  devocional,  ancestral,  em  reverência  ao  santo  negro  São 

Benedito  instituído  após  a abolição  da escravatura.  Vimos,  anteriormente,  como,  na 

sociedade, esta ligação foi estabelecida entre a festa religiosa e a dança do  Chorado. 

Dentre  inúmeras  inquietações,  um  facto,  em  particular,  referente  às  ocasiões  de 

realização  da  dança  das  cozinheiras,  desperta  interesse.  Há  controvérsia  quanto  à 

ocorrência da prática da dança do Chorado nas celebrações realizadas na comunidade. 

Quando havia a dança, no passado, era habitual a apresentação nas “casas das pessoas 

quando chegava o santo”, nas “cozinhas”, na preparação do “parto”, em comemoração 

aos “nascimentos, “crescimento” das crianças” vila-belenses. Entretanto, este costume 

“mudou um pouco”, mas, em alguns eventos, ainda continua vivo: 

“Nessa oportunidade sempre foi feito também para reverenciar o São 
Benedito,  depois  da  abolição  da  escravatura  dançava  com  mais  
liberdade.  A  partir  de  1996,  1997,  passou  a  ser  a  dança  das  
cozinheiras, a comunidade sentiu necessidade de trazer a público e  
que está até hoje. Continua a dançar nas cozinhas, no nascimento das 
crianças até oito dias, dançava o Chorado. Mudou um pouco, mas em 
toda referência da festa,  ainda dança o Chorado”  (Depoimento de 
Nemézia Profeta Ribeiro, Residente na cidade, Vila Bela, 2009).

“A dança representa uma homenagem a São Benedito esta fé com 
fervor  do  povo e  sua  devoção (acabou  – se  a  festa  de  hoje  neste  
sentido).  Vê o Chorado, a perna do negro fica doido para dançar.  
Todo crescimento, das crianças era dançado o Chorado, nas festas”  
(Depoimento de Constântina Cruz Maciel, Residente na cidade, Vila 
Bela, 2009).
“Tinha nas casas das pessoas, quando chegava o santo. Quando sete  
dias tinha o choradinho, quando ia ganhar nenê. Santa Ana em cima 
da mesa ou na barriga para ajudar no parto. Santa Ana é protectora 
das  gestantes!”  (Depoimento de  Maria  do  Rosário  da  Silva  Cruz, 
Visitante, Ex moradora, Vila Bela, 2009).

No  entanto,  outros  interlocutores  anciãos  revelam  esquecimento  e 

desconhecimento  da  ocorrência  da  dança  do  Chorado nas  celebrações  de  gestação, 

nascimentos  e  crescimento  das  crianças,  reportando,  em  suas  justificativas,  as 

lembranças dos acontecimentos “nas casas quando entregava o festeiro”, na “lavagem 

96 Consultar a produção referente a temática (CONNERTON, 1993).
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da panela”, como momento de prática da dança e, ainda, na recordação da ausência de 

oralidade sobre o assunto deixado pela guardiã cultural,  a progenitora  parteira, para 

reforçar seus argumentos:     

“No  nascimento  da  criança…não  lembro.  Nas  casas  quando  
entregava o festeiro. Na lavagem da panela, entrava o festeiro depois  
dançava podia até ter, mas, não Chorado” (Depoimento de Gregória 
Matos de Ramos, Residente na cidade, Vila Bela, 2008).

“(…) Não tenho conhecimento disso, minha mãe Zebina Profeta não  
falou nada, a minha mãe era parteira!” (Depoimento de Tito Profeta 
Cruz, Ex- Prefeito, Vila Bela, 2009).

4.3. Dança do Chorado: Desafios do Futuro  

A tradição,  enquanto  prática,  das  técnicas  corporais,  perpetuadas  ainda  pela 

transmissão oral, remete as vivências na temporalidade do passado, presente e futuro. 

Em Vila Bela,  a projecção futurista da construção de um espaço cultural  - turístico, 

denominado Congódromo97, é alvo de desejo e polémica na comunidade vila-belense. 

Este  local,  se  destinaria  aos  espectáculos  populares  das  festas  religiosas,  danças  do 

Congo e Chorado, conforme modelo bem sucedido no ramo do espectáculos turísticos, 

como sambódromo, espaço internacionalmente conhecido pelas exibições do Carnaval 

na cidade do Rio de Janeiro, São Paulo e outras formas de cerceamento do corpo. Esses 

modernos espaços de entretenimento sublinham a tese de Foucault sobre o controlo do 

indivíduo através do corpo instituído pelo Estado onde “o investimento do corpo pelo  

poder  devia  ser  denso,  rígido,  constante  e  meticuloso.  Daí  esses  terríveis  regimes  

disciplinares que se encontram nas escolas, nos hospitais, nas casernas, nas oficinas,  

nas cidades, nos edifícios, nas famílias” (FOUCAULT, 2004, p.148). Na cidade vila-

belense, o projecto turístico do Congódromo desperta os discursos entusiasmados sobre 

a  construção  dessa  arena  como  “proposta  de  melhoria  do  turismo”,  espaço  para 

atendimento das necessidades culturais, um “sonho” idealizado para múltiplas funções 

97 O crescimento das festas tende à ocupação de grandes espaços físicos destinados a elas, nos centros urbanos, muitas vezes os 
espaços são construídos com esta função exclusiva, especialmente a construção do Sambódromo do Rio de Janeiro, apareceram 
espaços semelhantes em todo país, o Carnaval oferece elementos de referência a grande parte das festas brasileiras. Em geral, nesse 
espaço  usa um símbolo designativo da festa, (o Bumbodrómo, espaço projectado em formato de chifres de boi na Festa de Parintins 
no Estado do Amazonas, o Parque do Peão em Barretos - São Paulo possui a forma de uma ferradura, a cidade cenográfica de 
Caruaru, no Estado de Pernambuco é uma vila caipira das comemorações juninas, etc). Estes locais denotam a importãncia da festa e 
seu lugar na vida das cidades e do país, além da preocupação de propiciar uma melhor recepção. Este facto refere-se aos lugares em 
que as festas tornaram-se festas de massa, devido a urbanização que permite o acesso e a recepção das pessoas (AMARAL, 1998, 
p.275).  Festas  brasileiras  inserem  sobre  a  temática  da  economia  da  cultura,  turismo  e  desenvolvimento  (REIS,  2007; 
PINSKY,2005).     
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como:  acomodação das  pessoas,  criação  de escolas  de formação educativa,  local  de 

exposição dos vestuários da dança do Chorado:

“Essa proposta de melhoria do turismo na parte da infra-estrutura e  
a construção do “Congódromo” em Vila Bela. Congódromo seria um 
espaço preparado para assistir apresentação com todo conforto, (…) 
onde teria uma série de melhorias, para que o turista chegue aqui em 
Vila Bela e encontre um local que sinta bem à vontade” (Depoimento 
de Eudes Frazão de Almeida, Secretário de Turismo-2008, Vila Bela, 
2008).

“Congódromo, pedido particular do povo. Para apresentação pública  
maior  estou  acreditando  que  vai  acontecer,  principalmente  a  
apresentação vai melhorar, e acomodação do povo” (Depoimento de 
Nazário Frazão de Almeida,  Coordenador do  Grupo Chorado,  Vila 
Bela, 2009).

“Que  não  se  torne  um  elefante  branco.  O  que  nós  propomos  no 
congódromo, se crie escolas de formação, atendam as necessidades  
culturais  da  comunidade.  Durante  o  ano  tenha  utilidade  (...).  A 
intenção de criar grupos de várias faixas etárias. Queremos ter sala  
para expor os materiais, vestuários tudo, hoje esta guardado em casa.  
A intenção nossa  que esse  vestido fique  público.  Eu mesmo tenho 
treze a catorze camisetas. É melhor ter uma exposição!” (Depoimento 
Nazário Frazão de Almeida,  Coordenador do  Grupo Chorado,  Vila 
Bela, 2009).

São desencontradas,  as  ideias  referentes  à  instituição  criadora  deste  projecto 

turístico. Alguns interlocutores acreditam que esta iniciativa seja de autoria do grupo de 

liderança  negra,  comandada  pela  moradora  e  advogada  Marcela  Profeta;  outros 

concebem como idealizadora dessa empreitada, a Secretaria de Cultura do Estado de 

Mato Grosso. Pelos depoimentos percebe-se ansiedade na concretização desse projecto, 

algumas acções neste sentido foram começadas com a assinatura  dos governantes para 

liberação  da  verba  pública,  contudo,  quanto  ao  local  de  estabelecimento  do 

empreendimento e indicação do tempo, ainda, permanece incerto:   

“Congódromo, projecto da Secretaria de Cultura do Governo, Paulo  
Pitaluga, assinou aqui, só falta a prefeitura achar o local, e a verba 
trezentos mil. A Secretaria de Cultura será responsável para fazer” 
(Depoimento de Betânia Veloso Silva de Brito, Docente de História, 
Vila Bela, 2009).

“O Congódromo é um projecto, pedido da liderança negra. Ele vai  
beneficiar,  valorizar  a  cultura.  É  a  terceira  vez  de  promessa,  de  
embromação, o dia que torna realidade será satisfação. Prá nós é um 
sonho!”  (Depoimento de  Nemézia  Profeta  Ribeiro,  Residente,  Vila 
Bela, 2009). 
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Por  um lado,  para  atender  a  nova  ordem socioeconómica  da  comunidade,  a 

aprendizagem dança do  Chorado  aparece como importante conteúdo pedagógico, um 

elo  entre  cultura-educação  e  economia  turística.  Vila  Bela  possui  um  inestimável 

“potencial  turístico,  histórico  e  cultural”  mato-grossense,  porém,  necessita 

urgentemente  de  investimentos  e  políticas  públicas  que  propiciem  melhoria  nas 

condições de infra-estrutura no sector do turismo,  empreendedorismo e educação de 

qualidade, pautada na promoção dos benefícios sociais, valorização da cultura afro-vila-

belense e no desenvolvimento económico para população. 

A  comunidade  ressente-se  da  educação  formal,  que  “resgata  o  que  está  

perdido” com abordagens mais plausíveis acerca da história, tradições do povo negro, 

dos cursos profissionalizantes e solução sobre a questão ambiental. Factos distorcidos e 

inventivos da história são perniciosos para o conhecimento fidedigno sobre a cultura 

vila-belense, pois, “a criança fica confusa”, os jovens e adultos tornando-se alienados. 

Os  interlocutores  apontam  suas  preocupações  sobre  diversas  questões  destacando  a 

importância  da dança como instrumento  de resgate  do passado histórico referente  a 

história da cidade, dança do Chorado entremeadas pelas vidas penosas, injustiçadas das 

mulheres,  negros  e  nações  indígenas  e  como  agente  catalisador  de  melhoria  da 

qualidade de vida e consciência política:

“A dança é muito importante resgata o que está perdido, fingindo,  
inventando história,  a  criança  fica  confusa!  (…)”  (Depoimento de 
Beatriz Mª Profeta da Cruz, Secretária de Turismo-2009, Vila Bela, 
2009).

“(…) A história de Vila Bela está centrada sob os negros e os índios,  
estou receada em falar de conquista. Hoje eles (os índios) estão no 
Sararé,  perto Santa Elisa,  São Francisco Xavier  em Conquista  do  
Oeste. Lá em Conquista faz parte de Vila Bela. Sararé, Nambiquara  
em  Conquista,  Parecis,  e  outras.  Diz  que  aqui  tinha  Bororó,  
Nambiquara  e  Parecis  eles  foram  injustiçados”  (Depoimento de 
Betânia Veloso Silva de Brito, Docente, Vila Bela, 2009).

“Tantos jovens terminam o segundo grau não tem trabalho vão para  
a  droga!  Prioridade  seria  a  educação,  exige-se  mesmo  que  a 
comunidade  melhorasse  o  conhecimento  em  cursos  técnicos  para  
jovens,  os  velhos  estão  morrendo,  cursos  de  meio  ambiente,  
alimentação,  valorizar  o  ambiente,  o  peixe.  Tem que  por  Prefeito  
para  frente  com  mente  aberta,  para  frente,  e  não  radical.” 
(Depoimento de Fátima Leite Coelho, Residente, Vila Bela, 2009). 
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Um  entrevistado,  proprietário  de  um  estabelecimento  hoteleiro,  demonstra 

preocupação  com  a  nocividade  e  destino  do  lixo  urbano  nos  recursos  naturais  do 

Pantanal e outras áreas ambientais da região guaporense. Apesar da existência histórica, 

cultural e turística, a cidade ainda carece de protecção, fiscalização pelas autoridades 

governamentais  e  maior  conhecimento  da  população  sobre  seu  passado  histórico  e 

geopolítico.   

“Lixo descaso total, fora do comum, perigo para o Pantanal, serra e  
mata.  Vila  Bela  257  anos  tem  um  potencial  histórico,  turístico,  
cultural.  Pontes  suspensas  foram  erguidas  duas  vezes,  ninguém 
fiscaliza. A própria história de Vila Bela não sabe!” (Depoimento de 
Roberto Naves, Proprietário do Hotel Bela Vila, Vila Bela, 2009).

Questões  sociais,  culturais,  ambientais  e  económicas  são  problemáticas 

relacionadas  com a  dança  do  Chorado e  expressas  pelos  depoimentos.  Uma  maior 

consciência  política  dos  governantes,  e  da  população  vila-belense,  é  destacado  nos 

relatos como elemento basilar da preservação da cultura local e da sua história. Uma 

política da educação aparece como ferramenta mais eficiente para a implementação do 

desenvolvimento da cidade. Na festança revelou-se espaço dos significados simbólicos 

das  representações  das  mulheres  na  dança  durante  diferentes  épocas,  que  serão 

explanados no próximo capítulo.    
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Capítulo V 

CORPO: ESPAÇO DE REPRESENTAÇÃO NEGRA NA FESTA

Neste capítulo, o ponto fundamental de análise está centrado na interpretação 

das imagens do corpo na dança do Chorado na Festança de São Benedito. Na secção - 

Representação do Corpo Chorado na Festa apresenta um modelo distinto de análise da 

imagem baseado, em grande parte, na proposta do autor Felici, onde o texto fotográfico 

é  concebido  como  um  documento  de  representação  da  corporeidade  explícita  nas 

leituras  do corpo  Chorado  considerado no espaço religioso  da festa  e realizadas  ao 

longo da sequência cronológica e histórica do século XXI (2008), década de 90, nos 

anos de  1995, 1997 e  ano  1986. Aqui, o corpo feminino destaca-se como objecto de 

representações simbólica, comunicacional, icónica e identitária, designado no espaço da 

religiosidade vivenciada na festa da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade - Mato 

Grosso. 

Na segunda secção - Corpo Chorado: Palco de Sedução, devoção e espectáculo  

sugerimos uma  proposta  de  explicação  da  transformação  do  corpo  e  da  dança  das 

escravas  em espectáculo  público  e  religioso,  integrado  na  sociedade  contemporânea 

vila-belense pautando-se na percepção da pesquisadora, respaldado pelas concepções 

dos informadores e autores renomados.
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5.1. Representação do Corpo Chorado na Festa

Foto 2: Dança do Chorado no ritual litúrgico da missa afro de São Benedito (2008).

 
Crédito: Arquivo de Belnidice Fernandes, Vila Bela da Santíssima Trindade – Mato Grosso (Brasil).

Foto 3:Dança do Chorado no desfecho da Festa de São Benedito(2008).
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Crédito: Arquivo de Belnidice Fernandes, Vila Bela da Santíssima Trindade – Mato Grosso (Brasil).

As  fotografias  esboçam  o  espectáculo  público,  turístico  e  religioso,  da 

corporeidade das mulheres do Chorado integrada ao cenário sagrado do ritual litúrgico 

da missa afro-católica de São Benedito na cidade vila-belense (Foto 2) e ritual  mais 

profano no desfecho da missa afro (Foto 3). A sonoridade, cadência e repetição dos 

cânticos,  instrumentos  e  coral  de vozes,  encantavam a população.  O luxo,  requinte, 

aromas  e  glamour simbolizam  a  festa  e  a  celebração  da  santidade  negra  do  São 

Benedito.   

A partir das imagens, quase se percebem a cidade, os cheiros de canela, biscoitos 

assados, frutos tropicais que circundavam os ares da festa. Era uma ambiência repleta de 

encanto,  plasticidade,  ritual  e magia.  Certamente,  esses sentidos eram aguçados pela 

comida e bebida regionais. A primeira incursão das mulheres no cenário do ritual de 

ofertório para os santos realizava com fartura da bebida afrodisíaca  kanjinjin, iguarias 

típicas regionais, cânticos, rituais na missa-afro católica de São Benedito. Nesta missa, 

os corpos festejavam a reverência aos santos num banquete com traços carnavalescos 

regido pela alegria, compaixão e devoção. Percebe-se, nas imponentes participações das 

mulheres do Chorado, a exaltação dos corpos femininos, carregando cestos de comida 

nas mãos, garrafas de  kanjinjin na cabeça, em direcção ao altar onde se encontram o 

padre, autoridades, coral afro denominado  Consciência negra e músicos (Foto 2). As 
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vestes litúrgicas do sacerdote, músicos e coral feminino, tinham decoração afro. Nesse 

cenário,  a  apresentação  do banquete  celebra  sempre  a  vitória,  é  uma propriedade 

característica da sua natureza. O triunfo do banquete é universal, é o triunfo da vida 

sobre a morte (…) O corpo vitorioso absorve o corpo vencido e se renova (BAKHTIN, 

2008, p. 247).

Na parte do desfecho da missa afro-brasileira de São Benedito, as dançantes do 

Chorado  exibem  habilidades  e  destrezas  com  as  garrafas  de  kanjinjin na  cabeça 

acompanhadas pelas diversas cantorias das mulheres, do Coral e ritmos produzidos pelo 

tambor,  violão  e,  ainda,  instrumentos  eletrónicos  modernos.  Uma  efervescente 

animação contagiava o público, pois, as músicas cantadas retratavam temáticas variadas 

sobre  o  quotidiano,  a  etnia  negra,  a  escravidão,  o  amor,  a  religião,  a  umbigada98, 

elementos  da  natureza,  animais,  pessoas,  e  outros  temas.  Os  festejos  eclesiásticos 

pareciam uma comemoração profana (Foto 3). A celebração de São Benedito representa 

à vida do corpo, da terra, da natureza, do cosmos,  onde impera o  princípio da vida 

material  e  corporal  imagens  do  corpo,  da  bebida,  da  comida,  da  satisfação,  de  

necessidades naturais, e de vida sexual (BAKHTIN, 2008). E a bebida kanjinjin figura 

como símbolo da potência e excitação sexual dos desejos da carne. 

Diante do exposto, questiona-se: como é a simbologia actual do corpo Chorado? 

No decurso dos anos,  as representações99 do corpo feminino,  na dança do  Chorado, 

revelam peculiaridades  históricas  e  culturais  implícitas  na vida social  do povo vila-

belense.  Como  vimos,  no  século  XXI,  a  representação  do  corpo  feminino  ganhou 

destaque  ao  ser  incluída  na  liturgia  da  festividade  de  São Benedito.  Hoje,  a  dança 

representa  um  mixto  de  sensualidade,  devoção  e  atracção,  o  corpo  das  mulheres 

enaltece  o  mundo  sagrado,  espiritual,  divino  e,  simultaneamente,  o  mundo  profano, 

carnal e terreno. Esse pensamento está contido no princípio da vida material e corporal, 

enunciado por Bakhtin (2008), em que o “alto” e o “baixo” possuem aí um sentido  

98  O autor considera que a palavra umbigada tem origem portuguesa, contudo, resgata aspectos da cultura afro. O termo refere-se às 
danças de rodas trazidas pelos escravos bantos da Angola ( LIMA, 2000).
99

 Representação  consiste  num  termo  interpretativo  da  corporeidade,  culturas  e  sociedades.  Na  abordagem  construtivista,  a 
representação  designa  significados  sobre  as  coisas,  pessoas,  acontecimentos  existentes  no  mundo  através  da  linguagem.  Esta 
abordagem possui um carácter público e social, onde as coisas não significam: nós construímos significados sobre elas, utilizando 
sistemas representacionais - conceitos e signos, portanto, as práticas  simbólicas  são produzidas pela representação, significado e 
linguagem (HALL apud CUNHA, 2008, p.160). Nesse entendimento,  representação é concebida como uma prática dos actores 
sociais que usa as funções simbólicas dos objectos materiais, e os seus efeitos, para atribuir-lhes significado. Portanto o significado 
é produzido ou construído socialmente e não simplesmente encontrado. 
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absoluta e rigorosamente tipográfico. O “alto” é o céu; o “baixo” é a terra; a terra é o  

princípio  de  absorção  (o  túmulo,  o  ventre)  e,  ao  mesmo  tempo,  de  nascimento  e  

ressurreição (o seio materno) (BAKHTIN, 2008, p.18). 

Evidencia-se  que  a  instituição  da  missa  afro-brasileira  de  São  Benedito 

propiciou a consagração do corpo das mulheres do  Chorado em entidade sagrada, em 

verdadeiras deusas do ritual religioso católico. Posição célebre e nobre foi alçada pelas 

protagonistas da festança nesse panorama. Nas apresentações, a corporeidade feminina 

augurava  uma  vertente  dionisíaca  reportada  pela  elegância,  gestualidade  efusiva, 

movimentos de requebros das ancas, giros em várias direcções e planos executados com 

sensualidade  pelas  dançantes,  autênticas  malabaristas  do  kanjinjin.  No  decurso  dos 

movimentos a dança transmutava-se em jogo de mulheres, onde imperava a diversão e a 

brincadeira.  Trata-se de um espectáculo ímpar cheio de vigor e beleza.  As mulheres 

idosas pareciam jovens donzelas as quais  despertavam imensa admiração do público 

pela fascinante agilidade e destreza dos movimentos do corpo (Foto 3).      

No  entanto,  com  relação  ao  evento  da  apresentação  pública  da  dança  do 

Chorado na festa datado no ano de 1986, constata-se uma transformação vertiginosa 

infligida sobre a dança nos últimos trinta anos. Mas, este acontecimento instiga alguns 

questionamentos:  qual  foi  o  percurso  acometido  no  corpo,  e  pela  dança,  em  sua 

trajectória histórica vila-belense? Como era simbolizada a corporeidade das mulheres 

em  outras  épocas?  Que  revelações  fazem  sobre  o  corpo,  a  indumentária,  o 

embelezamento?  Paulatinamente,  as  mudanças  nas  tradições  se  processaram  por 

intermédio  das  intervenções  políticas  e  comunitárias.  Em  períodos  anteriores, 

precisamente nos anos 90, época efervescente da consolidação da democracia brasileira 

e do capitalismo global, a imagem dos corpos dançantes apresentava-se mais estilizada 

pela estética africana, os semblantes das faces, as posturas, a gestualidade, esboçavam 

expressividades  de alegria,  brio  e  vitalidade.  O grupo de  mulheres  do  Chorado era 

relativamente pequeno, em torno de doze mulheres integravam o grupo (Fotos 4 e 5), 

em época mais remota, na década de 80, as mulheres tinham uma vida mais penosa, a 

corporeidade mostrava-se mais introspectiva, menos expressividade de alegria, vigor e 

altivez, provavelmente resultante, dentre inúmeros factores, dos processos de repressão 

e aviltamento proveniente das instâncias política, histórico, social, cultural, mediático, e 
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outros factores, associados ao preconceito, raça, pobreza, género presente na sociedade 

brasileira (Foto 6).

 Os processos de aviltamento deixam marcas indeléveis na mulher. Afinal, no 

país,  a  imagem  da  mulher  negra  foi  historicamente  construída  e  solidificada  nas 

ramificações  sociais  sob  os  estereótipos  de  inferioridade,  submissão,  depreciação, 

ignorância, fealdade, pobreza e exclusão. Na educação literária infanto-juvenil enfatiza-

se a simbologia dos personagens negros, a visão estereotipada do branco relacionada a 

ideia  de  paz,  de  pureza,  de  alegria100 em  contraposição,  ao  preto  que  simboliza  a 

angústia,  a  solidão,  a  tristeza.  Na  obra  do  escritor  Ziraldo,  o  personagem  menino 

marron pensava e descobria: o preto é a escuridão, o olho fechado; você não vê nada.  

O branco é o olho aberto, é a luz! (PINTO, 1986, p.29).

Na  literatura  brasileira,  Sousa  (2005)  destacava  que,  durante  séculos,  a 

representação das personagens negras apresentou desqualificações constantes referentes 

ao  corpo  e  à  sensualidade  feminina,  simbolizadas  pela  pigmentação  da  cor  negra 

designativos  do  mal,  desgraça,  perdição,  morte  e  diabo  referidas  como  marcas  do 

imaginário racista, preconceituoso e estereótipos alusivos à imagem da mulher negra. A 

autora compartilha com as ideias de Oliveira (2005): 

“A  escuridão,  a  sombra,  a  cor  negra  têm  sido  consideradas 
representações simbólicas do mal, da desgraça, da perdição e da morte 
e, se o diabo é visto como o mal e associado aos negros, temos uma 
interpretação que reforça a raiz profunda de um imaginário racista e 
preconceituoso. A universalidade do arquétipo101 do mal, associado à 
escuridão e ao negrume, se configura como a base dos estereótipos 
relacionados  às  personagens  negras”  (OLIVEIRA  apud  SOUSA, 
2005, p.186). 

Em Vila Bela, a dança do Chorado dignificou a visibilidade corporal sacralizada 

das mulheres negras no espaço da festança. Essas mulheres e seus corpos tornaram-se 

protagonistas  de  novo  enredo  histórico.  Neste  contexto,  vislumbra-se  uma  vertente 

turística de projecção da cultura negra e da cidade, iniciada nos idos de oitenta, ao qual 

destaca uma representação positiva da corporeidade das mulheres negras do  Chorado 

nas exibições dos rituais litúrgicos da Festa de São Benedito. 

100 Ver livro  O Menino Marrom do famoso cartunista e escritor infanto-juvenil brasileiro conhecido popularmente como Ziraldo 
(1986). 
101 Conforme o autor,  arquétipo é uma estrutura inata que permite  a um conteúdo se exprimir  em imagens (OLIVEIRA apud 
SOUSA, 2005, p.186).
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Na  comunidade  vila-belense,  em  diferentes  épocas,  as  formas  físicas  das 

mulheres  estavam  profundamente  relacionadas  com  a  festa,  espaço  marcado  pelo 

triunfo  do  comer,  do trabalho,  da  alegria,  acontecimento  social.  O  corpo e  a  festa 

representavam  uma  simbiose,  uma  necessidade  essencial  oriunda  da  celebração,  de 

renovação da vida, da colectividade presente na civilização humana. Assim, os corpos 

grandes  e  de  ancas  arredondadas,  largas,  das  dançantes  do  Chorado, representam a 

simbologia do exagero, de exuberância, de fertilidade, de profusão, (…) a abundância e  

a universalidade determinam por sua vez o carácter alegre e festivo (…) referentes á 

vida material e corporal (…) O princípio material e corporal é o princípio da festa, do 

banquete,  da  alegria,  da  “festança”  (BAKHTIN,  2008,  p.18).  É  no  corpo  e  na 

alimentação  que  se  exprimem nitidamente  os  exageros  e  as  hibérboles  (BAKHTIN, 

2008).

A  maioria  dos  corpos  das  mulheres  negras  e  mestiças  indígenas  ostentava 

naturalidade,  feminilidade  e  originalidade.  Elas  apresentavam  silhuetas  avantajadas, 

seios  fartos,  barrigas  protuberantes,  cinturas  assimétricas,  ancas  largas,  braços 

volumosos, muitas esboçavam traços resultantes da maternidade exercida, da idade, das 

marcas de trajectórias da vida corpórea, estética e profissional de mulheres laboriosas, 

progenitoras, “multifuncionais” e, porém, graciosas da comunidade guaporense, (Fotos 

2  e  3). Em outros  períodos,  as  mulheres  exibiam corpos  menos  volumosos,  braços 

fortes, ancas largas, cinturas modeladas de uma corporeidade estética natural (Fotos 4 e 

5).  Na maioria,  as  mulheres  de meia-idade  exibiam estruturas  físicas  abundantes  de 

contornos  grandes,  amplos  seios,  barrigas  salientes,  braços  fortes,  ancas  volumosas, 

pernas arredondadas e costas largas, em contraste com uma dançante idosa com corpo 

esguio.  Essa  dançante  mostrava  sinais  visíveis  de  envelhecimento,  fios  de  cabelos 

grizalhos reluzentes  no topo da cabeça e marcas  evidentes de enrugamento na pele. 

Hoje, a interlocutora Maria Antônia Gomes, uma senhora idosa nonagenária, que, em 

1986, tinha aproximadamente sessenta e oito anos de idade, era a única dançante de 

composição franzina, conforme (Foto 6). 

Ressalta-se que, no domínio da Festa de São Benedito, o corpo apresentado em 

exagero e em abundância  é visto como algo positivo,  esplêndido e infinitivo.  É um 

corpo de  trabalho,  de  produção,  de  reprodução.  O físico  natural,  adiposo,  negro  e 
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desproporcional sobrepõe-se  ao  físico  artificial,  musculoso,  bronzeado  e esbelto, 

exacerbado pelos média, pois, na prática religiosa vila-belense, considera-se a exortação 

do supremo emanado pelo consumo de alimentos, alegria, comunhão e aliança com o 

outro no culto ao divino.

Outras  características  associadas  referem-se aos  hábitos,  moda e  adornos das 

mulheres  do  Chorado  presentes  na festividade  vila-belense.  Segundo Mauss  (1974), 

cada  sociedade  tem  hábitos  que  lhes  são  próprios.  Esses  “hábitos”  variam  não  

simplesmente com os indivíduos e suas imitações, mas, sobretudo, com as sociedades,  

as educações, as conveniências e as modas, com os prestígios (MAUSS, 1974, pp.213- 

214). Os adornos corporais, os hábitos eram criações, recursos vastamente utilizados no 

ano  de  2008,  inscrevendo  o  visagismo  e  embelezamento  do  corpo  como  práticas 

comumente empregadas pelas dançantes. Nesta perspectiva, em seus braços, pescoços e 

orelhas,  utilizavam  inúmeros  balangandãs,  acessórios  diversos  constituídos  pelos 

brincos,  colares  e  pulseiras.  Esses  balangandãs  possuíam  arranjos  indicativos  da 

variedade de materiais plásticos, metais, conchas, pedras, etc, cuja utilidade serviria de 

enfeite do corpo. Os longos vestidos de malha, com estamparia vibrante e coloração 

forte, eram a sublimação da  moda-afro das mulheres do  Chorado na festança de São 

Benedito. O corpo, cabelos, adereços e vestuário, simbolizam um importante signo da 

linguagem  corporal,  a  roupa,  sobretudo,  comunica  informalidade  e  estatuto  social 

(BARTHES apud CUNHA, 2008, p. 162).

Inúmeros  apetrechos  de  embelezamento  corporal  são,  ainda,  evidenciados  na 

dança. Havia nos pescoços imensos colares, pulseiras nos braços, estilos diversos de 

cabelos  trançados,  de  dimensões  variadas,  curtos,  compridos,  com  tiras  de  tecidos 

coloridos amarradas, na cabeça, sobre a testa. Especial atenção para uma parte do corpo, 

os pés, desprotegidos e descalços, tornaram-se intencionalmente visíveis na época para, 

desse  modo,  melhor  os  relacionar  ao  passado  escravocrata.  Os  corpos  apareciam 

devidamente  encobertos  pelos  longos  vestidos  estampados,  decotes  circunspectos  e 

enfeites  e acessórios afros (Fotos 2 e 3) instigando sugestões,  sujeições  de segredo, 

provocação, mistério e respeito. Revela-se notável a ausência de apelos libidinosos e 

eróticos provenientes da corporeidade das mulheres do Chorado. A sensualidade estava 

restrita  às  poses  femininas,  a  gestualidade,  a  coreografia  e  movimentos  corporais 
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delicados das dançantes. No espaço da festa, vicejava a conciliação do corpo feminino 

encoberto e esculpido como objecto de sacralidade, sensualidade e espectáculo.

Porém, na década de 90, emergia,  com exuberância,  uma nova linguagem. O 

vestuário  indicava  uma  moda  com  características  mais  modernas  nos  vestidos 

estampados  com cores  fortes  em estilo  africano,  lenços  amarrados  na testa,  decotes 

comportados, trespassados em bipolaridade das tonalidades de cores, clara e escura. Na 

estamparia  exibia-se a  intenção de prefigurar  o  vestuário,  a  identificação  da cultura 

negra. Havia a presença de modelo sofisticado e popularizado no uso da saia colorida de 

tecido chita. No país, esse tecido, tipo chita, é comumente utilizado como referência de 

identificação de regionalismo e brasilidade (Fotos 4 e 5). Em 1986, a imagem corpórea 

das dançantes do  Chorado evidenciava uma comunicação de discrição e simplicidade 

explícitos nos gestos, posturas, na indumentária dos vestidos medianos com estamparias 

e babados, nas sandálias personalizadas, o todo acompanhado pelo músico da cidade 

que entoava um ritmo do violão. 

Naquela época havia predominância na festa da mulher negra com tonalidade da 

pele escura, ébano (Foto 6). Cabelos crespos e lanosos marcavam a identidade negra das 

mulheres,  como  enfatiza  Lody  (2004),  na  “história  da  afro-descendente  o  cabelo  

representa  um elo  de  ancestralidade  com os  povos  africanos.  Está  no  cabelo  uma  

energia estética que se une aos valores morais, éticos, sociais, religiosos e culturais” 

(LODY,  2004). Eram  praticamente  inexistentes,  então,  os  adornos  revelando  a 

despreocupação das mulheres com relação ao embelezamento do corpo, provavelmente 

decorrente da condição financeira e social.

Ao confrontar os dois momentos, registados pela imagem fotográfica, o visual 

retratado,  em  1986  desperta  atenção.  Figurino,  cabelos  e  imagem  comunicam 

simplicidade, carência e discrição das mulheres e a vida quotidiana da cidade. Era uma 

comunidade marcada pela pobreza e o isolamento. Quanto às vestimentas, este período 

esboça  roupas  confeccionadas  de  algodão,  abaixo  do  joelho,  em  corte  godê,  com 

estampas apagadas de tonalidade rosa e azul. Leves decotes, envoltos com babado e 

renda branca no acabamento, sem manga. Anágua, ou forro, compunham a parte interna 

do vestido. Cabelos crespos apresentavam-se milimetricamente aparados em tom preto, 

apenas  uma  presilha  assentava  sobre  o  pêlo  de  uma  dançante.  Este  símbolo  da 
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identidade negra, os cabelos, permanecia preservado, ao estilo natural, sem alisamentos, 

penteados especiais ou outros recursos de visagismo.

 Na cultura local, a indumentária não é um mero apetrecho estético, visual, mas, 

não  deixa  de  ser  um  importante  signo  de  linguagem,  elemento  comunicacional 

revelador da vivência no espaço público das mulheres, sociedade e cultura durante o 

espectáculo religioso da festividade de São Benedito. A moda e o corpo das mulheres 

do  Chorado  contam  histórias  do  povo  vila-belense.  Os  corpos  revelam  o  estado 

psicológico, estético, histórico, social e cultural e as suas simbologias. Nos primórdios 

da dança, as roupas eram apregoadas como sendo uma característica de simplicidade. 

Com o tempo, pelo contrário, ganharam uma sofisticação estética e visual acentuada 

decorrente do atractivo turístico, na década de oitenta, os vestidos curtos com estampas 

em tons apagados marcaram as apresentações públicas, depois, os vestidos longos, com 

tendência  africana,  dominaram  as  apresentações  corporais  da  dança  tornando-se 

símbolo de identidade negra e nuances da corporeidade das mulheres do Chorado.     

Na imagem, o retrato de mulheres negras, as dançantes do  Chorado, traduzia 

vivências  da  naturalidade,  recato  e  reserva  dos  gestos  efectuados,  das  posturas 

desenroladas, dos vestuários envergados e uma apresentação cênica improvisada.  No 

corpo, nenhum adereço alegórico se destacava nos membros, nas partes dos pés, nos 

braços, na cabeça, no pescoço e nas orelhas das mulheres. No rosto, por sua vez, não 

havia  sinais  de  maquilagem,  nem  outro  artifício  de  beleza.  Unhas  cortadas  e  sem 

pinturas estavam em relevo. Todas as mulheres compunham nos pés, suas sandálias de 

diferentes cores, estilos e gostos. 

 Nesse período, a festividade era de carácter incipiente, não existia a missa afro-

vila-belense,  ou mostras de especiarias  regionais  na dança,  ou,  ainda,  o emprego de 

garrafas  de  bebida  afrodisíaca  kanjinjin na  cabeça  das  mulheres,  como  vigorosos 

atractivos promocionais da cultura negra do  Chorado.  Os corpos embalavam-se pela 

percussão feita  sobre a  cadeira,  a mesa  e  a viola.  Ao mesmo tempo,  as roupas das 

mulheres não enunciavam uma conotação da cultura africana. Pelo contrário, os trajes 

representavam o quotidiano das pessoas comuns e promovia, antes, uma proximidade 

física entre as dançantes e o público na praça, lugar simbólico da cidade assemelhado às 

residências, portanto, o visual era simples e comum como o lugar referenciado (Foto 6). 
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Com relação ao cenário da festa, este era, ainda, marcado pela ambiência amadora e 

comunitária da dança do Chorado no espaço deficitário de infra-estrutura na cidade. A 

aglomeração da plateia, debaixo das árvores, e o posicionamento das pessoas em pé, 

sobre a  calçada,  revelava  algumas das  deficiências  observáveis  nos poucos  recursos 

utilizados na realização do evento cultural e turístico.      

 Hoje,  a  sociedade viceja  e  consagra a  notoriedade  dos  prestimosos  afazeres 

sócio-culturais  das  mulheres.  Durante  a  década  de  90,  na  urbe  vila-belense,  era 

percebida  a  visibilidade  e  as  mudanças  consideráveis  das  representações  dos corpos 

femininos caracterizada na dança do Chorado, onde a corporeidade não simbolizava o 

passado de simplicidade, amadorismo das décadas anteriores e nem o requinte dos anos 

vindouros.  O improviso, a descontração e a participação comunitária, revelavam-se na 

imagem da dança do ano de 1995, em particular, quando uma festeira com roupa singela 

coloca  uma garrafa  de  sidra  na cabeça,  descalça,  entra  descontraidamente  na  dança 

(Foto  4).  Neste  momento  mais  recente,  devido  ao  nível  de  aprimoramento,  do 

espectáculo festivo, esse acto seria impraticável.

 Dona Lídia, famosa dançarina do Chorado, destacava-se pelos primorosos dotes 

artísticos de carisma,  expressividade e habilidade corporal,  com a garrafa  na cabeça 

durante a apresentação sendo, também, uma pessoa detentora de valores humanitários 

muito valorizados pela comunidade local (Foto 5).  

A pluralidade  marcou  este  período  histórico.  Esta  fase  mais  democrática  de 

participação na dança, onde as mulheres de diversas tonalidades de pele e faixas etárias 

participavam na dança, denota maior interesse dos jovens pelo património cultural da 

dança.  Segundo  relatos  dos  interlocutores,  quanto  aos  traços  étnicos  do  corpo,  as 

mulheres negras e mestiças integravam o Grupo do Chorado, mas eram predominantes 

as  mulheres  de  etnia  negra  (Fotos  4  e  5).  Num cenário  da  praça,  ainda  persistia  a 

precariedade  de  infra-estrutura  ao  turismo,  observada,  por  exemplo,  pela  falta  de 

cobertura  para  protecção  solar,  de  uma  acomodação  apropriada  do  público  onde 

imperava o desconforto dos moradores, dos visitantes, e escassez de arquibancadas. Por 

sua vez, na  Festa de São Benedito, a participação de políticos não constituía parte do 

repertório de apresentação da dança. 
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 Nessa celebração surge, aliás, uma característica anómala e marcante da dança. 

Esta refere-se à participação masculina dos políticos regionais no jogo do lenço, onde 

esses  personagens  eram  laçados  pelos  lenços  das  dançantes,  tendo  a  obrigação  de 

percorrer uma pequena distância movimentando-se ao ritmo da música, juntamente com 

a dançante, de modo a introduzir a bebida do  kanjinjin na cena da dança. As bebidas 

eram deixadas no solo. E os políticos regressavam ao púlpito, depois, paulatinamente, 

as mulheres colocavam as bebidas na cabeça e davam um espectáculo de dança. Este 

momento  era  bastante  aguardado  pelo  público,  pois  causava  risos,  chacotas  e 

constrangimentos aos parlamentares (Foto 3).  

Na ocasião da pesquisa, o  Grupo do Chorado, era constituído pelas mulheres 

adultas,  idosas  e  homens  da  comunidade.  Muitas  delas  eram senhoras,  mães,  avós 

representantes das categorias sociais: donas de casa, detentoras da afro-descendência, 

desempenhando  activamente  suas  funções  na  comunidade  como  benzedeiras, 

curandeiras e parteiras. Outras mulheres, entretanto, exerciam os ofícios de estudantes e 

profissionais  liberais.  Mulheres negras e mestiças compunham o segmento étnico da 

dança. Contudo, predominava a representação do corpo feminino enquanto identificação 

negra. O grupo está, agora, organizado em forma de associação jurídica. Anualmente, as 

vinte  e  uma  mulheres  apresentam-se  na  Festa  de  São  Benedito.  São  pessoas 

pertencentes à faixa etária de quarenta a setenta anos.

No cenário actual, a rua tornou-se palco de um espectáculo do corpo e da cultura 

negra  vila-belense.  A  festa  religiosa  promoveu  uma  inclusão  simbólica  e  real das 

mulheres afro-descendentes. Todos os anos, apesar das dificuldades, verifica-se que a 

quantidade  de  público  aumenta  significativamente.  Entretanto,  a  cidade  apresenta 

considerável  deficiência  de  infra-estruturas  nos  sectores  de  comércio,  serviços, 

hotelaria, transportes e turismo, entre outros. Alguns avanços relativos à cidade foram 

conseguidos, como: preservação dos patrimónios culturais  e acervos,  organização do 

evento  da  festança:  espectáculo  pirotécnico,  montagem  de  arquibancadas,  cadeiras, 

tendas,  para  cobertura  na  missa  afro.  Na berlinda,  adormecem as  políticas  públicas 

voltadas para a cultura afro-brasileira102, porque “Um factor maior da cultura brasileira  

é a ausência de políticas  públicas culturais  sobre a cultura afro-descendente  como  

102 Ver outras produções sobre Cultura afro-brasileira (CUNHA JR, 2001, 2005; GOMES, 2001; MUNANGA, 2004).

134



também  a  aplicação  de  políticas  públicas  urbanas  e  ambientais  voltados  para  os  

territórios de maioria afro-descendente”(CUNHA JR, 2007, p.84). 

São,  ainda,  inúmeros  os  desafios  do  povo  vila-belense.  A  transformação  da 

cidade, como uma referência turística, é um sonho auspícioso. Mas, esse povo é mestre 

na luta histórica traçada pelo ostracismo, adversidade e infortúnios. Na comunidade, as 

mulheres  e  seus  corpos  tornaram-se  divas  da  Festa  de  São  Benedito.  Elas  são 

representações vivas dos paradoxos da realidade brasileira. No entanto, resta percorrer 

um longo caminho para a promoção do desenvolvimento socioeconómico da população. 

O engenho, persistência e liderança feminina são exemplos de caminhada.      

  Foto 4: Dança do Chorado na Festa de São Benedito (1995).

Crédito:  OLIVEIRA,  Otmar.  Legenda:  BAPTISTELLA, Rosana, Vila  Bela da Santíssima Trindade-  Mato  
Grosso (Brasil).

Foto 5: Dança do Chorado na Festa de São Benedito(1997).

Crédito: BAPTISTELLA, Rosana, Vila Bela da Santíssima Trindade- Mato Grosso (Brasil)
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                Em diferentes épocas, a representação do corpo das mulheres, as dançantes do 

Chorado revela um sistema de signos e significados desde a indumentária,  imagem, 

estrutura corporal, aparência física, componente étnica, cenário da festa, decorrentes da 

evolução  cronológica  e  histórica  da  dança,  no  espaço  religioso  da  Festa  de  São 

Benedito, e apresentado através do registo fotográfico e audiovisual. Neste contexto, a 

imagem constituiu  um documento,  um suporte  válido  de análise  da representação  e 

autenticação histórica, social, identitária e cultural. 

Foto 6: Dança do Chorado na Festa de São Benedito (1986).

 

Crédito: Arquivo pessoal Betânia Veloso Silva, Vila Bela da Santíssima Trindade- Mato Grosso (Brasil).
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Os depoimentos e factos também são componentes relevantes da representação. 

Segundo os interlocutores, a dança do Chorado revela significância corporal em vários 

âmbitos de actuação na comunidade vila-belense: a dança acontece no âmbito societal, 

como cimento de um corpo social, promotor da união e coesão comunitária e familiar; 

na esfera política, refere-se ao “poder político da mulher” em que a dança representaria 

habilidades  femininas  de  lideranças  familiares  e  política  na  cidade,  equivalentes  ao 

poder mítico e político emblemático da guerreira “Teresa de Benguela”; 

“É o que os mantêm unidos e coesos e, também, faz com que os vila-
belenses  que  foram  residir  em  outros  estados  retornem,  mesmo  
quando a maioria de suas famílias morreu. Além de tudo, o Chorado 
representa habilidades das mulheres vila-belenses em se manterem na  
liderança das famílias e da política na cidade” (Depoimento de Maria 
Aparecida Matos, Pesquisadora, 2010).

 No âmbito identitário, a dança de preto tem mesclado “movimento”, “ritmo” e 

“musicalidade  da  umbigada”  constituindo  um  signo  de  “suma  importância” na 

“espacialidade  negra” de  afirmação  da  identidade  étnica  negra.  Nessa  prática,  as 

mulheres possuem espaço de livre acesso ao desejo e manifestação:

“O Chorado é uma dança de preto, ou seja, de mulheres negras que  
tem  misturado  hoje  em  dia  movimento,  ritmo  e  musicalidade  da 
umbigada.  Ela é de suma importância para a comunidade de Vila  
Bela, na medida em que ela constitui uma espacialidade negra em  
que  se  afirma  a  identidade  da  negra  vila-belense.  É  um espaço 
feminino em que as mulheres não são interditadas no seu desejo e  
manifestação (Depoimento  de  Acildo  Leite  da  Silva,  Pesquisador, 
2009). 

O  corpo,  como  meio  político  de  libertação,  significou  tabu  na  sociedade. 

Historicamente,  a  dança  representa  a  corporeidade  feminina,  em  sua  expressão  de 

“sedução”,  “desejo”,  “manifestação”,  feminilidade,  “beleza”  e  “sexualidade103”.  As 

letras das músicas, os passos, os requebros corporais também exibem sensualidade, mas, 

a bebida, especificamente, o  kanjinjin, a aguardente afrodisíaca, embriaga a carne, os 

sentidos, retratando o corpo dionisíaco, como objecto carnal de sedução:   

“No período da colónia,  e  até  1930,  o  Chorado era dançado por  
poucas mulheres, ele foi tabu porque era usado como meio político de  
libertação, é claro que isso tinha a ver com a sexualidade e beleza da 
mulher vila-belense.  O que as mais velhas contavam é que muitas  

103 Na sociedade contemporânea refere-se a questão do género.
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moças  de  famílias  não  dançavam  o  Chorado,  mas,  para  elas,  o  
Chorado,  era  a  invocação  do  poder  político  da  mulher,  tão  bem  
defendido por Tereza de Benguela. Os elementos de sedução são os  
requebros, os versos construídos de forma repentista, a bebidas que,  
em si,  já deixa excitado qualquer  um que beba.  Todas as  letras  e  
passos  do  Chorado  chama  a  sedução”  (Depoimento  de  Maria 
Aparecida Matos, Pesquisadora, 2010).

A  cultura  institui  a  educação,  através  do  corpo  e  sua  sensualidade.  O 

antropólogo Marcel Mauss, em seu texto sobre as técnicas corporais (1974), salienta 

que cada cultura realiza ensinamentos aos seus membros sobre as maneiras específicas 

do  uso  do  corpo:  todos  os  seres  humanos  têm  necessidades  comuns  de  sono, 

alimentação, movimentação, higiene etc., mas, cada sociedade, realiza essas actividades 

de modo singular. Em muitas sociedades, as pessoas adormecem sentadas, acocoradas, 

em redes, ou no lombo de um cavalo; os alimentos com seus ingredientes são servidos 

em determinados momentos e de diferentes maneiras;  assim,  uma vasta biografia de 

técnicas corporais é perpassada de geração em geração sobre a utilização do corpo em 

inúmeras actividades humanas como amamentar, andar, brincar, beber, sentar, vestir, 

comer, embelezar, cantar, dançar, etc., conforme os padrões de cada cultura (MAUSS, 

1974, pp.223-230).

5.2. Corpo Chorado: Palco de Sedução, Devoção e Espectáculo

Esta  investigação  sobre  o  corpo  Chorado fundamentou-se  na  abordagem 

antropológica,  histórica e cultural,  pois esta trajectória científica,  por nós construída, 

sublinha com mais pertinência as descobertas, os meandros e os significados do corpo 

na  dança  Chorado e  a  sua  relação  com  o  projecto  idealizado  de  desenvolvimento 

turístico em Vila Bela.  Neste contexto,  a  manifestação  do  Chorado é  compreendida 

como  linguagem corporal  das  mulheres,  expressão,  comunicação  e  texto  simbólico, 

portadora  de  significados  amplos  e  complexos,  externado  pela  ideia  postulada  de 

Marcel Mauss referente ao fenómeno social total, possuindo implicações nos segmentos 

socioeconómico, cultural, histórico e ambiental da comunidade vila-belense.

 Assinala-se que, a essência do corpo  Chorado está centrada na sensualidade, 

devoção e espectacularização da cultura negra vila-belense, na visão cósmica de mundo, 
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onde  o  corpo  reflecte  o  poder  feminino  do  corpo-sedução,  corpo-discurso,  corpo-

místico e corpo-linguagem revestido do “poema de gestos que espalham no espaço”, 

conforme  sugere (SIBONY, 1998).  A linguagem corporal  da dança  remete  a  esfera 

simbólica  e  histórica  expressas  na  gestualidade,  nos  movimentos,  nas  posturas,  nos 

alimentos, nas indumentárias, em todas essas designações culturais que representam a 

vilabanidade,  ou seja,  o modo peculiar  de vivência  do povo vila-belense inscrito  no 

corpo e nas suas práticas culturais. Segundo Merleau- Ponty: 

“O corpo é o lugar onde a transcendência do sujeito articula-se com o 
mundo (...).  O homem é ambiguidade,  nele estão presentes os dois 
mundos -  o mundo do corpo e o mundo do espírito,  numa tensão 
dialética,  sendo,  ao  mesmo  tempo,  interioridade  e  exterioridade, 
sujeito e objecto, corpo e espírito, natureza e cultura, num movimento 
que é a própria vida e o tecido da história” (MERLEAU-PONTY apud 
GONÇALVES, 1994, p.65).

Percebemos  que  a  representação  do  “corpo  vivido” na  dança  do  Chorado 

apresenta uma mudança significativa quanto à conotação simbólica,  comunicacional, 

icónica e identitária ocasionado no decorrer do tempo, conforme registos fotográficos 

(fotos 2,3,4,5 e 6). Actualmente, a dança do  Chorado expressa a simbologia religiosa 

dos  rituais,  cantos  e  emblemas  na  festa  negra  de  São  Benedito.  O  processo  de 

transformação do corpo na dança foi, sistematicamente, construído e reinventado pela 

esfera social, histórica e cultural, como tentativa de salvação da festa religiosa, práticas 

culturais, valorização cultural, e visibilidade turística da cidade. 

No passado longínquo, como é conhecido, a dança era praticada pelas mulheres 

escravas, negras. Até à decada de 70, esteve cultuada pelas anónimas cozinheiras da 

festança e, actualmente, pelas mulheres negras e mestiças, transformadas em divas do 

kanjinjin, na  Festa de São Benedito. Na sociedade contemporânea de Vila Bela, essa 

manifestação cultural representa inúmeros significados impregnados no corpo feminino, 

na festa religiosa e identidade negra. A percepção da festa encontra-se permeada pelos 

aromas, paladares e sonoridades dos quais sobressaem o luxo, o colorido africano e o 

requinte generoso dos corpos volumosos das mulheres de meia-idade e das anciãs. Esses 

corpos  femininos,  centro  da  festa,  esbanjam  grandiosidade,  gracejo  e  fartura  num 

espectáculo sagrado da santidade negra.   
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No tempo da colonização portuguesa, período este de surgimento da dança do 

Chorado,  a  corporeidade  das  mulheres  era  representada  pelas  características  físicas, 

simbólica  da  mulher  negra,  escrava,  cuja,  marcas  da  existência  eram regidas  pelos 

padrões de submissão, repressão, servidão e atributos de sensualidade. Naquela época, 

dançava-se com um propósito  meticuloso e  estratégico da técnica,  discurso corporal 

como meio de libertação dos entes queridos. Ao longo dos anos, a corporeidade e as 

tradições  ganharam novos  sentidos  e  modulações,  questiona-se:  que  acontecimentos 

históricos sucederam no processo de ressignificação das práticas culturais - danças e 

festa  na  cidade?  Como  foi  realizada  a  inserção  da  dança  na  festa  religiosa  de  São 

Benedito? 

Como vimos,  anteriormente,  o  processo de ressignificação  das  tradições,  das 

danças, festa e corporeidade,  teve influência da  média,  do turismo, das intervenções 

políticas  e  comunitárias.  Propositadamente,  o  calendário  da  festa  foi  alterado  para 

viabilizar o turismo na cidade, as festividades que eram realizadas entre os meses de 

Setembro e Outubro, mas, por intermédio de um decreto-lei sancionado pelo Prefeito 

Tito Profeta da Cruz, houve a promulgação e mudança do calendário oficial da festa 

para  o  mês  de  Julho  -  que  permanece  até  hoje  -  com a  finalidade  de  obter  maior 

participação de ex-moradores vila-belenses que residiam em outras cidades brasileiras e, 

também, para captação de turistas na região. Nessa linha de pensamento, foram criadas 

as instituições:  Instituto Teresa de Benguela, Associação do Chorado e Congo com o 

fim de preservação da cultura local.

 Nessa ocasião, já se evidenciava a busca exasperada pela projecção turística da 

cultura,  da  dança  e  da  cidade.  O poder  político  era  intenso  sobre  a  ordenação  das 

práticas  culturais,  especificamente,  das  danças  negras.  No  intuito  de  divulgação  da 

cidade  no  cenário  do  turismo  internacional,  o  Prefeito  vigente  agendou  uma 

apresentação dos dançantes a um grupo de turistas japoneses. Contudo, a tentativa fora 

inviável. Assim, em consequência dessa situação, houve a destituição do Rei do Congo 

e nomeação de outra pessoa, Sr. Joaquim Fernandes Leite, que realizou a apresentação e 

permaneceu por um longo período no comando da dança do Congo até a sua morte. 

Historicamente, Vila Bela, alcunhada de “cidade de pretos”, significou uma urbe 

esquecida,  desprezada  e  pouco  desenvolvida.  No  período  colonial,  as  festividades 
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negras sempre foram objectos de repressão. No século XX, nas décadas de 50 e 70, com 

a  chegada  da  imigração,  surgiu  um movimento  de  repulsa  pela  cultura  negra  vila-

belense, verificaram-se conflitos, e um choque ideológico-religioso entre os imigrantes 

possuidores  de  práticas  religiosas  protestantes  como,  por  exemplo,  as  doutrinas  das 

Igrejas evangélicas Assembléia de Deus e Cristã do Brasil, por um lado, e os devotos do 

sincretismo-católico na cidade104, por outro. Neste quadro de oposições e de confrontos, 

a  bela  vila  foi  considerada  um  lugar  de  feitiçaria  e  macumbaria.  A  tradição  das 

procissões,  as  cantorias,  as  danças  cultuadas  pela  comunidade  afro  vila-belense, 

assustava os forasteiros. Então, a cultura negra foi novamente vista como algo negativo, 

pecaminoso, impuro e demoníaco. Muitas danças negras, santidades e rituais, praticadas 

pela  população sucumbiram pelo abandono e  estigma quanto às tradições  ancestrais 

naquele momento. Portanto, a dança do  Chorado, também, atravessava um estado de 

agonia.  Certamente,  nestas  condições,  estes  factores  mostraram-se  determinantes  na 

busca da consolidação da cultura negra e melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

A dança estava em estado moribundo, mas, estrategicamente, ocorreu um ímpeto 

de vida.  Neste  sentido,  o turismo emergiu como perspectiva de uma potente  via  de 

valorização da cultura e desenvolvimento da cidade, um processo de ressignificação da 

festa,  do  corpo  na  dança,  desencadeado  na  década  de  80,  delineado  pela  liderança 

comunitária  e  política.  Novas  remodelações  incidiram  sobre  a  corporeidade  das 

mulheres,  religiosidade, tradições, representações,  perceptível na: inserção pública da 

corporeidade feminina negra na festa, padronização de vestuários, criação da missa afro, 

introdução do  kanjinjin e participação de políticos na dança. Esses factos perfilam-se 

em  “tradições  inventadas”  estabelecendo  referência  com  passado  histórico  uma 

continuidade bastante artificial. Essas tradições, conforme Hobsbawm (2008), (..)  são 

reações  a  situações  novas  que,  ou  assumem  a  forma  de  referência  a  situações 

anteriores,  ou  estabelecem  seu  próprio  passado  através  da  repetição  quase  que 

obrigatória.  (HOBSBAWM, 2008, p.10). Tudo indica que este fenómeno continuará 

ocorrendo nas tradições da cidade. 

A inventividade  das  tradições  concretizou-se  com a  associação  da  dança  do 

Chorado à festa religiosa de São Benedito. Essa intervenção marcou substancialmente a 

104 Depoimento do Sr. Benildes do Carmo da Silva “Nidé” (FRIEDLANDER, 2001). 
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consagração  das  mulheres  negras  guaporenses  no  espaço  do  sagrado.  Este  facto 

evidência  a  importância  das  festas  como  poderoso  instrumento  da  cultura,  história, 

controlo político e desenvolvimento turístico. Nos estudos de Bakhtin, sobre a cultura 

popular na Idade Média e no Renascimento, destaca-se a valorização das festividades, 

como elemento crucial para a vida social dos indíviduos, pois, “a festa é a categoria  

primeira  e  indestrutível  da  civilização  humana.  Ela  pode  empobrecer-se,  às  vezes  

mesmo degenerar, mas não pode apagar-se completamente” (BAKHTIN, 2008, p.240). 

Em  todas  as  culturas,  são,  deste  modo,  percebidos  os  traços,  os  matizes  e  as 

características singulares da festa. Esse fenómeno é observado na comunidade negra 

vila-belense, tornando-se componentes fundamentais da efervescência colectiva da festa 

negra vila-belense, marcados: nos corpos das dançantes, suas expressões, nos risos e 

sorrisos,  nas  danças,  na  religiosidade,  nos  banquetes,  na  fartura,  nos  excessos,  na 

bebedeira e em toda a exuberância. 

Foi  na  década  de  80,  observa-se,  que  começou  essa  enorme  transformação 

referente  aos  valores,  funções  e  significação  da  dança.  A  sua  sobrevivência  foi 

consolidada na integração da festa religiosa e no mito fundacional da cidade de pretos. 

A corporeidade feminina ganhou amplitude da rua, em sua maioria negra passa pela 

visualização do âmbito público, como espectáculo religioso e oficial de São Benedito. 

Esses  corpos  representavam  um  desbrotamento  para  a  contemplação  colectiva. 

Inicialmente, era um grupo pequeno, formado por um conjunto homogéneo, constituído 

de  mulheres  maduras  e  idosas  e  apresentando  corpos  maduros,  voluptuosos,  ancas, 

braços  e  pernas  fortes,  muitas  em  processo  de  envelhecimento.  Era  uma  dança 

predominante  de mulheres  de meia-idade.  Em cada período, as imagens evidenciam 

uma ressignificação do corpo, da dança, das tradições e da festa religiosa.

Vila  Bela  e  sua  riqueza  ambiental,  histórica  e  cultural,  é  um  importante 

representante do turismo cultural, pertencente à região do Vale Guaporé  105, contudo, 

sua  estruturação  ainda  carecia  de  planeamento  macro  estrutural.  O  turismo 

caracterizava-se pelo típico amadorismo. As apresentações das danças do  Chorado e 

105
 Na região do Vale do Guaporé, Araguaia e Xingu,  apresentam potencialidades excepcionais para o sector do Turismo em 

decorrência dos aspectos hídricos, flora, fauna, e históricos. A cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, Barra do Garças e São 
Félix do Araguaia, são municípios empreendedores de investimento no Turismo de base local. Do ponto de vista administrativo, o 
Estado de Mato Grosso ainda carece de planeamento macro estrutural, de longo prazo, proveniente do estudo das relações entre as 
condições  naturais, a cultura, o mercado e as políticas públicas definidas para o sector local ( MORENO & HIGA, 2005, p.194).
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Congo trazem  um  fluxo  maior  de  pessoas  nas  ruas,  supermercados,  comércio, 

superlotação dos hotéis, aumento da circulação de visitantes, transeuntes e transporte. 

Pontes e Lacerda era paliativo para essa situação. Esta localidade transformava-se em 

cidade-dormitório para as pessoas temporariamente destituídas de acomodação em Vila 

Bela.  Além  da  deficiência  de  infra-estrutura,  a  Secretaria  de  Turismo  Municipal 

desconhecia  o  número  exacto  de  turistas  existentes  na  alta  temporada.  Outra 

problemática  refere-se,  ainda,  à  ausência  de  política  de  ocupação,  pois,  durante  as 

festividades,  a  cidade  ficava  extremamente  movimentada,  uma  cidade-viva,  mas,  ao 

término do evento volta a ser uma cidade-fantasma. Diante da situação caótica, indaga-

se, qual seria a proposta estadual de turismo para cidade vila-belense, mediante as suas 

potencialidades?     

 Segundo, a política de desenvolvimento turístico, traçada para o Estado mato-

grossense, no documento “Política Estadual de Turismo de Mato Grosso -2004-2013” 

estabelece  o  Vale  do  Guaporé,  localização  da  cidade  de  Vila  Bela  da  Santíssima 

Trindade,  como  um  dos  sete  pólos  regionais  importantes  para  implementação  de 

actividades turísticas, pautado em suas potencialidades económicas, cénicas regionais e 

na  vocação  para  o  turismo.  Dos  outros  pólos  turísticos  destacam-se:  Cerrados  da 

Baixada Cuiabana e os recortes dos paredões que limitam com os planaltos do entorno; 

Pantanal de Mato Grosso; Parque Nacional da Chapada dos Guimarães; Região centro-

sul mato-grossense, com cachoeiras e termas de águas quentes; Vale do Araguaia de 

Mato Grosso; Florestas tropicais da Amazónia de Mato Grosso (MORENO e HIGA, 

2005, p.197). 

No contexto actual, as mulheres do Chorado tornaram-se plutocratas da cultura. 

Apesar  das  intervenções  políticas  e  comunitárias,  perpetuadas  pelas  reinvenções  das 

tradições, representações da corporeidade feminina, religiosidade do corpo  Chorado e 

política  governamental  de  desenvolvimento  turístico,  planeada  para  a  região 

guaporense, a cidade histórica de Vila Bela da Santíssima Trindade, continua, ainda, a 

ansiar  pelos  empreendimentos  que  propiciem  o  desenvolvimento  sustentável  das 

riquezas  ambientais,  culturais  e  da  melhoria  das  condições  sociais  do  povo  afro-

descendente.  
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Capítulo VI 

Considerações Finais
Deixa  que  os  outros  cantem  o  teu  corpo  que  
dizem  feiticeiro  e  sedutor,  
e, na volúpia vã do pitoresco, entoem madrigais  
á tua dor.
Deixa que os outros cantem teus requebros nos 
passos de massemba e quilapanga, e teus olhos 
onde há noites  de luar,  e  teus  beiços  que  têm 
sabor de manga. 
Deixa que os outros cantem os teus usos como 
aspectos formais da tua graça, nessa conquista  
fácil do exotismo que dizem descobrir na nossa 
raça.
Deixa  que  os  outros  cantem  o  teu  corpo,  na  
captação  atónita  do  viço  
e  fiquem  sempre,  toda  a  vida,  a  olhar  
um muro de mistério e de feitiço...
Deixa que os outros cantem o teu corpo - que eu  
canto do mais fundo do teu ser, ó minha amada,  
eu  canto  a  própria África,  que  se  fez  carne  e  
alma em ti, mulher!

    “Poema para negra”
                                                                                            Autoria: Geraldo Bessa Víctor

Na  sociedade  vila-belense,  a  poética  do  corpo  feminino,  multiétnico,  das 

mulheres, na dança do Chorado, é um elemento visto como  feiticeiro, sedutor, cheio de 

requebros,  graça,  exotismo,  viço e  mistério  da  carne  e  alma, enraízadas  na 

descendência  africana  do  povo  banto,  possuindo  novas  ressignificações  da 

expressividade  da  cultura  negra  relacionados  com  a  perspectiva  turística  em 

desenvolvimento na cidade. Na sociedade actual, um panorama da espetacularização da 

cultura está delineado pela significação da festividade religiosa, tradição e representação 

corporal e identitária das mulheres do Chorado.  
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Na versão contemporânea, a dança do Chorado revela-se integrada no culto de 

São Benedito,  recoberta  pelo significado simbólico,  estético  e  histórico,  pautado no 

enredo mítico  da perpetuação da concepção glorificada  na  dança das escravas e  na 

espectacularização do corpo feminino na vertente religiosa, profana e lúdica. A dança 

do Chorado está cristalizada na Festa de São Benedito. Há três incursões da dança na 

missa-afro,  as  duas  apresentações  referem-se  a  inserção  do  corpo  feminino,  afro-

ameríndio das dançantes do Chorado como sacralidade no ritual litúrgico do ofertório e 

eucaristia durante a missa do santo negro São Benedito e, terceira incursão da dança, o 

corpo  se  manifesta  com  magnificência  num  contexto  de  carácter  mais  profano  e 

extenso.   

A tradição remete a técnica corporal da dança perpetuada pela transmissão dos 

anciãos  e  progenitores  no  processo  da  educação  pela  “imitação  prestigiosa”.  A 

aprendizagem da dança, dos cantos e das músicas do Chorado é realizada sem qualquer 

intermediação da educação institucionalizada, ou oficinas de formação, instrutiva sobre 

os componentes afro-culturais vila-belenses. O acto de dançar das mulheres do Chorado 

representa a corporeidade sagrada repleta de devoção, de liberdade e de reverência à 

santidade e ancestralidade negra de São Benedito. 

Para vislumbrar a prosperidade e o desenvolvimento turístico na cidade de Vila 

Bela  é  imperativa  a  ocorrência  do  fenómeno  de  “tradição  inventada”  nas  práticas 

culturais. Dois períodos históricos marcaram as transformações da dança. Na década de 

80, assinala-se a fase de transição, revitalidade da dança do Chorado e dos festejos de 

São  Benedito,  engendrada  pela  intervenção  política  e  comunitária  para  promover  a 

cidade e suas tradições em relevante pólo turístico. Nessa ocasião, a dança ressurgiu 

com revestimento mais moderno, uma possibilidade de promoção turística da cultura 

negra nas principais marcas de reinvenções da tradicão, a destacar:  a inserção pública 

da corporeidade feminina negra na festa, a subvenção da prefeitura, a padronização de 

vestuários, a criação da missa-afro. Outra etapa de invenção da tradição vila-belense 

aconteceu,  aproximadamente,  no final  da década de 90,  com a introdução de certos 

elementos  na  dança,  como:  a padronização  da  bebida  kanjinjin,  em  particular  a 

participação  masculina  dos  políticos  confirmando  as  mulheres  do  Chorado como 

figuras principais da festa. 
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Quanto à composição do grupo de mulheres do  Chorado evidenciou-se a sua 

constituição  em forma  de  associação  jurídica.  Vinte  e  uma  mulheres,  dançantes  do 

Chorado,  compõem  o  Grupo  do Chorado,  e  dois  homens  da  comunidade  que 

desempenham as funções de músicos, cantores e colaboradores. Elas, as mulheres, são 

de origem negra e indígena chiquitanos descendentes do país fronteiriço da Bolívia. O 

grupo das  dançantes  apresenta  certa  homogeneização  na composição  etária  formado 

pelas mulheres  adultas e idosas na faixa etária  aproximada dos quarenta aos setenta 

anos de idade.  A maioria  das mulheres  são senhoras,  mães,  avós,  representantes  da 

classe  trabalhadora  integrantes  das  categorias  sociais  de  donas  de  casa,  outras 

funcionárias  públicas,  outras  ainda,  aposentadas.  Algumas  exerciam  funções 

colaborativas de benzedeiras, curandeiras e parteiras na comunidade.   

A festança tornou-se representativa da simbologia negra, enquanto elemento de 

propagação turística da cidade guardiã da cultura negra mato-grossense, enaltecida pela 

presença da corporeidade feminina  afro-descendente,  em comunhão com o banquete 

regado com a bebida afrodisíaca africana do kanjinjin, a rica gastronomia, traduzida nas 

comidas regionais típicas e o clássico pão e vinho no ritual litúrgico de São Benedito. 

Em décadas  passadas, as dançantes do  Chorado eram anónimas.  Recentemente,  elas 

transformaram-se  em  entidades  quase  divinas  do  ritual  religioso  afro-católico.  As 

mulheres  negras  e  seus  corpos  figuram  como  protagonistas  centrais  da  festa, 

principalmente  as  senhoras  idosas,  anfitriãs  e  celebridades  do  espectáculo,  alvos  de 

fascinação pela candura e agilidade corporal. A criação da missa-afro católica, o Coral  

Afro Consciência Negra, as indumentárias afro, a sua corporeidade, a bebida kanjinjin, 

as  iguarias  regionais  e  os  ritmos  de  instrumentos  eletrónicos  e  outros  elementos, 

dignificaram essas personagens e valorizam a cidade como atractivo cultural e religioso. 

As imagens revelavam em todas as épocas, as estruturas físicas das mulheres, 

com silhuetas grandes. Esses corpos simbólicos possuem vínculos, sentido complexo 

com o corpo sagrado e espiritual. Os corpos em exagero, em abundância, associam-se 

ao cenário religioso, estão em simbiose, pois representam a fartura, a consagração do 

trabalho,  da  colheita,  da  exaltação  pela  vida,  do  triunfo  e  a  vitória  do  corpo.  Esta 

denominação constitui o alicerce do físico natural, adiposo, negro, desproporcional das 

mulheres  do  Chorado  nas  festividades  religiosas,  e  também,  ocasionou  o 
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fortalecimento,  sobrevivência  e  projecção  turística  da  dança  do  Chorado,  como 

atractivos promocionais da cidade. 

Ao mesmo tempo, nessa celebração religiosa renasceu a valorização da dança, a 

representação do corpo feminino, como inclusão identitária e simbólica das mulheres 

negras na vida pública, social e económica da comunidade. Os corpos reportavam um 

misto de sagrado e de profano repleto de vitalidade,  graciosidade,  expressividade no 

balanço das ancas,  nos sorrisos grandes,  nos deslocamentos  motores desempenhados 

pelas  mulheres,  como  verdadeiras  malabaristas  do  kanjinjin.  Em outro  momento,  a 

dança  se  assemelhava  ao  jogo  pueril  das  mulheres,  onde  imperava  a  diversão  e 

brincadeira cantada e dançada. A dança expressava um espectáculo magistral cheio de 

vivacidade e esplendor. 

Na  dança,  a  corporeidade  das  mulheres  denotava  sensualidade,  devoção  e 

exuberância.  Essa  sensualidade  se  expressa  nos  gestos  subtis,  nas  posturas  e  nos 

movimentos.  As  mulheres  apresentavam  silhuetas  avantajadas,  seios  fartos,  barrigas 

protuberantes,  cinturas  assimétricas,  ancas  largas,  braços  volumosos,  muitas  delas 

esboçavam traços da maternidade exercida, da idade avançada, marcas da vida corpórea, 

estética  e  profissional  de  mulheres  laboriosas,  progenitoras,  “multifuncionais”  e 

graciosas,  da  comunidade  guaporense.  Elas  revelavam,  também,  corpos  escondidos 

pelos  vestidos  estampados  coloridos,  decotes  circunspectos,  enfeites  e  acessórios  de 

estilo africano, cogitavam ideias, provocação, mistério e muito respeito. É um paradoxo, 

na sociedade brasileira, palco do culto ao corpo perfeito, juvenil, a existência de eventos 

turísticos populares, em que a corporeidade feminina contemple o encantamento pelo 

corpo maduro, ao invés dos apelos despropositados, insinuantes da lascívia e erotização. 

Os adornos, a moda do corpo, expressos nas indumentárias, calçado, cabelos, 

maquilhagem, revelam uma crescente valorização emblemática da africanidade, dessa 

identificação étnica como uma produção, a marca -afro. Antes, quer os adornos quer o 

embelezamento  corporal,  eram  praticamente  inexistentes  na  dança,  um  sinal  da 

identidade negra evidenciava-se nos belíssimos cabelos encarapinhados. Na actualidade, 

os pés descalços tornaram-se intencionalmente visíveis. Esse recurso, provavelmente, 

foi utilizado para fixar a imagem das mulheres negras e seus corpos, remanescentes do 

sistema escravocrata. Um arsenal de acessórios, balangandãs, está presente nos corpos 
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das dançantes, reforçando uma caracterização, pertencimento, domínio, de uma moda 

estritamente afro-vila-belense. 

No período colonial,  a instrumentalização do corpo feminino foi efectuada na 

dança,  com o propósito  de encantar,  persuadir  e seduzir  os mandatários,  patrões  ou 

senhores  de  engenho,  para  atendimento  de  súplicas  aflitas.  A  figura  masculina  era 

subtilmente dominada pelos artifícios  da técnica e linguagem corporal  da dança.  Na 

contemporaneidade,  a  nova  estratégia  de  controlo  do  masculino  centra-se  na 

participação dos poderosos, os políticos regionais, sugerida a sua participação durante a 

apresentação do jogo do lenço, onde esses personagens são laçados delicadamente, e 

sempre  sorrindo,  por  estes  acessórios,  submetendo-se à  obrigação  de pagamento  de 

prenda,  ou seja, a introdução da bebida do  kanjinjin no cenário da festa e,  ainda,  o 

posterior donativo em dinheiro ao grupo do Chorado. Nessa perspectiva, a dança tem a 

finalidade de entretenimento, propícia os acordos políticos após a missa, portanto, de 

certa forma, cabe às dançantes do Chorado dominar, amansar os políticos ao invés de 

satirizá-los, como procedem os dançantes do Congo. Ressalta-se a euforia do público, 

pois esta cena satírica aos parlamentares causa risos e chacotas, a troca.    

Em diversas fases históricas, espaço, corporeidade, cenários socioeconómicos, a 

identidade negra esteve sempre presente  na dança do  Chorado. A cultura  negra é o 

fulcro da propaganda do turismo cultural.  Nem mesmo com a inserção das mulheres 

mestiças na dança, a identidade afro-descendente se alterou. A referência negra permeia 

a densa construção identitária do povo vila-belense, a saber: a  construção do mito da 

fundação da cidade  dos pretos delineado pela composição feminina,  a liderança e a 

participação  das  mulheres  negras  na  formação  e  desenvolvimento  de  Vila  Bela 

ocasionado no período de colonização portuguesa até nossos dias; a liderança feminina 

das mulheres e o símbolo feminino da escrava negra, a heroína Teresa de Benguela, a 

tradição,  a  representação  da  corporeidade  feminina  negra,  associada  ao  passado 

histórico, simbólico da  dança das escravas; a sua inserção na festividade religiosa de 

São Benedito; a criação da missa–afro; a introdução e o emprego da bebida kanjinjin e 

de  comidas  regionais  como  autênticos  símbolos  identitários  negros  na  sociedade 

contemporânea.  Todos  estes  traços  reforçam  a  tradição  quanto  ao  poder  feminino 
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exercido no passado, e que o presente preserva e acentua, através do corpo e da dança 

das mulheres negras e escravas de Vila Bela.

Verificam-se  exigências  recentes  na  organização  da  festa,  com instalação  de 

palco,  montagem  de  arquibancadas,  colocação  de  bancos,  de  cadeiras  e  de  tendas. 

Contudo, a cidade não dispõe de infra-estrutura adequada para promoção do turismo 

mais sustentável. Vila Bela é uma cidade detentora de uma riqueza cultural, ambiental e 

histórica inigualável, contudo, ainda pouco explorada. Muitos desafios são enfrentados 

pela comunidade, pois, a primeira capital mato-grossense ainda carece de investimentos 

em  infra-estrutura,  efectivação  de  uma  verdadeira  política  de  turismo,  preservação 

ambiental, incentivo ao empreendedorismo, programas de educação e desenvolvimento 

socioeconómico para a população.

A população vila-belense almeja sonhos auspiciosos. As principais aspirações da 

comunidade são: a construção do Congódromo para incentivar o maior fluxo de turistas 

à cidade, indispensáveis investimentos públicos e privados na cidade, melhoria da infra-

estrutura  da  área  turística,  como  acesso  apropriado  às  cachoeiras,  que  conta  com 

número  estimado  de  trinta  belezas  naturais,  desapropriação  de  terras,  fazendas  que 

dificultam o acesso aos pontos turísticos, maior divulgação da cidade no roteiro turístico 

da  Empresa  Brasileira  de  Turismo (EMBRATUR),  criação  de  um  site promocional 

sobre a cidade de Vila Bela, fomento do empreendedorismo, qualificação profissional, 

implantação da educação da cultura afro-brasileira.

No quadro desta investigação, em consonância com esta iniciativa, preparamos 

um contributo,  ou  seja,  a  construção  de  um  site denominado  “Afro-negócios”  para 

divulgação  da  cultura  africana  e  afro-brasileira,  promovendo  os  lugares,  as 

comunidades, os serviços, o empreendedorismo, os intercâmbios e as múltiplas práticas 

corporais  voltadas  para  o  segmento  afro-descendente.  Inicialmente,  esse  foco  será 

destinado à projecção da cidade vila-belense.    

Na perspectiva do turismo esta produção do corpo  Chorado desvela  algumas 

facetas da cultura vila-belense, sobretudo, concernente a dança do Chorado, mas, outros 

caminhos futuros de investigação necessitam de trabalho, como, por exemplo, o estudo 

dos significados das letras das canções do Chorado, a sua coreografia, as questões do 

149



género, a negritude, a identidade, a religiosidade, a Festa de São Benedito, o turismo, a 

festa popular, a alimentação, a representação, a tradição, a interactividade entre danças 

do  Congo e  Chorado.  Esperamos que desta contribuição,  semente de desbravamento 

científico, possam florescer novas empreitadas.   
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ANEXOS 

ANEXO 1- CANTOS DA DANÇA DO CHORADO

Canto 2

Entrei de caixeiro sai de sócio,
Deitado na cama, quebrei meus ossos,
Eu posso, eu posso mais alguém (bis)

Eu posso meu bem, eu posso, eu posso 
mais alguém (bis)

Cachorro que late em seu quintal
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Au, au, au, au no seu quintal

Quem tens seus amores longe
Dom, dom, dom sinhá (bis)
Tu eras quem me dizia

Tu eras quem duvidava
Eu era quem lhe dizia
Tu eras quem duvidava
Que no fim do nosso amor

Tu eras quem me deixava (bis)
(Algumas  dançarinas  erguem  as  mãos 
para cima, como ato de súplica)

Sapateia rapaziada, sapateia no salão 
(bis)

(As dançarinas  segurando as  saias dos 
vestidos,  na  posição  semi-  abaixadas, 
inclinando o tronco, giram os corpos de 
um  lado  para  o  outro,  simulando  o 
sapateio dos pés)

Aproveita a mocidade
Que a velhice não é bom (bis)
(Algumas  dançarinas  erguem  as  mãos 
para cima, como ato de súplica)
Dam, darim, dam, dam.
(Todas  caminham  segurando  as  saias 
dos vestidos ate o centro do salão, em 
formato  de  círculo  juntas  semi-
agachadas,  abaixam  tronco  e  cabeça 
como sinal de cortejo)

Canto 2

Morena quem te contou
Que nesta noite serenou
Eu deitado no seu colo
Sereno não me molhou
Eu deitado no seu colo, morena
Era tudo que eu queria
Eu deitado no seu colo, morena
Tinha toda garantia

Qui vim, qui vim,qui vim qui vão
Mas, qui vim, qui vim, qui vim, qui vão
(Algumas  dançarinas  executam  o 
movimento  do  balanço  das  saias  dos 
vestidos  na  frente  de  lado  para  outro, 
outras dos braços, como gesto de ninar)

Morena quem te contou

Que esta noite serenou
Eu deitado no seu colo
Sereno não me molhou
Eu deitado no seu colo, morena
Era tudo que eu queria
Eu deitado no seu colo, morena
Tinha toda a garantia

Qui vim, qui vim, qui vim, qui vão
Mas, qui vim, qui vim, qui vim, qui vão

Dam, da rim, dam, dam.
(Todas  caminham  segurando  as  saias 
dos vestidos ate o centro do salão, em 
formato  de  círculo  juntas  semi-
agachadas,  abaixam  tronco  e  cabeça 
como sinal de cortejo)

Canto 3

Meu patrão brigou comigo,
Mas não foi por coisa a toa, (bis)
Foi porque eu fui bulir,
No tinteiro da patroa.
(Algumas  dançarinas  realizam 
gesticulação com a mão)

Oi guirro, guirro, guirro, lá

Eh, Eh.......guirro, guirro, guirro, lá
(As dançarinas  segurando as  saias dos 
vestidos,  na  posição  semi-  abaixadas, 
inclinando o tronco, giram os corpos de 
um lado para o outro)

Seu delegado não me prenda,
Não me leve pro quartel, (bis)
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Eu não vim fazer barulho,
Vim buscar minha mulher
Epá!  (  As quatro dançarinas  deslocam 
até  o  palanque,  colocam  o  lenço  no 
pescoço dos políticos)

Esse irimão vai pagar (20 repetições)
(As quatro dançarinas deslocam com os 
políticos,  levando-os  até  a  mesa  no 
fundo salão, eles pegam as garrafas de 
kanjinjins  e  seguem  para  o  centro  do 
salão)

Esse irimão já pagou (16 repetições)

(Acompanhadas  pelas  dançarinas,  os 
políticos  deixam  as  garrafas  de 
kanjinjins  no  chão,  retornam  para  o 
palanque)

Dam, da rim, dam,dam.
(As  garrafas  no  chão,  todas  dançantes 
caminham  segurando  as  saias  dos 
vestidos  até  o  centro  do  salão.  Em 
formato  de  círculo,  as  dançantes 
realizam  o  movimento  de  semi- 
agachadas,  inclinam  tronco  e  cabeça 
como sinal de cortejo)

Canto 4

Quá, quá, quá,quá (pausado)
Minha nega!
Quá, quá, quá, quá (rápido) (bis)

Quá, quá, quá, quá,
Quá, quá, quá, quá! (bis)

Se eu soubesse que tu vinhas, (primeira 
voz)
Minha nega (Segunda voz)
Fazia o dia maior,
Minha nega
Dava um nó fita verde,
Minha nega
Outra no raio de sol,
Minha nega.

Quá, quá, quá, quá (pausado)
Minha nega!

Quá, quá, quá, quá (rápido) (bis)
Quá, quá, quá, quá,
Quá, quá, quá, quá! (bis)

Eu queria ser rolinha,
Minha nega
Rolinha do sertão,
Minha nega
Para eu poder dormir
Minha nega
Dentro do seu coração!

Quá, quá, quá, quá (pausado)
Minha nega!
Quá, quá, quá, quá (rápido) (bis)

Quá, quá, quá, quá
Quá, quá, quá, quá! (bis)

Canto 5

Filha da freira pariu
Mais  não  sabe  se  é  fémea  ou  se  é  
macho (bis)
Agora eu  que  vamos  ver,  há 
burundanga de baixo
Bem baixo, sinhá, bem baixo
Bem baixinho, sinhá, bem baixinho
Em cima, sinhá, em cima
Em ciminha, sinhá, em ciminha

Canoa que vem debaixo
Remando contra maré
O anjo que vem na proa
Jesus, Maria, José
Bem baixo, sinhá, bem baixo
Bem baixinho, sinhá, bem baixinho
Em cima, sinhá, em cima

Dam, da rim, dam, dam.
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(As  garrafas  no  chão,  todas  dançantes 
caminham  segurando  as  saias  dos 
vestidos  até  o  centro  do  salão.  Em 
formato  de  círculo,  as  dançantes 

realizam  o  movimento  de  semi- 
agachadas,  inclinam  tronco  e  cabeça 
como  sinal  de  cortejo  e  deixam  as 
garrafas no chão)

Canto 6

Lá no pé da bananeira,
Tem marimbondo, sinhá
Tem embaixo, tem em cima
Tem marimbondo, sinhá
Tem em cima e tem embaixo
Tem marimbondo, sinhá

Dam, darim, dam,dam.

(As  garrafas  no  chão,  todas  dançantes 
caminham  segurando  as  saias  dos 
vestidos  até  o  centro  do  salão.  Em 
formato  de  círculo,  as  dançantes 
realizam  o  movimento  de  semi- 
agachadas,  inclinam  tronco  e  cabeça 
como  sinal  de  cortejo,  próximo  as 
garrafas que estão no chão)

Canto 7

Olha lá, a umbigada,
 que Sabino mandou dá,
Epa! (bis)

Sabino não pôde vir
Mandou eu no seu lugar
E por isso que estou aqui,
Eu vim representar.

Sabino  diz  que  umbigada  não  tem 
ofensa nenhuma
Quem não tem mulher aqui
Dá umbigada em mulher  de  qualquer  
um
Epa!

Olha lá, a umbigada,
Que Sabino mandou dar,
Epa! (3 vezes)

Dam, darim, dam, dam.
(As  garrafas  no  chão,  todas  dançantes 
caminham  segurando  as  saias  dos 
vestidos  até  o  centro  do  salão.  Em 
formato  de  círculo,  as  dançantes 
realizam  o  movimento  de  semi- 
agachadas,  inclinam  tronco  e  cabeça 
como  sinal  de  cortejo,  próximo  as 
garrafas que estão no chão)

Canto 8

Bem-ti-vi bateu asa,
Bateu asa e avuou. (bis)
(As dançarinas do Chorado colocam as 
garrafas na cabeça)

Quando tu for embora,
Dê lembranças ao meu amor (bis)

Eu vou embora,
E não volto mais aqui, (bis)
Eu vou morar na mata,
Onde canta o juriti (bis)

Adeus, passarinho,
Adeus, passarinho,
Adeus, que já vou se embora. (bis)

Dam, da rim, dam, dam.
(As  garrafas  no  chão,  todas  dançantes 
caminham  segurando  as  saias  dos 
vestidos  até  o  centro  do  salão.  Em 
formato  de  círculo,  as  dançantes 
realizam  o  movimento  de  semi- 
agachadas,  inclinam  tronco  e  cabeça 
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como  sinal  de  cortejo,  próximo  as 
garrafas que estão no chão)

ANEXO 2 – FOTOGRAFIAS
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Foto 7: Dança do Chorado na Festa de São Benedito (s.d)
Fonte: Vilela, 2002

Foto 8: Dança do Chorado na Festa de São Benedito (s.d)
Fonte: Vilela, 2002.

Foto 9: Dança do Chorado na Festa de São Benedito (s.d). 
Fonte: Vilela, 2002.

ANEXO 3- MAPA DO TERRITÓRIO

Mapa de Vila Bela da Santíssima Trindade no século XVIII
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Fonte: Mostra 250 Anos de Mato Grosso, Coordenador João António B. Lucídio, s/d.

ANEXO 4 - ENTREVISTADOS

Acildo Leite da Silva, pesquisador, sexo masculino
Ana Maria Marques de Almeida, presidente e dançante do Grupo Chorado, sexo feminino 
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Ana Tarcila de Oliveira Leite, dançante do Chorado, sexo feminino
Angelico Leite Ribeiro, residente, sexo masculino 
Astrogilda Leite de França, dançante do Chorado, aposentada, sexo feminino
Betânia Veloso S. de Brito, docente de História, residente, sexo feminino
Beatriz Maria Profeta da Cruz, dançante e Secretaria de Turismo-2009, sexo feminino
Constântina Cruz Maciel, residente, aposentada, sexo feminino
Cristina Furlani, proprietária do Hotel Bela Vila, sexo feminino
Elinéia Trindade Silva, moradora, sexo feminino
Elízio Ferreira de Souza, integrante do Grupo Chorado, sexo masculino
Elpídio Francisco da Silva, residente, aposentado, sexo masculino
Eudes Frazão de Almeida, Secretário de Turismo-2008, sexo masculino
Fátima Fernandes, dançante do Chorado, merendeira, sexo feminino
Fátima Coelho Leite, moradora, sexo feminino
Gregória Marques Ramos, residente, aposentada, sexo feminino
Hilário Mendes Ribeiro,padre, sexo masculino
Jaqueline Frazão dos Santos, dançante do Chorado, servidora pública, sexo feminino
Justina N. Silva, dançante do Chorado, servidora pública, sexo feminino
Mância Frazão de Almeida, dançante do Chorado, servidora pública, sexo feminino
Maria Antónia Gomes, ex-dançarina do Chorado, aposentada, sexo feminino
Maria Aparecida de Matos, pesquisadora, visitante, sexo feminino
Maria do Rosário da Silva, visitante, aposentada, sexo feminino
Nazário Frazão de Almeida, coordenador do Grupo Chorado, músico, sexo masculino
Nemézia Profeta da Cruz Ribeiro, residente, aposentada, sexo feminino
Pessoa Anónima,residente, sexo não declarado
Rosana Baptistella, pesquisadora, sexo feminino
Roberto Naves, proprietário do Hotel Bela Vila, sexo masculino
Sandra Miranda da Cruz, proprietária do Hotel Cascata, sexo feminino
Tito Profeta Cruz, ex-prefeito de Vila Bela, sexo masculino
Vanda de M. Coelho, dançante do Chorado, servidora pública, sexo feminino

 ANEXO 5 - QUESTIONÁRIOS

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

ENTREVISTADO: 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL: 
DATA: 

ROTEIRO DE QUESTÕES – A: PESQUISADORES
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1)  De quais regiões da África são oriundos os negros de Vila Bela? 
2)   Qual é a sua concepção sobre a representação da dança do Chorado e a significância para 
comunidade de Vila Bela? 
3)   Antigamente, como era dançado o Chorado na cidade de Vila Bela? Qual é o elemento de 
sedução da dança. 
4)  Ao longo dos anos, que mudanças ocorreram na dança do Chorado, festa de São Benedito e 
na cidade? 
5)  O que acha da exposição da dança do Chorado no site da youtube? 
6)  Quais são as relações existentes entre dança do Chorado e a cidade de Vila Bela? 
7)   Quando  e  por  que  começou  a  utilização  da  bebida  kanjinjin  na  cabeça,  vestuários 
padronizados e participação de políticos na dança do Chorado 
8) Quais são as músicas cantadas na dança?   Que temática é abordada nas letras? 
9) Na sua opinião, que importância tem a associação do grupo de mulheres do Chorado?   
10) A dança do Chorado tem alguma semelhança com o samba de Tambor de Crioula executado 
no Maranhão? 
11)   Que relações são percebidas entre a dança do Chorado e o desenvolvimento turístico da 
cidade? 
12)   Na sua opinião, como esta estrutura física cidade de Vila Bela no tocante a recepção de 
turistas de nível nacional e internacional? 
13)   O que acha do projecto da criação do Congódromo - espaço cultural apropriado para a 
realização da festança apresentado pela liderança negra de Vila Bela ao Ministério da Cultura.    
Sugestão:   

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA
ENTREVISTADO: 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL: 
DATA: 

ROTEIRO DE QUESTÕES – A.1: PESQUISADORA ROSANA BAPTISTELLA

 a) Que período foi realizado sua pesquisa. Na época tinha Associação do grupo das mulheres 
do Chorado.
b) Que bebida e instrumentos musicais eram utilizados na dança.
c) Quantas mulheres se apresentavam na dança. No grupo tinha integrante masculino – músicos. 
Elas dançavam com roupas-afro padronizadas e descalças. 
d) Havia presença de políticos durante a apresentação da dança em frente a igreja. 
e) A missa era realizada no decorrer da apresentação do Chorado. A missa tinha características 
afro, Coral-afro e o Padre se vestia com indumentária-afro.
f) Que locais aconteciam as apresentações do Chorado.
g)  Na Festa de S.  Benedito percebia-se um aumento de visitantes  na  cidade.  Havia  shows, 
telões, palcos, barracas nos dias antecedentes a festa.

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA
NOME:
FORMAÇÃO PROFISSIONAL: 
IDADE:
DATA: 

ROTEIRO DE QUESTÕES - B - DANÇANTES ANCIÃS

1)  Há quanto tempo dança Chorado? 
2)  Como ocorreu a aprendizagem dança do Chorado? 
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3)  Antigamente, como era dança do Chorado na cidade de Vila Bela? E hoje? 
4)  Em que ocasiões, a dança do Chorado era realizado na comunidade?
5) Qual é a importância da dança do Chorado para a comunidade de Vila Bela ? 
5.1) Ao longo dos anos, que mudanças ocorreram na dança do Chorado, Festa de São Benedito 
e na cidade?
6) Qual é a explicação da longa existência da dança na cidade. Há alguma possibilidade de sua 
extinção? Justifique.
7) Sabe sobre o período e a razão do uso da bebida Kanjinjin na cabeça das mulheres, vestuários 
padronizados e participação de políticos na dança do Chorado?
8) Que temáticas são abordadas nas letras das músicas do Chorado?
9) Em sua opinião, que importância tem a associação de mulheres do Chorado?
10) A dança do Chorado propicia desenvolvimento turístico da cidade de Vila Bela? Na sua 
opinião, a cidade possui estrutura física para recepção dos turistas? Justifique.

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA
NOME: 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL: 
IDADE:
DATA: 

ROTEIRO DE QUESTÕES –B.1- DANÇANTES JOVENS

1)  Há quanto tempo dança Chorado? 
2)  Como ocorreu a aprendizagem dança do Chorado? 
3)  Antigamente, como era dança do Chorado na cidade de Vila Bela? E hoje? 
4)  Em que ocasiões, a dança do Chorado era realizado na comunidade?
5) Qual é a importância da dança do Chorado para a comunidade de Vila Bela?
5.1) Ao longo dos anos, que mudanças ocorreram na dança do Chorado, Festa de São Benedito 
e na cidade?
6) Qual é a explicação da longa existência da dança na cidade. Há alguma possibilidade de sua 
extinção? Justifique.
7) Sabe sobre o período e a razão do uso da bebida Kanjinjin na cabeça das mulheres, vestuários 
padronizados e participação de políticos na dança do Chorado?
8) Que temáticas são abordadas nas letras das músicas do Chorado?
9) Em sua opinião, que importância tem a associação de mulheres do Chorado?
10) A dança do Chorado propicia desenvolvimento turístico da cidade de Vila Bela? Na sua 
opinião, a cidade possui estrutura física para recepção dos turistas? Justifique. 

ANEXO 6 - TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS

Acildo Leite da Silva- Doutor em Educação pela UFF/RJ
1) Olha essa é uma pergunta muito difícil de responder, até porque uma documentação que nos  
permite afirmarmos que são de tal região. O que a historiografia tem feito é levantar hipótese,  
apresentar  conjecturas  tomando  como  referência  a  concentração  do  tráfico  negreiro  no  
período em questão. No período de formação de Vila Bela (1752) uma política de povoamento 
foi adoptado para essa vila e tinha na população negra o seu maior fluxo.  Nessa segunda  
métade do século XVIII o tráfico atlântico de negros, principalmente para a região Norte do  
Brasil,  com desembarque em São Luis  e  Belém do Pará estava concentrado na região de  
Cacheu e Guiné Bissau. Considerando que muitos dos negros escravos desembarcados nesse  
porto eram exportados para Mato Grosso, para Vila Bela, então nesse período desembaraçou 
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muito negros de Guiné, (daí aparece na dança do Congo a referência aos pretinhos de Guiné),  
de Benguela (considerando que o maior quilombo da região de Vila Bela era liderado pela  
Rainha Tereza de Benguela) e negros de Angola da região banto (os guerreiros de Bamba  
como aparece também na dança do Congo) e os negros do Congo. Essas são as possibilidades 
de  onde  vieram os  negros  dessa  Vila.  Sem  dúvida  essa  questão  merece  um  estudo  mais  
aprofundado.

2)  O Chorado é uma dança de preto, ou seja, de mulheres negras que tem misturado hoje em  
dia  movimento,  ritmo  e  musicalidade  da  umbigada.  Ela  é  de  suma  importância  para  a 
comunidade de Vila bela na medida em que ela constitui uma espacialidade negra em que se  
afirma a identidade da negra vila-belense. É um espaço feminino em que as mulheres não são  
interditadas no seu desejo e manifestação.

3)   O Chorado  não  era  um  dança  pública,  de  espectáculo  em  palco  e  praça,  era  uma  
manifestação festiva mais privada, ou seja, acontecia nos quintais das casas ou nas salas das  
casas e, de certa forma, tinha certo controlo e interdição de quem participava. Só as mulheres  
dançavam e os homens eram convidados para pagar a bebida, e assim recebiam evoluções da  
dança  em  sua  homenagem.  Daí,  por  acontecer  em  espaço  fechado,  vem  essa  questão  do  
elemento da sedução. Ao dançar de porta fechada, com o controlo de que homens entravam 
vem essa noção da sedução. Ela era o espaço de divertimentos das mulheres, principalmente  
daquelas que ficavam envolvidas fazendo comida nas festas de São Benedito, Senhor Divino e  
nas festanças de Vila Bela.

4)   Como toda cultura essas manifestações são dinâmicas e sofre sim mudanças.  A grande 
mudança do Chorado ao meu ver, é sua saída de dança do espaço privado para o espaço 
público na perspectiva do espectáculo e da padronização de suas vestimentas. Acredito que,  
apesar disso, ela continua sendo uma dança aglutinadora e de reafirmação de uma identidade  
negra. A Festa de São Benedito mudou muito, o que era uma semana de festa reduziu em três  
dias, muitos ritmos da dança do Congo e muitas músicas não canta mais.  As evoluções da  
dança eram de uma diversidade espectacular.  O ritual  de escolha do festeiro também vem  
sofrendo mudança. Uma escolha regrada aos segredos dos anciãos, muito fumo e rosas que  
circulavam pela cidade,  isso vem se  perdendo.  O importante  é que esse  período é  o  mais  
importante para nós negros de Vila Bela, é mais significativa que o Natal, por isso sempre 
marcamos nos reencontramos na festa do Congo em homenagem a São Benedito.

5)    Acho que é uma questão da modernidade, inevitável, mas que não afecta em nada o que 
significa essas dança para nós. Se para o de fora é o espectáculo, para nós é a renovação de  
nosso compromisso com a identidade negra.

6)  Dança do Chorado, dança do Congo e a festa de São Benedito significa reterritorializalção 
negra da cidade de Vila Bela. É uma relação de identidade, de negritude.

7)   A bebida sempre  existiu  na dança do Chorado,  ela  é  um elemento importante  para o  
exibicionismo e gracejo da dança,  dança-se mais bela a que requebra e movimenta com a  
garrafa  de  bebida  na  cabeça.  É  a  forma  de  galantear  e  agradecer  quem  deu  a  bebida.  
Vestuário e participação de político quando ela passa a ser espectáculo.

8)  São muitas músicas, centenas de cantigas. Estamos ainda devendo um trabalho de colecta  
dessas cantigas. As temáticas são as mais variadas, todas voltadas para o quotidiano, trabalho  
na roça, pássaros, elementos da natureza, pessoas da cidade.

9) Acho importante essa associação, pois de certa forma fortalece o grupo e é a possibilidade 
dessas manifestações continuarem. 

10)   A princípio não vejo, Tambor de Crioula é uma dança fálica pura sedução aqui você  
dança para o tambor ele é o elemento fálico entre as pernas do homem. No Chorado não se  
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dança para o tambor. Se dança para divertir e ganhar mais bebidas. É claro que merece um  
aprofundamento dessas duas danças numa perspectiva comparativa para ver até onde se tem  
ou não semelhança. 

11)  Essas danças todas hoje em Vila Bela são os grandes atractivos turísticos. Ela tem levado  
muita gente todo ano à cidade. O caminho de turismo que a vila tem adoptado é o turismo 
cultural, então tem toda relação.

12)   A cidade não tem uma estrutura física para o turismo. Vila Bela tem que percorrer um  
longo caminho nessa questão. Tudo está por fazer.

13) Não vejo nenhum sentido nisso. Festa do Congo se dança nas ruas da cidade e ponto final. 

Ana Maria Marques de Almeida - Presidente da Associação do Grupo Chorado
Questão: Qual é a razão da existência do grupo de dançarinas de Chorado
Por necessidade, trabalho, em forma de organização. Hoje exige para angariar fundos. Faz  
quatro mandatos, pretende melhorar.

Questão: Quantas mulheres participam do Grupo de Chorado
Estamos com vinte e três componentes, começou com doze, dezasseis hoje estamos com vinte e  
três. Dois homens o Nazário tocador, coordenador e Elízio participante. O ensinamento pelo  
grupo não saiu, eles vão vendo e entrando.

Questão: Quanto ganham pelas apresentações da dança do Chorado
Tabela, não está tabelado. Temos conforme o evento, a distância em média de cem para cada  
participantes. Para o exterior não fomos ainda. Apresentamos em forma de preservação. Na  
festa de São Benedito não tem cachê é obrigação nossa. O Fórum de Entidades Negras está  
começando até mesmo ajudar. Vinte e quatro entidades, cada entidade tem um presidente: Três  
pessoas, São Benedito, Divino.... Por nós, por boa sorte para não deixar acabar. Pela cultura,  
esta festança e religiosa. Tá no sangue, vem do sangue, os pequeninos já vem vindo, põe a  
garrafa na cabeça.   

Questão: Quando o grupo realiza os treinamentos da dança
Quando  necessário,  quando  tem  um  evento,  começo  tá  no  pé,  cabeça  e  corpo  e  fica  na  
expectativa. A dança com certeza, senão fosse as danças folclóricas Vila Bela não seria o que é  
hoje. Por causa da dança, da cultura.    

Ana Tarcila de Oliveira Leite – Dançante do Chorado
Aprendi a dança vendo os outros dançar. 
A dança do Chorado traz muita gente para cidade. E também a festa de São Benedito, Divino  
Espírito Santo e Três Pessoas. É muita fé e devoção.
A dança fortalece nossa gente e nossa cultura.

Angélico Leite Ribeiro, 68 anos – Morador de Vila Bela

O município  mais  esquecido  no  Estado,  não  aparece.  É  uma  cidade  fedorenta  (Falta  de  
saneamento)

Tomadeira de cachaça que dançava, garrafão. Só gente de idade. Tem muitas letras antigas.

Isso acaba a cultura do Brasil,  não só de Vila Bela.  Hoje tem catorze  partidos,  tem mais  
partido do que gente. A cidade tem quinze mil pessoas. A Vila Bela tem tanto nome e não tá na 
média. Globo Ecologia passa cada coisa de lugar, Vila Bela dá de dez. A alemã veio aqui, uma 
estudante do Pantanal. A imagem de avião sai paisagem bonita da cidade, Esse político faz  
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imagem é vendido. Tá com mês, falou na rádio, pediu para ajeitar para Copa. Propaganda  
para Copa, quem não tem interesse, não faz nada.

Astrogilda Leite de França - Dona de casa, dançarina mais antiga do Chorado

Questão: Actualmente, como os jovens dançam?
Os jovens dançam mais exagerado!

Questão: Qual a importância da dança para a Senhora?
É muito importante nossa raça e raiz, preservar. Tem um presidente e chama ensaia! Noutro 
combina para dançar todo mundo.  

Questão: Como a senhora aprendeu a dançar o Chorado?
Quando chegava a casa antes dançava e com isso aprendi olhando. Cansei de ver o Batuque,  
não deixava ver. Era escandaloso, nossa! Mas tinha curiosidade de ver.

Questão: Pode me falar, como era a dança antigamente?
Antigamente não era uniforme. Era rodeado e renda, emprestava roupa, rodava, era roupa de  
cada um. Não tinha acordeão e violão. Dia de festa, Santo de casa.

Questão: Como as mulheres aprenderam a dança Chorado? 
No começo era dez e foi aumentando. Precisava ficar adulando. No inicio ficava corpo mole,  
depois afirmam, tinha vergonha de dançar. A dança chama atenção, quando vai em Cuiabá 
aplaudi mesmo!

Questão: Quais são as lembranças, da maneira como as mulheres dançavam Chorado? 
Chorado era feito de alegria, alegrava o patrão, as mulheres inventavam isso, colar, catava  
ecsona na cabeça do patrão (gesto afável de catar piolho na cabeça) para agrado, até fazia no  
rosto. Era bonito ficava cheio de vida. Homens sapateavam, dançava junto. Os homens faziam  
o floreio! Não estou lembrada que dançava com garrafa na cabeça.

Beatriz  Maria  Profeta  da  Cruz,  43  anos,  Secretaria  de  Turismo de  Vila  Bela, 
Dançante do Chorado, Merendeira, Artesã

A aprendizagem é vendo, não tem oficina.  
 A dança é  muito  importante  resgata  o  que  está  perdido,  fingindo,  inventando história,  a  
criança  fica  confusa!  A  festa  não  fazia  parte.  A  inclusão  na  festa  fortaleceu  a  dança  do  
Chorado. Não dá abertura para os jovens. Tinha vinte adolescentes sob meu comando, não teve  
oportunidade de integrar ao grupo, acabou extinguindo.

Teve um período que ela morreu, mas na década de 80. Tito com Elízio começaram a resgatar  
nessa época. O Chorado era bem restrito, serve de resistência, a roupa era bem simples. Todo  
mundo tinha vergonha de dançar publicamente,  dançando com roupa de velho.  Talvez nas  
casas  aconteciam mais  a vontade,  mas não participava.  O Chorado traz o  resgate,  muitos  
lembram o sofrimento não gostam da narração do Sr. Elizio. Na verdade as mulheres viveram 
enclausuradas, mulher não conhecia serviço por ser solteira, minha vó Zebina morreu queria  
ser funcionária pública, trabalhava na poaia, a sociedade não deixava por ser mulher solteira,  
a história do Chorado bate com a questão da mulher, divisão de família…..

Sobre a estrutura acho que não. Quando quer fazer o Prefeito não deixa não dá condições  
nenhuma, Vila Bela está no esquecimento! Não temos controlo, internet, telefone. Pede não tem 
nada.  Não tem condições  de  trabalho.  O Centro  de  referência,  proposta  do  Congódromo,  
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resistência do negro, acção audaciosa. Turismo é a única Secretaria que não deixa crescer da  
administração

Tem muito turista que vem vão para Pontes e Lacerda, trazem barracas. Procedência tem de  
todo lugar, o foco mesmo são três dias, o resto ladainha, São Benedito, Três Pessoas. Mãe de  
Deus  no  domingo.  Ninguém  sabe  falar  o  inglês,  espanhol  fica  perdido.  A  cultura  faz  a  
divulgação. 

Betânia Veloso Silva de Brito, 45 anos- Professora de História, moradora de Vila 
Bela

1) Provavelmente vieram de Guiné, Moçambique, Angola, Congo são identificados como banto,  
os negros que vieram para Vila Bela são desses lugares.

2)  O significado para eles hoje é o momento de alegria, de expressão acontecia no passado,  
mostra a história dos ancestrais era praticado segundo informações três significados. Pedido  
de clemência depois mostrado para autoridade, sedução e hoje se tornou cultura, lembrando a 
história do passado. Sofrimento do passado vejo uma dança sensual, grande maioria vejo na 
coreografia. A Dona Rafaela diz que antes era o Batuque, do Batuque começou a dança do 
Chorado pegaram a música e os passos.       

4)  Na década de 80, era dançado com garrafa de sidra. Não tinha apresentação em público,  
final das rezas ainda hoje dança, até os homens cantam e dançam. Eu lembro que 1985, Teka  
que andou procurando as mulheres reunindo para dançar, a primeira vez que saiu foi para 
Chapada dos Guimarães, aí que começou com roupas, representando Mato Grosso, cultura,  
Vila Bela , depois pegou a vertente para o público. A partir de 90, dança com kanjinjin para  
político na Festa de São Benedito. Antes era feita com mais devoção São Benedito, antes as  
pessoas que pegavam eram mais simples, enche de pompa, glamour, tomou outro rumo. Este  
ano  deu  mais  crítica,  tomou  novo  rumo.  Cada  pessoa  queria  fazer  melhor,  outros  anos  
pagavam promessas, davam testemunhos. Outra coisa que percebo , as pessoas que não moram  
aqui é quem pega a festa. Quando o festeiro é daqui é diferente, leva mais dedicação e fé.  
Quem é associado a irmandade faz o sorteio. Sorteia e faz o convite, quando a pessoa não 
aceita  o  convite  faz  uma  cruzinha  como  se  tivesse  morrido  e  se  aceita  manda  flor  para  
irmandade. Antigamente passava com esfinge na frente da casa da pessoa, São Benedito te  
escolheu você não aceitou é considerado tipo um castigo. Divino sorteia na igreja. Mudou o  
traje, deu uma incrementada nas mulheres do Chorado usando traje afro. Antes o coral usava 
camiseta, não lembro acho, agora usa traje afro, faz mais de oito anos antes era camiseta ou  
normal. As pessoas se preparam mais… bares, antes eram tendas, barracas de madeira era 
mais comércio ao redor da praça.

Secretário de Cultura traz e aluga para as pessoas tem comerciantes de fora, a maioria e de  
fora, se você vê acha um.

5) Deveria ter um site de Vila Bela e as pessoas colocarem informações, ganha muito mais do 
que no youtube, pode está actualizando, ganha mais. 

Porque o Batuque era escondido mesmo, e o Chorado dançava para o patrão, o Batuque era  
reprimido porque a religião de matriz  africana,  tinha que tocar tambor e  mulheres.  Dona  
Ambrosina contou que morava com a madrinha, colocava a saia na cabeça do homem, por isso  
que era escondido. O Chorado era mais fácil  incorporar a religião Católica. A música era 
relacionada  ao  amor,  algo  mais  por...  dançava  só  escondido.Não  porque  vem  treinando  
adolescentes,  antes era idosa, agora esta substituindo deixa eu contar, Dª.  Olina ,  morreu,  
Dona Rafaela parou ficou doente, Dona Andreza morreu, Tia Lidia , mãe do Acildo morreu,  
Dona Maria Amélia por causa da idade e outras que não dançam mais, as mais antigas são tia 
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Fia, Modesta, Dona Mância, Tete e Dona Astrogilda, as mais novas tem entre trinta e pouco e 
quarenta anos. Tem descendência indígena, mistura, negro casado com bugre, certeza o pai ou 
mãe vila-belense, são descendentes bolivianos, são os mesmos que os chiquitanos falam com 
sotaque  diferente.  A  história  de  Vila  Bela  está  centrada  sob  os  negros  e  os  índios,  estou 
receada em falar de conquista. Hoje eles (os índios) estão no Sararé, perto Santa Elina, São 
Francisco Xavier em Conquista do Oeste. Lá em Conquista faz parte de Vila Bela. Sararé,  
Nambiquara  em  Conquista,  Parecis  e  outras.  Diz  que  aqui  tinha  Bororó,  Nambiquara  e  
Parecis, eles foram injustiçados.

Umbigada, a música olha Lá dançava em pares homens e mulheres. É vertente do Batuque, a  
Umbigada. Conflito negro com negro. Cada um da região, até hoje uma família não gosta da  
outra, hoje está mais dispersos, uma família querendo ser melhor, sobrepor, fala pela emoção.

Acho que ajuda, eu acho que a dança do Chorado, o turista tem mais acesso do que o Congo.  
As mulheres são mais compreensivas, os homens são durões., não querem dançar depois da 
festa querem ganhar, são mais moagem, resistentes,  não querem dançar qualquer dia,  sem  
receber!      

12)  Precisa melhorar.  As pessoas não investem,  porque tem que explicar para agradar as  
pessoas  retorno  só  em  julho,  talvez  no  festival  de  pesca.  Se  fosse  mais  constante  os  
comerciantes, hoteleiros, investiam mais. Na época da  festa, os hotéis lotam, mas se investir e  
depois ficam vazios, porque se vende só no período da festa por isso não investe, mas precisa!  
O fluxo turístico está diminuindo, antes vinha de Cuiabá até do exterior.

 A Dirce que chama o choradinho para dançar, ela que e responsável, acho que deve ser da  
escola. A questão das famílias desunião.

13) Congódromo, projecto da Secretaria de Cultura do Governo, Paulo Pitaluga, assinou aqui,  
só falta  a  prefeitura achar o local,  e  a  verba trezentos  mil.  A  Secretaria de Cultura será  
responsável para fazer.

O kanjinjin tiveram que patentear, pois queriam levar daqui. Com a associação, o kanjinjin era 
fino mais pinga, hoje e mais curtido!     

Constântina Cruz Marciel, 72 anos -Residente na cidade, Aposentada dos Correios 

Tem um pouco diferença em termos de união, quero dizer com a comunidade, participação.  
Hoje é mais  diferente,  melhor antes,  cruzeiro do sul,  avião militar a condução era difícil,  
trabalhava nos correios missionários, remava com braço. Pegava canoa com mala de correio.  
Teve um jacaré quase me pegou.

São muitos devotos Divino, São Benedito, milagre. Era tão devota vi o pombo do Sr. Divino no 
acender a vela. Saia com bote da água, com pedra na cabeça, descalço, hoje perdeu um pouco.  
Só que essa comemoração de dança e festa, o culto é como um carnaval, os festeiros novos e  
velhos.  

A dança representa uma homenagem a São Benedito esta fé com fervor do povo e sua devoção  
(acabou-se a festa de hoje neste sentido).  Vê o Chorado, a perna do negro fica doido para 
dançar. Todo crescimento, das crianças era dançado o Chorado, nas festas.

Cristina Furlani, 43 anos - Proprietária do Hotel Bela Vila

Dezoito anos, tempo de existência.
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Mais de Cuiabá, chega o pacote com pessoal da terceira idade, cinqüenta a cinqüenta e cinco  
pessoas que agente  trabalha muito tempo,  precisa de uma atenção,  são turistas religiosos.  
Querem fazer pacote para conhecer a cidade, fora da alta temporada. Em Cuiabá chegava  
pessoal das escolas.

Não tem investimento. Caso se tratando de uma coisa cultural, todo final de semana com dança 
e comidas regionais seria mais fácil de fechar os pacotes. O pessoal da terceira idade não dá 
para levar as cachoeiras, questão de estrutura, perigoso cair e machucar.

Encaminho para  o  Centro  de  Referência,  só  se  baseia  no  kanjinjin,  não  tem outra  coisa!  
Turistas estrangeiros vêm para o turismo ecológico.

Não  percebo  avanço.  Recebo  as  mesmas  reclamações,  esgoto  correndo  a  céu  aberto,  
completamente  abandonado  pelas  autoridades.  A  Proprietária  mostra  ao  lado  do  hotel  e  
menciona valeta de esgoto setecentos e cinqüenta metros, manilhar ao lado, questão de saúde  
pública. Não há interesse, péssimo, péssimo colecta de lixo em frente ao hotel seu quiser limpo,  
tenho que limpar. Pelo tamanho da cidade Vila Bela seria prático mante - lá limpa, tenho medo  
de epidemia de dengue, garrafas plásticas paradas é uma coisa impressionante!!   

As mulheres do Chorado deve trocar para mudar tem umas que estão cansadas, tem que dar  
oportunidade para os novos. Cria um grupo da terceira idade!

 Cozinheira, arrumadeira nos treinamos. Nos mesmos fazemos o serviço, somos cozinheiros e  
arrumadeiras. O Estado não tem incentivo, como se gera emprego se não está ganhando apoio.  
Nunca um Vereador, Administrador da Prefeitura vem aqui, só vem cobrar o alvará, se tem  
parceria com a Prefeitura ele põe o preço. Fim do mundo é aqui! 

Elinéia Trindade Silva- Moradora jovem, Funcionária pública

A maioria vem assistir a festa, a dança do Congo e Chorado. Neste período vem muita gente.

Na cidade não tem estrutura mesmo.  Falta  muita coisa,  hospedagem melhor e  divulgação.  
Falta divulgar melhor as festas nos cartazes. Antes era champagne, agora kanjijnjin na dança.

Antes era mais bonito, está é a história que eles contam porque eles dançavam. Tem gente  
fanático por Congo e Chorado vem de longe assistir. Ontem tinha uns gringos querendo quarto 
para alugar. Vem gente de Rondonópolis, São Paulo, Rondônia. Várias cidadezinhas. O povo  
vem mais por curiosidade de conhecer a cultura e estudar como você.

Tem muita caravana, aluga o ónibus e traz gente. Muitos moram aqui, outros são de outra  
região. 

Elízio Ferreira de Souza - Ex- Secretario da Cultura de Vila Bela, Integrante do 
Grupo Chorado, Estudioso da cultura vila-belense  

Antes das festas de antigamente. Era mais pelos sitiantes, era tradição dos portugueses. Essas 
festas  ficaram na tradição.  Onde era sitio  é fazenda,  grande parte  perdeu a terra.  Houve  
engrenagem entre empresários e políticos. A sociedade foi tapiada, não foi só Vila Bela, Mato  
Grosso também. Quem é mais esperto leva vantagem. A coisa é longa para ser analisada.

A dança do Chorado criado em Vila Bela é próprio daqui. A narração da escrava Isaura. É  
mais ou menos aquilo, a história do passado tão longo…. Tinha Cururu, Siriri, outras danças,  
vínculos  da  questão  histórica.  Toda  tradição  do  sítio,  consequências  do  progresso.  Elas  
dançavam,  mas  não cantavam,  alguns  lideres  comunitários,  aquela  aproximação,  enlace  e  
pegava bebida. O casamento, o primeiro namorado, era o marido que nem jacaré via e se  
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satisfazia, provocava. Criança podia ver, em porta fechada, por detrás tinha esse poder de  
sedução, enlace amoroso.

Era astúcia, mostrava a alegria, mas tinha ódio. O facto principal da dança. Diversas etapas:  
Capitães – Generais, transferência da capital, perdeu o sentido, … os portugueses arrumaram 
a mala e foram embora, a liberdade foi antes da abolição 1835, foi a liberdade sem apoio, não  
considero liberdade! Até hoje o abandono, o poder financeiro no povo negro, herança, factor  
de pobreza e enriquecimento político e droga.

A dança,  depois da mudança da capital  unificou os santos, três,  quatro festas de santo. O  
sentido mesmo da dança da solteira,  promesseira,  cozinheira um passava para outro.  Não  
sobrava nada só cansaço. Criaram uma maneira de participação da festa pegavam um lugar  
secreto, usava corpo, bumbo, tambor, alguém ficava de plantão, porta semi-aberta os curiosos.  
Agora vai pagar e com lenço tinha que pagar ou dar bebida. Dois, três dias de festas e música.  
Restringe um pouco a música. dança do Chorado, ginga, balanceado. Tinha dança do Batuque,  
Tambor requisitado mais jogo de corpo há diferença. Houve engrenado, misturado. O Chorado  
incorporou a dança do Batuque, a música, a dança quando nasceu como uma arma, um poder  
teve resultado, cobrava a liberdade dos prisioneiros.

No principio de regoriza a vitória. Dois pontos, os espanhóis persuadindo, a terra pertencia a  
eles, após o Tratado de Tordesilhas aqui era espaço desconhecido, os espanhóis pegaram o  
Uruguai,  Argentina,  Peru,  Bolívia,  esse  central  do  Mato  Grosso  estava  desocupado,  os  
portugueses, entraram por ai Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais conquistou o  
espaço e no final por questão financeira: pau Brasil, cana de açúcar, bebida,…. café, depois a 
questão da mineração.          

Adquirir a área, direito de posse os portugueses entraram na frente à procura de que índio,  
grande levaram para grande centro para comercializar, os índios foram totalmente destruído,  
até a história do negro, coisa cruel que não foi dito. Nas favelas, quem chegava aos sessenta  
anos. Outro a descoberta do ouro na região. O rio Guaporé quando foi o Tratado de Madrid…

Questão: Porque a dança do Chorado persistiu por longo tempo na cidade 
Um dos factos, os vila-belenses não gostavam dos factos antigos, até do sofrimento, sonha com  
futuro melhor, enquanto o passado não gostava de comentário. A dança do Chorado teve tona  
com o Prefeito Tito organizou, levou a história, apresentou a dança do Congo e organizou a  
dança do Chorado.  Na década de 80,  organiza e  uniformiza a dança,  o  Congo não tinha  
qualidade nos fomos valorizar, nos primeiros tempos a dança do Chorado não dançava com 
garrafa na cabeça.

Começou...  quando  recebia  dinheiro  em  agradecimento  de  brinde,  dançava  em  termo  de  
agradecimento. Convocado pelos Capitães - generais  escolhia pela beleza, simpatia e forma  
de dançar, havia o interesse amoroso!

Na primeira etapa dos Bandeirantes ria as vitórias, houve guerra no Guaporé, simples pela  
inteligência dos  portugueses,  eles  foram avisados,  os  espanhóis  tinham quinhentos  homens 
para atacar Vila Bela, Cuiabá, cento e cinqüenta em Vila Bela, dragões, portugueses, índios,  
amas, flechas, porções de negros, António Rolim pegou forças. Cuiabá era distante de Goiás,  
qual o meio de transporte, usou a inteligência, preparou o povo, pôs de vigia quatro, cinco  
pessoas, fizeram investigação trouxeram notícias e foi e venceu a luta. Golpe é mais inteligente,  
implanta a divisa entre Portugal e Espanha. Com negro foi com sentinela, se recuperou, a vigia  
permanece. Ficou isolado, se ficou casaram e nos lugares São Vicente, São Francisco Xavier,  
Santana, Nossa Senhora do Pilar, Ouro Fino. A comunidade de São Vicente veio, enfraquecida 
ouro aqui, antes o ouro encontrava na superfície. Toda a vingança do branco vieram para o  
negro. Era ataque todo dia era um desespero, único refúgio era a igreja, casa de oração nem 
percebia que estava despida. Naquele tempo saia branca, naquele tempo nem percebia, porque  
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o medo dominava tudo. Homem tinha que trabalhar. O ponto, a cidade estava em ruína. O 
grupo, no início de 1900 foi último lote que vieram de São Vicente. A imagem de São Vicente, a  
comunhão, sina.    

Questão: Quanto ao turismo, como é o investimento neste sector da economia
Porque não investe, não tem retorno à curto prazo, a construção de um hotel requer no mínimo 
cem mil reais! O Prefeito não tem interesse é à longo prazo. Temos dois fluxos de turismo,  
grupo de professores, alunos não traz lucro, traz o lanche pronto, não deixa renda. Então os  
hoteleiros não contam com esta parte.

Na  verdade,  1989 não  saiu  nenhum Prefeito  vila-belense,  desestruturou  a  Prefeitura.  Não 
conhece a história e nem há interesse. Há grande interesse nível nacional. Houve um período  
de transição, não houve mandato, um grande período dominado por líderes ... As pontes de  
terra eram alagadiças, cobra imposto, a mulher tomou a frente, porque o homem não  tinha  
interesse, não ganhava salário.

Questão de poderio, conhecer o rio Guaporé. Guia turismo tem bastante, tem que ter turista,  
ele  vai  ficar  tantos  dias!  Precisa de mais investimentos,  os  grandes empresários poderiam 
ajudar. Quantas cachoeiras, grande parte está no fundo de uma fazenda, indefere a passagem,  
se  tiver  interesse  político  há  possibilidade.  Tudo  depende  do  interesse.  Criou-se  uma  lei  
municipal  de  limitação  de  estradas,  teve  Prefeito  queimou  documentos...  Cascata  dos 
Namorados criado em 1980, recebeu nome, por isso precisa encarar.       

Elpidio Francisco da Silva-Aposentado, morador de Vila Bela, viúvo da Senhora 
Lidia Leite da Silva, ex-dançarina de Chorado  

Questão: Como era a dança do Chorado?
Antigamente não era enfeitado, era mais simples, não era tão enfeitado. E homem não podia  
assistir, só se pagava dinheiro e cerveja, amarrava uma fita no pescoço. Era bonito entrava na  
casa do festeiro e começava a dançar… era engraçado e animado batia bumbo, eu corria, não  
tinha dinheiro para pagar ou comprar bebida. Risos.  Era uma brincadeira! Hoje é na porta da 
igreja, não vai até em casa. Os antigos dançavam melhor do que os de hoje. Tinha a dança do  
Batuque era quase igual ao Chorado, era mais animado. Batuque era diferente do Chorado,  
Chorado é  tradição!  O povo antigo,  tudo,  bebia pinga puro.  Tinha muitos  antigos,  velhos  
cantavam muitas cantigas, o novo não aprendeu! Desde que nasci tem dança do Congo e do 
Chorado. É muito antigo. Tinha a dança do Marujo, mas, acabo. Diz - que era mais bonito era  
de homem. Mas o povo morre e não passa! 

Questão: O grupo de Chorado faz muitas apresentações fora da cidade de Vila Bela?
O grupo faz apresentação em Cuiabá, Bahia apresenta a dança do Chorado, foram chamados  
para apresentar.

Questão: Quem é a dançarina mais antiga do Chorado?
Astrogilda é a mais velha que dança o Chorado. Mais velha de tudo. Deve tá com uns setenta  
anos!

Questão: E o turismo na cidade? 
A dança trás muita gente na cidade. O povo tira foto, filma. O melhor (do turismo) de pesca é  
Cáceres depois vem Vila Bela.

Questão: Sabe como são escolhidos os festeiros de São Benedito?
O presidente faz ofício pergunta se quer ser festeiro, se aceitava mandava oficio e buquê de  
flor,  dizia  que  aceitou  ser  festeiro.  Fazia  uma  ata,  um compromisso.  Hoje  não,  tem mais 
cerimónia. Era uma solenidade, irmandade de São Benedito. O Sr. Nazário  que é o presidente  
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tem assinatura de todos os festeiros. Sr. Divino e sorteio, da o nome São Benedito alguém pega 
pro  promessa.  Agenda já  tá  cheia  pra  ser  festeiro.  São  Benedito  é  mais  organizado,  tem  
irmandade, e coisa de respeito. E com organização da identidade! Papai tinha uma esfinge.  
Tirava esmola,  ele ia sózinho.  Cada um dava o que queria.  Acabo,  São Benedito  não tem 
esmola. A Prefeitura ajuda, mais os fazendeiros. Dá boi, arroz, da! o que tem, ajuda, por isso  
não sai pesado! Hoje tem ajuda do governo, antigamente, criava galinha, porco e boi para  
matar! Antes era difícil, hoje ganha …  hoje tá bom!

Questão: Qual é a sua opinião sobre a festança, cobrança de comida e bebida na festa.
Ninguém quer  cobrar,  acaba com a  festa.  Todo mundo  come  e  bebe  a  vontade  kanjinjin,  
chincha, chincha e bebida de milho. São Benedito é mais forte, chama mais atenção, vem mais  
gente. No Divino não tem a dança do Congo e Chorado. O povo vem ver a dança e a festa! O  
último dia,  a  mulherada  entra  no  bloco  do  Congo,  quando entra  o  festeiro  ele  chora!  O  
Chorado era dança das cozinheiras, o Congo dança o dia inteiro é pesado!

Questão: E o povo vila-belense gosta dos turistas na cidade? 
O povo gosta de turistas, vem gastar na cidade. Muitos quer cobrar, mas não quer cobrar para 
acabar com a tradição. Já fizeram a mesa para cobrar, mas, muitos não aceitou, ninguém  
acaba com a tradição.

Questão: Na sua opinião, qual é a diferença entre a festa hoje e antigamente.
Não é como antigamente, hoje é novato. Hoje o turismo já dá, manda fazer, como faz pro  
Congo e Chorado. Todo ano faz roupa nova, não repeti não. Bom demais, já pensou coisa  
dessa ! Essa era é de África, conservaram muita coisa.

Questão: O senhor sabe se, o grupo do Chorado recebe dinheiro pelas apresentações? 
Quando pede, paga para apresentação. Vem ónibus buscar. O Congo foi em Brasília dançar  
para Lula, foi bem recebido, o Chorado não foi!

Questão: Sua mulher gostava da dançar o Chorado? 
O pessoal gostava de ver ela dançar. Ela liderava o povo, dançava Chorado. Turma gostava  
muito dela, era animada, influente! Agora ficou Astrogilda e Mância, ela é presidente do grupo 
de Chorado.   

Eudes Frazão Almeida -Secretario de Turismo-2008 

Questão: Na sua opinião, por que a dança do Chorado persistiu tanto tempo na cidade?
A dança do Chorado persistiu por tanto tempo, até porque no início da colonização ela era  
uma manifestação de... demonstração da sensualidade da mulher, negra, vila-belense. Tinha  
dois sentidos, havia uma repressão muito grande entre seus esposos e seus filhos, seus patrões,  
o que, que elas fizeram usaram uma estratégia interessante e quando eles faziam as festas, que  
já  estavam bem tomados, então elas corriam nas suas casas  vestiam o de melhor possível e  
vinham dançar pra eles, entendeu!  Aquela dança sensual com a garrafinha na cabeça, daí eles  
gostavam daquilo ali.  E diante daquilo,  eles ficavam eufóricos...  com a intenção,  para que 
aliviam-se os castigos de alguns esposos e filhos e muitas vezes eram atendidos. Pessoas muitas  
vezes  que  estava  condenado  a  morte  e  através  daquele  pedido,  manifestação  elas  eram  
atendidas, e aí essa dança foi continuando até depois que passou o período de mineração que 
veio então os Capitães – Generais. Já na administração da província, esses Capitães-Generais  
já  não tratavam os  escravos dessa maneira,  mas,  eles já conheciam, já  convocavam essas  
senhoras  para  apresentar  nas  festas  pra  eles.  E  a  partir  daí  nos  ficamos  depois  da  
transferência da capital pra Cuiabá, Vila Bela ficou no esquecimento aqui, isolado por mais de  
cem anos, e essa dança continuou por que! Ah...ah..ah ah, o padre vinha a Vila Bela uma vez  
por ano e esse período de uma semana que ele passava aqui em Vila Bela, era uma semana de  
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festa,  onde  era  casamentos,  baptizados,  crisma  e  as  comemorações  das  datas  festivas  dos  
santos eram feito todo nessa mesma semana, então era uma semana de festa, por isso ficou  
festança de Vila Bela. E essa festança tem comida e bebida à vontade pra todo mundo e as  
cozinheiras não participavam das festas, porque elas estavam na retaguarda! Então ao final da  
festa, depois da semana, elas reuniam numa determinada residência para fazer a sua festa, o  
que  acontecia,  ao  som dos  tambores  da  dança  que  muito  eletrizante,  atraiam os  homens 
curiosos,  então  eles  chegavam,  entravam  e  chegavam  Lá,  ficavam  à  vontade,  então  elas  
amarravam o lençinho no pescoço dele e faziam ele pagar uma bebida, uma coisa e tal para  
animar a festa, então esta festa, esta dança, ela continuou nessas condições.

Questão: Para senhor, que significado tem a dança do Chorado para população e a cidade?
É uma manifestação cultural da nossa população, e que vem mantendo como tradição até os  
nossos dias.

Questão: O Senhor sabe como é ensinado a dança do Chorado para novas gerações?   
Bom é uma dança que há assim uma...várias...intenções de pessoas que estão fora e querendo 
entrar,  participar,  principalmente  os  jovens.  Hoje  nas  escolas  municipal  -  estadual,  por  
exemplo,  têm um Grupo do  Choradinho,  onde  as  garotinhas,  hoje,  substituem o  grupo de  
adultos em apresentação para os turistas e tal, elas dançam divinamente como se fossem as  
adultas.    

Questão: Qual a relação entre a dança do Chorado e o turismo na cidade. Que benefício traz 
para a cidade?
Bom é um dos pontos que eleva até o turismo em Vila Bela, por que... mas, Vila Bela tem um 
potencial tremendo na área, no aspecto natural e na parte cultural entra a essa parte da dança,  
da gastronomia.

Questão: O Governo tem algumas propostas de desenvolvimento na área turística?
Essa  proposta  de  melhoria  do  turismo  na  parte  da  infra-estrutura  é  a  construção  do  
“Congódromo”  em  Vila  Bela.  Congódromo  seria  um  espaço  preparado  para  assistir  
apresentação  com  todo  conforto,  inclusive,  você  pode  procurar  a  Doutora  Marcela  para  
conhecer o projecto, onde vai esta sendo desenvolvido, onde vai ter uma série de melhorias,  
para que o turista chegue aqui em Vila Bela e encontre um local que sinta bem à vontade. 

Questão: Quanto à preservação da natural tem melhorias. Como está a situação?
Bom, nessa área natural Vila Bela tem aí, o rio Guaporé, que é uma maravilha! um percurso  
pela  natureza  do  rio  Guaporé  é  coisa  de  louco!  E  na  área urbana  tem os  Palácios  dos 
Capitães-Generais, as ruínas, têm o Poço de Pedra, tem a mineração de São Francisco ali que  
tem a cidade de pedra, que a mineração, a empresa lá, já a partir desse ano está liberando  
para visitação,  mas,  tem que agendar e tal.  Além da Cascata dos Namorados,  Cascata do  
Jatobá, Cascata do Capivari, que coisa incrível, só indo lá para ver!

Questão: Esse Governo oferece incentivo, investimentos para novas propostas do turismo em 
Vila Bela?
Ainda é um pouco fraco! Mas agente está lutando é muita conversa, muitas promessas. Por  
exemplo, agora você deve ter ido à beira do rio e visto que Vila Bela tem uma praia linda,  
linda, mas falta infra - estrutura. No dia primeiro, agora de agosto estaremos assinando um  
convénio com a SEDTUR (Secretaria de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso) no  
valor de quinhentos mil reais para infra - estrutura da beira do rio, da Praia Morena. Então 
vai pouquinho, pouquinho a coisa vai aparecendo.

Questão:  Como ocorre a  divulgação da dança do Chorado,  festividades  no Estado de Mato 
Grosso, no Brasil e Exterior?
Essa dança vem acontecendo, sendo apresentado tanto no Estado, como fora do Estado. O  
Brasil inteiro tem solicitado e o grupo tem ido e apresentado muito bem.
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Questão: E os investimentos do Governo na área cultural e turística em Vila Bela . Quais são as 
acções e projectos demandados?
 Ainda muito pouco. Muita promessa, rsssss risos, as promessas tem demais, mas, na prática  
ainda está deixando a desejar”.Há o Parque Estadual da Serra Ricardo Franco. Foi criado em 
cima de fazendas, e hoje está no impasse de indenização. São potências de peso pesado. Aqui é 
Chapada  (dos  Guimarães)  dois!  Batalha  jurídica.  São  pistas  de  pouso  afastadas.  É  o  
capitalismo, é pasto, é boi, boi fora, fora! As gerações vai passar e ficar como está. Não tem  
jeito, é a realidade. Foi criado a própria Serra, potência financeira e económica!

Questão: Como foram classificados esses quinze municípios no Programa de Desenvolvimento 
do Estado?
 A nível de potencial de turismo, e nos também a partir de agora, temos mais um horizonte,  
temos  uma operadora  de  turismo que  estava  instalado em Comodoro,  no  nosso município  
vizinho para receber turista da Bolívia, para ir ao Parque Nacional da Bolívia que fica aqui  
próximo. O portal de entrada estava sendo por Comodoro, mas, eles não encontraram apoio  
necessário  da  Prefeitura,  agora  vai  ser  por  Vila  Bela,  então  há  uma  boa  perspectiva  de  
melhora nesse aspecto.

Questão: Há um controle do fluxo de turistas,  número aproximado de turistas que visitam a 
cidade nesse período?               
Bom, nesse período de uma semana de festa, a média é de dois a três mil turistas. O movimento 
na hora do almoço, três a quatro mil pessoas, a comida é de boa qualidade.

Questão: E como a cidade tem suportado esse volume de visitantes? 
Exactamente,  o  grande  problema  é  o  hotel.  Hotel  aqui  em  Vila  Bela,  um  mês  antes  já  
superlotado. Já tá tudo reservado e as pessoas vão chegando, vão se acomodando aqui todo  
mundo, ajeita um cantinho para ficar e acolhe todo mundo”. Risos contidos. As pessoas alojam 
em Pontes e Lacerda. Muitas passam o dia aqui em Vila Bela e pernoita em Pontes Lacerda.

Questão: Quais são as localidades procedentes do maior grupo de turistas na cidade. Tem algum 
registo?
Em grande parte vem assim grupo maior da Bolívia, de Rondônia, Cáceres, Cuiabá e várias  
partes do Brasil, eles chegam em grupos menores, mais vem. 

Fátima Fernandes, 54 anos – Dançante do Chorado, Merendeira

1) Desde da época dos escravos
2) Até hoje dançamos assim
3) Em ocasiões de festa dançando para os patrões
4) Para a cultura e os turistas
5) Nada continua a mesma
6) Preservar a cultura
7) Dos séculos passados, kanjinjin é porque do filho do Rei do Congo
8) Suas danças vêm da mãe África: são sensuais e desafiantes
9) Cada vez que tem um evento à gente representa a dança

Fátima Leite Coelho, 54 anos - Servidora pública, moradora

Desde 1995, a primeira vez em 1996 fui escolhida imperatriz. Na Festa de São Benedito vem 
mais turistas. Domingo, segunda, terça. Vem muito político na segunda! 

O que chama mais atenção do turismo é o Chorado e Congo traz mais gente. A  questão de 
organização falta, não vi nada, tem que por gente, equipe, umas cinqüenta pessoas da região.  
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Terceira idade não tinha acomodação,  falta hotel.  Tem pensões grandes.  Renovação legal,  
fizeram um bingo.

Restaurante, hotel,  tudo falta, esgoto,  cantina a coisa está feia. Danças culturais e belezas  
naturais tem um património histórico falta explorar economicamente,  ganhar dinheiro, não 
sabe!

Falta incentivo cursos para o pessoal fazerem muitas coisas. O SEBRAE, CEFET tinha que  
está directo aqui. A Vila Bela tem uma história própria.

Tantos jovens terminam o segundo grau não tem trabalho vão para a droga!! Prioridade seria  
a educação, exige-se mesmo que a comunidade melhorasse o conhecimento em cursos técnicos  
para jovens,  os  velhos  estão  morrendo,  cursos  de meio ambiente,  alimentação valorizar  o  
ambiente,  o  peixe.  Tem que  por  Prefeito  para frente  com mente  aberta para  frente  e  não  
radical.

Gregória Matos de Ramos (Goia), 77 anos - Quituteira, costureira e rezadeira

Questão: Há quanto tempo a senhora participa da festa de São Benedito
Desde criança, agente ver a festa, casei, morei no sitio treze anos, lá não tinha escola de 1˚ e 2˚  
grau, ai agente mudou para cá para estudo deles.

Questão: Quais são as danças existentes em Vila Bela
Aqui existia Tambor, Batuque e o Chorado. O Chorado de hoje, o cântico é só do Tambor(…).  
Tem umas músicas feias que você vai ver. Era diferente! Quem não sabe acha.

Questão: Como era a dança do Chorado
Era mais bonito.  Antes tinha a melhor idosa que andava com colar, brincão de ouro.  Era  
cantado na casa do festeiro, arrumava roupão, coisa no cabelo, não ia na igreja. Era mais  
simples. Era saião, vestidão, minha mãe contava!    

Questão: Qual é a sua lembrança, de antigamente 
A dança do Chorado praticado no nascimento de criança… não lembro. Nas casas quando  
entregava o festeiro. Na roupa, lavagem da panela, entrava o festeiro depois dançava podia até  
ter, mas, não Chorado 

Questão: Quanto ao turismo, a senhora acha que deve comercializar comida e bebida nas festas 
da cidade 
Se a comida fosse vendia a três, dois reais.!!ia dar renda, mas precisa preservar a tradição.  
Eles de Pontes de Lacerda trás bebida de lá, é mais barato! Antes vinha dois três ónibus de  
Guajará-mirim. To vendo menos gente, este ano ouvi falar que não veio. Tem que melhorar  
bastante hotel.

Questão: Conte sobre as festas religiosas de São Benedito, Senhor Divino
A comida diferenciada. O Sr Divino tira esmola. Agora São Benedito, o festeiro se esforça, São  
Benedito tem irmandade, ai tem a idade e responsabilidade manda ofício e devolve uma rosa,  
se não quiser devolve o oficio. Fica com medo do castigo!  

Questão: E a Associação do kanjinjin, a senhora participa.  
Aqui teve um curso do kanjinjin, o governo do Estado ofereceu. Neste curso fez votação pra  
cozinha, quem tinha dois, três parentes tinha votação. Fica umas quinze pessoas esperando, eu 
também! Isso foi em 2005. Quem fizesse mais kanjinjin ganhava mais, era para baixa renda,  
quem menos precisava ganhou! Quando o carro vinha pegar mil, oitocentos litros, não vi nada 
disso, eu logo sai. Pagava vinte reais por mês. Quis meu dinheiro de volta, não participei, se  
não pagava entrava na justiça. Quem saiu de lá, não pode fazer kanjinjin. O advogado falou  
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que o kanjinjin não é herança de ninguém. E de Vila Bela! Eu faço kanjinjin diz que é o melhor  
kanjinjin. Meu irmão que prova. Eu não tomo, tenho problema de pressão e não posso. Outro  
dia levei em Suíça! O curso não é de kanjinjin e do SEBRAE. De cada quinze dias vinha um  
professor.  Demorou uns  seis  meses.  O curso que  estou dando mostra  como funciona uma 
associação.

Hilário Mendes Ribeiro, 49 anos – Padre da cidade

Oito anos em Vila Bela, com esse povo de Deus. Para atender quarenta e oito comunidades,  
oitocentos quilómetros de extensão territorial.

Em 2004 houve conflito, briga religiosa com o padre que estava aqui. No início foi difícil o  
pessoal não aceitava muito agente. Já vim com intuito de resolver um conflito. O lado religioso  
abalou muito, se mexe com eles na cultura tem que fazer um jogo para unificará cultura e  
religião. Tem que entrar em culturação. Hoje tem mais imigrante na zona rural, mais mineiro e  
paulista. E tem a fronteira chiquitano. Tem três determinações: imigrante, o negro, chiquitano.  
O fronteirista, índio não aceita bolivianos tem que ser chiquitanos, fronteiristas, caminha fios  
sem confronto de culturas.

Deve ter como proposta a valorização, obrigação na escola, o estudo da cultura. O jovem não  
quer saber da cultura, da tradição, o jovem quer ir para fora, para cidade grande.

Quando vim para cá trazer  a  liturgia,  estudamos junto com eles  a  integração da liturgia,  
capoeira não tem aqui.

Questão da religiosidade, mente, fala e popular. O mais forte é o São Benedito reza em cultuar  
o santo que são Benedito, mãe de Deus outros são contrapartida. Segunda, terça dedicado a  
São Benedito e as irmandades.

São  Benedito  considerado  mundialmente,  humilde,  protector  dos  pobres,  cozinheiros.  Os  
negros tinham carência, não tinha padre, pegou São Benedito momento de protecção. A reza  
fazia antes da família, juventude. As festas lembram as cozinhas, milagres populares. O negro  
colocou como meio popular, jovens, família unidade trabalha junto.

Grupos quilombolas Pela Cor, Cor e Bela, Casalvasco, comunidade raiz deles, e outro que não  
lembro. To tentando fundar com São Benedito no Retiro. Cada um pelo grupo e não tem união.

Importância valoriza a própria realidade da cultura integra também. Economicamente temos a  
Cooperativa do Kanjinjin, atributo económico, não deu muito certo, ficou meio individualista,  
a  cozinha era  colectiva.  Cada  um foi  para  sua  casa.  Não está  dando muito  resultado!  O  
governo deu apoio, mas não deu muito resultado.

Realidade de hoje, Brasil, mundo, a inculturação têm que muda. Congraçar tornar maior, mais  
bonito. A cutura do Chiquitano é para servir os patrões, mente de empregados. Eles trabalham  
para outro, tem sistema, não entram no banco.

Não tem objectivo central da cultura. E muito explorado, faz pesquisa e traz benefício para  
desenvolver  a  cultura  deles.  A  beleza,  arte  de  toda  cultura  e  o  lado  religioso.  A  missa,  
celebração, o bispo.

Ela  persistiu  porque  o  Chorado  servia  a  corte  do  rei,  a  representante.  Era  um  grupo  
importante para grupo do rei.

Luta para não ter nada vendido. Tudo dado ninguém não agüenta, também!

Se tivesse um grupo de professores que estudasse a cultura de Vila Bela. A questão política  
seria diferente espera muito, precedência de antes, devido ao passado, entrega de cesta de  
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avião. Os políticos aproveitam muito desse momento, não desenvolve muito depois. O Centro  
de Referência para municípios. Não deu muito resultado. O político vai dar para o grupo uma 
contribuição, o que mostrar festivamente, os grupos deveriam saber profundamente a questão 
da raiz.  

Jaqueline  Frazão  dos  Santos,  37  anos-  Dançante  do  Chorado,  Apoio 
Administrativo da Educação

1)A aprendizagem vem do berço. Pois a gente cresce assistindo nossas mães e avós dançarem.
2) Elas ressoavam a melhor roupa que tinham. O resto continua igual.
3) Na casa dos patrões  e nas cozinhas durante algumas festas religiosas.
4) É o marco referencial da história, da cultura mato-grossense.
5) Houve mudanças nos passos e também nas músicas, porque a dança do Chorado é um passo  
ousado e picante. Por isso houve a mudança.
6) A explicação está nas raízes africanas e não há possibilidade de extinção porque as crianças  
gostam de dançar o Chorado.
 7) O uso do kangingin (garrafa) é  para divulgar a bebida e chamar a atenção de todos para  
valorizar nossa cultura.
8) Lamento, paixão, alegria, etc.
9) Sentimos,  respeitados,  reconhecidas  nacionalmente  valorizadas  como  donas  de  casa  e  
artistas.
10) Ainda deixa a desejar.

Justina N. Silva, 41 anos – Dançante do Chorado, Funcionária pública

1) Há vinte e nove anos
2) Olhava nas festividades ou aniversário de alguém da cidade as mulheres dançar, quando eu  
chegava em casa pegava latinha colocava na cabeça e começava dançar.
3)  Era uma forma de diversão e preservar sua cultura. Pelo depoimento da minha mãe hoje  
com  83  anos  de  idade  antigamente  elas  dançava  com  a  porta  fechada  porque  tinha  
participação de homens.  Hoje já é diferente a dança já é divulgada socialmente durante a 
festança que acontece no mês de julho com algumas mudanças como ante  elas  dançavam  
pegando o dinheiro com a boca no chão os homens jogavam pra ver o rebolado de cada uma  
delas. Minha mãe dizia que elas dançavam de portas fechadas, para que as crianças não o  
vissem, porque tinham participação de homens. Os homens colocavam dinheiro no chão, as  
mulheres que conseguissem pegar mais com a boca esse era sua prenda. Hoje já está mudado 
as mulheres dançam com a garrafa na cabeça, a prenda que é a bebida.   
4)  A importância da dança do Chorado para comunidade de Vila Bela a gente vê como uma  
forma de diversão e preservar sua cultura, porque a gente sem cultura é gente sem passado. 
5)  Ao longo dos anos, ocorreram umas séries de mudanças como principalmente antes tinha  
participação de homens hoje não tem. Porque conforme a letra da música que é cantada com a 
participação de homens era mais divertida. Veja uma parte dessa música: 
Oi alecrim 2 x vezes
Alecrim que foi plantada
Na beira do bananal
Não tomando por costume
Uma vez não faz mal
Sinhorzinho me pega
Se não eu caio 2 x vezes
 As mulheres vai caindo conforme o seu rebolado e vem o sinhorzinho todo galã  pela costa da  
dança para não deixar ela cair até o chão. Outra coisa que mudou foi o mês da festa (mês) que  
não comemora no dia. E as comidas feita para os povos no dia da festa. Antes tinha galinhada,  
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porco assado, linguiça caseira, farofa de carne de porco com gordura de coco, salada de toda  
espécies a comida era mais saborosa porque usava mais naturalmente.  
6) Porque ainda existem pessoas que tem amor por aqueles que fazem e preserva e a história é  
reviver lembrar algo que vem satisfazer suas necessidades. A possibilidade de sua extinção é  
não deixar jovem participar e aprender para que continuem porque nos somos mortais quantos 
não já se foram, se eu não tivesse participado antes hoje não sabia contar e não conhecia as  
músicas que são cantadas.
7)  O  kanjinjin  é  uma  bebida  do  Congo.  Como  as  mulheres  dançavam  com  garrafas  de  
champagne e para valorizar a bebida que ficou conhecida as mulheres preferiram dançar com  
a garrafa do kanjinjin. As roupas padronizadas é porque para que  umas não fiquem diferente e  
você sabe quando alguém veste de forma diferente começa a falação tipo conflito no grupo.  
Como eu já disse os políticos, no caso, substituiu os senhorzinho.
8) São sentimentos, amor, paixão e homenagem.
9) É para não deixar acabar a nossa cultura e divulgar nossa história.
10)  Começando a cobrar cachê ,divulgar e fazer acontecer de forma prazerosa atender os  
povos que vem conhecer com carinho e amor daquilo que fazemos.  Contratar pessoas que  
conhecem realmente a história da cidade. Primeiro tem que se organizar, ter palestrante da  
cidade, historiador e assim sucessivamente.
  

Mância Frazão de Almeida, 62 anos - Ex- Presidente do Grupo Chorado, dançante, 
Aposentada da Educação

1)  Desde que nasci, entendia por gente, desde cinco anos, quem ensinou foi Tia Margarida,  
desde antepassado. De primeiro fazia uma festa e dançava o Chorado, os antepassados vêm no  
sangue vê a minha tia, de noventa anos dançava até ao chão.  
2)  A dança antes  não tinha Grupo,  se  juntavam,  chamava a pessoa.  Em 1986 começou a  
organizar, o Sr. Tito, Prefeito. Antes a roupa trajava o que tinha.  
3) Hoje dança com garrafa de kanjinjin, antes com garrafa de champagne. Kanjinjin nos que  
fazemos.
4) O lenço no pescoço é quem vinha o político na comunidade
5)  Dançam o Chorado vinte e quatro. As mais jovens são Vanda, quarenta anos e Jaqueline,  
trinta e oito anos.  Dona Astrogilda não era dançadeira de Chorado,  depois veio.  Hoje há  
indígena na dança, o índio chiquitano com negro casava. Era lei. A memória da população é  
mistura de negro- índio. Casamento entre parentes, para manter a tradição.
6)  Eu entrei para conhecer, administra. Eu sei como é, na minha gestão viajei dezoito vezes.  
Representa porque gosta do canto, seresta.
7) Todo ano o ritual. Sempre o mesmo ritual. Seis pessoas do grupo se foram. (Morreram)
8) Anos no tradicional. De 1980 para cá é dançado na igreja. Choradinho da continuidade na 
escola, doze dançam. 
9) Antigamente ensinava o gingado do corpo, via eles dançar, A sedução está nos passos, no  
gesto. 
10) A roupa é do Chorado, como não tem aonde guardar fica em casa. De primeiro emprestava  
para pessoa dançar e extraviou. Esse Congodromo, eu falei pra os políticos: To cansada de 
falar. Custou definir o terreno, depende do Prefeito. Venda de voto é doença!    
Comentário sobre a preocupação com meio ambiente:  A mineradora tira trezentos e noventa  
onça de ouro por minuto, cinco tipos de mercúrio, uma vermelhidão deve ter poluído o solo.
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Maria Antónia Gomes ( Maria de Pinto), 86 anos - Ex-dançante do Chorado

1)Já faz muito tempo, as turma já morreu, faz muitos anos.
2)Aprendi a dança em Rondônia, eu via os mais velhos dançar.Eu não lembro bem quando  
comecei a dançar devia ter uns dezesseis ou quinze anos, eu era menina ainda.  No tempo de 
Teka, ela mandava fazer. Ela comandava aqui.
7)Bebia.  Nesse tempo não usava kanjinjin,  só vinho,  refrigerante,  usava champagne.  Nesse  
tempo já dançavam . Dançavam mais era nas praças, nas casa. Nesse tempo não bebia muito. 
Dançava assim mesmo. Nesse tempo, as mulheres dançavam novo com velho. E ajudava na 
cozinha, era trabalhadora. Nesse tempo não tinha muita gente na festa. Era pouco, não é como  
agora vem muita gente de toda cidade.
Bebida era dado por Prefeito. Algum de fora que vinha. Do lenço eu não alembro.  
As mulheres batia na cadeira, mesa, viola. Era bonito. E nos cantava e dançava. Eu não usava  
batom, algumas delas passava quem gosta.

Maria Aparecida Matos- Profa da Universidade Tocantins, Doutora em Educação

1)Não  se  pode  afirmar  com  certeza,  mas  a  maioria  são  descendentes  de  quimbundo,  
mumbucas, esses grupos são provenientes  de Angola
2)  É o que os mantêm unidos e coesos e,  também, faz com que os vila-belenses que foram  
residir em outros estados retornem, mesmo quando a maioria de suas família morreram. Além  
de tudo, o Chorado representa a habilidades das mulheres vila-belenses em se manterem na  
liderança das famílias e da política na cidade.
3) No período da colonia e até 1930, o Chorado era dançado por poucas mulheres, ele foi tabu 
porque  era  usado  como  meio  político  de  libertação,  é  claro  que  isso  tinha  a  ver  com a  
sexualidade e beleza da mulher vila-belense.  O que as mais velhas contavam é que muitas  
moças de famílias não dançavam o Chorado, mas, para elas, o Chorado, era a invocação do 
poder político da mulher, tão bem defendido por Tereza de Benguela. O elemento de sedução  
são os requebros, os versos construídos de forma repentista, a bebida que, em si,  já deixa  
excitado qualquer um que beba. Todas as letras e passos do Chorado chama a sedução. 
4)  O que antes Na Festa de São Benedito era celebrado como agradecimento da boa colheita e 
era  dado  de   graça  para  atender  parentes  e  amigos  que  retornavam  passou  hoje  a  ser  
comércio,  também  a  maioria  dos  antigos  dançantes  morreram.  Foram  muitas  mudanças  
sofridas, mas a mais visível é a entradas das crianças e moças no Chorado, quando conheci em 
1980 era dançado pelas mulheres mais velhas e noites de lua cheia, não só nas festanças.
7)  Tudo, graças as mulheres que dançavam o Chorado não houve tantos castigos e os negros  
ali  foram  libertados  mas  cedo  que  em  outras  províncias  da  época,  tipo  Chapada  dos  
Guimarães, Poconé, Rosário Oeste, Cáceres, entre outros.
8)   Veja  antigamente há vinte anos atrás as mulheres não vestiam a assim,a influência da  
média e do turismo é que as tornaram padronizada, elas  em tinha roupa específica, cada uma  
dançava com o que tinha. Quanto ao kanjinjin, é uma bebida africana usada até hoje nas casas 
de terreiro quando termina a festa do orixás, mesmo coisa com a bebida aluá, na minha casa  
“de Candomblé” toda festa faz se o “aluá” prá xango e nós bebemos. O aluá é milho socado e 
não contém álcool algum. Quanto a garrafa na cabeça elas mostram o equilíbrio que tem. Isso  
é que encantava os senhores de engenho. 
9)  Temáticas de trabalho, solidariedade, amor e fé
10)  Bem nos dias de hoje onde  para qualquer projecto de projecto financiados por órgãos  
públicos; municipal, estadual e federal precisa-se de associação e CNPJ, é justo que elas fosse 
instruídas prá isso. Mas veja elas são totalmente orais e tradicionais, geralmente que cuida das  
associações são os jovens.
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11) Sim eu já estive em todas as capitais do norte e nordeste e percebi essa semelhante entre as  
danças mais antigas de origem africana no Macapá é o Marabaixo (só que as mulheres não  
usam nada na cabeça, mais a roupa o sapateado, no Pará ela é parecida com o Lundum, No 
Maranhão  com Tambor de Crioula e na Bahia com o samba de roda, no Goiás e Tocantins ela 
se parece com o Tambor de cacete, Sussa. Tenho fotos de todas essas danças e posso provar a  
semelhança.  Foi  ai  que descobrir  que  segundo a  cada região  e  a  tendência a criação de  
instrumento a partir de couro, bambus e outras matérias prima o negros foi a adoptando  a  
cultura que trouxe no navio negreiro, aliás na Memória. 
13)   Babaquice, que inventou uma estupidez dessa? O Congo e o Chorado é uma das mais  
antigas manifestações africanas no Brasil, 

Maria do Rosário da Silva, 72 anos - Ex -moradora, Visitante, Aposentada

Até os dezessete anos, morei aqui. Vila Bela tá grande, bem grande a cidade vira uma cidade  
fantasma depois da Festa de São Benedito. 

Lembro que as festas antes era mais animada. Tinha mais músicas, os cantantes cantavam 
muitas músicas. Tinha muito no final de semana uma santa. Todo dia, depois de São Benedito 
celebrava a missa. Depois de São Benedito, senhora Mãe de Deus, Santíssima Trindade. Antes  
tinha Nossa Senhora do Carmo, e outro que não havia dança.

Tinha nas casas das pessoas, quando chegava o santo, quando sete dias tinha o Choradinho.  
Quando ia ganha neném. Santa Ana em cima da mesa ou na barriga, ajuda no parto. Santa  
Ana protector dos gestantes.

Passei dez anos sem vir aqui. Mais estrutura. O Rei do Congo era bem africano, chamava-se  
António Simplício, irmão da minha mãe.

Não me lembro que tinha kanjinjin era cachaça mesmo, licor, não lembro se tinha leite de  
tigre.

São Benedito, Senhor Divino é do mesmo jeito. Sr. Divino naquele tempo ia até Bolívia. Meu  
pai era caxeiro ficava meses fora de casa.       

Nazário Frazão de Almeida, 52 anos - Servidor público, músico e Coordenador do 
Grupo Chorado

A diferença que nos temos, no passado, dançava em ocasião de festas, momentos de alegria e  
nos festejos de São Benedito sempre foi venerado pelo povo vila-belense que tinha desejo. A  
finalidade da dança era para união, saia muitas brincadeiras com a comunidade local. Hoje 
além desse que tem aí, que não perdeu, tem no lava panela agora estava lá, tem todo esse  
ritual, amarração do lenço na forma mais simples, sem roupa nem todas as participantes, junto  
com a comunidade tem a parte profissional, dança com as vestes, onde há uma organização!  
Que é feito em várias ocasiões, convite, no local, nos momentos festivos. O Chorado esteve  
presente em várias partes do Brasil, em todos, em todas as festas internacional do Pantanal  
estivemos  presentes  são  um  grupo  presente,  somos  fundadores.  Encontro  das  Nações  em 
Florianópolis,  nas  festas  do  Goiás  Velho,  festas  do  Estado  em  Brasília.  Estivemos  em  
Washington EUA, na Bolívia, São Inácio de Velasco, no intercâmbio Brasil - Bolívia e muitos  
convites, eventos e participações festivas.

O grupo é constituído por vinte e três pessoas. Eu que toco, Sr. Elizio faz relatos históricos,  
restantes  são  dançarinas,  toca  e  dança.  Das  mulheres  três  cantam e  dançam e  uma  toca  
tambor. Algumas fazem parte do Grupo Consciência Negra e algumas participam da Aurora de  
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Quariterê.  Algumas  dessas  mulheres  fazem apresentação do  Tambor,  a  parte,  tem alguma  
semelhança mais não é o mesmo.

Há grande  expectativa  quanto  a  apresentação.  É  muito  prestigiado,  valorização da  dança 
muito aplauso, pessoas de fora. E aqui também, as pessoas gostam sempre há uma vibração.

Estamos buscando a demanda, a contrapartida. O público tem atendido ao chamado, mas tem 
atendimento, falta estrutura. Estamos buscando o empreendedorismo, que ainda é muito fraco.  
Os  gestores  públicos  ficam  alheios  aos  interesses  culturais,  sociais  da  comunidade,  não 
correspondem.      

Apoio do governo tem projeto da Secretaria de Cultura do Estado e Município participa. Para 
dança do Chorado só o vestuário, a festança acontece mais pelo incentivo do povo, está ligado 
a irmandade do Divino, da Santíssima Trindade da Mãe de Deus, eles acabam atrapalhando e  
mais dificuldade do que ajuda. Para o grupo permanecer é uma batalha.

Congódromo, pedido partícular do povo Para apresentação pública maior estou acreditando  
que vai acontecer, principalmente, a apresentação vai melhorar, e acomodação do povo. 

Tentamos  buscar,  não  encontramos.  O Congo também tem essas  especificações  em Minas  
Gerais  contam  outras  histórias  de  reinado,  princesa  Isabel,  em  Goiânia  a  história  tem 
diferença. Que não se torne um elefante branco. O que nós propomos no Congódromo, se crie  
escolas de formação, atendam as necessidades culturais da comunidade. Durante o ano tenha  
utilidade. A intenção de criar grupos de várias faixas etárias. Queremos ter sala para expor os 
materiais, vestuários tudo, hoje está guardado em casa. A intenção nossa que esse vestido fique 
público. Eu mesmo tenho treze a catorze camisetas. É melhor ter uma exposição!  

 Algumas são convidadas, as mais principiantes as antigas mais natural estavam presentes. As  
mulheres têm entre oitenta anos aos trinta e poucos anos. 

Como não temos meio transporte. Nos sempre solicitamos transporte, alimentação e um cachê.  
Isso varia muito depende da localidade, depende como pode viabilizar para o grupo participar,  
às vezes vai mais às vezes vai menos. Comida e bebida a comunidade oferece. As mulheres  
participam, nem todo mundo.

Padre, aqui a aceitação é diferente. Aos poucos foi integrando a comunidade. Ele está à oito  
anos.

Eu aprendi tocando com o meu pai e minha mãe cantava e gostava de canto, na Aurora do  
Quariterê, teve contribuição dela Cecília Aranha de Almeida contribuído muito, ela tinha uma 
cabeça,  falava  as  coisas  com  muita  clareza,  com  muita  convicção,  todas  as  nossas  
participações teve presença dela. Nos festejos da festa Manoel Frazão.

Nemézia Profeta Ribeiro, 68 anos -  Moradora, Comerciante, Aposentada  

É muito lógico que há certa mudança e resistência. Mas existe resistência, a cultura do povo e  
um sentimento, menor mudança o povo reclama.

Uma reverência aos nossos antepassados,  para o povo de Vila  Bela,  repassa um gesto de  
pedido de misericórdia, seria para aliviar o sofrimento dos entes queridos que ia para o tronco,  
e as mulheres tinha o direito de pedir ou implorar um pouco de liberdade. A palavra certa era  
de misericórdia. A negra por dentro estava chorando, mas tinha que tinha que esta feliz para  
fazer  estas  conquistas,  mostrar  satisfação,  alegria  carregando  na  cabeça  o  kanjinjin,  os  
nobres, donos de escravos, conquistava esse pessoal, e conquistava pela sensualidade. 
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Nessa  oportunidade  sempre  foi  feito  também para  reverenciar  o  São  Benedito,  depois  da  
abolição da escravatura dançava com mais liberdade. A partir de 1996, 1997 passou a ser a  
dança das cozinheiras, a comunidade sentiu necessidade de trazer a público e que esta até  
hoje. Continua a dançar nas cozinhas, no nascimento das crianças ate oito dias, dançava o 
Chorado. Mudou um pouco, mas em toda referência da festa, ainda dança o Chorado.

O poder.  Ainda não ocupa cargos  importantes,  porque  continua a  ver  a  mulher  sem esse 
potencial. Tem que quebrar esse tabu. Essa dose de sentimento tem que ser maior, a mulher faz  
coisas pequenas, que esse pequeno torna-se grande na comunidade e família.    

Nossa traz gente, vila-belense, amigos de vila-belense tem um reflexo muito forte para todos.  
Vem gente de toda regiões do Brasil, ate do exterior. Pessoas da Bolívia, do Japão. É uma festa 
de encontro do Natal, reunião dos sobrinhos de Belo Horizonte, Rondônia. Porto Velho serem 
festeiros dessas regiões. Nossa juíza de Rondônia, imperador e de Cuiabá faz parte da festa.

É uma festa que não é tão divulgada. Mas o que não nasceram aqui, daqui ela muda o coração 
fica.    

A festa aconteceu, atropela vira aquela promessa leva até a última hora, deveria receber com 
antecedência..É descaso, todo ano pedindo......

A festa tem que agregar, a igreja não arrecada nada. Infelizmente não deixa fazer a festa para  
o comércio,o povo tem como sagrado, vem do pensamento, de geração.   

A  estrutura  deixa  muito  a  desejar.  Para  acontecer  tem que  quebrar  a  cabeça  tudo  entra  
política. O Brasil está preso ao capitalismo!

Estamos tendo dificuldade para realização da festa. Tem pessoas que querem abraçar como 
coisa própria.

O congódromo  é  um projecto,  pedido  da  liderança  negra.  Ele  vai  beneficiar,  valorizar  a  
cultura.  É  a  terceira  vez  de  promessa,  de  embromação,  o  dia  que  tornar  realidade  será  
satisfação. Prá nós é um sonho!  

Pessoa Anónima, mais de setenta anos - Residente na cidade

O kanjinjn só havia no Congo dentro da garrafa, cantil no que diz soldado, usava pinga e um 
pouquinho de açúcar, canela, cravo tudo inteiro para dar voz na garganta, limpar a garganta. 

Tudo  as  coisas  que  acontecia  fazia  música.  O  Joaquim  Fernandes  Leite  tinha  o  apelido  
Joaquim Poeta, era o rei do Congo, fazia versos da situação, precisava ver. Tinha horário para 
colocar  pinga,  vinho.  De  joelho,  pegava  a  garrafa  com  dente  e  botava  na  cabeça.  Era  
antigamente, eles sabe. Até os quatorze anos, e não sei o que inventaram. Não tinha uniforme.  
Eles não gostam que fala (fala sussurrando), se é cultura, tem preservar sua cultura como ela  
é!

Não põe que meu parente briga comigo!

A roupa comprida era delas mesmo, não mostrava o corpo, chalés de crochê bonito na mão ou 
no ombro, brinco, colar, bodegão de conta no pescoço, crucifixo de ouro, cordão de ouro elas  
iam dançar, dançavam descalço ou chinelo, às vezes tinha sandália. Era uma pobreza mesmo.  
Tá bom para os novos segurou a tradição. Cada um vestia seu vestido que tinha de melhor,  
saia da missa.

O lenço usava no pescoço do pagante. O laço usava na cintura ia tirando depois colocava o 
lenço. Esse sirimão vai pagar... esse sirimão já pagou!
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Batuque era uma dança fechada, cada um via na fresta da porta dança era feio, saia na cabeça  
do músico. Tinha a turma do Chorado e outra do Batuque. A música era uma e a do Chorado 
era outro. O Chorado era mais aberto nas casas, o Batuque nas portas fechadas era dançado 
nas casas dos festeiros durante as festanças. O Chorado era bonito mesmo! Batuque era de  
mulheres mais velhas, idosas. O Chorado era aberto, o Batuque não. O Batuque batia tambor e 
mulher cantava.

A dança do Chorado e Congo que traz mais gente aqui. Festa de São Benedito vem mais gente  
aqui.  

Quando entrava o festeiro dançava o Chorado, as mulheres com brincão grande ou pequeno  
ouro puro na Festa de São Benedito, no aniversário da pessoa idosa era mais modinha, meio  
serenata. 

Não tinha pintura na cara, não conhecia batom, ruge era simples mesmo. Pintava unha?... não 
me lembro!

Roberto Naves,  53 anos - Proprietário do Hotel Bela Vila

São  Inácio  na  Bolívia  tem  igrejas  lindas,  mercadão.  Em  Vila  Bela  tem  Cachoeira  dos  
Namorados,  Galera,  Jatobá,  Baia  grande  fronteira  da  Bolívia,  galerinha  e  Jatobá  quase  
duzentos metros de altura. Sob a serra tem uma piscina natural. Potencial daqui se explorasse  
ganhava muito, Prefeitura, Lacticínio, Frigorifico não traz dinheiro. O governo federal manda  
cestas básicas para os quilombolas, dia da festa não querem trabalho.   

Lixo descaso total, fora do comum, perigo Pantanal, serra, mata. Vila Bela 257 anos potencial  
histórico, turístico, cultural. Pontes suspensas foram erguidas duas vezes, ninguém fiscaliza. A  
própria história de Vila Bela não sabe!  

Rosana Baptistella.-  Mestre em Educação (FE-Unicamp), Bacharel e Licenciada 
em Dança (Instituto de Artes – Unicamp 

a)Pesquisei de 1995 à 1997, quando fui Consultora da Secretaria de Educação do Estado e  
trabalhava ligada também à Fundação Cultural (que neste período passou a Secretaria de  
Cultura),  na época tendo como Secretário o Sr.  Elismar  Arruda Bezerra.  Não existia  esta 
associação.

b) Bebida: a que ganhassem com o jogo estabelecido através do lenço. Havia preferência pelas  
garrafas mais “baixinhas e bojudinhas”, que encaixavam melhor na cabeça, entre os cabelos.  
Instrumentos: vozes das dançarinas do Chorado e alguns dançantes do Congo tocavam seus  
instrumentos, em apoio.

c) Número não é fixo: dançavam quantas ali estivessem que soubessem dançar, mas raramente  
não  menos  que  cinco  nem  mais  que  vinte  mulheres.  Participação  masculina:  só  nos 
instrumentos, não na dança. Sim, roupas afro e descalças (algumas com sandálias baixinhas,  
tipo rasteirinhas).

d)  Em 1995, só o Prefeito e vereadores (políticos locais). Em 1996 ou 1997, já estavam lá o  
Governador e alguns assessores.

e)  A missa acontecia antes da dança do Congo. O Chorado se “encaixou” entre a missa e a  
dança do Congo. Sim, a missa tinha essas características citadas na pergunta.

f)  Com o carácter de apresentação, só vi em frente à Igreja. Mas aconteciam nos quintais,  
cozinhas, terreiros e casas do Rei e Rainha.
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g) Sim, aumentava os visitantes, mas muitos eram “filhos” de Vila Bela que, nesta época, para  
lá voltavam. Havia barracas e tudo que dizia respeito às festas (do Divino Espírito Santo, de  
São Benedito e das Três Pessoas da Santíssima Trindade): levantamento do mastro, giro da 
bandeira do Divino, almoços e jantares servidos a todos, ladainhas, alvorada etc.

Sandra Miranda da Cruz, 41 anos - Proprietária do Hotel Cascata

Tem dez anos, farei onze. O acesso, asfalto. Antes era estrada de chão.  Para o turismo falta 
muito, até que houve investimentos. A estrada de Pontes fez a diferença, centro de referência  
da região,  à  integração não está funcionando entre  os  municípios:  Pontes,  Nova Lacerda,  
Conquista  acho  que  são  quatro  municípios  não  conscientizaram,  informação,  identidade,  
comércio dos produtos ia resolver muita coisa. O turista, diz Sandra, adora tudo, mas, falta um 
artesanato, cartão, uma lembrança da cidade. Houve investimento, melhorou muito, mas, está 
faltando  museu  aberto,  jardinagem,  falta  conclusão  dos  projectos.  Antes  era  de  madeira,  
melhorou muito. O povo não está sabendo aproveitar, houve a protecção da ruína, há pousada  
no rio verde confortável com internet, essa pousada faz divisa com a Bolívia.

Ali tem um problema, com a enxurrada acaba tudo, sugiro ponte móvel. As mais visitadas são  
Cascatinha, Cascata dos Namorados, treze quilómetros de carro, 1.300 de trilha, cascatinha  
sete metros de queda. Tinha placa está caindo, lá tem.. Cachoeira Paraíso ela chega de carro,  
linda,  fica na fazenda de Edimilson Goiano tem Jatobá,  Galera, tem várias.  Tem na Serra  
Negra acho que a entrada é restrita, tem mais de trinta cachoeiras. Eu conheci agora mesmo  
Guari, fui com uma Botânica que estuda um carrapicho raro. Vem muito turista de pesquisa.

Quanto a profissional falta cozinheira, arrumadeira, atendente, guia, recepcionista. Na hora  
que vai procurar não acha o formado disponível Aluguel de barco, pilototeiro, tudo é difícil.  
Ele procura outro serviço não tem como viver, ele tem que sobreviver!

A temporada melhor que tem no período da festança, as danças chamam muito turista para  
cidade.

Estudantes ficam dois dias, trazem barracas,  antes eram quinze barracas. Fazem falta eles  
gastam menos,  mas, senti  falta!  Ónibus de Cáceres, Cuiabá vieram pouco.  Vinha muito de 
Cáceres,  terceira idade de Cuiabá.  Aluga casa,  a Secretaria de Turismo está cadastrando,  
podia sugeri  que aluga - se casa,  conversar com o dono da casa, instalar, acomodar esse  
pessoal, ajudava muito. Muitos têm casa mais não tem incentivo, ele nem mora aqui, mas, não  
aluga a casa. Tem um hotel sem funcionar Vila Bela não tem condições o movimento é sazonal.  
Uma semana não tem ninguém, outra não tem onde caber gente!

Veio  gente  de  Campo  Grande,  São  Paulo,  um  povo  muito  simpático,  Rondônia,  Cuiabá,  
(  Cuiabá veio menos).  Saindo e  entrando uns  dezasseis  hóspedes.  Franceses,  um casal  de 
alemães, já no final da festa, vieram conhecer a região. Os franceses se interessaram pelo  
kanjinjin. O que tinha na bebida. Eles já tinham ido na Chapada, Pantanal.  

Eu sinto que melhorou. Há comida para todo mundo. Hóspede elogia a cidade, a festa. Não  
fala tá tudo ruim, vila-belense brigam entre si. Não sei porque, acho que envolve muito com a  
festa esquece de atender e ganhar dinheiro. Não sei falar melhor!    

 A diferença está no guarda-roupa. Era muito mais simples, dançavam na cozinha, depois da  
festa, não na praça pública.Começou muito tímido, como o kanjinjin não era comercializado,  
era  dado, começou a comercializar o kanjinjin, Minha Tia Cota, para aumentar a renda.Tia 
Cota e apaixonada mesmo no carnaval vendia a dose, dava provar, começou assim.
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Tito Profeta da Cruz, 71 anos - Ex Prefeito de Vila Bela, Vice- Prefeito, Vereador, 
Secretário de Cultura, Pecuarista

O Chorado nos primeiros anos de vida, veio com Capitães, surgiu porque havia escravidão,  
ficavam de deixar os maridos fazer uma representação da dança, fazer um apelo para libertar  
filhos e esposos do castigo, vinda dos Capitães. 

A prisão aumentou, os Capitães Generais não trazia mulher, enfrentar a Minas Gerais, Goiás,  
demorava  três,  quatro  anos  para  chegar,  eles  eram solteirões,  elas  vestiam  muito  bem e  
conquistavam  a  simpatia  pedia  para  libertar  esposos  e  filhos.  Embora  com  os  corações  
partidos, estavam felizes. Em 1752 quando mudou a capital Cuiabá, deu esfriada, perdeu um 
pouco sentido, cultivou para não acabar.   

O Batuque era pornografia, só acontecia de porta fechada, a mulher punha a saia na cabeça  
do homem, esse era o Batuque. O Chorado mais liberal, Batuque de pessoas mais idosas.

Na  comunidade  dançava  mas  tinha  finalidade,  passou  um período  muito  grande  mais  ou  
menos, cem anos isolada não com a publicidade de hoje. O Congo, Marujo não tinha dinheiro  
para preservar. Na década de 50 com o negócio do Bicentenário não podia acabar a coisa do 
Congo era criança, peguei a dança do Marujo. Faltava compor optaram para o Congo. Em  
1752 reuniram uma festa muita ênfase ao Congo, inclusive tem fotos. O Chorado não tinha  
aparecido em público era apagado! Acontecia que era apagado porque não tinha incentivo.  
Em 1981,  1985 administrei,  assumi  o município,  começou a mostrar pro Estado que tinha  
cultura importante que merecia ser mostrada, levei pela primeira vez em Cuiabá, na Festa de  
São Benedito, se tornou conhecido no Estado. Na Universidade Federal de Mato Grosso não  
respondiam  onde  foi  a  primeira  capital  de  Mato  Grosso,  achei  um  desafio,  começou  a 
propaganda na média,  radio,  levei  os dançantes começou ser conhecido as pessoas novas.  
Logo em seguida preparou o grupo do Chorado, no final do mandato estava entregando Iris,  
deu continuidade, pois em pauta apresentação em público, tinha um projecto, não parou mais,  
não tinha incentivo começou a reviver, deu cobertura essa dança. O Venâncio era tocador de  
violão e tinha quem batia a caixa, ele participou da renovação do Chorado. Vimos que tinha 
necessidade de associação ou instituição mostrasse a identidade cultural que estava apagado.  
Eu, Acildo,  Elízio, Lidia, Nego, Clodoaldo, Valdomiro e Nazário, fomos reunir na casa do  
Nazário e criar um Instituto em cima da cultura de Vila Bela. Eu sai como presidente, tinha  
conhecimento, um ano antes da criação do Instituto. O Sr Elizio fez projectos para comprar 
roupas para Chorado, Congo e comprou roupas,  sapatos,  instrumentos.  Um outro, ano em 
1999, parece houve a criação do Instituto Teresa de Benguela, tipo uma ONG, começou dar  
certo a festa, dava cobertura, só não para alimentação do povo, a ajuda do projecto entrava  
como parceiro.                            

Em 1985 para cá começou a dança na igreja, dançava aqui, começou a dançar na Chapada. O 
Venâncio  na  frente,  com  morte  do  Venâncio,  o  Nazário  começou  a  participar  com  mais  
efectivação.  Como  começou  a  Associação  do  Chorado  e  Congo.  O  Instituto  ficou  muito  
carregado, o Congo e o Chorado, havia uma ciumeira entre os grupos do Congo e Chorado,  
chegamos a conclusão de criar uma Associação para administrar o grupo deles. Nos primeiros  
anos tivemos dificuldade brigavam entre eles, no ano 2000 para cá, 2002 o Instituto abriu mão 
de envolver na questão.  

A diferença que naquela época da gente não via com tanto vigor, acanhado e hoje tornou  
público mostrando identidade da cultura, voltou a reviver tanto o Congo como o Chorado. De  
facto de 1985 para cá, o Congo já tem registo de cinqüenta apresentações para o público.   

Quanto a dança do Chorado no nascimento de criança. Não tenho conhecimento disso, minha  
mãe Zebina Profeta não falou nada, a minha mãe era parteira!
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O Batuque era reservado. Na época dos Capitães Generais, as festas de São Benedito no final  
da festa tinha a dança feito pelas cozinheiras.

Uma parte importante vem gente de toda região Porto Velho, Brasília, Goiás,...A dança do  
Chorado,  Congo é importante para mostrar a tradição nossa que em outro lugar não tem 
Mascarados em Poconé, Chalana em Cáceres, dança mais antiga de 1752 em Vila Bela, mostra  
algo centenário, grande importância tornou um atractivo a dança. Tinha a dança do Marujo e  
Congo. A dança representava o transporte dos marujos e o Congo mostrava o que acontecia na  
África. O Chorado foi criado no Brasil para amolecer o coração dos governantes, patrões que  
mantinham os negros encarcerados, rebelados para tirar da prisão e morte. 

Já dançavam com cachaça, vinho. O kanjinjin era uma bebida do Congo, guardava no cantil,  
dava  resistência,  energia,  dançava  três  dias,  usava  esse  tipo  de  bebida  controlado,  para 
aguentar dançar o dia todo. Depois veio Chorado que dançava com o vinho na cabeça , veio o  
kanjinjin. Dançava com um vinho de mesa, moscatel, um vinho muito fino, usado na época. O  
comércio tinha aqui, aí padronizaram nessa bebida kanjinjin, que é conhecido na apresentação 
em público. 

Político na dança. De um tempo para cá, quando a Prefeitura passou apoiar a festa, o Instituto  
ajudou os festeiros. O Divino é sorteado, ele saia na parte rural tirando esmola para fazer, na  
cidade prenda de vaca, carneiro fazer leilão para apurar dinheiro. São Benedito não tinha  
como tirar esmola, mandava convite, ofício, buquê de rosas, se estava em condição de fazer a  
festa, dizia que sim ou negava deixava para outra oportunidade, não assumia. Ele tinha que  
plantar, criar porco, galinha, canteiro de horta e despesas do almoço, era responsável de fazer.  
Um ano para mobilizar.

Quando começamos a dar cobertura, órgão público começou o status quer aparecer para ser  
rei, dois anos antes, porque ele não vai gastar, o poder público vai dar, ele vai ter o trabalho,  
90% o  poder  público,  o  povo,  comércio.  Até  a  roupa,  sapato,  o  festeiro  não gosta  tanto,  
coordena as cozinheiras, símbolo não e como antes ele já acha no jeito. Se a coisa não sai bem 
feito põe a culpa na autoridade.   

Voltando a questão do político. O político geralmente gosta de festa, de aparecer, ele traz algo  
para o município no dia da festa diz que da festa, diz que da tal coisa. O Congo faz versos  
satíricos  aos  políticos  faz  mais  marmeladas  se  ajudar,  no  caso  Pedro  Henry,  no  caso  do  
mensalão. O Chorado nunca ataca, amansa as pessoas, não só político, como todas pessoas,  
pega 30, 50 reais, ele aproveita para ganhar uma quantia maior. De qualquer maneira entra  
na simpatia da população, o povo entra nisso, sempre esta aqui, ajuda, um bom político. É  
perigoso, tem a parte negativa, mas tem a positiva que cativa o povo.

Não tinha missa afro, essa coisa do Chorado veio vivendo a coisa afro, a roupa, a missa, saiu 
através do projecto limpeza ornamental da igreja, centro comunitário na limpeza, acertar com 
o pessoal para preservar. Hoje o festeiro virou status. Divino, alvorada, foliões têm procura,  
ajuda. Não é como antigamente, carro de boi pegava prenda até divisa da Bolívia dava uns  
vinte dias. Era um sacrifício danado, hoje tem o carro ajuda e traz. Há oitenta anos atrás era  
restrito,  mudou em 1985 para cá começou ajuda e  outros começaram na sustentação com 
objectivo de não morrer a tradição.   

Vanda de M. Coelho, 39 anos – Dançante do Chorado, Funcionária Pública

2) As  mulheres  dançavam para  agradar  o  seu  Patrão  para  amenizar  o  castigo  dos  seus  
maridos. As vezes conseguido até a liberdade de seus maridos.

3) Antes e depois de está nas cozinhas dos festeiros
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4) É importante para a comunidade e visitante. Porque é um facto que aconteceu no nosso  
antepassado  que  era  a  escravidão  e  hoje  para  os  visitantes  ficarem  enterrado  dos  
acontecimentos que ocorreu na nossa cidade de Vila Bela.

 5) Ocorreram que  as  mulheres  antigamente  dançava  na  cozinha  fazendo  comida  para  a  
Festança hoje as mulheres apresenta a cultura da cidade na porta da Igreja. Todos vestidos e 
enfeitadas, maquiadas etc. Para a comunidade, políticos e visitantes.

6) A dedicação das mulheres.

7) O uso da bebida na cabeça das mulheres pra dar mais charme e entusiasmo nas mulheres  
chamar mas atenção dos políticos, visitantes e comunidade. 

8)  As músicas têm tudo a ver com as mulheres para agradar os  patrão no antepassado e  
actualmente na cultura vila-belense

9) Pra mim é importante ter essa Associação de mulheres por que nós estamos apresentando a  
nossa tradição e nossa cultura da nossa cidade.

10)  Deveria ter mais estrutura, mais divulgação, mais espaço conforto e mais hospedagem e 
principalmente mais respeito e valorização a nos dançarinos e dançantes e isso nos não temos.
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