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Borboletas 

 (Manoel de Barros).  

 

       A maior riqueza do homem  
       é a sua incompletude.  
       Nesse ponto sou abastado.  

       Palavras que me aceitam como sou  

       Eu não aceito.  

       Não agüento ser apenas um sujeito 

       Que abre portas, que puxa válvulas, 
       Que olha relógio, 

       Que compra pão às 6 horas da tarde, 

       Que vai lá fora, 

       Que aponta lápis, 

       Que vê uva etc, etc. 

       Perdoai 

       Mas eu preciso ser outros. 

       Eu penso renovar o homem  

       Usando borboletas.  

 

 
 

        

 

 

 

 

       Aos negros cujos corpos não se 
fizeram ver, nem ouvir, mas que se 
tornaram um legado [...]  
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RESUMO 

 

Meu interesse pelo Congado iniciou na infância, assistindo aos cortejos das Bandas.  E a 
minha progressiva aproximação delas resultou neste estudo. Escolhi a Banda Dançante 
do Rosário de Santa Efigênia – BDRSE – por ser a mais antiga da cidade e porque sua 
rainha é vice-rainha do Estado de Minas Gerais. Esta relevância histórico-social e a 
inexistência de pesquisas sobre ela justificam este trabalho. As reflexões e análises 
foram feitas com os objetivos de buscar elementos historiográficos sobre o Congado no 
Brasil e em Minas Gerais, apresentar raízes da BDRSE, pelas memórias de alguns de 
seus dançantes e refletir sobre corporeidade e relações educativas construídas pela 
banda, interna e externamente. Isto visou a responder como os atores da BDRSE 
constroem a corporeidade através de suas relações educativas. Apliquei questionários, 
entrevista e o método da fotoelicitação. Estas técnicas trouxeram surpresas ao trabalho 
na medida em que revelaram o lugar de destaque da mulher e as contradições das 
relações hierárquicas de poder que ele estabelece no seu interior e com outras forças 
sociais.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

My interest in Congado begun in my childhood, when I used to follow  many Groups’ 

musical presentations. This work is the result of my progressive approach with these 

groups. I’ve chose Rosário de Santa Efigênia Dance Group (BDRSE) to study about as 

the oldest one in the city and its Queen is the state’s Vice Queen. The historical-social 

importance of Congado and the lack of research were the main reasons for this work. 

All thoughts and analisys had the target to find historiographical elements about 

Brazilian’s Congado and in Minas Gerais, show the nature of BDRSE, through the 

memories of some of its dancers and guess about its body languages and educational 

relationships builded inside and outside the Group.It aims to answer how the BDRSE 

actors stablish the body language through their educational relationships. Questionaries, 

interviews and the photo elicitation method were applied. These techniques, 

surprisingly, show that the featured women’s position and the contradictions of the 

hierarchical power relationships, which are stablished within it and with another social 

forces. 
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INTRODUÇÃO 
 

               

 O corpo, único lugar seguro para o negro, se encontrou ameaçado, por ter sido 

agredido pelas férreas inscrições da escravidão. Por isso, ele construiu lógicas próprias e 

uma corporeidade que se constituiu como território pulsante de tensões, amenizando 

e/ou intensificando conflitos na busca da mediação do sagrado no chão da existência. E, 

nele, construíram-se vivências, como aquelas encontradas no Congado, cultura de rua, 

pela qual sempre me interessei.  

 Minha motivação pela pesquisa sobre o Congado está ligada ao fato de eu ter 

sido expectador dessa tradição da oralidade, desde a infância, na minha terra, 

Conselheiro Lafaiete. 

No início da década de 1970, a cidade tinha pequena densidade demográfica e, 

da parte de cima, dava para avistar alguns bairros periféricos. Ao longe, quase todos os 

domingos à tarde, podiam se ouvir tambores, apitos e cantos lamentosos do Congado. 

Como, também, era possível ver um pouco dos uniformes dos congadeiros. Eles 

dançavam no Bairro Lava-pés, mais tarde denominado Bairro Progresso. E, pelo 

menos, duas bandas tocavam naquele local, perto da propriedade conhecida pelo nome 

de Espanhol.  

Outras vezes, várias bandas se concentravam no centro da cidade, onde tocavam, 

dançavam e cantavam. Era grande a variedade do colorido das roupas. Os ritmos e a 

coreografia eram diferentes de banda para banda que, ora se encontravam nos arredores 

da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, ora em frente à Prefeitura Municipal, no 

centro de cima da cidade. 

 As fitas eram grandes e saíam de bonés de militares ou marinheiros e continham 

pequenos espelhos ou cacos deles. As faixas e  os cachecóis eram usados com muito 

colorido. E os rumorosos tambores, o gingado esquisito de corpos em meio à poeira e 

aquele balbuciar de reações e de palavras, quase irreconhecíveis no coro entoado, 

chamavam muito a atenção, como também despertavam a minha curiosidade e espanto. 

Ao mesmo tempo, dava um medo “não sei de quê”, talvez pela diversidade e 

quantidade, pelo tamanho e pelo colorido das roupas, pelo tipo de danças, deixando uma 

indescritível sensação de mistério. Nessa mescla de medo e curiosidade, dava vontade 

de me aproximar, para ver tudo melhor de perto, principalmente as roupas e as danças.
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 Ficava na cabeça, todavia, que se tratava de uma festa muito concorrida por 

negros, que rodopiavam o corpo, como que movidos por uma energia que não se 

esgotava, em meio a muito suor. Cantavam fino e alto, entremeando a voz com o som 

de instrumentos simples, mas eficientes. Era uma grande festa em dias de devoção. 

Uma crescente percepção sobre a singularidade do Congado me fez passar de 

espectador a simpatizante dessa tradição oral, deixando ocorrer um encontro mais 

vivencial entre mim e as bandas. E, por fim, se deu uma aproximação, quando 

despertou-se em mim o desejo de estudar essa cultura de rua pela mediação acadêmica.    

 A aproximação se intensificou através deste estudo pelo qual tentei atingir três 

objetivos: o primeiro foi recorrer à historiografia e buscar elementos sobre o 

desenvolvimento do Congado no Brasil e em Minas, já acenando para a importância da 

memória coletiva (HALBWACHS, 1925); o segundo foi buscar raízes da Banda 

Dançante do Rosário de Santa Efigênia, doravante, BDRSE, através de memórias de 

alguns de seus atores devotos, trazendo à cena uma fundamentação teórica que ajudasse 

na análise das memórias; o terceiro foi refletir sobre corporeidade e relações educativas 

construídas na banda. Os objetivos visaram a responder o seguinte problema de 

pesquisa: Como os atores da BDRSE constroem a sua corporeidade e as suas relações 

educativas? 

 Com isso, o estudo ficou dividido em três capítulos. O primeiro foi construído a 

partir de uma pesquisa historiográfica, em que argumento sobre a inserção do Congado 

do Brasil e em Minas Gerais, no contexto do Antigo Regime nos Trópicos (FRAGOSO 

et al., 2001) e do Império português (HESPANHA, 2001); no segundo capítulo, 

apresento elementos das raízes históricas da BDRSE e enfatizo a relevância das 

memórias coletivas, através de memórias de alguns atores devotos da banda. Ao longo 

do capítulo, introduzo reflexões sobre corpo e corporeidade (FIORENTIN, 2004), 

(ASSMANN, 1995); já no terceiro capítulo abordo a construção da corporeidade e das 

relações educativas dentro da BDRSE, tendo em vista a tradição da oralidade. Estudei 

essa banda por ser considerada a mais antiga da cidade e pelo fato de que sua rainha é a 

vice-rainha (ANEXO R) do Estado de Minas Gerais. 

 No decorrer do trabalho todo, procuro construir um diálogo-confronto com 

elementos fornecidos pela historiografia, com alguns conceitos semióticos e 

fenomenológicos, com dados advindos da entrevista semiestruturada e pela análise de 

aportes materiais e de algumas fotos.  
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 A análise de fotos foi feita pelo método da fotoelicitação (BANKS, 2009), pelo 

qual alguns dançantes selecionaram fotos da banda e falaram sobre elas. As respostas 

foram gravadas e transcritas.  

 Apesar de todos os pré-juízos socioculturais e/ou sua denegação folclórica, fica a 

suspeita de que, na tradição oral popular-religiosa do Congado, que sobrevive a tantos 

reveses, existam elementos educativo-estéticos, que fertilizam essa tradição há décadas. 

E foi instigado por essa possibilidade que realizei o estudo.  
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CAPÍTULO I 

AO ENCONTRO DA HISTÓRIA: O CONGADO 

  

 Neste capítulo, recorro à pesquisa historiográfica, a fim de descrever algumas 

raízes do Congado e sua estruturação no Brasil e em Minas Gerais. 

 Estabeleço diálogos entre pesquisadores sobre as relações de poder e de 

negociação dos negros no contexto do Império português, pela coroação de reis, pelas 

embaixadas e presença dos negros nas Irmandades ou Confrarias, na capitania de Minas 

Gerais e sobre a mobilidade social deles, sobremaneira, através de cortejos religiosos.  

 A questão da memória coletiva já é introduzida neste capítulo. Mostro como 

memória e  tradições são vivenciadas nas festas, através dos corpos dos congadeiros e a 

forma como a memória se torna mediação construtora da identidade do negro no 

Congado e recriadora de tradições.   

   

1.1  O Império português nos Trópicos 

 

As novas linhas de pesquisa historiográfica têm repensado dois campos de 

conhecimento histórico: a escravidão e o período colonial. E, dentro desses campos, 

aparecem análises sobre a mobilidade social, que se tornou elemento fundamental de 

constituição do escravismo no império português, como também apareceram análises 

sobre as hierarquias e as honras sociais, o trabalho, o defeito mecânico e a dinâmica das 

negociações. António Manuel Hespanha explica este contexto: 

 

 

Desde os inícios da década de 1980, a historiografia política e 
institucional da Europa meridional (especialmente, italiana e ibérica) 
vem sofrendo uma mudança de referências cruciais. Categorias como 
as de “Estado”, “centralização” ou “poder absoluto”, por exemplo, 
perderam sua centralidade na explicação dos equilíbrios de poder nas 
sociedades políticas de Antigo Regime (2001, p. 166).  
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 Outro conceito enfatizado pelas novas linhas de pesquisas é o de monarquia 

corporativa, criando-se, com isso, uma nova noção de império português, consolidado 

pelo trabalho de vários historiadores como Hespanha alega: 

 

O que resultou foi um conceito novo da monarquia portuguesa 
(pelo menos até meados do século XVIII), agora caracterizada 
como uma monarquia corporativa, em que:  

 o poder real partilhava o espaço político com poderes de maior ou 
menor hierarquia; 

 o direito legislativo da Coroa era limitado e enquadrado pela 
doutrina jurídica (ius commune) e pelos usos e práticas jurídicos 
locais; 

 os deveres políticos cediam perante os deveres morais (graça, 
piedade, misericórdia, gratidão) ou afetivos, decorrentes de laços 
de amizade, institucionalizados em redes de amigos e de clientes; 

 os oficiais régios gozavam de uma proteção muito alargada dos 
seus direitos e atribuições, podendo fazê-los valer mesmo em 
confronto com o rei e tendendo, por isso, a minar e expropriar o 
poder real (2001, p. 166). 

 
 
 
 Na monarquia corporativa, o rei é a cabeça de um corpo social onde o poder é 

negociado dentro de relações hierárquicas. Na expansão portuguesa na África e nas 

Américas, a escravidão se integrou à concepção corporativa de sociedade (Mattos, 

2001). Ela não foi instituída, previamente, por nenhuma legislação  portuguesa, no 

Império português. Com isso, as sociedades criadas na dinâmica do Antigo Regime na 

perspectiva atlântica (FRAGOSO et al. 2001) legitimavam e naturalizavam as 

desigualdades e hierarquias sociais (Mattos, 2001), mas dentro de condições de 

negociação e mobilidade, ainda que sob relações hierárquicas de poder.   

 Com isso, assistiu-se à criação de uma nova ordem social e política no além-

mar e a justiça portuguesa teve de aprender novas formas de arbitrar decisões, uma vez 

que surgiram novas categorias sociais e novos conflitos negociados tanto internamente, 

quanto com a coroa.  
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 Portugal não tinha estratégias previamente definidas para a expansão1 do 

Império português na América. A coroa teve de se adequar à nova ordem social, que 

caracterizaria a formação dessa monarquia corporativa, o que nos obriga rever a 

concepção tradicional de monarquia centralizadora e absolutista. 

 

Do ponto de vista colonizador, a imagem de um Império centralizado 
era a única que fazia suficientemente jus ao gênio colonizador da 
metrópole. Em contrapartida, admitir um papel constitutivo das forças 
periféricas reduziria o brilho da empresa imperial. Do ponto de vista 
das elites coloniais, um colonialismo absoluto e centralizado condiz 
melhor com uma visão histórica celebradora da independência 
(HESPANHA, 2001, p. 167-8).  

 
 

 Na multiplicação de categorias sociais, não dá para ignorar a existência de uma 

correlação de forças presente no substrato das relações hierárquicas de poder. Se por 

parte da coroa, essas relações deveriam ser rigidamente reproduzidas nos Trópicos, isso 

não se deu nas proporções esperadas, mas sob condições locais, considerando relações 

costumeiras. 

 

Por todo período colonial e, de certo modo, até meados do século 
XIX, os fatos jurídicos que conformavam a condição livre ou cativa 
foram produzidos, primariamente, com base em relações costumeiras 
(socialmente reconhecidas), sempre tributárias das relações de poder 
pessoal e de seu equilíbrio.  

No contexto de uma concepção corporativa de sociedade, a arbitragem 
da Coroa procurava repor o equilíbrio entre as relações de poder 
quanto estas não se mostravam em harmonia para definir, 
costumeiramente, se alguém era livre ou escravo (MATTOS, 2001 p. 
159).  

 
 
 

 O que, a princípio, pode ser interpretado como exceção se configurou como 

novas possibilidades sociais, conforme se deu nas Irmandades de pretos e pardos, no 

                                                           
1 Não é por acaso que a historiografia romântica e nacionalista alimentou várias teorias que destacavam o 
caráter intencional e programático da expansão portuguesa – “Plano das Indias” “Escola de Sagres”, 
“Política de segredo”, “Ideia imperial” e, talvez, a ideia de um “Pacto colonial” cuidadosamente 
deliberado, estabelecendo o modelo de trocas comerciais entre a metrópole e o ultramar (HESPANHA, 
2001, p. 167). 
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contexto das relações hierárquicas de poder. Assim, nem a coroa, nem seus delegados 

podiam estabelecer normas uniformes ou ultrapassar as autoridades nativas 

reconhecidas por tratados (HESPANHA, 2001, p. 172).  

 

 

Em sociedades com traços estamentais, profundamente 
hierarquizadas, social e juridicamente, signos de deferência, acesso a 
cargos diversos, costumes direitos, privilégios, honrarias, isenções 
fiscais, exclusivismos, etc. expressam ao mesmo tempo em que 
definem, a posição dos grupos sociais, em que, desde épocas 
medievais, o trabalho seria atributo de não-nobres. Na sociedade 
portuguesa moderna, apesar das gradações no interior de cada 
estamento, havia uma distinção básica entre peões e pessoas de mor 
qualidade (GUEDES, 2008, p. 70).  

 

 

 A questão da qualidade se explica pelas relações hierárquicas de poder, como 

condição social de ordem política que garantia maior mobilidade social a negros e 

pardos, que se interessavam em ações que lhes possibilitassem ascensão social, 

aquisição de privilégios e condições de honrarias em um contexto social onde o trabalho 

manual implicava em menor qualidade social e menos prestígio. Evidentemente que, 

nos quadros de relações hierárquicas de poder, isso implicou em criar condições sociais 

de negociação. Esta explicação de Guedes é essencial para entender essa questão:  

 

 

Constatado que a cor remete a um lugar social e que a variação de cor 
era corriqueira, cabe precisar o entendimento sobre mobilidade social 
expressa na cor, pois abordar uma sociedade escravista, com traços do 
Antigo Regime, implica atentar para suas várias formas de mobilidade 
social, já que cor podia ser uma qualidade [...] ( p. 97). 

 
 

 
 As Irmandades de homens negros e pardos desempenharam papel de ordem 

religiosa e política na monarquia corporativa. É neste contexto que o Congado se forma, 

se desenvolve e, mediado pelas memórias, constrói tradições onde as relações 

hierárquicas de poder também estão, sobremaneira, presentes.  
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1.2 De cabeça na história: o Congado 

 

 Congado, Congada ou Congadas são termos que designam a articulação dos 

negros em grupos, cuja (re)união se deu dentro do contexto do Império português, com 

sentido religioso, mas marcada por interesses étnicos de mobilidade social e, também, 

por relações hierarquizadas de poder a ser negociado, comuns às sociedades construídas 

na América portuguesa e que foram vivenciadas pelos congadeiros, diretamente, através 

dos Ternos.    

Os Ternos, ou bandas, ou Cortes, ou Guardas são a menor unidade da  

organização ritual do Congado. Mas, cada um deles tem a sua organização interna. Daí, 

a singularidade em sua forma de vestir e em sua coreografia, em seu ritmo e, por vezes, 

em suas cantorias específicas.  Mas, há aspectos em comum entre eles.  

O capitão-regente, por exemplo, está no topo da forte hierarquia de cada banda, 

por ser aquele que detém o saber mágico-religioso do Congado como sacerdote e aquele 

que administra a disciplina interna como um mestre. Ele é o ponto de referência para as 

relações internas na banda e dela com as demais.  

Outro aspecto comum aos Ternos sempre foi a formação de cortejos religiosos 

para expressar a fé pela festa, marcados pela tradição da oralidade vincada ao corpo, 

principalmente através de danças e cantos de raízes híbridas, revestidas de símbolos 

católicos, vinculados à devoção a Nossa Senhora do Rosário e aos santos protetores. E, 

quase sempre, foram mantidos por pessoas de camadas sociais pobres, em geral, negras. 

Apesar de seus traços e nuanças diversificados no Brasil, de forma mais 

generalizada, o Congado foi composto de duas partes: Terno e Reinado. A palavra 

Congado designa, de modo geral, o conjunto de todos os Ternos, ou sua reunião em 

determinado lugar. Como também, a estrutura simbólica de escolha de reis congos, 

coroados pelos congadeiros, recebendo suas homenagens e sendo acompanhados, em 

geral, de suas casas até à igreja. Em Minas Gerais, o Reinado constitui-se numa das 

principais expressões do Congado, através das coroações de reis.  
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1.3 A coroação de reis no contexto do Império português  

 

A tradição da coroação de reis veio do legado africano de eleição de reis, como é 

o caso do Congo, onde os reis eram, de verdade, escolhidos por votos de um “colégio 

formado por potentados das nações, ou províncias confederadas [...]” (TINHORÃO, 

1988, p.102). E, no costume africano, os reis eram escolhidos dentre os descendentes do 

fundador do reino.  

No império português, a origem do Reinado está vinculada aos cortejos e à 

coroação simbólica de reis negros ou reis congos. Todo negro coroado por outros 

negros, fosse de Angola, de Moçambique ou de outra procedência, recebia o título de rei 

congo; possivelmente, devido à força do reino do Congo, que existiu por muitos anos.  

A coroação de reis já era feita, em Portugal, como Tinhorão (1988) confirma, na 

obra Os sons dos negros no Brasil – cantos, danças e folguedos o ritual das coroações: 

 

A mais antiga dessas dramatizações de origem africana, acompanhada 
de sons de percussão e danças, é a da coroação de reis do Congo, 
realizada no âmbito das confrarias de Nossa Senhora do Rosário e 
que, antes de firmar uma tradição ligada à história dos escravos e seus 
descendentes crioulos no Brasil constitui a mais antiga criação cultural 
dos africanos subequatoriais no próprio território de Portugal, a partir 
de meados do século XV (p. 97). 

 

 
Esse pesquisador faz referência ainda à origem portuguesa africana das 

coroações de reis do Congo nos séculos XV e XVI, aludindo a razões políticas e 

econômicas que motivaram aqueles eventos, por parte do Estado português e da Igreja 

Católica, em seus interesses institucionais.  

 

As coroações de reis do Congo constituíram, em verdade, uma 
projeção simbólica da política missionária desenvolvida em comum 
pelo poder real e a Igreja portuguesa na África e, como tal, 
representaram apenas um reflexo da nova política posta em prática por 
D. João II (e depois continuada por D. Manuel e D. João III) em 
relação aos negócios da África, e que tinham no tráfico de escravos 
sua atração principal (p. 98). 

 



20 
 

Esse autor descreve a adesão de Muemba Nzinga à proposta do português Diogo 

Cão de ganhar o título de o “rei” do poderoso domínio Congo no século XVI, que, em 

língua africana, era mani. Nzinga recebeu a designação de Afonso I, nome português, 

como afirma Tinhorão (1988): 

 

Para demonstrar, de sua parte, a importância que conferia a tal aliança, 
o rei D. Manuel projetaria inclusive, em 1512, o envio de uma 
embaixada do reino do Congo ao papa Júlio II (o mani Afonso I 
chegou a assinar documento anunciando sua conversão e a de seu 
povo, a ser levado a Roma); mas o papa morreu em inícios de 1513 e a 
iniciativa foi suspensa. Essa ideia de usar a conversão dos povos do 
Congo como arma política junto ao poder do papa, no entanto, não foi 
esquecida, e após a morte de D. Manuel, seu sucessor no trono, D. 
Afonso III, tomou a iniciativa de escolher o filho de D. Afonso I do 
Congo – D. Henrique, educado para padre em Portugal e já então 
bispo de Útica – para membro da delegação de prelados portugueses 
ao concílio programado em 1529 pelo papa Clemente VII (p. 99).  

 

 
Nesse episódio, já é possível identificar características da monarquia corporativa 

pela negociação portuguesa com o papa e com súditos de Muemba Nzinga, os 

manicongos, escravos negros de Lisboa que encenavam, nas confrarias, uma “espécie de 

espetáculo simbólico destinado a traduzir, sob forma teatral, aquele reconhecimento da 

importância do reino do Congo por parte do poder português” (p. 100).  

O contexto da coroação de reis se estendeu de Lisboa para o Brasil seiscentista, 

com as primeiras notícias de coroação de reis em Pernambuco;  o que se tornou tradição 

nos séculos XVIII e XIX, tornando-se um tipo de auto popular.  

A pesquisadora Marina de Melo e Souza (2002), em sua obra Reis negros no 

Brasil escravista: história da festa de coroação de rei congo faz uma abordagem 

antropológica do fenômeno, ao tratar acerca das coroações de reis congoleses, atendo-se 

a uma análise pormenorizada do sentido cultural dos símbolos adotados naquelas 

solenidades.  

 

 
A entronização era seguida por cortejos que acompanhavam o novo 
rei ao seu palácio, no qual não faltavam música e danças, que 
continuavam nos festejos dos quais participavam todos que haviam 
acorrido de lugares distantes especialmente para a ocasião. São 
evidentes as semelhanças entre a entronização do mani Congo, que 
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também se tornou um rei cristão, mesmo sendo à moda dos 
congoleses, e o rei congo da festa criada na América portuguesa, 
tendo havido, entretanto, a substituição das insígnias reais congolesas 
pelas portuguesas, com destaque para a coroa, o cetro e o manto (p. 
225).  

 

 

Apesar de Mello e Souza ver semelhança entre a entronização do mani Congo e 

a do rei congo nas festas da América portuguesa, ela diverge de Tinhorão quanto aos 

interesses explícitos dos negros da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário em 

conquistar status social em Lisboa, buscando se identificar com o reino do Congo, ao 

perceberem a importância dele para o governo português. Ainda, segundo esta 

pesquisadora:  

 

A fragilidade da argumentação de Tinhorão reside, a meu ver, em 
achar que os africanos instrumentalizaram o destaque dado ao reino de 
Congo para melhorarem sua posição ao se identificarem com ele, 
ignorando eventuais razões internas à comunidade negra. Além disso, 
como o próprio autor diz, não há nenhum documento que comprove 
que no século XVI o rei negro festejado era um rei congo, quando, 
segundo sua argumentação, teriam sido instauradas tais 
comemorações a partir das notícias de que estavam sendo preparadas 
embaixadas congolesas para serem enviadas a Roma por intermédio 
de Portugal. O que sabemos com certeza, a partir do compromisso de 
1565 da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do convento de São 
Domingos, é que eram eleitos reis e uma corte negra no âmbito da 
irmandade, mas não há nenhuma indicação de que este fosse 
conhecido como rei congo (1988, p. 265).  

 

 

As investigações de Mello e Souza sobre as marcas daquelas festas de reis 

congos merecem atenção, pois ajudam a orientar o olhar deste trabalho para elementos 

semióticos e antropológicos, dentro do Congado.  

Um primeiro olhar pode ser movido para a formação de cortejos. Outro olhar é 

para os cantos e danças no interior deles, nas festas, que continuavam após a 

entronização do rei mani Congo. Outro é a semelhança entre aquela entronização 

política e a entronização simbólica do rei congo nas festas introduzidas na América 

portuguesa. Segundo Mello e Souza (2002) 
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[...] é interessante notar que no Congo, por influência portuguesa, o 
sacerdote católico passou a ter papel de destaque no rito de 
entronização do novo rei, apesar de isso não acontecer em Portugal, à 
mesma época. Talvez porque no Congo, a confirmação do mani congo 
pelo mani Vunda, o principal sacerdote, era tradição antiga, 
facilitando a incorporação do sacerdote católico no ritual de 
entronização do novo rei, após a conversão da elite reinante (p. 225).  

 

Todavia, a presença do sacerdote católico e os cortejos festivos com cantos e 

danças, eram vistos pelos europeus com outros olhares. O que esta mesma pesquisadora 

descreve, quando se refere ao modo de o estrangeiro interpretar as festas de rei congo 

nos novecentos, ajuda esclarecer esta ideia: 

 

Em nível mais terreno, coroas, cetros, mantos e roupas vistosas 
distinguiam os membros da corte festiva que, depois das cerimônias 
religiosas assistidas em lugar especialmente reservado a ela na igreja, 
desfilava em cortejo pelas ruas das cidades ao som de músicas 
africanas e presidia de seus tronos, instalados sobre tablados, as 
danças, que podiam se estender por horas. Nestas, enredos de fundo 
histórico eram representados por meio de falas entremeadas de termos 
africanos e meneios que horrorizavam os observadores europeus, 
sendo expressão máxima de uma alteridade vista como primitivismo, 
característico do continente africano (p. 227).  

 
 
 

Em contrapartida, essa mesma referência deixa entrever a importância que a 

corte dava à oralidade, definida pelos cantos, danças e meneios dos negros, ao presidir 

de seus tronos, instalados em tablados, aquelas danças que podiam se estender por 

horas.  

A coroação de reis e a forma como os coroados conceberam os cortejos tornou-

se fator imprescindível para a expansão do Congado no Brasil.  
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1.4 Reis negros nos cortejos: O Congado no Brasil 

 

A origem do Congado está vinculada à coroação de reis, mas essa é uma 

discussão relativizada pelas novas correntes historiográficas que herdaram de Marc 

Bloch conceitos e concepções que remontam aos anos 30 do século XIX, mas 

reelaboradas no contexto do mundo contemporâneo.  

Em sua obra A apologia da história – ou o ofício de historiador, Marc Bloch 

(1997) já chamava a atenção para o perigo pela obsessão das origens, comum ainda a 

alguns historiadores.  

 

 

Foi Renan, acho, quem escreveu um dia (cito de memória; portanto, 
receio, inexatamente):"Em todas as coisas humanas, as origens em 
primeiro lugar são dignas de estudo." E Sainte-Beuve antes dele: 
"Espio e observo com curiosidade aquilo que começa." A idéia é bem 
de sua época. A palavra origens também. Às "Origens do 
cristianismo" corresponderam, um pouco mais tarde, aquelas da 
França contemporânea. Sem contar os epígonos. Mas a palavra é 
preocupante, pois equívoca. Significa simplesmente começo? Isso 
seria quase claro. Com a ressalva, entretanto, de que, para a maioria 
das realidades históricas, a própria noção desse ponto inicial 
permanece singularmente fugaz. Caso de definição, provavelmente. 
De uma definição que [, infelizmente,] esquece-se muito facilmente de 
fornecer. Será que, ao contrário, por origens entendem-se as causas? 
Então não haveria mais outras dificuldades a não ser aquelas que, 
constantemente e sem dúvida mais ainda nas ciências do homem, são 
por natureza inerentes às investigações causais. Mas entre os dois 
sentidos frequentemente se constitui uma contaminação tão temível 
que não é em geral muito claramente sentida. Para o vocabulário 
corrente, as origens são um começo que explica. Pior ainda: que basta 
para explicar. Aí mora a ambigüidade; aí mora o perigo ( p. 56).  

 
 

 

 Bloch diz que a obsessão pelas origens está revestida de romantismo e que a 

glorificação do primitivo se prende ao século XVIII francês. No entanto, há correntes 

historiográficas que ainda estariam envolvidas neste espírito. 

 

 

Este gosto apaixonado pelas origens, a filosofia francesa da história, 
de [Victor] Cousin a Renan, recebera, acima de tudo, do romantismo 
alemão. Ora, em seus primeiros passos, este fora contemporâneo de 
uma fisiologia bem anterior à nossa: a dos pré-reformistas que 



24 
 

acreditavam encontrar, ora no esperma, ora no ovo, um resumo da 
idade adulta. Acrescentem a glorificação do primitivo. Ela havia sido 
familiar ao século XVIII francês. Porém, herdeiros desse tema, os 
pensadores da Alemanha romântica, antes de o retransmitir a nossos 
historiadores seus discípulos, o ornamentaram, por sua vez, com os 
prestígios de muitas seduções ideológicas novas. Que palavra nossa 
conseguirá um dia expressar a força desse famoso prefixo germânico 
Ur: Urmensch, Urdichtung? Tudo inclinava portanto essas gerações a 
atribuir, nas coisas humanas, uma importância extrema aos fatos do 
início (1997, p. 57).  

  

 

Essas concepções de Bloch justificam a necessidade de se relativizar, também o 

conceito de catolicismo africano, uma vez que já teria sido formado em África a partir 

das culturas africanas e não como realidade híbrida construída na América portuguesa. 

Portanto, o Congado é resultado de uma reelaboração do catolicismo africano no Brasil. 

Melo e Souza (2002) registra essa questão a partir da análise de um antropólogo e um 

historiador: 

  

 

Wyatt MacGaffey e John Thornton, o primeiro antropólogo, dedicado 
ao conhecimento da cultura bacongo; o segundo, historiador, 
especialista no reino do Congo dos séculos XVI ao XIII, defendem 
que durante os primeiros 200 anos de contato entre congoleses e 
europeus houve o desenvolvimento de um catolicismo africano, no 
qual os missionários cristãos viam sua religião, e as populações 
congolesas a sua forma tradicional de reverenciar os deuses e 
relacionar-se com o além. Diálogo de surdos ou reinterpretação de 
mitologias e símbolos a partir dos códigos culturais próprios, a 
conversão ao cristianismo foi dada como fato pelos missionários e 
pela Santa Sé, assim como a população e os líderes religiosos locais 
aceitaram as designações e ritos cristãos como novas maneiras de lidar 
com velhos conceitos (p. 63).  

 

 

 Gomes e Pereira (1988) concebem o Congado como recriação cultural dos 

negros no império português, mas parece que a interpretação deles ainda  está envolvida 

por este romantismo e limitada pela visão eurocêntrica de explicação da origem do 

Congado no Brasil.  

 



25 
 

A explicação de uma origem afro-brasileira não deve ignorar a 

contribuição européia nesse processo constitutivo do ritual do 

Congado. Não se pode esquecer a influência da Metrópole, numa 

época em que não se podia falar realmente em cultura brasileira, já 

que o modelo da Colônia era tão somente uma réplica dos moldes 

portugueses. O catolicismo brasileiro ia se constituindo lentamente, 

pela adaptação dos colonos à nova e difícil realidade da Terra de Santa 

Cruz (p .170). 

 

 

 

A devoção à Senhora do Rosário, herdada do catolicismo português, a coroação 

simbólica de reis e a realização das embaixadas foram recriados na singularidade 

brasileira, com nuanças regionais, não se limitando tão somente a uma réplica dos 

moldes portugueses. Os negros no Brasil adotaram símbolos da coroação de reis e das 

embaixadas, dando forma aos cultos e às festas. 

Com isso, o Congado no Brasil não se limitou à pura “rememoração das práticas 

da Terra-Mãe” (CORTES, 1998, p.15). E, da forma como essa cultura é vivenciada, 

hoje, no Brasil e em Minas Gerais, tornou-se ressignificação de símbolos e reelaboração 

significativa de sentido de vida. Nessa perspectiva, o Congado ganhou contornos 

culturais brasileiros específicos; não vivenciados  nem em África, nem em Portugal. 

Como foi possível essa recriação cultural? “[...] Grande parte coube ao corpo... [...]” 

(TAVARES, 1977, p. 217).   

Apesar da simplificação ou perda de alguns rituais festivos, a recriação cultural 

trouxe novos elementos que passaram a transigir com cada época. A tradição da 

oralidade continua sendo preservada nos cortejos no Brasil, através dos cantos e danças, 

roupas e ritmos, mas com recriações que ganham a marca própria da época, vinculada a 

raízes da ancestralidade africana.    
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1.5 O Congado em Minas Gerais  

 Minas Gerais sempre teve reconhecida tradição congadeira, ainda que com 

nuanças específicas.   

 Apesar de ser região mineradora, subordina aos olhos do monopólio régio e à 

existência do localismo e do mandonismo (FREYRE, 1994, p. 51),  garantiu mobilidade 

social, ainda que em meio às relações hierárquicas. E foi neste contexto que a tradição 

congadeira se consolidou em Minas Gerais.   

 Em seu livro, Egressos do cativeiro, o historiador Roberto Guedes (2008) traz 

informações sobre escravidão, família e mobilidade social, realidades da  monarquia 

corporativa: 

 

 

O que os estudos têm demonstrado é que a projeção social remonta à 
escravidão e se prolonga na liberdade, mas uma liberdade de cor 
parda, embora os significados das cores variem em cada época e lugar. 
Dá-se um afastamento gradativo do passado escravo expresso na 
cor/condição, o que implica dizer que se vão modificando com o 
tempo espaços de (re)inserção social e que as qualidades 
(preto/negro/pardo) podem-se alterar em uma família. Obviamente, 
isso não elimina a distinção básica entre livres, libertos e escravos, 
mas adverte a necessidade de distinguir forros e descendentes, em 
termos de discernimento da escravidão, além de alertar que categorias 
rígidas de classificação tendem a dissolver dessemelhanças (Cerruti, 
1998, p. 173-201). Em suma, a mobilidade social é geracional e, por 
conseguinte, de âmbito familiar (p. 88-89).  

 

 

 A mobilidade geracional tornou-se prática comum nos Trópicos e marca singular 

da monarquia corporativa, pela qual categorias rígidas de classificação são atingidas 

pelas condições de qualidade (preto/negro/pardo), que ocorreram dentro de uma mesma 

família.  

 Os espaços de (re)inserção social dos negros foram possíveis dentro das 

Irmandades e do Congado. Ainda que a expressão “processos auto-organizativos” 

(ASSMANN, 2001), perspectiva com a qual trabalho aqui, seja datada na 

contemporaneidade,  penso poder dizer que já eram vivenciados nas sociedades do 

Antigo Regime nos Trópicos e que, graças a eles, as categorias  rígidas de classificação 

social foram impedidas graças à progressiva criação de uma nova ordem social e 
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jurídica que possibilitou a negros negociarem lugares e condições sociais, no quadro das 

relações hierárquicas de poder.   

 Ao tratar sobre o Antigo Regime, na perspectiva atlântica, Hebe Maria Mattos 

(2001) explica que:  

 

 

Essa contínua transformação da sociedade portuguesa da época 
moderna não se fez, entretanto, limitada ao território europeu, 
mas se ramificou por um vasto Império, que se expandia em 
nome da propagação da fé católica. Neste processo de contato 
com outros povos desenvolveram-se concepções jurídicas 
próprias para a incorporação dos novos elementos convertidos 
ao catolicismo e assim integrados ao corpo do Império (p. 144). 

 

 

 A nova ordem social e jurídica construída, progressivamente, nas sociedades 

modernas do Antigo Regime extrapolou limites dessas sociedades, exigindo delas 

constantes situações de negociação com a coroa portuguesa e vice-versa, na dinâmica 

maior do Império português, através da criação de estatutos jurídicos próprios no 

contexto das relações hierárquicas de poder e na perspectiva da monarquia corporativa. 

A esse respeito, Mattos explica:  

 

 
Para que a concepção corporativa de sociedade predominante no 
Império português pudesse informar os quadros mentais e sociais de 
sua expansão, era necessária a existência prévia (ou a produção) de 
categorias de classificação que definissem a função e o lugar social 
dos novos conversos, fossem mouros, judeus, ameríndios ou africanos. 
Desde pelo menos o século XV, além das restrições aos que se 
dedicavam aos chamados ofícios mecânicos, o conceito de limpeza de 
sangue determinaria diferenciações no seio do povo e limitaria a 
expansão da nobreza, oferecendo restrições diversas a descendentes de 
judeus, mouros ou ciganos. (p. 145).  
 
 

 
 A condição de limpeza de sangue e a condição dos ofícios mecânicos se 

relacionou com a mobilidade social, atendendo estatutos jurídicos locais, com os quais a 

monarquia corporativa teve de negociar.  
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 É nesse contexto que, não se constituindo exceção, vários negros conquistaram 

poder e alforria, através de negociações, como foi o caso  de Chico Rei e de negros que 

ele libertou. Como ex-escravo, ficou rico ao conseguir adquirir uma mina de ouro. 

Depois, tornou-se monarca em Ouro Preto, no século XVIII, com a anuência do 

governador-geral, Gomes Freire de Andrade, o conde de Bobadela.  

 Essa questão é relevante para o Congado, uma vez que ele se tornou um dos 

tipos de instituição, cuja dinâmica interna criou hierarquias, disputa e exercícios 

diversos de poder entre seus membros e deles com autoridades, a fim de garantir 

mobilidade social, como o que ocorreu dentro das Irmandades. Muitos negros e pardos 

mostravam o desejo de participar de uma Irmandade, uma das razões era essa 

possibilidade de mobilidade social.  

 

 

1.6 Irmandades, identidades coletivas e Congado 

 

A história do Congado na Capitania de Minas Gerais tem alguns vínculos com a 

história das Irmandades2, conforme sinaliza Brandão (1987):  

 

As irmandades, do mesmo modo que se constituíam como a agência 

consentida de corporação de negros e escravos, organizaram as suas 

estratégias de participação na vida da Igreja e controlaram 

internamente formas de comemoração religiosa. As irmandades 

católicas de negros foram instituições de origem dos festejos de cunho 

religioso e popular de que derivaram os ritos coletivos de negros 

católicos de hoje, nas festas de santos padroeiros (p. 209) 

 

 

 Elas já existiam, na Capitania de Minas Gerais, desde o século XVII, sendo bem 

anteriores à formação das Vilas. E, tanto as de homens brancos, quanto as de negros, 

exerceram papel fundamental em algumas capitanias do Brasil, como agências 

negociadoras da alforria de negros escravos. Atuaram na promoção social de negros, 

mediando conflitos de interesses entre eles e as autoridades.  

                                                           
2 Com frequência, as Irmandades tiveram denominações diferentes como  Confrarias e Associações, com 
o sentido de organizações religiosas de brancos, de negros, de pardos ou mistas, com estatutos e 
regimentos internos, conhecidos por  Ordenações e Compromissos.   
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 Em seu artigo Os benguelas de São João del Rei, Sílvia Brügger e Anderson de 

Oliveira (2007) se referem às irmandades como território de afirmação de identidades 

coletivas e de atuação social de africanos e seus descendentes, seja através da 

construção de templos, seja através de suas diferentes devoções e congregações, por 

exemplo, a congregação benguela analisada por eles.  

 

 

Os benguelas de São João del Rei reforçam o que vem sendo afirmado 
pela historiografia brasileira quanto às irmandades terem sido espaços 
privilegiados para a afirmação de identidades coletivas, 
principalmente, para africanos e seus descendentes. No caso de Minas 
Gerais, especificamente com relação aos africanos, embora não se 
encontre, como no Rio de Janeiro e na Bahia, uma maior pulverização 
na construção de templos distintos dos diversos grupos étnicos, esta 
diferenciação estava presente em torno das devoções e de 
congregações como estas que ora estamos analisando (2007, p. 189). 
 
 
 
 

 Além de sua relevância espiritual, as Irmandades exerceram papéis influentes 

nas relações hierárquicas de poder, como é possível observar na análise de Boschi 

(1986):  

 

 

Nas Minas Gerais, ao se constituírem e se organizarem, extrapolando 

suas funções espirituais, as irmandades tornaram-se responsáveis 

diretas pelas diretrizes da nova ordem social que se instalava e, a 

exemplo dos templos e capelas que construíram, elas espelharam o 

contexto social de que participavam. Nesse sentido, precederam ao 

Estado e à própria Igreja, enquanto instituições. Quanto ao primeiro, 

quando a máquina administrativa chegou, de há muito as irmandades 

floresciam. (p. 23)  

 

 

 

As irmandades conquistaram uma relativa autonomia em relação ao Padroado, 

ainda que isso não representasse um embate ideológico tão frequente entre esses 

poderes, mesmo em se tratando de Irmandades dirigidas por leigos.  
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Apesar de, por vezes, serem extensão da ordem vigente, as Irmandades tiveram 

nuanças específicas e, por essa razão, se tornaram um dos poucos territórios a oferecer 

condições a alguns negros para conquistarem prestígio e destaque social. Se isso ocorria 

de um lado, por outro, estavam marcadas  pelas relações hierárquicas de poder. 

As contradições eram as mais variadas no interior das Irmandades:  elas se 

tornaram locus que possibilitou a solidariedade étnica entre nações negras, mas 

promoveram a competição entre seus membros que concorreram entre si. Além disso, 

conviveram com o ritual africano, a despeito das Ordenações. Exerceram poder político 

diante da Igreja e do Estado e protegeram negros, lhes garantindo alguns direitos, que 

não deixaram de representar uma ameaça potencial à ordem vigente, legitimada e 

sustentada por elas.    

A autoridade das Irmandades aumentou com “a política restritiva e proibitiva da 

Corte em relação à presença de clérigos na Capitania (que) também contribuiu para o 

advento de manifestações culturais próprias” (BOSCHI, 1986, p. 179). Esse contexto 

aumentou a autoridade religiosa leiga e incrementou o catolicismo negro.  

Segundo esse mesmo autor, os negros faziam de tudo para entrar em uma 

Irmandade, pois era uma forma de obterem benefícios sociais (inclusive o amparo aos 

funerais) e se livrarem de preconceitos e pechas de feiticeiros. Freyre também afirma 

que, apesar de as Irmandades terem sido um espaço de reavivamento de ritos e práticas 

religiosas africanas, o importante para o negro era o status de cristão e a condição de 

superioridade social que conseguia ao fazer parte delas.  

 

 

Essas irmandades de pretos livres e escravos parecem que foram 
poderoso anteparo à sobrevivência de ritos e práticas religiosas 
africanas entre os negros livres e escravos do Brasil, criando neles, 
através do exercício de cargos importantes – inclusive o de ‘Rei do 
Congo’ –, o orgulho de sua condição de cristãos e de sua situação de 
negros superiores aos ‘boçais’ e diferentes dos ‘gentílicos’ (p.171). 

 

 

 O orgulho pela condição de cristão e a superioridade social conseguidas nas 

Irmandades fazem parte da dinâmica da mobilidade social e da negociação de poder 

dentro nas relações hierárquicas também presentes nas irmandades. Além disso, dizem 

respeito a processos auto-organizativos (ASSMANN, 1995) dos negros que, mediados 
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pelas memórias, puderam preservar e reelaborar as tradições.  Daí a organização do 

Congado. 

 Scarano (1978), em Devoção e escravidão, faz análises sobre a função das 

Irmandades e nos ajuda a pensar sobre os “processos auto-organizativos” dos negros, a 

partir delas. Segundo ela, as Confrarias funcionavam como instituições responsáveis 

pela integração das camadas pobres ao catolicismo oficial, mas que, devido seu caráter 

profano-civil, tinham dificuldades de edificar um catolicismo popular colonial nos 

moldes oficiais.   

 Ela registra a insatisfação popular pelo excesso de cobranças das “conhecenças” 

pelos padres. Registra, também, a reprovação popular pelas atitudes mercantilistas de 

“padres mineradores” que acorriam para a região das Gerais mais intencionados em um 

trabalho econômico-administrativo do que pelo incremento da devoção religiosa. 

 Cada negro trazia em seu corpo e em sua memória, os símbolos mágico-

religiosos de sua re(li)gião. O que se segue mostra essa perspectiva, nas análises de 

Bastide (1971):   

 

 

    O que é preciso dizer, e que é mais justo, é que traços das civilizações 
africanas – particularmente de civilizações bantos – passaram, sem que 
o sacerdote percebesse, ao culto dos santos negros ou nas congadas. 
Parecíamos estar bastante distantes das religiões africanas quando 
estudávamos o catolicismo. Assim, não era tanto quanto 
imaginávamos, porque essas congadas foram justamente um dos 
“nichos” de que falamos, no interior do qual o negro pôde guardar 
preciosamente seus deuses ou seus espíritos, para melhor adorá-los (p. 
179). 

 

 

 Os elementos de poder religioso e político, de inserção e mobilidade social, 

resgate de memórias, preservação e recriação de tradições geraram condições para, 

algumas vezes, o Congado se organizar nas irmandades.  
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1.7 O catolicismo negro pelas festas  

 

 A religiosidade do negro foi vista como profana e pagã, chula3 e inferior, 

grotesca e de estética feia para a elite colonial. Mas seu saber epistemestético4 ganhou 

força na formação cultural popular brasileira e não podia ser ignorado. Para as 

autoridades, aquele saber devia ser mantido, pois ele vitalizava o catolicismo, através da 

festa, ainda que aparentemente profana. Para isso, seria necessário atribuir esse 

privilégio aos negros.   

 A festa tornou-se expressão da sensibilidade do corpo e o corpo se tornou o 

próprio território da festa, quando não, a própria festa. Por essa razão, às vezes, tornou-

se para o negro uma forma de vivenciar a fé.  

As concessões devocionais, através da festa, são antigas na Igreja. Na era 

medieval havia a tradição de Roma buscar adeptos entre aqueles ainda presos a 

conceitos pagãos. Isso se deveu a uma “filosofia apostolar baseada na conciliação para a 

conversão” (TINHORÃO, 1972, p. 38). Na perspectiva da fé pela festa, a Igreja 

“forneceu ao povo durante pelo menos duzentos anos a maior oportunidade de lazer, 

através do grande número de dias santos respeitados com a suspensão do trabalho” ( p. 

34). Com isso, ela se tornou o maior espaço de festividade, principalmente para os 

negros membros das Irmandades que os integraram à Igreja e à sociedade hierarquizada 

na dinâmica da monarquia corporativa.  

A Igreja e o Estado definiam o calendário de festas pautado na cronologia e as 

camadas populares as vivenciavam como momentos de participação dentro da dinâmica 

da sociedade hierárquica.   

O poder do Estado e da Igreja não prescindia do poder da frioleira casta. Era a 

própria festa que se consagrava como prática dos pobres que, através dela, construíam  

suas concepções éticas e estéticas de vida.  

                                                           
3 Chulo está relacionado a chula que, a propósito, é uma dança negra. Observa-se como o termo ganhou 
um tratamento pejorativo e preconceituoso pela visão elitista de belo e feio.  

4 Expressão utilizada por Damiano (2001) que indica experiência da superação dicotômica entre Estética 
e Episteme, entre sensibiliade e cognição; mais como “um comportamento investigativo-interpretativo-
perspectivista, que re-lembra constantemente a plenitude da experiência humana; mas plenitude exercida 
em meio ao ´mal do mar` (Seekrankheit) rumo à `terra das crianças’ (Kinderland)”, remetendo-nos ao  
pensamento nietzschiano (Grupo de Pesquisa SERCON, Projeto de Pesquisa: Educação Estética, do 
Programa de Pós-graduação em Educação – CES/JF). 
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 As razões ideológicas de que se envolveram as festividades religiosas nas Gerais 

não podem ser ignoradas. O jesuíta Antonil Andreoni, em citação já clássica, deixa 

transparecer claramente essa motivação, ao considerar que o escravo era “as mãos e os 

pés do seu senhor” (1971, p.159) e que deveria ele, o senhor, permitir horas de 

folganças para os escravos depois que rendessem devoção a Nossa Senhora do Rosário. 

Assim Antonil defende que 

 

 

Negar-lhes totalmente os seus folguedos, que são o único alívio do seu 
cativeiro, é querê-los desconsolados e melancólicos, de pouca vida e 
saúde. Portanto, não lhes estranhem os senhores o criarem seus reis, 
cantar e bailar por algumas horas honestamente em alguns dias do 
ano, e o alegrarem-se inocentemente à tarde depois de terem feito pela 
manhã suas festas a Nossa Senhora do Rosário, de São Benedito e do 
orago da capela do engenho, sem gasto dos escravos, acudindo o 
senhor com sua liberalidade aos juízes e dando-lhes algum prêmio do 
seu continuado trabalho. (p. 164)   

 
 

 

Faltou a Antonil perceber que o canto e o bailado do negro eram formas próprias 

rezar. Mas, se o faziam alegremente, não o faziam inocentemente. Convinha parecer que 

folgavam inocentemente, para que pudessem melhor manter seu ritual de corpo-voz-

crenças-sons-ritmos.   

A oportunidade de promover festas possibilitou aos negros se integrar na 

dinâmica da sociedade hierarquizada, mas deixou o Estado diante de um entrave: os 

negros adquiriam uma condição de participação social expressiva e a população negra 

era grande na Capitania.  

Segundo Melo e Souza (1982), Minas Gerais foi a Capitania de maior 

concentração de negros e pardos no século XVIII, depois da Bahia. No censo de 1776, a 

tabela de população “acusa a existência de 70.769 brancos, 82.000 pardos e 167.000 

pretos, somando 319.769 indivíduos. Convertidos em porcentagens, estes números 

significam 22,09% de brancos, 25,67% de pardos e 52,22% de negros, ou seja, uma 

população onde os mestiços e os negros somavam 77,9%”. Essas cifras não se alteraram 

significativamente nos primeiros anos do século XIX, mas a população negra e parda, 

nesse período, não ficou inferior a 70% em toda a Capitania. Provavelmente, esses 

números teriam sido maiores, se não fossem as baixas constantes, motivadas por 

assassinatos ou suicídio coletivo. 
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Ironicamente, a promoção da festa extrapolou os muros da Igreja e ganhou a rua, 

onde as relações de poder5 se concretizam como res publicae. Isto diz respeito a uma 

certa ordem social e política: enquanto as autoridades desejaram conservar o caráter 

sagrado confessional das festividades, o povo imprimiu-lhes um caráter lúdico, 

prazeroso, dionisíaco de devoção mais ampla à vida.  

Na medida em que o clero proibiu a entrada dos negros nas igrejas, ou obrigou-

os a ficarem isolados em um dos cantos laterais dos templos, acabou empurrando-os 

para a rua. Ficou claro que poderiam transformar as ruas em seus templos, onde teriam 

poder mesmo existindo normas contrárias aos seus batuques, cantos e danças. A 

transferência do eixo das festividades das igrejas para as ruas abriu espaços para os 

rituais considerados profanos6, acolhedores da cultura africana, garantindo certa 

inserção e mobilidade social aos negros.  

Brandão (1974) e Da Matta (1983) denominam rituais todas as relações sociais 

que, revestidas de simbolismos, educam as pessoas, precisando ser discernidos sob dois 

aspectos: o simbólico da religiosidade7 confessional; o simbólico religioso como 

celebração mais ampla da vida. 

 O que está em exercício é a fantasia, a imaginação, o sonho. É a celebração da 

vida também pelo que ela não será, mas como experiência de poder, ainda que de 

maneira tensa, conflitiva, que faz celebrar a existência numa busca mais profunda do 

sentido do próprio existir. O marco teórico-vivencial dessa distinção é algo muito 

sensível, quase imperceptível.   

Pela cultura da festa de rua, os negros contribuíram para a construção da cultura 

popular brasileira em Minas, desde o início do século XVIII, no contexto e no processo 

de urbanização e secularização, vivido pela Capitania.  Os Bantos (Angola, 

Moçambique e Congo) contribuíram na dança e no uso da máscara para a festa. Os 

instrumentos como os batuques e as violas ocuparam espaços públicos, seguidos por 

                                                           
5 Da Matta  (1983) faz análise sobre esse poder da festa de rua, analisando o carnaval no Brasil.  
6 Profano, aqui, equivale a laico, secular; entendendo a festa  como um ritual por si mesma, no seu sentido 
secular, desvinculado das amarras religiosas confessionais; não deixando no entanto de ser uma expressão 
religiosa de celebração da vida no seu sentido mais profundo, ontológico. Está tomado na perspectiva 
popular, divergente da abordagem elitista que atribuiria a esse termo o sentido de inferior e maligno até  
mesmo para se referir a outras manifestações religiosas que não fossem as oficiais; algo a ser execrado.   
7 Rubem Alves discute a questão da religiosidade tomada como integração emocional do indivíduo com a 
totalidade. Concordamos com sua abordagem. E, para fazer a distinção, adotamos a expressão acima.  
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cortejos indígenas e de brancos que se vincularam ao ritmo, às danças e aos cantos 

africanos.  

As festas de rua abriram um espaço social aos negros. Ao firmar posição e papel 

culturais, o negro construiu relações de poder que se concretizaram no âmbito da 

senzala, dos quilombos ou do Congado. E o corpo tornou-se arquivo daquelas 

experiências e, para muitos, o único lugar seguro para transmitir a outras gerações o 

legado cultural construído.  

A festa como reza, prazer, lazer e diversão assumiu sentido marcante no 

Congado. Foi muito além da expectativa de devoção católica. Expressou a 

ressignificação da religiosidade africana e católica.  

Os negros cantaram e dançaram, fazendo batuques que se tornaram expressão de 

uma cultura rearticulada. Usaram elementos das várias etnias, mesmo rivais entre si. 

Corpo e voz se tornaram expressão de solidariedade, disputa e hierarquização de 

relações entre as variadas etnias. 

 Aos olhos do branco, a festa era expressão do profano-dionisíaco-pagão. Para o 

africano, a devoção pela festa tornou-se rito de celebração da própria vida. O deleite, o 

riso, as formas consideradas pela elite como turbulentas e grotescas de dançar pelas 

ruas, eram uma expressão ritual estética de vida. A celebração devota do negro  

revestiu-se, ora de zombaria, ora de jocosidade.   

 Sob o ponto de vista eclesiástico, a festa deveria ser para ensinar e civilizar, 

doutrinar e aglutinar fiéis. Os autos e as dramatizações religiosas utilizadas pelos 

jesuítas dão uma demonstração disso. Mas, as constantes reclamações da Igreja de que o 

sagrado se encontrava frequentemente imiscuído do profano dimensiona uma das 

formas de conflitos presentes entre segmentos sociais em suas relações de poder.  

 Os negros deram às procissões um colorido especial de festa com suas danças e 

cantos. Não foram poucos os padres que, mesmo interpretando o conteúdo das festas 

como arruaças e algo profano e pagão nas procissões, diziam que as festas alegravam o 

fervor, mesmo que escandalizassem muitos estrangeiros. 

 O ritus/risus8 se revestiam de um sentido ontológico e teológico. Sobre isso 

Harvey Cox (1974) diz: 

 

                                                           
8 Palavras marcantes na obra de José Rivair Macedo. Riso Cultura e Sociedade na Idade Média. Porto 

Alegre: Editora.Universidade: UFRGS /São Paulo: UNESP, 2000. 



36 
 

O Cristo arlequim é a piada no meio a oração. Ou, talvez melhor, ele é 
a oração como piada, ou a piada como oração. Ele é o espírito lúdico 
num mundo de calculada seriedade utilitária. É um espírito de que, 
muito ironicamente, o Cristianismo se tornou, de certo modo, um dos 
poucos porta-vozes e guardiãs remanescentes. Nos Estados Unidos, 
terra de protestantismo puritano e de catolicismo jansenista, isto nos 
vem como surpresa. Mas nem deveria ser tão surpreendente assim. Já 
há anos andaram os estudos descobrindo o estreito parentesco entre 
atividade lúdica e religião. (p. 150) 

 

 

 Roberto da Matta, José Ramos Tinhorão, Carlos Rodrigues Brandão e Jorge 

Cláudio Noel Ribeiro Júnior mostram que a América portuguesa traz a marca da 

pedagogia do riso e da festa. E isso não foi diferente nos cortejos organizados pelos 

negros para os dias santos festivos.  

  Por mais que o culto aos santos e às virgens negras pareça imposição, ou 

expediente da cristianização, é preciso considerar que os negros traziam em si a 

memória das religiosidades africanas e o corpo deles exercia a função de arquivo, 

ressignificando suas vivências. 

  O sagrado foi um dos elementos que constituiu o Weltanschaunng africano 

marcado pela dança e pelos cantos. E essa não era a expectativa católica oficial. 

No entanto, para Bastide (1971), “o catolicismo negro foi um relicário precioso 

que a Igreja ofertou, não obstante ela própria, aos negros, para aí conservar, não como 

relíquias, mas como realidades vivas, certos valôres mais altos de suas religiões nativas” 

(p. 170). E isto ocorreu no Congado.  

O Congado tornou-se locus para o negro conservar suas raízes étnicas, 

religiosas. Estava em jogo a preservação de valores éticos e estéticos que interessavam, 

aos negros, conjugando num só modo o que se podia resguardar de sua religião e, tão 

claramente, de sua cultura. Os meios mais indicados para isso eram o corpo e a voz. Por 

isso rezaram através dos cantos e das danças em seus cortejos festivos de rua.  
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1.8  A fé pelo corpo que canta e dança  

 

 No Congado, o corpo se tornou instrumento de expressão da fé, através da dança 

e do canto em diálogo e tensão com os aportes. E, como um todo estético, torna-se um 

saber comunitário, expressão de singularidade e identidade do indivíduo e do grupo e 

experiência intersubjetiva. 

 O corpo que ainda pisa o chão do Congado é aquele que vivencia, de alguma 

forma, o chão pisado nas Irmandades e senzalas e que se materializa no chão dos 

tambores e das roupas coloridas, como expressão de uma só experiência: corpo-

Congado-educação-corporeidade: a dimensão buscada no estudo da BDRSE.  

 Os negros trazidos para o Brasil encontraram em seus corpos um dos territórios 

mais autênticos para preservar e recriar sua memória cultural. Ao cantar e dançar in 

memoriam, eles conseguiram reverberar a memória do corpo, mantendo vivas as raízes 

que os uniam à mãe África. O bailado virou um jogo, através do qual o corpo se tornou 

capaz de suportar a função  econômica produtiva a que ficou submetido, na lógica 

escravista.  

 O corpo se tornou extensão comunicativa da forma de ser do africano no Brasil e 

de seu esforço para manter e recriar raízes. O corpo individual  encontrou no corpo-

comunidade o meio de relutar, para não ser reduzido a mero corpo-máquina produtiva. 

O corpo-comunidade tornou-se meio de encontro de atores-devotos, indivíduos que 

ainda compartilham símbolos e sobre eles intervêm, lugar onde se constrói o sentido 

religioso e profano das relações eu-outro e sua ressignificação em meio às tensões 

internas, nas vivências do grupo e, externas, pelas agruras da pobreza e invisibilidade 

social.   

 A ginga e o lamento dos cantos ritmados pelos sons dos tambores ajudaram a 

retomar o sentido do viver. O uso da voz tornou-se a forma de colocar vida na dança e 

dança na vida. Resgatou-se o sentido do corpo-vida, sugado pelas agruras do trabalho. 

A dança devolveu ao negro o prazer sequestrado pela rotina, amargada pela saudade de 

quem foi arrancado à força do chão da cultura e trazido a terras estranhas. Era preciso 

salvar-se, plantando raízes africanas, quase inanimadas. 

 A voz e o canto, o ritmo e a dança, os tambores e os apitos, as fitas e o boné, o 

cetro e a coroa viraram meios de o corpo fazer catarse do sofrimento e renovação da 

esperança para não morrer de nostalgia, como nos banzos sentidos nos porões das naus, 
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entre febre e ratos. A linguagem do corpo transformou-se em um jogo de vida contra a 

morte no cativeiro.  

 Os cortejos de rua ajudaram a reelaborar a memória, na tentativa de timbrar uma 

identidade, cujo valor estava impregnado no corpo e cujo sentido estava no suor 

misturado à poeira da terra e aos cheiros das gentes dançantes,  até nossos dias de vidas 

rurais e urbanas deste húmus Brasil.  

 O corpo ganhou lugar específico no Congado, tornando-se território da cultura e 

da memória negra, expandidas pelas danças nos terreiros e nas ruas por onde passaram 

os congadeiros.  

 Para muitos negros, o Congado se tornou um espaço de experiência do sagrado e 

seus corpos se tornaram os mediadores dessa experiência. O sagrado remeteu o corpo à 

reelaboração de suas raízes culturais, ajudando-o a se reconduzir, ciclicamente, à 

vivência sensível (estética) deste sagrado até o tempo que se chama presente, 

estendendo para vilas e cidades, dentre elas, a cidade de Conselheiro Lafaiete, antiga 

Queluz de Minas, que tem reconhecida tradição nesta cultura de rua. E muito se deve ao 

fato de ela se encontrar numa região que concentrou escravos em antigas fazendas e por 

ter sido passagem de ouro. Além disso, por ter recebido grandes influências religiosas 

católicas. 

 As bandas começaram a dançar no centro da cidade, em cortejos, até hoje, perto 

da Matriz Nossa Senhora da Conceição, como é o caso da BDRSE, que estudamos, a 

partir da fundamentação teórica que apresentamos no capítulo que se segue.  
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CAPÍTULO II 

A BANDA DANÇANTE DO ROSÁRIO DE SANTA EFIGÊNIA 

  

 Neste capítulo, descrevo elementos sobre as raízes da BDRSE e enfatizo a 

relevância das memórias sociais, através de memórias de alguns de seus atores devotos. 

Inicio, também, algumas reflexões sobre corporeidade. 

 Além disso, apresento alguns conceitos para fundamentar informações sobre a 

história da banda, obtidas através de entrevistas semiestruturadas aplicadas a adultos e 

jovens. Frequentei o museu local Antônio Perdigão, onde encontrei poucas notícias 

sobre o Congado. Analisei algumas atas de reuniões, alguns documentos e fotos antigas 

da BDRSE. Com esses recursos, foi possível escrever o que se segue, como o conceito 

de corporeidade que, a partir daqui, passa a ocupar lugar central neste estudo.    

 Vários educadores têm debatido e escrito sobre corporeidade. Alguns  enfatizam 

a concepção de corporeidade como vivências intersubjetivas que superam o 

racionalismo cartesiano, pautado em dualismos como corpo e mente, razão e emoção, 

mirando a busca da totalidade humana.   

 Para Fiorentin et al. (2004), corporeidade é vivência que "[...] integra tudo que 

somos: corpo, mente, espírito, emoções, movimento, relações com o nosso próprio 'eu', 

com outras pessoas e com o mundo a nossa volta [...]” (p. 336).  

Nessa concepção, o sujeito se torna totalidade, à medida que integra tudo que ele 

é, nas relações consigo próprio; mas também nas relações com outras pessoas. Portanto, 

na intersubjetividade, pelo próprio estofo do corpo como linguagem. Segundo Assmann 

(1995): 

 
É falso dizer que nada há de objetivo a não ser as linguagens (“il n-y-a 
que le langage”, sentencia J. Derrida), se não se ampliar o conceito de 
linguagem a todo tipo de ativações da Corporeidade; mas não é falso 
afirmar que nada nos atinge como realidade, e nós também tampouco 
nada atingimos do real, sem a constante mediação dos processos auto-
organizativos corporais. É por isso que a Corporeidade do nosso ser é 
a instância referencial de critérios para a educação, para a política, 
para a economia e inclusive para a religião (p. 91).  
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 As danças e os cantos, os instrumentos e a bandeira, as roupas e a comida, a 

festa e os cortejos são alguns dos componentes dos processos autoorganizativos que 

ajudam a construir a corporeidade da banda, instância referencial de critérios para a 

educação em sua dimensão mais ampla.  

 Neste capítulo, foi utilizado, também, o conceito de memórias coletivas que se 

insere no contexto de memória familiar que aparece logo nas primeiras páginas deste 

capítulo. Na introdução ao livro Les cadres sociaux de la mémoire9, Maurice 

Halbwachs (1925) chama atenção para o papel da memória nos grupos sociais, 

alegando:  

 

Après cette étude, en bonne partie critique, et où nous posions cependant les 
bases d'une théorie sociologique de la mémoire, il restait à envisager 
directement et en elle même la mémoire collective. Il ne suffisait pas en effet 
de montrer que les individus, lorsqu'ils se souviennent, utilisent toujours des 
cadres sociaux. C'est au point de vue du groupe, ou des groupes qu'il fallait se 
placer. Les deux problèmes d'ailleurs non seulement sont solidaires, mais 
n'en, font qu'un. On peut dire aussi bien que l'individu se souvient en se 
plaçant au point de vue du groupe, et que la mémoire du groupe seréalise et 
se manifeste dans les mémoires individuelles10. (p. 8)  

 
 
 
 
 A memória familiar ocupa lugar central na trajetória da família Florêncio, desde 

o momento em que o Sr. José e Dona Maria Florêncio assumiram a BDRSE por 

promessa, a partir da intervenção de cura que Santa Efigênia teria feito em relação às 

duas filhas do casal.      

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Os quadros sociais da memória.  
10 De acordo com este estudo, em grande parte crítico, onde nos colocamos dependentes das bases de uma 
teoria sociológica da memória, restou considerar a memória por si mesma como memória coletiva. Isto 
não é suficiente, com efeito, para mostrar que indivíduos utilizam todos os dias as estruturas sociais. 
Trata-se do ponto de vista do grupo ou grupos que precisam ser apresentados. Ambas as questões se 
relacionam, mas não elas são a mesma coisa. Podemos dizer que tanto o indivíduo se reconhece sob o 
ponto de vista do grupo, quanto a memória do grupo se realiza e se manifesta dentro das (p. 8). 

“Tradução nossa”  
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2.1 A Banda de Marujos  

 

 A BDRSE tem Santa Efigênia como protetora. E, como já mencionado, foi 

organizada pelo senhor Florêncio, com a ajuda de sua esposa, Dona Maria Florêncio, 

para pagamento de promessa a Santa Efigênia, de quem vários negros são devotos há 

séculos.  

 

[...] acredito poder concluir que o contato dos carmelitas com a 
população negra, no mundo colonial, foi também responsável pela 
difusão das diversas devoções associadas à Ordem e, entre elas, a 
devoção a Santo Elesbão e a Santa Efigênia. Um rápido inventário da 
presença do Carmo em algumas localidades da América portuguesa 
permite visualizar que a existência da Ordem Primeira ou da ordem 
Terceira combinava-se com a existência do culto a estes santos na 
localidade em questão (OLIVEIRA, 2008, p. 228).  

 
 

 
 Essa hipótese de Oliveira se fundamenta no fato de os carmelitas serem uma 

Ordem mendicante e terem difundido a devoção a santos negros como Santo Elesbão e 

Santa Efigênia, no seu processo de catequese, junto aos africanos e seus descendentes. 

Outro fato que explica esta devoção é a existência de Irmandades de negros no interior 

da Capitania de Minas, como o próprio Oliveira informa:  

 

 

Nas Minas Gerais, apesar das proibições régias, o Carmo esteve 
presente e a devoção a estes santos propagou-se por diversas 
localidades. Volto a chamar a atenção para a Memoria sobre a 
Província do Carmo do Rio de Janeiro que destaca as diversas missões 
da Ordem realizadas nas Gerais. Em Mariana, até 1745, via do Ribeiro 
do Carmo, existia na Igreja do Rosário a Irmandade de Santa Efigênia 
formada por negros. Em vila Rica, o culto a ambos os santos estava 
representado no interior das duas igrejas de Nossa Senhora do Rosário 
dos Pretos, uma na Paróquia do Pilar e outra na Paróquia de Antônio 
Dias. Em São João del-Rei, segundo Antônio Gaio, duas imagens de 
Santa Efigênia têm seu culto, desde o período escravista, nas igrejas 
de Nossa Senhora das Mercês e da Ordem Terceira de Nossa Senhora 
do Carmo. Em Caeté, desde 1750, encontram-se as irmandades de 
Santa Efigênia e de Santo Elesbão (p. 229). 
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  Essas informações ajudam a entender por quais razões algumas linhas do 

Congado chegaram ao interior de Minas como a Marujada ou Marujos11 que, entre as 

outras, ocupa o quarto lugar de importância e privilégio social. Essa ascendência estava 

relacionada com o maior ou menor grau de magia atribuída às linhas. Todavia, tem de 

se levar em conta que a atuação dos Ternos ou Guardas do Congado varia de 

comunidade para comunidade. Essa ordem de importância não é padronizada, pois 

atende a aspectos de realidades locais e não àqueles que, de forma genérica, configuram 

e estruturam o Congado. 

 

 

         Fig. 01 – Concentração dos dançantes da BDRSE.  
         Fonte: Arquivo do pesquisador 
 

  O colorido das roupas, os sons dos instrumentos, as letras cantadas das 

músicas, os gestos (e outros elementos vivenciais de impossível experimentação pelos 

não-congadeiros) conduzem devotos ao plano do divino. Esses elementos delimitam o 

                                                           
11 Marujada ou marujos são uma das sete linhas do Congado a saber: Caboclinho, Candombe, Catupê, 
Congo, Marujos, Moçambique e Vilão.  
O Marujo rememora a penosa e longa travessia dos negros da África para o Brasil. O  dançante veste-se 
de marinheiro, com o terço amarrado à cintura e usando boné. Seus cantos, antigamente seguidos de viola 
de doze cordas, referem-se ao romanceiro intitulado Nau Catarineta, que proclama a fé no cristianismo e 
exaltam os portugueses e suas aventuras no mar. As exibições da Guarda de Marujos são feitas pelas 
embaixadas. A perda desta tradição é refeita pela rezinga que consiste na luta de espada entre dois 
embaixadores. Nesta encenação guerreira, um embaixador veste-se de azul, simbolizando os cristãos, e 
outro, de vermelho, simbolizando os mouros ou sarracenos, sendo que a vitória sempre cabe ao primeiro. 
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território dos dançantes, tornando-se mediação para atos votivos, como atesta a figura 

acima da BDRSE (FIG. 01).  

 Ao vestir a farda, os dançantes da BDRSE tornam-se um ator e devoto, 

declarando sua pertença a um grupo com o qual ele estabelece relações educativas, na 

intersubjetividade. A farda ajuda a imprimir identidade. 

 Fitas presas ao boné12 em cores variadas descem pelo corpo do Marujo que, ao 

rodopiar, faz com que se abram em leque colorido. O uniforme, chamado farda, é 

constituído pela calça azul-escuro com listras laterais, típicas do uniforme de militares 

marinheiros, hoje, com o uso do tênis13. É assim que os dançantes da BDRSE se 

preparam para os cortejos  

 Sem a farda, o dançante da BDRSE não pode compor cortejo, pois o sentido de 

pertença ao grupo se realiza, apenas, quando os elementos, que também o identificam 

como devoto, se encontram colados ao corpo.  

 Por serem Marujos, os dançantes da BDRSE têm ginga de corpo, toques, ritmos 

e cantos compassados, com cadência de marcha e dobrado, regidos com instrumentos 

específicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Alguns bonés têm espelhos ou cacos de espelho nas laterais. Segundo o congadeiro, Sr. Tião, servem 
para proteger contra mandingas e a inveja de alguma outra Guarda ou dançante, nas exibições da banda;  
afastam o mau-olhado, refletindo todo mal sobre quem o desejou, sendo os dançantes ou o público 
assistente.   
13 O uso do tênis é influência dos hábitos da sociedade industrializada. No passado colonial e até em 
períodos mais recentes, o congadeiro dançava descalço. 
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2.2 Memórias históricas: revendo raízes  
 

 

 Dona Maria Florêncio14 se refere a um antigo congadeiro, o sr. Lió, 1.º Capitão, 

que teria passado o comando da banda para o Alfredo Cipriano, 2.º Capitão. Depois, ela 

foi dirigida juntamente pelos senhores Eurico, 1.º Capitão e Hélio da Silva, 2.º Capitão.  

Só então passou para a mão do Sr. Florêncio, Chico Bento e Sr. Lindolfo,  sogro do Sr. 

Raimundo Miguel15, em 1952. 

 Os registros foram mantidos, conforme apresentados nas entrevistas, atendendo 

mais a uma ordem sensível-afetiva do que propriamente crono(lógica). A congadeira 

mais antiga da BDRSE, D. Maria Florêncio, conta que, no ano de 1951 foi festeira em 

São Vicente, na Guarda do Zé Passarinho, da cidade de Santana.  

 Naquela ocasião, a bandeira da Guarda ficou enterrada16. Para Pereira (2002), 

esse fato será mais bem entendido se analisado no âmbito dos cultos sistematizados e de 

suas relações de conflito com os líderes populares. Estes manipulam procedimentos 

religiosos com uma determinada autonomia, gerando concorrência com os 

representantes do catolicismo oficial pelo prestígio angariado dentre os devotos.  

 Pelo que D. Maria Florêncio conta, em São Vicente, havia uma tensão entre as 

autoridades da Igreja local, que recusavam aceitar a dança-reza do Congado, e a visão 

religiosa do congadeiro, que vivenciava a fé, pela dança: 

  
 
 
Eles não desceram a Bandeira que era os dançantes de Santana que os 
padres antigamente não gostava também. Depois o padre começou 
bravo, a falar, a atacar, coisa e tal. Eles deixaram nós com toda, com 
toda a despesa e ficaram queimados com o padre e foram embora e 
não desceram a Bandeira. Era o padre José Sebastião Moreira. Ele é 
que não gostava de dança de jeito nenhum. Não gostava. Neste 
momento em que a Bandeira ficou em pé, caiu também duas menina 
minha... de cama que não tinha cura. Gastei o que eu não pudia. 
Naquele tempo eu era... pobrezinha mesmo, difícil a vida pra mim. 

                                                           
14 Dona Maria Florêncio é viúva do Sr. José Florêncio. Matriarca da BDRSE, ainda lúcida, hoje se 
encontra em cadeira de rodas e com visão debilitada, por causa da diabetes.  
15 O sr. Raimundo Miguel, congadeiro mais antigo da BDRSE, afirmou que, antes de a Banda passar para 
as mãos do sr. Florêncio, em 1952, ela já existia pelo menos há 20 anos.  Ele não sabe qual era o nome 
dela. Diz que ela era conhecida como “Banda do sr. Alfredo”. O nome atual, Banda Dançante do Rosário 
de Santa Efigênia - BDRSE foi uma denominação que só apareceu quando ela foi registrada em Cartório, 
no ano de 1967 (ANEXO J). 
16 Enterrar uma Bandeira significa deixá-la suspensa no mastro, por protesto, após uma festa. É abandoná-
la no local da festa. Isso ocorre quando uma Guarda se sente desrespeitada e humilhada por alguém ou 
alguma situação dramática.  
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Meu marido trabaiava na Santa Matilde, não ganhava nada. Então 
caíram na cama e ficaram em coma muito...uns dois meses e não 
morria. Então foi um dia, essa menina minha mais velha deu termo de 
morte. E neste dia tava muuiiinto frio. Foi mês de maio. Tava frio, 
mas frio mesmo, quando eles começou  por vela na mão dela, eu 
ranquei ela. Ranquei ela da cama, peguei da mão deles e abri... Lá em 
casa tem uma janela do lado de baixo... abri a janela e gritei com 
Santa Efigênia. Se ela tivesse de ter boa sorte que Santa Efigênia 
curasse ela. Que me ensinasse um remédio que podia dar cura pra ela. 
Apavorada ela... ela foi, foi e tornou a voltar.  Ela voltou e o povo 
todo ali em roda... antigamente quando os povo tinha uma pessoa ruim 
o pessoal ficava tudo ali, né, fazendo quarto até que morrer.  Aí 
quando eu gritei pra Santa Efigênia, ela voltou e eu fiquei deitada 
perto do berço dela. E falei com Santa Efigênia: Se ela curasse minha 
filha, se ela ensinasse um chá, um remédio qualquer e aquelas menina 
minhas curasse, que eu havia de levantar a festa dela que tava 
enterrada... enterrada assim... que eles não desceram a Bandeira, lá na 
minha terra.  

 

 

 

 Para D. Maria Florêncio, suas filhas ficaram doentes não por castigo de Santa 

Efigênia. A Santa permitiu aquela experiência para ela “levantar a festa” em São 

Vicente. “Acho que Santa Efigênia pediu queu levantasse a festa, pois foi ela que curou 

minhas menina.” Essas expressões mostram como a religiosidade popular tem uma 

forma específica de se justificar e se legitimar, bem distanciada da forma canônica 

racionalizada do culto oficial sistematizado pela Igreja, através de seu corpo de 

sacerdotes. A esse respeito, afirmam Gomes e Pereira (2002) 

 

 

A sistematização dos bens religiosos implica a racionalização dos 
cultos, a organização de um corpo sacerdotal e o estabelecimento de 
uma ética comum aos leigos e especialistas. Esse controle do capital 
religioso confronta a predisposição do camponês para uma não-
sistematização e racionalização da religião. Dizemos provável 
predisposição do camponês na medida em que a religiosidade em sua 
vertente popular e rural não-institucionalizada segue um modelo 
específico de organicidade que pode se orientar ou não pela 
sistematização/racionalização das instituições religiosas das áreas 
urbanas (p. 192).  
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Essa abordagem nos ajuda a perceber a elaboração de lógicas próprias, marcadas 

pelo sentimento religioso que foge ao controle e à sistematização e aos parâmetros da 

institucionalização comuns à intelectualidade acadêmica.   

 Os atos que se seguem também ajudam a perceber em que medida se dá a 

relativa autonomia na manipulação dos bens religiosos pelos leigos (representada aqui 

por D. Maria Florêncio e seu esposo), pelos conflitos que enfrentaram com os padres. 

 Foi nesse contexto da cura das filhas, que D. Maria Florêncio voltou a São 

Vicente, para, em sua expressão, ‘desenterrar a bandeira da Guarda’ do Zé Passarinho. 

A partir de então o sr. Florêncio e a esposa cumpriram a promessa que fizeram: ela 

realizaria a festa em sua terra, organizando os devotos, e ele assumiria a direção da 

banda do sr. Alfredo Cipriano, em Conselheiro Lafaiete, onde a família morava há anos. 

 

 

[...] Com o dinheiro do abono dela. Foi logo quando começou o 
abono... em Santa Matilde. Foi o primeiro dia do abono, foi... foi 
empregado nesta festa. Com o dinheiro do abono, heim! Eu levantei a 
peso dos braços, com o dinheiro dela, do abono. Naquele tempo ela 
ganhava quarenta mi réis, naquele tempo. Acho que era quarenta... era 
quarenta mi réis. É quarenta mi réis naquele tempo eu juntei quatro 
mês... Foi junho, julho, agosto e setembro, eu levantei a festa. Eu 
levantei a festa, é! Aí nesse momento foi que meu marido recebeu a 
dança no nome dele e ... promessa  que ele havia de formar a dança e 
levantar a festa e prometeu de não deixar enterrar enquanto vida 
tivesse. Isso foi em 1952.  
 
 
 
 

 Além dos já mencionados conflitos religiosos com o padre, somavam-se outros 

de ordem econômica, conforme alega D. Maria Florêncio:  

 

 

Quando fui inhantes, quando eu fui falá com o cônego Moreira que eu 
tinha de levantá essa festa, ele disse pra mim que não podia... ele não 
queria deixar de jeito nenhum. Eu falei antão pra ele: - Olha, sô 
cônego, Moreira, é promessa... Se o sr. não deixá eu levantá esta festa 
lá, eu vou fazê em Buarque. Se Buarque não querê, eu vou fazê em 
Santana. Mas de todo jeito a Santa Efigênia curou minhas filha e eu 
tenho que fazê... cumpri essa promessa. Ele disse prá mim: - Só se for 
com os caldeirão.17 Não podia ter gasto. Podia até fazer a festa, sem 

                                                           
17  Esta expressão remete aos gastos com a alimentação dos congadeiros e com o material da festa que 
teriam de ser feitos com os recursos financeiros dos próprios dançantes. 
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gasto. Naquele tempo falava caldeirão, mas era marmita, né! Naqueles 
tempo falava caldeirão... E eu respondi pra ele até mal. Eu disse pra 
ele: - Oh! Bão. Eles não vai precisá de levá o caldeirão, porque nós 
vão fazer a festa a peso do bolso e nem o senhor precisa levá marmita, 
porque eu vô fazê a festa e agradeço o senhor. Que foi uma cura que 
minhas menina recebeu com oito dia. Com oito dia, eu fui lá e tirei o 
retrato... que eles estragaram o retrato das menina. 
 
 
 

 

 A cura das filhas doentes, principalmente da mais velha que havia dado “termo 

de morte”, justificou o sacrifício necessário para D. Maria Florêncio realizar a festa. Em 

tom de milagre, entusiasmada mesmo, ela fala: 

 
 
 

Antão fiz a festa, uma festa muito bonita. Sabe com quanto? Comprei 
cinco quilo de arroz, cinco pacote de macarrão, cinco quilo de feijão e 
sete quilo de carne, pra fazê esta festa. Comeu o povo todo da rua, 
todo o povo e a comida não cabava de jeito nenhum. O jeito que a 
gente fazia pra carregar os trem era na cabeça pra São Vicente, de 
noite, andava eu e minha cunhada. E foi uma festa... mas uma festa 
mesmo de estorá!   

 
 

 O segredo religioso transforma-se em um aporte do rezador mór, como 

prerrogativa distintiva entre os devotos e ele, de cujo poder o padre e outras autoridades 

não usufruem entre os congadeiros. Essa projeção de poder, que, grosso modo, o 

rezador não possui na sociedade, torna-se uma compensação de sua própria 

invisibilidade social, devido à pobreza e marginalidade cultural. É possível, entretanto, 

que a esperança de uma passagem entre “o que se é” e o “que se deseja ser” configure 

postura simbólico-política frente a essa situação em que o rezador se encontra. Dizem 

Gomes e Pereira (2002):   

 

 

A posse dessas outras coisas permite ao devoto do catolicismo popular 
sustentar a eficácia do atendimento de suas necessidades, fazendo que 
o ser de hoje possa esperar o dever ser. Como seria essa alquimia da 
transformação da ignorância em força, na aquisição de um poder 
advindo de um sagrado? Trata-se de um carisma do povo enquanto 
povo, ou seja, enquanto as camadas populares aderem à ideologia do 
carisma, isto é, o poder simbólico que lhes confere o fato de 
acreditarem em seu próprio poder simbólico. Essa ideologia do 
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carisma, que Bourdieu atribui aos agentes religiosos, deixou-se 
assumir pelo povo como agente. Mais uma vez o esquema social se 
projeta no mundo simbólico. O princípio é o mesmo: na compensação 
projetada no futuro, os que nada possuem na ordem social de hoje têm 
a possibilidade de tudo poder na ordem simbólica (inversão 
diacrônica); na compensação no presente, a classe socialmente 
desprivilegiada é, no universo simbólico, detentora de um poder 
mágico que a faz superior aos dominantes (p. 217-18). 

 

 

 O poder simbólico se torna elemento de poder real dentro do corpo social 

hierárquico, pelo qual os grupos sociais buscam negociar condições a partir de seus 

interesses.  

 Com o poder simbólico, o devoto se reveste de condições para estabelecer uma 

relação direta com o santo protetor. É o que se percebe no contexto de o corpo da filha 

de D. Maria Florêncio, prostrado pela doença, ter sido reanimado e curado pelo chá, que 

a Santa ensinou em sonho:  

 

 

Eu até menti sobre Santa Efigênia. Santa Efigênia me ensinou um chá 
num sonho. Aquele chá que ela me ensinou, do jeito que ela me 
ensinou, a Nossa Senhora apareceu pra mim. Quando eu fiz essa 
promessa pras menina minha, ela apareceu pra mim. E ensinou a fazer 
o chá e do jeito que ela me ensinou, eu acordei e o dia tava do jeito 
como tá hoje. Neste dia que ela passou mal, tava um dia mais triste. 
Dia nubrado, frio e coisa. No sonho, vi o dia craro, bunito, o céu todo 
azul. E pareceu aquela, aquela dama com uma certa idade na porta do 
quarto e olhou as duas deitada na cama e me ensinou este chá. Ela me 
ensinou o chá da cura. Aí foi que o... que ele18 formou essa Banda, a 
Guarda, que foi de promessa, ela foi feita de promessa.  
 
 
 
 

 D. Maria Florêncio rememora e recompõe a história da banda, contando as 

circunstâncias que explicam como que a direção dela passou às mãos do sr. Florêncio, 

chegando a se constituir o que hoje é a BDRSE, sustentada, antes de tudo, pelas filhas e 

netos.    

 

O Florêncio fez a banda em antes dessa festa. Dá qui formou a Banda, 
a primeira dança, que ele pagou foi a promessa das menina. E as 

                                                           
18 Referência ao esposo, o senhor José Florêncio que assumiu a banda por promessa. 



49 
 

minhas menina foi a rainha. Foi a Maria Efigênia Florêncio e Luzia 
Aparecida Florêncio. E os rei foi José Dorotéia Florêncio e meu 
sobrinho, José Luiz Armindo que levantou a festa. E com que oito dia 
eu tive a cura das menina. Nessa época uma tava com treis anos e a 
outra com quatro anos e meu menino com cinco anos.  
 
 
 
 

 Ao assumir o comando da banda, o sr. Florêncio começou a sentir que os 

desafios eram muitos, principalmente porque as autoridades militares e religiosas não 

gostavam de negros, e impunha sua autoridade pela força justificada nas sociedades 

hierárquicas. As autoridades policiais localizavam onde a banda estava dançando e 

ordenavam a repressão. Disto, D. Maria Florêncio se lembra com clareza: 

 

 
 
Naquele tempo nós era trinta e seis dançante, trinta e seis dançante. 
Formou o que formou. Aí foi seguindo, foi seguindo, foi progredindo 
igual foi. Senhor Perdigão19  mesmo foi nosso presidente. Aí toda vez 
que nós tinha de sair... tinha de pedir licença lá. O capitão da época20 
já não queria mais. Nós dançamos bastante tempo sem... só com 
licença. Nós tinha de pedir licença ele. Ele dava uma carta de 
apresentação, né! O capitão aqui dava uma carta. Antes não tinha a 
liberdade de sair igual agora não. Se ele não desse a carta, ele prendia 
a gente, podia prender. Era assim. Então, o Marciano nesse tempo... 
Ele era muito engraçado. O compadre Marciano,  trabalhava na, na 
delegacia. Então o meu marido tomou assim amizade com ele e tudo e 
conversou com ele, porque ele que pedia a licença pra nós. Ele falou 
assim: - Era melhor cês registrar, que ao menos ocês não precisam 
disso mais. De pedir licença e coisa e tal. Então ele começou a 
trabalhar e registrou a Banda. Ele perseguia, já não queria dar mais 
licença quando o Marciano tomou conta21 dessa época pra cá. Ele não 
gostava de negro. O padre também não gostava de negro.  
 
 
 

                                                           
19 O Sr. Antônio Perdigão faleceu em 2010, como diretor do Museu local, que recebeu o seu nome. Era 
um pesquisador, formado na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro e radicado em Conselheiro Lafaiete.   
20 Trata-se do capitão Lucas, famoso por seu autoritarismo e controle policial. Muitos  falam  que ele 
mandava na cidade pelos idos de 50 e 60, inclusive, obrigando as pessoas a se recolherem cedo em suas 
casas. E muitos outros abusos de poder.  Seu autoritarismo era justificado pela elite local. 
21 O Sr. Marciano tornou-se uma pessoa fundamental na história da BDRSE. Os congadeiros mais antigos 
da Banda afirmam que ele sempre apoiou e se empenhou por ela. Trabalhava na polícia militar, na década 
de 1960. Foi ele quem registrou a BDRSE, em 1967. Tornou-se, com o tempo, compadre de D. Maria e 
do sr. José Florêncio. Teve grande influência no Congado local. Foi presidente da BDRSE e da Federação 
dos Congadeiros de Minas Gerais, em Belo Horizonte, em fases distintas.  Presidiu também  o Diretório 
dos Congadeiros em Conselheiro Lafaiete até o ano de 1985, quando foi extinto. Faleceu em 2011; com 
pouca presença dos dançantes no seu funeral. Ficou claro que ele ajudou muito a Banda, mas também a 
controlou no passado, com a força política que conseguiu junto às autoridades.  
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 Segundo os membros antigos da BDRSE, além de ser racista, o padre exigia que 

o dinheiro recolhido das esmolas para a realização das festas da banda fosse enviado aos 

cofres da Igreja Matriz, em Conselheiro Lafaiete.  

 Os congadeiros perceberam que o padre só aceitou o cortejo, depois que lhe 

repassaram dinheiro e que, com isso, parara de humilhá-los. Dona Maria Florêncio 

conta que, com o tempo, a resposta ao padre veio pela indiferença que os devotos 

passaram a demonstrar pela presença dele nas festas. Ela relata outras tensões com o 

padre:   

 

[...] A mesma coisa: ele não gostava de negro de jeito nenhum. Fazia o 
maior pouco caso da gente. Depois ele, começou a dar apoio, mas 
assim... não ligava, né! Não incomovada com negro, ele não gostava 
de negro. Ele não impedia, mas era contra, era contra mesmo... Sabe 
como é que é? Que a gente  pedia esmola, só pedia esmola pra fazer a 
festa. E aquela esmola ele não gostava que gastasse aquele dinheiro 
com dançante, com a despesa. Era para a igreja, pra construir cá na 
igreja. Então a gente tinha de receber o dinheiro e dá tudo pra ele, 
trazer tudo. E se não desse o dinheiro que chega, ele cobrava e falava; 
daí pintava mesmo com a gente. Pintava mesmo, não gostava mesmo 
dos negro dançando. Não gostava de jeito nenhum. A gente dançava 
de teimoso. Eles  dançava assim mesmo. Ele não gostava. Não... Mas 
eles seguiam assim mesmo. Seguia na fé de Santa Efigênia. Às vezes 
(o padre) ia numa festa. Os congadeiro deixava prá lá. Ele não 
gostava, mas eles seguia, fazia bonito... Só que tinha que o festero, 
quem fosse festero tinha de entregar o dinheiro pro cônego Moreira. O 
festero fazia uma dispesa muito má e... entregava a sobra da esmola 
tudo pra ele. E não gastava este dinheiro, não gastava na minha terra, 
gastava aqui (Conselheiro Lafaiete) Ele morava aqui e atendia lá. Mas 
morava aqui.  

      
 
 
 

 É possível verificar, nesses relatos, o poder de negociação subjacente às relações 

dos congadeiros com o padre no passado da banda.  

 

 

Foi na minha festa. Que eu fui rainha, ele impediu. Não deixou eu 
fazer dispesa e achou muito ruim. Foi que os dançantes largou a 
Bandeira em pé e foram embora. E eu fui festera. Isto foi em 1952, 
quando começou. Foi em 52 mesmo. Em antes um pouco, em antes 
um pouco, porque ainda era o sr. Lió, ainda. Aí ele não deixô nós fazê 
a festa. Depois dessa é que meu marido passou a Banda pra ele.  
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 A estruturação de pensamento se adequa à centralidade da festa, do resgate de 

identidade, de sua importância e, mesmo, do conflito interno no Congado, que marcam, 

indelevelmente, a vida dessa matricarca.   

 Dona Maria Florêncio recorda as tensões vividas para realizar as festas sem a 

ajuda econômica da Igreja. Conta que, além de fazê-la em São Vicente com seus 

recursos próprios, conseguiu duzentos mil réis de doações, que foram repassados ao 

padre. Sentimos que, nesse movimento, ela estava ditando para a autoridade que, com 

aquelas doações, ou sem elas, os congadeiros construíam força e autonomia e que 

desejavam continuar existindo plenamente, a despeito dos conflitos  com a hierarquia 

eclesiástica  

 

Recolhemos duzentos miréis naquele tempo e aí vai, quando ele 
passou e eu morava na beira da estrada, quando ele passô eu 
perguntei: Cumé, sô cônego, ficou sastifeito? Quer dizer que o sr. 
almoçou bem? Porque eu fiz o almoço dele caprichado também! Aí 
ele foi... Aí foi dessa vez foi que ele apoiô os dançante sem marmita. 
Ele ficou sem graça comigo. Ficou sem graça. Desta vez é que ele 
deixô os dançante começá a dançá. Porque ele queria era acabá com 
tudo. Não queria que tivesse mais esse negócio de dança. Queria que 
desistisse.  

 
 
 
 Esta tensão entre a determinação dos atores em realizar os cortejos e os 

interesses econômicos do padre não impediu a existência da banda até os dias de hoje.  
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2.3 Elos perdidos na história da BDRSE 

 

Como é comum na cultura da oralidade, os dançantes da banda não faziam 

registros escritos das suas vivências e experiências, como testemunha D. Maria 

Florêncio:  

 

 

Naquele tempo o pessoal não ligava, né. Começava a dançar e não 
tinha nada disso não. Depois que o cumpadre Marciano entrou é que 
“decumentou”, que “decumentou” ela dentro. Este que é o livro de 
Ata que sumiu. Só tinha com... se tinha era com o sô Alfredo. Ele já 
morreu... não sei. 
 
 
 
 

Apesar da alegação de que existiam muitos casos documentados, a partir do 

período do Sr. Florêncio, hoje, a BDRSE tem poucos registros escritos. 

Ao relatar sobre a falta de registros e atas da banda, Dona Maria Florêncio, 

rememora o trabalho escrito feito por um congadeiro chamado Gentileza, que teria feito 

vários registros que viraram um livro sobre a banda. Dona Maria Florêncio afirma:  

 

 

Existia este livro, era um livro e tanto, viu! Eu não sei onde ele está. 
Sumiu. Quem fazia este livro era o Gentileza. Era o secretário da 
banda. Antes era  a filha do sr. Nélson, aquele daqui de cima, que 
morreu. Depois passou para o Gentileza. Eles todos foi fundador da 
banda.  
 
 
 
 

 Com a morte de alguns dançantes que repassavam os ensinamentos da banda, 

algumas referências e memórias rituais e simbólicas se perderam no tempo. Em relação 

a esse tipo de perda, Brandão (1996) analisa:  

 

 

[...] a estrutura de garantia da memória e do saber religioso popular é 

frágil, porque ela depende inteiramente da atividade contínua de suas 

redes sociais e especializadas de controle e de docência. O 

desaparecimento de especialistas que antes ocupavam pontos vitais 

dessas redes, a quebra de elos de mediação entre tipos de agentes, a 
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impossibilidade de preservação delas dentro do espaço dos bairros 

rurais invadidos pela ordem do capital, ou na transferência de 

unidades completas da religião popular dos bairros rurais para os “de 

baixo”, fazem as quebras da pequena ordem social indispensável à 

guarda da cultura religiosa popular. Não só os congos, mas outros 

grupos católicos e não-católicos de trabalho religioso perdem o seu 

saber porque, aos poucos, perdem pelo menos parte de suas redes 

sociais de produção e transferência de sabedoria e poder (p. 165). 

 

 

 Hoje, poucos atores da BDRSE sabem contar histórias do grupo: o que viram, 

viveram e aprenderam, seja como dançantes do próprio grupo, seja pelo contato com 

outros atores nas ocasiões de viagens. 

 Não se toca nos assuntos relacionados aos segredos do Congado, por 

desconhecimento. Alguns adultos dizem que os seus antepassados não se preocuparam 

em repassar informações mais secretas a eles. Assim, eles também não têm o que dizer 

aos mais novos sobre as particularidades da tradição da banda.  

 Em relação à Alvorada, por exemplo, mantida pelo sr. Florêncio, os jovens que 

se lembram dela dizem que ainda vivem com um mistério na cabeça: o  que os 

dançantes balbuciavam, tocando descompassadamente os tambores, em frente da Igreja?  

Os mais velhos da banda desconfiam que se tratavam de palavras ou sons afros. 

Acreditamos que estariam ritualizando disfarçadamente as saudades, os desejos de sua 

terra, revivendo memórias, deuses... Mas eles nunca foram informados sobre tais 

palavras ou sons. Consideram que, por essa razão, a tradição da Alvorada desapareceu 

da banda, assim como o uso de alguns instrumentos, como a viola (ANEXO O).  

 Os dançantes mais antigos contam que a banda já teve viola e a cerimônia da 

embaixada, mas que perderam essa tradição com o tempo. Inclusive, não saberiam mais 

ritualizar a embaixada.  

 O que registrei na primeira parte deste estudo acerca das embaixadas na história 

do Congado não se vê na atualidade da BDRSE. Essa dramaturgia ritual se perdeu na 

história da banda, devido à falta de registros escritos, mas também pela reelaboração 

cultural muito comum na cultura da oralidade.  

Entre lembranças de tradições praticadas e perdidas, afirmam alguns 

congadeiros antigos que fica a incerteza se a banda vai sobreviver devido à forma como 

se encontra. Referem-se à diferença entre o compromisso dos adultos no passado e a 

falta de compromisso dos dançantes de hoje.  
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Pereira e Gomes (2002) analisam essa questão sob outra perspectiva: 

 

 

[...] o temor manifestado por alguns, defensores da pureza da cultura 
popular em relação às mudanças carece de fundamentos. Isso porque a 
cultura popular possui uma organização que a dota de estratégias para 
preservar valores e procedimentos tradicionais e, também, para propor 
e assimilar transformações (p. 13-14). 
 
 
 
 

Segundo esses autores, o conservadorismo é forma de resguardar valores do 

passado como mecanismo de autodefesa diante das rápidas mudanças impostas pela 

modernidade. Mas o sr. Raimundo Miguel enfatiza a  falta de compromisso, inclusive 

dos capitães, como outro aspecto da discussão 

 

 

Essa banda aqui foi banda pra incardi, viu! Essa banda aqui foi banda 
de nego cair água na boca de ver essa banda batê.  Hoje, hoje tá muito 
avacaiado. É fracassada.... É o que que é? O que que é? Tem um 
capitão, não tem o outro. Tem dia o Zé Rosa vem, o Zé Chica não 
vem. Tem dia o Zé Chica vem e o Zé Rosa já não vem. Agora o Zé 
Rosa... O Carlos também tá por fora! O Carlos tá por fora de capitão, 
gente! O Carlos... nem cantá o homem não canta lá na frente.  
 
 
 
 

A conversa fica entre a saudade da tradição que se perdeu em partes na história e 

a esperança de que os congadeiros atuais consigam mantê-la: “A gente num fica 

quereno que acabe, né, mas se for conforme tá”, comenta D. Maria Florêncio, depois de 

ouvir o senhor Raimundo.  

Em Flor do não esquecimento, Pereira e Gomes (2002) consideram esse jogo de 

perdas e ganhos como parte de um jogo maior, que inclui transformações globais e 

relações mundializadas. E que ele provoca uma dinâmica de diálogo da cultura popular 

com outras culturas, ora representado por movimentos de fechamento (ao recusar mexer 

em aspectos de sua tradição), ora de abertura  à modernidade, ao agregar inovações nos 

rituais. Assim afirmam:  
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Isso nos leva a refletir sobre as instâncias decorrentes das 
globalizações que impõem certos valores às comunidades rurais e 
sobre as possibilidades de estas comunidades interferirem  nesse 
processo através da autodefesa (fechamento e isolamento) ou da 
seleção de elementos externos que o grupo considera importante para 
garantir a vida de seus integrantes. Nesse último caso, estaremos 
diante de um fato que demonstra os efeitos relativizados da 
mundialização das técnicas, informações, normas de mercado, 
sistemas políticos e valores sociais. Em outras palavras, o que os 
representantes da cultura popular são pode interferir na lógica de 
definição e redefinição de sua identidade ao experimentarem o contato 
da tradição com a modernidade (p. 14). 
 
 
 
 

 É essa possibilidade de definição e redefinição de identidade do grupo, através 

do diálogo da tradição com a modernidade, que faz alguns adultos mostrarem seu 

entusiasmo pelas atividades dos jovens dentro da banda, hoje. Isso pode ser confirmado 

pela resposta de Dona Zezé à Dona Maria Florêncio: “Mas a senhora tá gostando da 

banda agora. Chega na festa, a banda tá rebentando. A senhora fica toda animada [...]”. 

 O sentido dessa conversa se estendeu ao passado, ao que se refere à preparação 

das fardas. Elas precisavam ser preparadas, antes e depois das festas. Dentro do cuidado 

com os festejos, era preciso que alguém cuidasse delas, mesmo não sendo remunerada 

pelo serviço. No passado da BDRSE, elas ficavam retidas na “Casa da Banda”, para 

serem mantidas em condições de uso nas festas, principalmente devido a sua cor. A 

roupa era toda branca.  

Depois que o sr. Florêncio assumiu a direção, ela passou a ser azul e branca, cor 

mantida até hoje. Sobre os cuidados com as roupas brancas da primeira farda, D. Maria 

Florêncio diz: “Eu é que sofri muito para lavar as roupa des todo, porque o Marciano 

num deixava... Ninguém levava as roupa pra casa. Eles chegava e deixava as roupa lá... 

O Marciano gostava das coisas bem organizada também. Eu é que lavava as roupa des 

todo.” Mais uma vez, aparece o poder  feminino na frente do poder masculino.    

Com o tempo, alguns dançantes começaram a comprar sua própria roupa e a 

cuidar delas. Segundo Dona Maria Florêncio, a necessidade de a roupa ficar na “Casa da 

Banda” se devia ao fato de todas serem arrumadas da mesma forma. Isso porque,  “às 

vezes uma pessoa que não era caprichosa lavava... umas ia rasgada, ia xuja. O que não 

dava certo. Então, se eu lavasse saía tudo igual.”  

As mulheres falam que toda aquela exigência quanto às roupas não estava 

relacionada a nenhum ritual do Congado, mas ao fato de ficarem mais bem cuidadas. 
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Até porque “se deixasse na casa deles, umas ia mais incardida, outras ia rasgada, outras 

ia faltando botão. Outros ia, não tinha roupa pra ir numa barba. Outros saía com a roupa 

e ia trabaiá, com aquela roupa...” (D. Maria Florêncio) . “O congadeiro não pode sair 

com a roupa, mas sai” ( D. Zezé). Ninguém tinha permissão de levar a roupa para casa 

na época do sr. Florêncio. Até os sapatos ficavam guardados na Casa da Banda. Essa 

informação dá uma ideia de seu capricho e de suas exigências, gostando de tudo 

“direitinho”, na expressão de D. Maria Florêncio, independente do sacrifício que isso 

representava para ela, que tinha de lavar as roupas dos dançantes, sem ganhar nada pelo 

serviço.  

“Sumiu muita roupa da banda, mas por quê? Fora do dia de festa, tava na casa 

deles, eles usava! Roupa do Congado é do Congado!” (D. Zezé). Os congadeiros não 

podem sair com a roupa do Congado no dia-a-dia, mas acabam saindo por não terem 

opções. Às vezes, a roupa do Congado é a melhor que alguns têm. “Parou o Congado, 

cê tinha a obrigação de voltar pra casa e trocar a roupa pra vortá pra rua. Saiu daqui tem 

de trocar pra sair pra rua, pra namoro, não pode...” (sr. Tião). 

Apesar de alegarem que, no passado, não existia nenhum ritual sagrado no 

tratamento com as roupas e instrumentos (usados apenas nas festividades do Congado), 

no presente, eles são reverenciados e respeitados, quando colados ao corpo ou fora dele. 

Ao se afirmar que “roupa do Congado é do Congado”, está se declarando que se trata de 

uma indumentária de caráter sagrado. Precisa ser preservada e cuidada para momentos 

especiais. Alguns insistem, no entanto, que é preciso exigir o cuidado com as roupas, 

alegando que alguns congadeiros são desmazelados e não têm capricho nenhum com 

elas. Todas essas referências à roupa, por mais espontâneas que transpareçam, mostram 

relações internas de poder, um poder em conflito. Mas essa relação se aprofunda, à 

medida que revela a intimidade do devoto com o sagrado. As atitudes decorrentes dessa 

relação tornam-se rituais, perpassam o cotidiano do devoto, que desafiam o devoto a 

sacralizar os objetos. Algumas dessas marcas podem ser observadas nos rituais da 

BDRSE como em outras bandas que participam de Festivais de Congado. Ela tem a sua 

singularidade nesses Festivais, com seus signos e símbolos. 
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CAPÍTULO III 

 

CORPOREIDADE E RELAÇÕES EDUCATIVAS NA BDRSE 

 

 Nesta parte, descrevo alguns aspectos sobre corporeidade e relações educativas 

construídas dentro da banda. Retomo elementos das memórias dos dançantes e as 

relaciono com suas vivências atuais.  

 Busco criar diálogo-confronto-análise com elementos da historiografia; das 

memórias dos mais antigos e também analiso alguns aportes materiais, símbolos e fotos. 

Uso contribuições da semiótica e da fenomenologia.   

 Corpo, relações educativas, corporeidade e símbolos foram estudados em seções, 

apenas para efeito didático; não se tratando, portando, de visão dualista ou de 

concepções estanques, uma vez que se interpenetram e se ligam a uma só vivência, 

ainda que complexa e contraditória. 

 Uso o método da fotoelicitação (BANKS, 2009) pelo qual os dançantes da 

BDRSE escolhem, por critério pessoal, uma de suas fotos e falam sobre sua percepção 

acerca do Congado ou da banda. Pessoalmente, tento apreender “processos 

autoorganizativos” (ASSMANN, 1995) corporais do grupo e suas relações internas e 

externas de poder, com as forças sociais, como outras bandas, autoridades, poderes 

instituídos, etc. Depois de obter a percepção deles, analiso os dados e registro os 

elementos que constituem esses processos e, por conseguinte, a sua corporeidade na 

perspectiva de Fiorentin e Assmann, mencionadas, no início do capítulo 2. 

 Tento orientar meu olhar para a concepção de corporeidade como “instância 

referencial de critérios para as dimensões básicas” (ASSMANN, 1995), principalmente 

de educação política e estético-religiosa da banda. 

 Uso, também, o princípio dos processos auto-organizativos corporais de 

Assmann pela sua relevância para a análise da banda quanto à atuação da mulher dentro 

da banda e nos cortejos de rua, às reelaborações da tradição, à vivência das memórias, 

às relações hierárquicas de poder, à organização dos 

cortejos e festivais. Por conseguinte a construção de sua corporeidade e relações 

educativas, enfatizando a intersubjetividade. 
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 Além destes, adoto os conceitos de educação não-formal e informal de Gohn 

(2001), para quem educação não-formal é a que traz intencionalidade e programação 

mínimas de atividades, com objetivos, metas e compromissos, e a informal é aquela das 

relações interpessoais e espontâneas.  

 Os conceitos apresentados até aqui como o de memórias, catolicismo negro e 

tradições, relações hierárquicas de poder na dinâmica das sociedades modernas 

construídas no Antigo Regime nos Trópicos, festas, ritos e rituais, signos e símbolos são 

relevantes para as reflexões a seguir, pois a BDRSE se inscreve nas lógicas criadas 

naquelas sociedades, nas Irmandades e no Congado, legado complexo que chegou até à 

BDRSE, na sua singularidade.  

 Estes conceitos ajudam a entender em que bases está alicerçada a dinâmica 

interna da banda, como também me ajudaram a construir uma reflexão sobre como a 

banda viveu e tem vivido um modelo de corporeidade pelas memórias, tradições, 

relações de poder e educativas, bem como a analisar algumas percepções de alguns de 

seus dançantes, nas suas relações internas e com outras realidades com que eles 

convivem, atualmente.   

 

3.1 A configuração da Banda 

 

 Atualmente, a BDRSE tem cinquenta membros, sendo 60% dançantes. Alguns 

alegam que, nos últimos cinco anos, a banda perdeu 50% do seu contingente. A 

rotatividade de pessoas foi grande. 

 Até sete meses após o início desta pesquisa, dois jovens da banda continuavam 

presos por terem usado drogas. Ao final, já estavam soltos. Ao tratarem dessa questão, 

na primeira entrevista, os dançantes falaram sobre o caso a meia voz e em tom de 

lamento. O pai22 dos jovens demonstrou grande pesar sobre a realidade que ele passou a 

viver a partir do ano de 2011. Atualmente, a esposa e cinco filhos tornaram-se 

evangélicos. Ele permanece no Congado.  

                                                           
22 Segundo este dançante, esposa e filhos migraram para uma Igreja evangélica e querem que ele também 
se converta. Ele declarou em público, durante uma entrevista para esta pesquisa, que quer morrer na 
religião católica e como Congadeiro. Pediu para ser registrado nesta pesquisa que, em sua morte, deseja 
ser enterrado na sepultura do pai, na cidade de Ouro Branco.  
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 Outro fato que tem marcado a vida da BDRSE é a migração de adultos e jovens 

para Igrejas evangélicas, ou para outras Guardas. De acordo com explicações de alguns 

dançantes, a migração  se deve a desafetos pessoais; conflitos internos e à conversão 

religiosa de alguns para Igrejas evangélicas.  

 Dos cinquenta dançantes, um terço da banda é composto por crianças e 

adolescentes. Quase todos são da nova geração da família Florêncio. Mas algumas 

crianças deixaram de frequentar os cortejos e estão frequentando Igrejas evangélicas, 

uma vez que avós, tios, ou pais com quem são criadas, migraram para essas Igrejas. As 

memórias e tradições mantidas pela família Florêncio até o momento têm sido 

impactadas por influências externas. Halbwachs (1925) ajuda a pensar esta questão: 

 

 

Nous avons dit que dans toute société, s'il existe un type d'organisation qui 
s'impose à toutes les familles, dans chaque famille se développe d'autre part 
un esprit propre, parce qu'elle possède des traditions qui ne sont que les 
siennes. Comment en serait-il autrement, si la mémoire familiale conserve le 
souvenir non seulement des rapports de parenté qui unissent ses membres, 
mais aussi des événements et des personnes qui ont marqué dans son histoire 
? Les familles sont comme autant d'espèces d'un même genre, et, puisque 
chacune d'elles se distingue des autres, il peut arriver soit qu'elles s'ignorent, 
soit qu'elles s'opposent, soit qu'elles s'influencent et qu'une partie des 
souvenirs de l'unepénètrent dans la mémoire d'une ou plusieurs autres. Au 
reste, comme les croyances générales d'une société parviennent aux membres 
des familles par l'intermédiaire de ceux d'entre eux qui sont le plus 
directement mêlés à la vie collective du dehors, il peut arriver ou bien qu'elles 
soient adaptées aux traditions de la famille, ou inversement, qu'elles 

transforment ces traditions (p. 125).23  
 
 
 

 No caso da família Florêncio, não tem ocorrido apenas transformação das 

tradições que, a priori, não são estáticas, transigem mesmo com o mundo 

contemporâneo. O que tem ocorrido é esse afastamento de alguns, para seguir as 

tradições religiosas de grupos evangélicos, como já foi mencionado.  
                                                           
23 Temos dito que, se dentro de todas as sociedades existe um tipo de estrutura que se impõe a todas as 
famílias, mas, dentro de cada família se desenvolve por outro lado, um espírito próprio, porque ela se 
apropria das tradições que lhe são comuns. Como poderia ser de outra forma, se a memória familiar 
conserva a lembrança não apenas dos vínculos de parentesco que unem seus membros, mas também dos 
eventos e das pessoas que tem marcado suas histórias? As famílias são como muitas espécies de um 
mesmo gênero, e, uma vez que cada delas se distingue das outras, pode acontecer ou de elas se ignorarem, 
ou de elas se oporem, ou de elas se influenciarem e que uma parte das lembranças de uma penetrem na 
memória de uma ou várias outras. Por fim, como as crenças gerais de uma sociedade atingem os membros 
das famílias por intermédio daqueles que estão mais diretamente envolvidos na vida coletiva da 
comunidade, pode acontecer, ou de elas se adaptarem às tradições da família, ou, ao contrário, 
transformarem estas tradições (p. 125).23 “Tradução nossa”. 
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 Um novo contexto econômico na região tem mudado comportamentos e hábitos 

sociais, abrindo espaço para a instalação de várias Igrejas evangélicas, algumas de 

origem estrangeira, como a Igreja de Jesus Cristo dos últimos tempos – os Mórmons, 

como também, para o aumento do tráfico e uso de drogas, principalmente do crack. 

 Além disso, o catolicismo tem sofrido uma baixa24 de seguidores, neste limiar do 

século XXI, no Brasil. Esse fenômeno está presente em Minas Gerais e se intensificou 

na cidade e região, nos últimos anos, gerando impacto sobre a vida da banda.   

 Por fim, a partir de 2001, foram criados vários cursos superiores no Alto 

Paraopeba, como também, foram abertas várias usinas de mineração. A cidade recebeu 

muitas pessoas com credos e hábitos diversificados, tornando-se  dormitório para a 

classe operária e estudantes universitários, devido ao boom econômico.  

 Vários jovens da BDRSE estão trabalhando atualmente, nas usinas ou em outras 

empresas prestadoras de serviços. Com frequência, eles ficam impedidos de 

acompanhar a banda nos cortejos, por estarem empregados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Os evangélicos foram o segmento religioso que mais cresceu no Brasil no período intercensitário. Em 
2000, eles representavam 15,4% da população. Em 2010, chegaram a 22,2%, um aumento de cerca de 16 
milhões de pessoas (de 26,2 milhões para 42,3 milhões). Em 1991, este percentual era de 9,0% e em 
1980, 6,6%. 
Já os católicos passaram de 73,6% em 2000 para 64,6% em 2010. Embora o perfil religioso da população 
brasileira mantenha, em 2010, a histórica maioria católica, esta religião vem perdendo adeptos desde o 
primeiro Censo, realizado em 1872. Até 1970, a proporção de católicos variou 7,9 pontos percentuais, 
reduzindo de 99,7%, em 1872, para 91,8%. 
Esta redução no percentual de católicos ocorreu em todas as regiões, mantendo-se mais elevada no 
Nordeste (de 79,9% para 72,2% entre 2000 e 2010) e no Sul (de 77,4% para 70,1%). A maior redução 
ocorreu no Norte, de 71,3% para 60,6%, ao passo que os evangélicos, nessa região, aumentaram sua 
representatividade de 19,8% para 28,5%. 

Entre os estados, o menor percentual de católicos foi encontrado no Rio de Janeiro, 45,8% em 2010. O 
maior percentual era no Piauí, 85,1%. Em relação aos evangélicos, a maior concentração estava em 
Rondônia (33,8%), e a menor no Piauí (9,7%).  

Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2170. 
Acessado aos 21.01.2-13 
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3.2 A oralidade do corpo na fé que canta e dança 

 

 

 Os pés batem firmes no chão. Os joelhos ficam curvos e o olhar se volta, ora 

para baixo, mirando o que se pisa, ora para o alto, buscando sentido e forças divinas 

para a vida. A voz, que canta a Nossa Senhora do Rosário, confirma, naquele momento, 

que o corpo reza. O suor e a poeira se juntam, misturados às fitas que descem pelo 

chapéu (FIG. 02).  

 

 

                                     FIG. 02 – Reza do corpo pelas coreografias.  
                                     Fonte: Arquivo do pesquisador 
 
 
 Reza, jogando com o corpo, para exorcizar sofrimentos, humilhações. Reza pela 

voz que saúda a rainha e a convida a brincar. E acontece o que o canto anuncia: “A 

rainha se pôs a brincar”. Os dançantes giram o corpo, rodopiam, andam agachados, 

pulando de um lado para outro. Talvez estejam agradecendo à Senhora do Rosário e ao 

santo de proteção, que são advogada(o)s, a força que receberam para fazer de sua 

existência chão firme em que o canto e a dança ajudam a rezar sempre.  

Dança-jogo-brincadeira-roupas-comida-oração são elementos que me remetem a 

lembranças, elaboradas nessa foto tirada há alguns anos, antes deste estudo. Ela ajuda a 

sentir o que acabei de descrever (FIG. 02). 
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3.3 A coroação da rainha  

 

 Ao abrir a cortina do passado, é possível ver a coroação de reis negros  ou 

congos ligada à origem do Reinado e sendo praticada em Portugal, antes da expansão 

portuguesa nos Trópicos (TINHORÃO, 1998).  Vale lembrar que as primeiras notícias 

de coroação de reis no Brasil  seiscentista foram realizadas em Pernambuco, se tornando 

tradição nos séc. XVIII e XIX, em forma de auto popular, chegando até nossos dias.   

 Apesar de a atual rainha da banda, D. Maria José de Paula Rocha, dizer que, na 

BDRSE, sempre existiu só coroação da rainha, é possível ver na lista de presença de 

reunião (ANEXO F), o nome do rei congo José Vitor Martins, e, na figura 01 desta 

dissertação (p. 47) a presença de rei coroado.  

 Atualmente, algum rei, às vezes, desfila nos cortejos da banda. Mas é a Dona 

Zezé, a rainha, que o introduz como seu coroado. Como também ela coroa e descoroa 

reis e rainhas nos cortejos. Esses rituais são mais uma forma como a corporeidade é 

construída na BDRSE.  

 A banda mantém, na sua estrutura e organização, a presença de alguns símbolos 

como a coroa e o cetro (cajado), como figuravam em descrições da coroação de reis do 

Congo, realizadas em Portugal. Afora esses elementos, aparecem a capa ou manto e a 

espada. Eles desenham o cenário da rainha e do rei na banda.  

A capa está ligada a símbolos de poder  atribuído ao reis, mas algumas  mulheres 

da banda como a rainha e a guarda de damas usam a capa. A rainha, ladeada por duas 

meninas, desfila nos cortejos, atrás dos dançantes, juntamente com outras rainhas 

convidadas. A guarda de dama vai à frente do cortejo, dando orientações e proteção a 

duas meninas.  

Esse cenário configura uma lógica própria da BDRSE, com aspectos da 

singularidade de um tipo de presença de mulheres que não podem dançar nos cortejos, 

mas desfilam coroadas como rainhas, ou usando mantas como damas de honra. É nesse 

cenário da banda que se dá a construção da corporeidade feminina, decorrente desses 

processos engendrados por essa lógica interna.  

Dois dançantes ganham o título vitalício de 1º e 2º capitães e manejam o báculo 

ou cetro, ao som de seus apitos. Eles, também, usam a capa. Outro conquista a honraria 

de se vestir como rei nos cortejos, principalmente na dramaturgia dos Festivais da 

cidade e em outros sítios para onde viajam, no decorrer do ano civil.   
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 Hoje, na BDRSE, os símbolos como a coroa e a farda, o apito e o cetro, assim 

como os títulos de capitão e de rainhas são legados da história do Congado. Os capitães 

e rainhas são atores que ganham uma autoridade simbólica e um poder social durante os 

cortejos. São sujeitos que constroem uma história no quadro das relações hierárquicas 

da banda. 

 Os títulos e cargos da BDRSE existem, também, em outras tantas. Então qual é o 

significado deles, se eles existem também em outras bandas? Cada uma delas vivencia e 

corporifica tais símbolos na sua singularidade, atribuindo sentido a estes títulos e cargos 

que recebem. 

  

3.4 Relações educativas  

 

 Dona Maria Florêncio diz que, antigamente, as crianças eram mais respeitosas e 

obedientes do que hoje: “Tinha bastante criança. Via os mais velho cantar e aprendia. Aí 

eles cantava, ensinava e era mais respeitado do que hoje em dia... Os menino tão muito 

assim...  né, Zezé?25 Os menino dançava com muito respeito. Respeitava os mais velho, 

mas respeitava mesmo. Era beleza!”. Já o Sr. Raimundo Miguel acha que as crianças 

tinham medo dos mais velhos e não respeito.  

 O conflito de opinião trazido pelo Sr. Raimundo Miguel mostra a divergência de 

percepção acerca das relações educativas construídas no passado da banda. Mas, deixa 

entrever que existia uma relação distanciada e austera dos adultos em relação às 

crianças. 

 A divergência de opinião pode ser percebida nesta fala de D. Maria Florêncio:   

 

 

Respeitava, os menino respeitava. Precisava ver meus menino, 
começou a dançá tudo novo. Uns começou com oito, nove anos. E 
agora tem um mais velho que nunca gostou de dançá. Gosta muito de 
proteger e tudo, mas nunca gostou de dançá, não. E meus sobrinho 
tudo dançava. Uns hoje até nem dança mais. Mas tudo dançava. Era 
comum ter mais adulto na banda.  
 
 
 

                                                           
25 D. Zezé é a Dona Maria José Rocha, rainha da Banda. Na verdade, ela não viveu as experiências mais 
antigas da BDRSE, pois ingressou nela em 1986. 
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 Além dos cortejos, as reuniões dos atores da banda eram ocasiões de encontro. 

Os relatos mostram que elas eram momentos para os adultos conversarem e 

combinarem os festejos. E as crianças ouviam tudo em silêncio, segundo D. Maria 

Florêncio:  

 

 

Os adultos reuniam e conversavam o que precisasse. Tinha mais 
reunião que agora. Reunia quando tinha de fazer alguma Ata. Quando 
o Marciano já começou, já tinha de fazer a Ata, quando tinha que 
fazer uma reunião pra combinar alguma festa que tivesse... E a 
freqüência era grande. Naquele tempo era bem grande. Na minha casa. 
Toda vida foi na minha casa. Ela tem uma área grande. O terreiro lá é 
grande pra reuni. As criança também participava. Mas as criança já 
não assinava. Não tinha assinatura, não tinha nada não. Só conversava. 
Só conversava. Só conversava. As criança não participava, só os 
adulto. As criança das reunião... depois só que falava com eles, mas 
não participava das reunião não. Assim: conversavam só os adulto, 
né? Aí depois passava pras criança. As criança não entrava nos 
assunto, só os adulto. As criança antigamente não fazia pergunta. Os 
adulto antigamente não deixava. Não tinha direito. Não participava 
mesmo de jeito nenhum. Mesmo os meus, ficava tudo lá. Não fazia 
bagunça, mas também ficava tudo quietinho. 

 
 

  

 Nesse relato, Dona Maria Florêncio se remete ao início da banda,  falando sobre 

a frequência dos dançantes às reuniões, feitas na casa dela. Nota-se que, em seguida, ela 

muda o tempo verbal saindo da lembrança do passado, para dizer que, na casa dela, há 

uma área grande para as pessoas se reunirem. Ela superou o conceito de temporalidade, 

na medida em que trouxe o tempo verbal para o presente, como se o locus dos encontros 

continuasse a ser o mesmo, o que não condiz com a atualidade.  

 Na foto abaixo, Dona Maria Florêncio aparece na companhia de uma mulher 

jovem e de algumas crianças e adolescentes, conforme foto a seguir (FIG 03). 
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                 FIG 03 – Reunião de dançantes da banda.  
                 Fonte: Arquivo da BDRSE. 

 

 

 Há divergências entre Dona Maria Florêncio e o Sr. Raimundo sobre aquelas 

relações. Essa descrição sobre o respeito e o temor das crianças em relação aos adultos, 

no passado, dá uma dimensão do tamanho das relações hierárquicas construídas no 

interior da banda. As crianças estavam presentes nas reuniões, mas não emitiam 

opiniões; não faziam perguntas e não participavam dos assuntos dos adultos.  

 O senhor Raimundo se expressa ressentido com o Sr. Alfredo Cipriano e o Sr. 

Lió que não ensinaram nada da tradição para ele; que não lhe contaram os segredos do 

Congado. Talvez, essa seja a razão pela qual, também em entrevista, ele defenda que 

seja preciso tratar as crianças com carinho, dentro da Banda, hoje.  Segundo ele 

 

 

Antigamente só os homens velhos ficavam na banda. Os antigo era 
exigente. Os capitão era enjoados. Judiavam das crianças. O capitão 
Curió batia. Desde a fundação, a banda não teve tantos jovem nela 
como agora. Os antigo era exigente, enjoados e maltratava as criança. 
Só ficava velho nela. Mesmo assim tinha o capitão Curió que batia no 
dançante que discordava dele, que desobedecesse.    
 
 
 
 

  A forma como o sr. Raimundo se refere ao capitão Curió deixa entrever que ele 

fora maltratado. Essa opinião não é partilhada por D. Maria Florêncio, para quem a 

banda sempre teve criança e os adultos não as maltratavam. O Sr. Raimundo Miguel diz 
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que “as criança não obedecia e os antigo não queria que ficassem na banda. Os jovem e 

as criança hoje são bons, são obediente. Por isso a banda tá cheia deles.”  

 Como é comum na tradição afro-brasileira e nas tradições orais, a tensão deve 

ter sido muito vivenciada por aquelas crianças que ficavam em silêncio nas reuniões dos 

adultos, aprendendo por imitação e aguardando, para assumirem cargos, se tivessem 

esta oportunidade. 

Dona Maria Florêncio conta que, assim como recebeu a banda das mãos do sr. 

Lió, José Florêncio já via no Giovani a pessoa que poderia liderá-la no futuro: 

 

 

- Maria estou com saudade do menino. - Uai, saudade de quem Zé? 
Do Rodrigo? Do (Derci), Dedé? - Não. Do Giovani26. E eu vou te falar 
um negócio. Eu vou ver o que Deus vai fazer comigo. Mas eu vou 
entregar essa Guarda pro Giovani. Chegou a falar com você, não 
falou, Zezé? O Giovani vai ser dono dessa Guarda. Morreu falando, 
até no último suspiro. Não esqueço essa palavra dele. Que eles 
entregava. O sr. Lió quando começou a passar mal entregou pro meu 
marido. E o meu lugar era um lugarzinho pequeno, coisa. E ele 
entregou pra ele. E essa entrega era só assim de boca. Quem é mais 
assim...  
Então quando o sr. Lió passou pro meu marido, ele não queria de jeito 
nenhum. Ele queria dançá nos munho.27 Então vai, ele começou a 
passar mal. Então ele ficava lá em casa. Ele falava: vou entregar pro 
Zé Florêncio tomar conta dessa Guarda. Mas eu pedi ele: - Sô Lió, 
pelo amor de Deus, não faça isso não. Zé tem cabeça pra isso não. 
Não vai passar. Mas ele não atendeu minha palavra não. Chamou ele 
por fora e pôs ele tomando conta. Vai ficou ele, o Hélio e o Eurico 
tomando conta. Aí o Eurico morreu. Florêncio era dançante. Tomava 
conta, mas ainda não era capitão. Dançava mais em Santana. Quando 
surgiu esse assunto que eu disse pra trás é que ele formou uma Guarda 
e assumiu como capitão da Guarda. Ele e o Zé Rosa e o Chico Bento. 
Já morreu todo mundo também.  Sr. Lió é um, o sr. Lindolfo é outro. 
Esse aí já era capitão junto com o Hélio e o Alfredo. 
 
 
 
 

O desejo e a intuição do sr. Florêncio se concretizam e, na atualidade, o Giovani 

é um dos líderes na banda, sobre o que deixamos para tratar em seção mais oportuna 

deste estudo.  

 Dá para entrever, pelos relatos, que as relações educativas cambiaram, na 

história da banda, entre as relações não-formais e informais (GOHN, 2001). Na 

                                                           
26 Giovani tinha seis anos na época e, curiosamente, não tinha nenhum  parentesco com o sr. Florêncio. 
27 Trata-se do Bairro dos Moinhos, na periferia da cidade de Conselheiro Lafaiete. 
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BDRSE, as relações educativas se dão de forma dinâmica, pois estão incluídas nessa 

classificação, apesar de não ficarem estanques, como nesta padronização de Gohn.  

 Assim, ainda que os relatos de Dona Florêncio revelem indícios de uma relação 

educativa hierárquica rigorosa, é possível perceber que os adultos ensinavam as 

crianças, conversando com elas, após as reuniões. É ela mesma quem declara: [...] “As 

criança das reunião... só depois que falava com eles, mas não participava das reunião 

não. Assim: conversavam só os adulto, né? Aí depois passava pras criança.” Este 

processo circunscrevia a intersubjetividade e a construção da corporeidade pelas 

crianças.  

 O silêncio a que as crianças eram submetidas no passado, como ficou claro nos 

relatos do sr. Raimundo Miguel, mesmo sob condições hierárquicas, não impedia a 

aprendizagem informal, principalmente pela imitação daquilo que ouviam e viam. Tanto 

é que o Sr. Raimundo se tornou um dançante, até recentemente, presidente da BDRSE, 

mesmo alegando que os adultos não gostavam de lhe ensinar e que lhe omitiram 

segredos do Congado. 

 A imitação das ações e atividades de um grupo não se dá de forma totalmente 

passiva, na relação intersubjetiva. Todo ator é, de alguma forma, autor, pois ao imitar as 

expressões de seu grupo, resguarda sua singularidade,  construindo memórias coletivas. 

A mimeses traz em si a potencialidade da poiesis, independente das relações educativas 

(APÊNDICES C, D, E)  construídas por um determinado grupo. Com a BDRSE isso 

não foi diferente no passado e não é diferente no presente.  
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3.5 Símbolos, relações educativas e corporeidade na Banda 

 

 Já foram mencionados a coroação de reis e rainhas, a coroa e o cetro ou cajado, a 

espada e a gravata, as roupas e as danças, os cantos e o apito, as fitas e o boné. Existe, 

ainda, na banda, a bandeira. 

 O dançante dá atenção especial à bandeira. Dona Maria Florêncio, disse que os 

dançantes recusaram ‘descer a bandeira’ em São Vicente, devido à tensão que tiveram 

com o padre José Sebastião Moreira (p. 49).  

 A bandeira é a primeira a entrar nos recintos onde o cortejo chega, para dançar 

ou rezar. E quando uma banda se encontra com outra, é comum nos festejos, neste 

interior do Alto Paraopeba, que os atores de uma banda beijem a bandeira da outra. 

Verifica-se um grande respeito a ela. Ninguém entra no recinto de uma casa ou igreja 

antes dela e antes de beijá-la. O “beija-bandeira” é uma tradição no interior da BDRSE.  

 Os rituais em relação à bandeira de Santa Efigênia, protetora da banda, 

produzem visível experiência religiosa entre seus membros. Todos a beijam nos 

momentos solenes e parece que esses momentos ficam mais solenes, na medida em que 

os dançantes beijam a bandeira.  

 Em todas as minhas observações, tive uma forte impressão de que ela é 

reverenciada como autoridade e de que Santa Efigênia é tratada de forma familiar, é 

como se fosse cobrada para certas mediações. É como se ela pudesse usar uma 

pedagogia da intervenção a favor dos interesses dos dançantes da banda e, sendo ao 

mesmo tempo, protetora da bandeira.  

 Durante festas da BDRSE, com certa frequência, um e outro dançante se 

aproximam e se inclinam diante da bandeira, envolvendo parte do rosto ou do pescoço 

no pano dela, o que leva pessoas da assistência a fazer o mesmo.  Por vezes, os 

dançantes levam a bandeira a outras partes do corpo, fazendo o “Em nome do pai”, 

como que se benzendo com ela; para, em seguida, beijar o pano-símbolo-sagrado. É um 

ritual simbólico-mágico-religioso aberto ao público, mas define o dançante como 

membro-participante da banda. Possivelmente, para aqueles que assistem aos desfiles, a 

decisão de beijar a bandeira de um grupo do qual eles não pertencem seja motivada pela 

fé no santo, ou pela crença de que a bandeira possua um poder mágico e religioso.  

Beijar a bandeira e a imagem do santo protetor é forma de construir identidade 

de congadeiro. É possível que a imagem remeta os dançantes ao sentido católico oficial 
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e que a bandeira os remeta a uma simbologia mágico-religiosa vinculada a uma 

ancestralidade afro, mesmo que desconhecida pelos congadeiros. 

Ninguém toca os tambores para cantar outras músicas que não sejam de 

Congado. Instrumentos da banda só podem ser tocados para músicas do Congado. As 

roupas são dobradas e guardadas. Os devotos são repreendidos quando esquecem os 

instrumentos em casa ou noutro lugar. Os bonés são enfeitados com esmero e os menos 

cuidadosos são criticados. Cumprimentam-se mutuamente, usando a expressão “Salve, 

Maria!”. Canta-se com o olhar introspectivo, ora voltado para baixo, ora mirando o céu. 

Os capitães não largam seus cajados, alegando que, sem eles, não são devotos e que sua 

autoridade está concentrada neles. Essas são algumas situações presenciadas nas 

viagens e cortejos durante a pesquisa.  

Os gestos, as palavras e os objetos são sacralizados na banda e geram 

comportamentos de devoção e diversão, risos e comemorações, tensões e celebrações. 

São elementos que formam a corporeidade do congadeiro, como parte de um sistema de 

educação, informal e aberto, concreto e criativo, formativo, mas sensível, na 

expressividade dos gestos.  

 A corporeidade dos dançantes se configura tanto pelo cuidado, quanto pela falta 

de cuidado com as fardas e os instrumentos, como também pela criatividade nas danças, 

estendida ao uso de uma linguagem embolada para cantar e na composição de suas 

letras de músicas. É praticada pelos atrasos nos horários para a presença nas festas 

religiosas de rua, dando-lhes caráter pedagógico de aprendizagem de fé. Reverenciam a 

figura e a sabedoria de congadeiros mais velhos, assim como mostram cuidado e 

respeito com essa tradição e com outras, conforme se dá com a sua bandeira. Acolhem 

os jovens, assim como também mostram a suas crianças que o congadeiro precisa 

aprender a ser devoto e a festejar pelos gestos-cantos-gingas, sem precisar de muitas 

palavras de instrução.   

 Os membros da BDRSE cantam e dançam mediados pelos símbolos, porque essa 

é a forma de louvação ao santo protetor, advogado da causa do congadeiro.  

 

Gesto, roupa, cenário com a voz se projetam no lugar da performance. 
Mas os elementos que constituem cada um deles, movimentos 
corporais, formas, cores, tonalidades, e as palavras da linguagem 
compõem juntos um código simbólico do espaço (ZUMTHOR, 1997, 
p. 217).  
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 A vida é celebrada no Congado, através de signos e símbolos vividos no corpo-

canto-dança-tambor-roupa-comida. Dança-canto-instrumentos tornam-se “fala” que 

rompe silêncios e criam experiências intersubjetivas. Quando a fala se ausenta, os 

instrumentos colados ao corpo “falam” com a musicalidade que inspira a dança e a 

produz construindo a corporeidade dos dançantes. Ao dançar o corpo cria lógica 

própria, diferente daquela que o reduz à produção de bens, pulverizando seus símbolos 

coloridos, sonoros e gingados. O negro teceu uma história gestual no Congado, como 

uma forma própria de rezar com o corpo. É a expressão do primado do corpo na 

singularidade do ser humano.  

 No artigo O corpo também vai à escola? As atividades bioexpressivas e a 

educação da criança, Lucia Helena Pereira (2010), fundamentada na teoria das 

couraças de Wilhelm Reich e nos estudos da ludicidade, apresenta a bioexpressão como 

proposta educativa integradora, pois permite o exercício da linguagem dos sentidos. 

Segundo ela: 

 

São variados os recursos que a Bioexpressão propõe para desenvolver 
atividades corporais lúdicas sem a necessidade de materiais 
específicos, pois o corpo e a voz trazem inúmeras possibilidades. 
Cantar, brincar com sons, ritmos e movimentos é muito prazeroso, 
atuando não apenas sobre o racional, mas, em especial, sobre a 
emoção, a afetividade, a sensibilidade (p. 211). 
 
 

 

 A Bioexpressão pode ser encontrada nas relações educativas informais e não-

formais da  BDRSE, cuja performance é realizada pela naturalidade do corpo e do 

movimento, mediados, por exemplo, pelos sons mais graves como o da dobradeira, 

caixa que faz o papel de fixar o toque das outras caixas, como a repicadeira, cuja função 

é marcar o compasso das músicas. Já, as quatro caixas de centro fazem a marcação do 

grave contracenando com as primeiras. Junto a elas estão as caixas de fileiras, chegando 

a quinze. Elas têm a função de complementar e encorpar o toque. Já os pandeiros, que 

costumam ser até três, servem para repicar o som, paralelo ao das caixas. Segundo 

Giovani, filho da Dona Zezé, às vezes, são usados até dois reco-recos que não fazem 

parte do legado deixado para a banda, mas foram introduzidos nos ritmos da banda.  

 Os instrumentos são símbolos da banda, elementos constituintes da corporeidade 

dos dançantes, pois se tornam extensões do corpo. São signos, pois o assinalam e o 
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marcam, como extensão de suas vivências. É também por eles que os dançantes 

constroem o sentido para suas relações dentro da banda.  

Muitos símbolos utilizados pela BDRSE são encontrados também em outras 

Guardas. E cada uma delas, atribui significados e sentidos próprios a eles. Importou, 

neste estudo, descrever o sentido e o significado deles para mim, mas também, para os 

dançantes da banda. Isso foi feito na seção onde foi aplicada a fotoelicitação. 

 

 

A religião e o folclore são pródigos em simbolismo. As sandálias 
aladas de mercúrio, Atlas sustentando o mundo nos ombros e a 
vassoura das bruxas são apenas alguns exemplos. Mais conhecido de 
nós como uma linguagem visual que todos utilizamos é o simbolismo 
das datas festivas[...]. (MAFFESOLI, 1998, p. 94). 

 

 

 Os dançantes da banda querem mais vivenciar seus símbolos do que  explicá-los 

e controlá-los. Michel Maffesoli (1998) chama essa vivência voltada  ao não controle 

racional das coisas de racionalidade aberta e plural (p. 56), ou, ainda, de razão 

sensível, levando em conta a realidade na sua totalidade.  Todavia, essa vivência não é 

harmoniosa dentro da BDRSE, ainda que transpareça ser.  

Na BDRSE, como em outras vivências humanas, não existe  a realidade 

particular harmoniosa. A realidade (Realität) da banda é tensionada pela racionalidade 

do mundo real (Wirklichkeit), daí notáveis contradições na busca da totalidade desejada 

pela razão sensível. Até porque essa busca não se limita ao que é vivenciado dentro 

dela, como realidade hermética, mas nas relações que ela estabelece com outras bandas 

e nas competições entre elas, sobremaneira, durante os Festivais de Congado. Nesse 

conjunto de vivências é que se constrói a corporeidade dos membros da BDRSE.  

 Nessa realidade (Realität), o presidente, o capitão e o fiscal da banda não têm 

controle total sobre o corpo dos dançantes, pois a corporeidade de todos eles é 

construída como “totalidade intersubjetiva” (FIORENTIN, 2009), processo em 

movimento auto-organizativo do corpo, donde advêm as relações educativas.  

 Assim, a linguagem das danças e gestos, a criatividade na coreografia, a 

introdução de novos adereços nos cortejos, como os óculos escuros e o celular, por 

exemplo, constituem elementos de um processo, que na BDRSE se tornam símbolos, 

signos, linguagens, relações educativas e processos de corporeidade intersubjetiva, com 
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mudanças ou permanências, dependendo da perspectiva com que é sentida, vivida ou 

analisada. Um dos líderes, o Giovani fala, por exemplo, sobre a liberdade de expressão 

que existe agora na banda e a atuação dos jovens dentro dela: 

 

 

A gente agora que é mais novo... um troca ideias com os outros. Já tá 
mais liberal. Tanto na Guarda deles28 já tá mais liberal. Apesar que 
quem dá a palavra final é a diretoria. Entre a gente lá, não. A gente 
conversa entre a gente. Dá ou não. Se uma maioria falar que dá, a 
gente faz alguma coisa. Se a maioria falar que não dá, num... já, não 
faz.  
 
 
 
 

 No entendimento da Dona Zezé, hoje a liberdade de expressão conseguida pelos 

jovens, dentro da BDRSE, não é exercitada entre as crianças. “Elas deviam de falar, 

né!? Só que não fala nada não. Fala nada. É bom as criança falarem também. Só que 

elas não falam”. De fato, devido às mudanças do comportamento infantil no mundo 

contemporâneo, é comum ver as crianças sendo repreendidas por falarem muito. Mas, 

no Congado, é comum ver as crianças usando gestos. A metalinguagem gestual também 

é uma das formas de os dançantes construírem a corporeidade e as relações educativas.  

E, ainda que as crianças tenham sido impedidas de se expressar no passado da 

banda, alguns adultos percebiam quais delas tinham habilidades e aptidões para futura 

liderança do grupo. Era depois das reuniões, naqueles momentos em que as crianças 

podiam conversar com os adultos, quando lhes eram repassados os ensinamentos, que se 

davam as relações educativas, o processo da singularidade e da totalidade, tanto em 

nível pessoal como de grupo, pela intersubjetividade. Se, durante as reuniões, ocorria a 

educação não-formal, após elas, as crianças vivenciavam a educação informal e 

prosseguiam seu  processo educativo pela vivência dos símbolos.   

 Hoje, esse processo continua como fenômeno relacional da banda com seus 

símbolos, mas também, com a totalidade do mundo real das outras bandas, antes, 

durante, no interior e nas bordas dos cortejos, na medida em que durante as festas se 

relacionam com o público que acompanha os rituais dramáticos, por uma rede complexa 

de intersubjetividade. As mulheres vivem essa experiência, principalmente, antes dos 

desfiles.  

                                                           
28 Aqui, o Giovani está se referindo à Banda Nossa Senhora Aparecida, em que seu pai, o Sr. Sebastião, é 
dançante atualmente. Até 1986, o Sr. Tião fazia parte da BDRSE; depois saiu dela.  
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3.6  As mulheres na Banda 

 

 Dona Maria Florêncio relatou que, no passado, os homens tiveram mais 

oportunidades do que as mulheres para viajar e conhecer dançantes de outras cidades, 

porque eles não gostavam que elas os acompanhassem. Ela diz:  

 

 

[...] Belo Horizonte, Juiz de Fora, Santos Dumont, Belo Val(o), 
Santana dos Montes. Recebia muito bem a gente. Tudo nós ia de trem. 
Eles não gostava muito de carregar as esposa não. Eles achavam que 
era muito sacrifício e não gostava. Então a primeira festa que nóis 
fomo, eu e a mãe do João Roque, foi no Atlético, em Belo Horizonte. 
E neste dia eles procurou como fala as guarda ... Eles procurou quem 
era a guarda; o pessoal lá do Atlético. Era uma festa muito importante. 
Então perguntou quem era as guarda. Então  foi, que eles deixou nós 
acompanhar, pois só tinha eu e a Maria Galopinho. Aí salvou a função 
deles. Nós fomos de teimosa. Eles não gostava da gente acompanhar, 
achava que era coisa pra homem, que era sacrifício pra uma moça, que 
aumentava essas coisas.  

 
 
 

É possível entrever, no depoimento da Dona Maria Florêncio, que as mulheres 

sempre estiveram inseridas nas relações de poder do grupo, no que se refere às 

negociações (teimosias) com os esposos e com os dançantes, pois, só aparentemente, a 

autoridade educativa delas ficou nas bordas dos cortejos.   

Hoje, as mulheres da banda têm uma performance pela qual, só  ficam fora dos 

desfiles aparentemente, pois estão integradas nas relações diretas de poder, a começar 

pela rainha, que não dança, mas ocupa posição central dentro do cortejo, com lugar de 

destaque, ladeada por um rei, uma outra rainha e outras mulheres guardas de honra que, 

também, estão dentro do cortejo. 

 Dentro das relações hierárquicas dentro da banda, somente os homens podem 

dançar, mas dançam cortejando a sua rainha e a de outras bandas e para cortejarem 

Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário. Enfim, dançam para elas e por elas, pois 

sem elas a dança  ficaria destituída de sentidos.  

 Esse poder das mulheres repreende as atitudes de crianças, jovens e adultos, pois 

elas não querem que a banda  “faça feio nas festas”, conforme expressão de Dona Maria 

Florêncio. “Fazer feio” implica, pelo que observamos, in loco, estar numa codificação 

social que gere rejeição pública e a derrota da banda em relação às outras, nesse caso, 
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concorrentes mesmo. A memória das relações de poder e o exercício delas mantêm a 

tradição de disputa entre os Ternos.  

 Os rapazes líderes e os homens idosos têm autoridade reconhecida dentro da 

BDRSE, mas a última palavra fica reservada às mulheres. O poder da D. Maria 

Florêncio sempre foi grande29 na banda. Atualmente, mesmo imobilizada, ela é 

referência, vista como símbolo da memória e de experiência-vivência-tradição-fé e de  

espiritualidade que lhe dá ascendência sobre todos do grupo. Fica a impressão de que 

esse papel de sacerdotisa é esperado por todos, pois representa segurança e ponto de 

apoio para as decisões da banda.  

 Como Dona Maria Florêncio, as mulheres estão no centro de poder nas relações 

da banda. Disso decorrem lógicas próprias, a construção de uma corporeidade singular, 

pelas memórias individuais e coletivas condicionadas por relações de poder em que os 

homens figuram como protagonistas nas danças, mas com poder secundário, pois as 

decisões da banda são tomadas pelas mulheres. Desse conflito de gêneros, quanto ao 

exercício de poder se criam as memórias, as tradições, as relações educativas e a 

construção singular da corporeidade dos dançantes da BDRSE.    

 As mulheres sustentam a maior parte dos rituais dos devotos, cuidam dos 

símbolos e signos da banda, assegurando-se do capital religioso na estrutura e 

organização dos cortejos. Como diz Prisca Agustoni (2003) em seu estudo “Las señoras 

de la casa y del cielo”: 

 

Una análisis más atento de estos papeles indica que, incluso en 
condiciones de sumisión al orden patriarcal, esta “señora de la casa” 
detiene um poder que le permite organizar y dar sentido al mundo. 
Um ejemplo de este poder toma cuerpo en la coronación de la 
“Reina”, durante la fiesta del honor a Nuestra Senõra del Rosario, 
escenario donde los hombres se hacen “vasallos” de esta divinidad que 
los devotos del Congado cuentan haber llegado de las aguas (p. 196).30  
 

 

                                                           
29 Durante os últimos oito meses da minha pesquisa, Dona Maria Florêncio ficou muito debilitada, devido 
ao agravamento da diabetes.  Depois de cinco derrames, ela passou a usar cadeira de rodas. Hoje, janeiro 
de 2013, ela não anda mais, ficando grande tempo na cama ou na sala de sua casa, assistindo à televisão.  
30 Uma análise mais atenta desses papéis indica que, inserida em condições de submissão à ordem 
patriarcal, esta “senhora da casa” detém um poder que lhe permite organizar e dar sentido ao mundo. Um 
exemplo desse poder aparece na coroação da “Rainha”, durante a festa em honra à Nossa Senhora do 
Rosário, cenário onde os homens se tornam “vassalos” dessa divindade que os devotos do Congado 
relatam ter retirado das águas (p. 196). “Tradução nossa”.  
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 Na BDRSE, salvo os cargos mais altos de presidente e de primeiro e segundo 

capitães, os demais são desempenhados pelas mulheres. Em geral, o presidente e os 

capitães são escolhidos dentre os mais idosos, tomando por critério sua experiência e 

sabedoria.  

 Todavia, exatamente esse critério compromete parte da atuação desses atores, 

uma vez que, pela própria idade, não possuem o mesmo dinamismo dos mais jovens. A 

ocupação dos cargos se dá mais como reconhecimento, como honra do que 

propriamente pelo desempenho. Sem dizer que a atuação dos dois capitães se limita aos 

momentos de apresentações da banda nas festas de rua. A atuação do presidente, mais 

simbólica do que de fato, abre, atualmente, um espaço inestimável para as mulheres 

desempenharem um papel social, religioso e político na BDRSE. Esse papel fica mais 

esclarecido com o que  Prisca Agustoni (2003) discute: 

 

 

[...] el contexto donde se produce el ritual del Congado presenta um 
“encaje” socialmente marcado por la vigencia del patriarcado – 
identificado como el primer responsable del a subordinación femenina 
– y al mismo tiempo caraceterizado por la prática de un ritual público 
y privado (en la casa, como veremos más tarde) que otorga una 
movilidad inesperada al papel de las mujeres. Una aparente paradoja, 
pues, entre el universo teórico en favor de la emancipación y 
liberación femenina frente a un mundo dominado por los hombres, y 
la vigencia de un ritual religioso cuya interación entre las acciones 
individuales y colectivas tiene por finalidad la construcción de sentido 
para un determinado modelo social común a todos sus miembros. Este 
modelo es el de las capas menos favorecidas (p. 197).31 

 
 
 
 
 Existem tensões dos atores com as mulheres, por causa dos papéis que elas 

assumem na preparação para os cortejos, mas elas continuam atuando.  Assim, afirma 

Prisca Agustoni:  

 

                                                           
31 [...] o contexto de onde se produz o ritual do Congado apresenta um ‘negócio’ socialmente marcado 
pela vigência do patriarcado – identificado como o primeiro responsável pela subordinação feminina – e 
ao mesmo tempo caraterizado pela prática de um ritual público e privado (em casa, como veremos mais à 
frente) que outorga uma mobilidade inesperada ao papel das mulheres. Um aparente paradoxo, pois, entre 
o universo teórico em favor da emancipação e liberação feminina frente a um mundo dominado pelos 
homens, e a vigência de um ritual regioso cuja interação entre as ações individuais e coletivas tem por 
finalidade a construção de sentido para um determinado modelo social comum a todos seus membros. 
Esse modelo é o das camadas menos favorecidas (AGUSTONI, 2003, p. 197). “Tradução nossa”.  
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Parece algo evidente que el Congado no impone restricciones a las 
actividades femeninas (aunque raramente la mujer del Congado puede 
tener el papel de “despertar los tambores sagrados”, papel 
tradicionalmente reservado a los hombres). Sin duda, este hecho no 
niega la estructura patriarcal de la microsociedad que es una 
comunidad; a pesar de eso, se revela la posibilidad de infiltración 
femenina, y aún más, su capacidad de readaptar los elementos 
tradicionalmente masculinos. En este sentido, ellas se comportan 
exactamente de acuerdo com la afirmación de Ursula King en su libro 
Religion and Gender (1995; 16), o sea, “además de ser ‘actrices’ de lo 
religioso, la mujeres también son innovadoras religiosas. Ellas 
desarrollan estrategias de resistencia com respecto a sus situaciones de 
opresion (p. 202).32 
 
 
 
 

Diferente de outras bandas mistas, ou onde só as mulheres dançam, na BDRSE, 

elas não estão nos cortejos. Mas, eles não sobreviveriam sem elas.  

Algumas cuidam de vários preparativos para os desfiles. Apressam os dançantes 

para saírem de casa. São mães ou irmãs, companheiras, ou esposas que, em algumas 

casas, lavam, passam e preparam as roupas dos dançantes, enfeitam os bonés e ajeitam 

as flores nos altares. Elas ornamentam a bandeira e dão polimento nas coroas. É assim 

que estabelecem relações educativas entre si e com os dançantes, construindo sua 

corporeidade.  

Elas assistem aos ensaios e acompanham dançantes nas viagens para festas, em 

outras cidades. Atuam de uma forma direta na vivência da banda. Dentre os cinquenta 

membros, boa parte dos acompanhantes é formada pelas mulheres. Segundo D. Zezé, o 

número de dançantes nos cortejos nunca vai além de trinta pessoas dentre os membros 

da banda. Com isso, é mais indicado dizer que elas estão mesmo é no interior da 

estrutura da banda e não nas bordas, como aparenta ser.   

Antes de os dançantes formarem o cortejo para a sua apresentação, várias delas 

dão orientações, segredam aos ouvidos de filhos, namorados, companheiros ou maridos. 

Quaisquer que sejam as palavras que dizem, estão presentes, com uma participação que 

pode ser notada.  

                                                           
32 Parece algo evidente que o Congado não imponha restrições às atividades femininas (mesmo que 
raramente a mulher del Congado possa ter o papel de “despertar os tambores sagrados”,  papel 
tradicionalmente reservado aos homens). Sem dúvida, esse ato não nega a estrutura patriarcal da 
microsociedade que é uma comunidade; a despeito disso, ocorre a possibilidade de infiltração feminina,  e 
mais ainda, sua capacidade de recriar os elementos tradicionalmente masculinos. Nesse sentido, elas 
agem exatamente de acordo com a afirmação de Ursula King em seu livro Religião e gênero (1995; 16), 
ou seja, “além de ser ‘atrizes’ do religioso, as mulheres também são empreendedoras religiosas.  Elas 
desenvolvem estratégicas de resistência em relação às situações de opressão (p. 202). “Tradução nossa”.  
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Para quem não conhece as regras da banda é como se estivessem atuando em um 

plano secundário. Mas, sabendo-se da tradição e dos desejos da hierarquia, esse 

fenômeno ganha outra dimensão.  

Algumas mulheres vão acompanhando o cortejo, enquanto os atores cantam e 

dançam, tocando caixas, pandeiros e reco-reco, fazendo coreografias as mais variadas. 

Algumas vezes, são elas que puxam as palmas e não o público externo.  

À frente do cortejo, mais comumente, vai uma menina, levando a bandeira da 

banda, ladeada por duas outras, com idade de até 14 anos, pois, em geral, depois dessa 

idade elas não querem mais carregar a bandeira. Elas são as damas, acompanhadas por 

uma senhora, que é a guarda de damas.  

Naquele momento, elas integram a “totalidade intersubjetiva” (Fiorentin, (2009): 

movimentos, corpo, mente, espírito, emoções, relações com elas próprias e com outras 

pessoas do mundo real à volta delas, no cenário ritual. 

Afora essa “vanguarda” feminina do cortejo, logo atrás dele, segue a rainha da 

banda cortejada por outras duas mulheres, em geral adultas, que seguram as abas de sua 

capa. Algumas vezes, a rainha da banda é acompanhada por outras rainhas convidadas, 

também ladeadas por meninas que são guardas de honra, como se dá com a rainha. 

Ocorre, ainda, de se ter um ou mais reis que no cortejo junto com elas. Mas, nunca se vê 

um rei, ladeado por guardas de honra.  

A atuação feminina se dá, também, fora dos momentos dos festejos. É como no 

caso das reuniões. Não existe um calendário com um cronograma de atividades da 

banda. As reuniões são feitas quando há alguma pendência a ser resolvida e requer 

encontro do grupo. Nesse caso, uma das filhas da Dona Maria Florêncio33 convoca as 

reuniões, inclusive, o presidente. São as mulheres que dirigem as reuniões e orientam os 

atores homens sobre as decisões a serem tomadas. 

Portanto, algumas mulheres da BDRSE atuam na retaguarda do poder oficial 

masculino, por vezes, subvertendo-o com ideias e críticas e cobrando decisões. Com 

frequência, assumem a direção da reza do terço e de outras orações. Elas mostram seu 

poder ao fazer a comida, ao ornamentar os andores e preparar a decoração das festas, 

por exemplo. Essas são algumas formas de exercer um poder dentro das relações sociais 

                                                           
33 Dona Maria José Florêncio continua sendo a matriarca da banda. Recebe visita de alguns dançantes e, 
até recentemente, foi levada a Festas, mesmo fora da cidade. Sempre foi cortejada pelos reis e rainhas da 
BDRSE e apresentada a outras bandas.  
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hierárquicas da macroestrutura social até o mais íntimo de sua vida pouco privada e de 

muitas privações.  

Vale destacar a linguagem gestual que elas utilizam para se comunicar entre si e 

com os dançantes durante os desfiles. Esse é outro aspecto pelo qual elas constroem as 

relações educativas e sua corporeidade.  

Esse poder, aparentemente inexpressivo, revela-se na medida em que a mulher 

consegue realizar um papel organizativo em atividades variadas, onde os homens pouco 

se infiltram, e que se estende aos domínios dos rituais sagrados do Congado. Seu poder 

simbólico se transforma em poder real de criação e permanência da unidade do grupo, 

ainda que esse papel não lhe seja atribuído, explicitamente, pelos homens.  

A mulher da BDRSE experimenta uma autoridade ambígua: seu poder não é, 

explicitamente, requisitado pelo grupo, mas ele não consegue prescindir da autoridade 

dela.  

 Dançar e cantar no Congado constituem vivências de sentimentos e 

sensibilidades. E, ainda que as mulheres não dancem nos cortejos, participam da banda, 

vivenciando as experiências já descritas. Elas estão no locus onde viceja toda a cultura 

congadeira e a construção de sentidos históricos para as vivências, como se pode 

observar na oralidade da D. Maria Florêncio:  

 

 

Guarda é quem acompanhava, pra tomar conta das criança, pra ver as 
coisa. Essa primeira vez que nós foi, eu mais essa minha... essa dona 
que era  minha cumadre, ele procurou. E nós foi de teimosa. Nós tinha 
insistido que queria ir e foi mesmo, lá em Belo Horizonte com os 
congadero. E essa Guarda, essa dança, essa representação que teve lá, 
tinha esse pessoal do exército, sabe? Esse pessoal do Exército que até 
no fim teve aqueles tiroteio, aquelas coisa muito bonita... Eles 
procurou a Guarda pra ver as criança e só tinha eu e ela. É que a gente 
devagar, a gente vai lembrando as coisas, né? Foi uma festa! Mas foi 
uma festa! Toda vida fui muito bem recebida. 
 
 
 
 

Essas referências da Dona Maria Florêncio acerca das Guardas  ajudam a 

explicitar a vivência do sublime, próprio de quem, estando na guarda, se põe na 

retaguarda do passado e continua atuando no presente da banda.  

As indagações da Dona Zezé ajudam a entender essa retaguarda e como as 

mulheres sempre retiveram um capital simbólico religioso da banda:  
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Tem hora que eu não tô entendendo. Aqui... este é um ofício que nós 
recebemos: Guarda do Congo de Nossa Senhora do Rosário. Mas 
aquele pessoal que acompanha nós, a mulher do meu capitão, a filha 
do rei, que vai junto, é guarda. São pessoas que guarda a Banda. 
Como que explica isso? Os nome das banda na maioria é que chama 
Guarda do Congo. A banda é Guarda do Congo! Viu? Entendeu como 
fica difícil a gente entender? Fica difícil! Você entendeu: Elas foram 
de teimosa! Mas chegou lá, eles procuraram a guarda da banda. Não 
era a banda que eles tava procurando. Era a guarda da banda. Que era 
as duas que foram de teimosa. E se elas não estivessem lá, ele iam, ia 
ficar muito ruim. Elas não quebraram a tradição. Precisava de ter as 
mulheres pra acompanhar, que é a Guarda. Eu não tenho minha 
guarda de rei, guarda de coroa? Agora, por que que então a maioria 
das banda hoje chama Guarda; Guarda de Congo, Guarda... né? E aí? 
E aí? 
 
 
 

A guarda da banda garante o apoio necessário às rainhas, reis, capitães e 

dançantes para que obtenham bom desempenho na festa e para o sucesso da própria 

festa. Segundo D. Maria Florêncio, as guardas existem para garantir o que se segue:   

 

 

Igual eu digo: Eles tão dançando. Se uma criança passa mal, tem que 
ter um pra tirar. Que não adianta tirar um dançante pra levar uma 
criança no banheiro, pra fazer alguma coisa. Eles não fazem isso. Não 
podem, eles são dançantes. Sair pra dar uma água; se passar mal, tem 
de tomar conta. Como que um homem vai tomar conta das criança?” 
As faltas das crianças, pra chamar atenção. Na guarda tem homem e 
mulher. As rainha num pode saí. Os dançantes num pode saí. Então os 
que fica por fora é que vai cuidar. Não pode ser muita gente é de treis 
a quatro pessoas que fica por fora. 
 
 
 
 

As guardas que, por vezes, atuam como fiscais com vários papéis, ajudam a 

garantir a infraestrutura da banda, indo além da obrigação de cuidar das crianças. “As 

mulher olha as mulher, e os home olha os home. Se for no buteco tem de ir atrás pra ver 

se tá bebendo pinga. Se tiver com ele, chama a atenção. E as mulher, olha as mulher e 

os home, olha os home. Lá as guardas nós falamos fiscal”, como afirma o senhor Tião.   
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3.7  Dos ensaios às festas  

   

 Além de se encontrarem nas reuniões e nos ciclos das grandes festas, os 

dançantes fazem ensaios, mesmo sem ter desfiles programados. Como diz D. Maria 

Florêncio, a rapaziada fica doida para dançar e a realização dos ensaios dá uma ideia 

do lugar de destaque que a festa ocupa nas relações educativas dos dançantes como 

também mostra o papel da dança e do canto nessas relações. As mãos tocam os 

instrumentos e os instrumentos educam o corpo a construir cadências e gestos. Mas, na 

opinião do Giovani, os ensaios são menos interessantes do que a liberdade de gestos na 

rua. 

 

Mas praticamente, a gente faz nos ensaios as coisas que a gente já tá 
acostumado a fazer, né! Pra gente eu acho que não vai acrescentar em 
nada. Porque a gente tá ensaiando, por exemplo, aqui neste pátio, aqui 
em casa... Nas festas que a gente vai, a gente lida mais na rua, anda 
prum lado, anda pro outro. A gente ensaiando dentro de um pátio... 
num é a mesma coisa. Se a gente ensaiar uma música no ensaio, o 
pessoal vai ficar de má vontade, quando chegar na festa as pessoas, 
ah! num gostou das músicas no ensaio, num vai cantar a música 
direitinho na festa. Cê tando no clima da festa, qualquer música que eu 
cantar, vai soar bem e o pessoal vai gostar e vai ...(dizer): - Não canta 
essa música de novo e tal. 
 
 
 
 

Os ensaios (uma das formas de reunião) constituem lugar pedagógico expressivo 

nas relações educativas dos dançantes. Mesmo assim, acabam sendo interpretados como 

momentos institucionalizados, em que o corpo e a voz ficam limitados a um espaço-

tempo que restringe a criatividade, a bioexpressividade (PEREIRA, 2010).  

Mesmo vistos sob essa ótica, os ensaios funcionam como momento pedagógico 

mais desejado pelos dançantes do que as reuniões. Os jovens só não ensaiam no período 

da Quaresma. Esse é o momento em que o corpo se despede, temporariamente, dos 

instrumentos, pois durante aquele período os tambores não tocam por respeito religioso.  

Enquanto os ensaios e as reuniões têm feições de rotina, as festas, ao contrário, 

são frequentes suspensões das agressões da rotina, como o foram no período colonial. 

Por mais que pareçam institucionalizadas, por seguirem um calendário, não chegam a 

isso, pois não há formas ditadas de como deverão ser sentidas e celebradas. As festas 

têm condão que dá ao dançantes a capacidade de celebrar momentos da vida como 
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experiência do sagrado, que retoma o direito a encantos, mormente quebrados pela 

rigidez das regras de tudo o que é obrigatório. Há uma sabedoria que trata o espaço da 

rua como espaço da educação do sujeito para a ruptura com a institucionalização dos 

gestos, sem reprimendas e cerceamentos à liberdade de ver, rir, ir e vir, e orar com o 

corpo de um lado para o outro. O pátio é o lugar do gesto sob medida, do movimento 

demarcado, regulamentado. A cultura de rua é mais expressiva que a do pátio, sem dizer 

que há um público para prestigiar as danças e as reações do público também são 

relações educativas e formam a corporeidade  dos dançantes da BDRSE. Busca-se uma 

utopia, desejos mais profundos, um sonho de ultrapassar o sentido-sentimento de 

realização não proporcionada pelos ensaios no terreiro e pela invisibilidade social 

derivada da condição  

econômica de vida de cada dançante.  

 

 

3.8 Festas, cortejos e relações educativas 

 

 A BDRSE faz suas apresentações quando ela é convidada para a festa de 

aniversário de algum dançante dela, de dançante de outra banda; ou ainda, a convite de 

alguma instituição, como também no funeral de algum de seus membros e nos Festivais 

de Congado, dentro ou fora da cidade.   

Os Festivais de Congado são realizados há anos, na cidade de Conselheiro 

Lafaiete, sempre em julho, na segunda quinzena, às vezes, com patrocínio (ANEXO P), 

seguido ou não de convite oficial da Prefeitura Municipal (ANEXO Q). Em 2012,  foi 

celebrada sua XXXIII edição.  

Esse Festival recebe bandas de cidades vizinhas como Congonhas, Itaverava, 

Catas Altas da Noruega, Lamin, Rio Espera, Betim, Belo Horizonte, Contagem, Pedro 

Leopoldo, dentre outras, variando entre 25 a 40 Bandas convidadas, de acordo com as 

condições econômicas da Prefeitura Municipal e das opções políticas das autoridades 

acerca do Festival.  

 Hoje, sessenta por cento dos dançantes, que habitualmente desfilam nos cortejos, 

são formados pelas crianças, adolescentes e jovens. Portanto, esses agentes são os que 

desenham em grande parte o cenário dos cortejos, de onde nascem as relações 

educativas informais e não-formais.  
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É nas festas que eles, como no passado, aprendem pela imitação o que veem, 

ouvem, sentem e interpretam a partir da sua própria experiência. Essa vivência da festa 

é explicada por Pereira (2003), para quem: 

 

 

[...] além do caráter sagrado, são eventos pedagógicos que envolvem 

pessoas de diferentes gerações e localidades, abrindo a cena também 

para os contatos entre classes sociais distintas. As inter-relações entre 

velhos e jovens, crianças e adultos, os da casa e os visitantes, os 

pobres e os de classe média ilustram um lugar e um período onde se 

estabelecem os intercâmbios de informações de sentido iniciático e 

social (p. 17). 

 

 

 Essas relações educativas têm sido construídas desde o passado, pela mimesis. 

Em suas recordações, D. Maria Florêncio conta: “o Florêncio” preparava as crianças, 

falando com elas sempre. Disse que ele conversava em especial com o Giovani, 

“mesmo ainda muito pequenininho”. 

 Dos cinquenta dançantes da banda, oito são crianças. Mas, uma vez que, na 

atualidade, a criança tem direitos sociais mais reconhecidos e, daí, maior oportunidade 

de participação social, o número delas na banda poderia ser maior. Nessa perspectiva, o 

olhar de D. Maria Florêncio para o passado fica validado, uma vez que, em épocas de 

menor reconhecimento dos direitos das crianças, qualquer presença delas na banda, 

mesmo pequena, representava socialmente uma presença quantitativa considerável.  

 Mas é na preparação para a festa e na sua consumação que crianças, jovens ou 

adultos constroem mais aprendizagem, como realça Pereira (2003): 

 

 

A festa ocupa lugar central nas elaborações discursivas, sendo o 
evento durante o qual se desenvolvem inúmeras práticas de ensino-
aprendizagem. Herdar, fazer viver a festa são atos contíguos que se 
tornam evidentes no exercício da metalinguagem, ou seja, à proporção 
que fala sobre a festa (através de cantos e narrativas), o devoto o faz 
de maneira estética, imprimindo permanência à celebração que é 
temporária (p. 17).  
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 A preparação da festa ganha um caráter muito próprio na BDRSE. Até que todos 

se arrumem para sair e cheguem ao local; e até que ela se torne ‘lugar central das 

elaborações discursivas’, os dançantes constroem um conjunto de relações educativas, 

que, ao mesmo tempo são relações de poder dentro da banda: cobram mutuamente o 

cumprimento dos deveres, no entanto, todos se atrasam para iniciar o desfile nos 

cortejos.   

 Os membros da BDRSE chegam atrasados a todos os compromissos e os 

dançantes não se indispõem entre si por causa disso. Combinam horários de chegada e 

saída e nenhum deles é cumprido à risca. A BDRSE não é pontual nos horários. Como 

já descrevi, as mulheres têm uma presença educativa que se destaca, nesse momento, 

principalmente no campo do sagrado. Prisca Agustoni analisa este aspecto (2003):  

 

 

Las mujeres tienen un estatuto muy dinámico en el sistema religioso 
del Congado: elles pueden ser reinas, princesas, o entonces integrar 
los grupos de devotos. Las mujeres pueden integrar los distintos 
grupos de devotos que cantan y bailan en honor a la Virgen. Igual que 
los hombres, ellas pueden volver-se “capitán” de los grupos. El 
capitán tiene muchas funciones. Primero, tiene la función social 
(profana) de guardar el orden de los grupos durante la procesión, 
siguiendo de cerca a los más jóvenes, para instruirlos e iniciarlos en 
los cantos y bailes. Tienen que imponer el respeto y el beuen 
comportamiento moral de la comunidad (incluso después de la fiesta), 
así como dar el ejemplo e instaurar relaciones de solidariedad entre los 
miembros de la comunidad. Luego tienen la función ritual (sagrada) 
de recitar los cantos, para guiar a los grupos en el cumprimiento de los 
gestos rituales. Estas obligaciones no se establecen com códigos 
escritos, sino que derivan de “códigos orales”, tradicionales. La 
elección de un capitán o de una capitana se hace según la “ley de la 
tradición” según un pacto implícito de costumbre, que los congadeiros 
conocen desde siempre (p. 202).34 

 

                                                           
34 As mulheres têm um estatuto muito dinâmico no sistema religioso do Congado: elas podem ser rainhas, 
princesas, ou então integrar os grupos de devotos. As mulheres podem constituir grupos distintos de 
devotos que  cantam e dançam em honra à Virgem. Como os homens,  elas podem tornar-se capitães das 
bandas. O capitão tem muitas funções. Primeiro, tem a função social (laica) de garantir a disciplina dos 
grupos no cortejo, acompanhando de perto os mais jovens, para instruí-los e iniciá-los nos cantos e 
danças. Eles têm de impor o respeito e o comportamento moral adequado à comunidade (estendendo-se 
ao após festa), assim como dar o exemplo e instaurar relações de solidariedade entre os membros da 
comunidade. Logo, eles têm a função ritual (sagrada) de entoar os cantos, para guiar os grupos no 
desempenho dos gestos rituais. Essas obrigações não se estabelecem em códigos escritos, uma vez que 
advém de “códigos orais”, tradicionais. A escolha de um capitão ou de uma capitã se dá de acordo com a 
“lei da tradição”, segundo um pacto implícito de costume, que os congadeiros conhecem desde o início. 
(p. 202). “Tradução nossa”.  
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  A presença feminina e o significado de seu papel aglutinador e unificador das 

ações da comunidade, defendidos por Agustoni, continuam presos a uma leitura adulta 

da realidade, na medida em que não faz nenhuma referência ao papel educativo das 

mulheres que são crianças e jovens. Ela faz referências  apenas ao papel educativo da 

mulher adulta, secundarizando a presença infantil feminina, ou da mulher jovem e seus 

papéis educativos dentro do Congado.  

 As declarações dos dançantes nas entrevistas, nos questionários e nas conversas 

sobre os cortejos mostram que eles têm opiniões divergentes entre si acerca das atitudes 

educativas dos adultos em relação aos jovens e às crianças (APÊNDICE E) das crianças 

entre si, dos jovens entre si e dos jovens em relação às  crianças.   

 Em nenhum momento, por exemplo, os adultos aceitam que aprendem com as 

crianças e com os jovens, mas por si mesmos ou, no máximo, com outro adulto. Os 

jovens admitem que aprendem com os adultos, ou com outros jovens, mas não fazem 

nenhuma referência se aprendem ou não com as crianças; muito menos se referem ao 

significado do papel educativo delas.  Essa mesma situação é reproduzida pelas próprias 

crianças: dizem que aprendem com os adultos e com os jovens. Porém, não declararam, 

em nenhum momento, que aprendem com outras crianças ou que ensinam outras 

crianças. Entretanto, principalmente nas adorações e festas, elas observam muito umas 

às outras. É a mimesis que já foi mencionada anteriormente. Todavia, é preciso 

considerar que toda imitação é aprendizagem (APÊNDICES, A e B) reelaborada, 

portanto, poiesis. Entre as crianças, isto se dá pela competição e reinvenção de 

gingados, gestos, movimentos de corpo, na singularidade subjetiva que se constrói 

como processo intersubjetivo. A corporeidade se configura nessa busca de totalidade. 

As crianças demonstram uma grande habilidade de aprender e de ensinar, observando 

muito. Curiosamente, as crianças falam pouco durante os cortejos. Naqueles momentos, 

elas acompanham gestos.    

No entendimento de D. Maria Florêncio, os adultos hoje, também estão 

preparando as crianças. Mas constatei que isso não se dá pela comunicação verbal. Os 

dançantes da banda quase não falam com as crianças; bem menos durante as danças. 

Ensinam pela linguagem gestual. Não existe iniciação formal aos rituais do Congado, na 

banda. O silêncio da criança que observa e reproduz é, em si, um ritual mimético-

sensível. Vive-se uma pedagogia gestual: os adultos não dizem nada, apenas dão toques 

nas costas das crianças, para entrarem na fila ou no ritmo. As crianças, por sua vez, 

olham e fazem.  
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As tensões criadas nas relações com a dinâmica maior da sociedade se refletem 

em forma de tensões entre os integrantes da BDRSE, na dinâmica interna do grupo. Os 

líderes influentes da banda, como Maria Efigênia, D. Zezé, Giovani e Rodrigo (os dois 

últimos são jovens) repreendem dançantes jovens e mesmo alguns adultos. Raramente, 

os homens assumem esse papel educativo. 

Dona Maria Florêncio, por exemplo, dizia: “A gente chama a atenção caladinha; 

sem ninguém ver.... discretamente. Se falar na dura, não funciona”. Essa sua habilidade 

pedagógica lhe dava muita autoridade dentro da banda, conforme pude observar. Ela 

contou que usou a expressão “Isso é modo de se dançar?” para chamar a atenção de um 

adolescente, que dançava dando pontapés nas meninas, em uma festa em Belo 

Horizonte. Alega que ele “parou na hora, sem graça.” 

Dona Maria Florêncio aborda, calmamente, o dançante, para contornar e 

solucionar problemas, alguns relacionados a ciúmes, outros à disputa de poder. Há 

quem acredite em uma aura sagrada em sua fala, pelo jeito de ela acalmar os ânimos, 

afirmando que as coisas serão resolvidas com a ajuda de Santa Efigênia. Os mais jovens 

recorrem à sua autoridade nos momentos em que suas ordens não obtêm o resultado 

pedagógico esperado:  

 

 

Muitas vezes, a gente mais nova chama atenção e eles não escutam. 
Mas às vezes a gente chega perto dos mais velhos assim... ou minha 
mãe ou Dona Maria e fala: - Ó, fala alguma coisa para fulano de tal, 
porque a gente já falou e não tá adiantando. Se a senhora falá, ele vai 
ser obrigado a escutar. Se não escutar, vamo dá linha.35, como reforça 
Giovani 
 
 
 

Outros adultos não têm essa liderança, influência e autoridade como a de D. 

Maria Florêncio. Essa reverência à pessoa dela a torna um patrimônio vivo, de certa 

forma, um símbolo sacerdotal e expressão do sagrado. Mais uma lógica própria e mais 

uma singularidade para uma banda em que a mulher não dança nos cortejos.  

“A gente dança rodando em turno. E, às vezes, os rapazes empolgam demais e 

começam a fazer gracinhas.  E tá na rua, pula no meio fio e pula na rua. A gente fala: - 

Não faz isso não. Mas eles não escuta. Se um mais velho chegar...” (Giovani).  Essa 

maneira de ver as relações educativas é reafirmada  por D. Maria Florêncio:  

                                                           
35 Dar linha significa mandar embora. 
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Se um mais velho chega perto, conversa no ouvido deles: - Tá feio. Eu 
falo com eles: num faz isso não! Tá feio. Ocês já dançam tão bonito, 
igual tal. Ocês são uma rapaziada tão bonita e tudo, fazendo feio aí. 
Eles vão gravá e ocês vai saí desse jeito aí assim? Vai, eles voltam no 
lugar... e segue certinho.  

  

 

Nem sempre o jeito de os adultos ensinarem é o mesmo entre eles: “Se tá 

desigual eu vou lá no meio da banda. Oi ocê aí, toca direito. Eu fico brava mesmo”, diz 

Dona Zezé. “Eu gosto mesmo é de beliscar.” São mulheres que, excluídas das danças 

nos cortejos, usam estilos diferentes de educar durante uma festa.  

Como a banda é formada por uma maioria jovem, raramente, as  reprovações dos 

adultos são aceitas por eles. Os jovens pensam que podem aprender sozinhos, sem 

necessidade da intervenção de adultos. Há um claro conflito de poder dos jovens com os 

adultos, mesmo tendo certa reverência aos mais idosos. O fato de o Giovani e os dois 

capitães da banda terem todos um apito para comandar os toques das caixas e de os 

jovens imporem seu poder na escolha dos cantos dimensiona o tamanho de outros 

conflitos internos.  

Hoje, apesar de alguns terem conseguido emprego, dado o contexto já descrito, a 

liderança da banda está concentrada nas mãos dos jovens e na sua capacidade de 

mobilização, entrosamento e articulação. É o que se pode ver na expressão do Giovani: 

“na conversa envolve uma maioria que aí ó, com o Rodrigo mesmo, já é eu, o Rudinei36, 

o Leley, aquela turminha que tava aqui na sala.37 Aí a gente anima ir. A gente toma a 

decisão junto.” Essa maioria, na verdade, consiste na decisão desses jovens, situação 

que é confirmada pela fala do Giovani:  

 

 

Praticamente, o pilar da banda é: eu, o Rudinei o Rodrigo e o Leley. 
Se a gente... se os quatro dá contra, praticamente todo mundo dá 
contra. O que nós quatro... se a gente tá a favor, todo mundo vai. A 
gente virou uma referência. Apesar que, às vezes, na hora de xingar 
alguma coisa, de falar alguma coisa, sou eu que falo. A referência é 
nós quatro, mas na hora de atingir um atinge mais a mim: Ah, foi o 
Giovani que falou isso. Foi o Giovani que falou aquilo. Mas agora o 

                                                           
36 Há alguns anos, Rudinei foi para São Paulo. Os demais se afastaram muito da Banda porque estão 
trabalhando, dado a idade de cada um deles, como também ao boom econômico da região.  
37 Faz referência a um dos encontros que tiveram comigo. 
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Rodrigo tá puxando um pouco mais também a responsabilidades pro 
lado dele, tirando moncado os açoites que carrego.  

 
 
 
 

A liderança jovem é, aparentemente, aceita e reconhecida pelos adultos que 

reclamam da existência de pais muito omissos com os jovens. Dizem que os filhos 

aparecem para dançar na banda sem o apoio e sem a motivação e presença dos pais. Os 

adultos dizem, ainda, que já tentaram levar alguns pais às reuniões, mas nunca 

conseguiram, pois nem conhecem alguns deles.   

Nesse caso, o coleguismo entre os jovens serve de incentivo para  permanecerem 

na banda. Mas, como também já foi descrito, alguns já estão no mercado de trabalho, 

em empresas mineradoras. Há os que se converteram para outras Igrejas. O fenômeno 

da migração religiosa de dançantes que era raro há alguns anos, hoje, tornou-se 

experiência frequente.  

Os adultos ficam na tensão entre a saudade do estilo de autoridade de tempos 

atrás e a necessidade de repensar essa mesma autoridade em outro feitio, na 

contemporaneidade. Essa tensão é manifestada na fala da D. Maria Florêncio. 

 

 

Agora tem lugar assim também, Zezé, que antigamente os moços, a 
rapaziada, os pais só olhava pra eles e eles entendia. Hoje tão 
cantando  e a gente rebenta o olho lá e eles num tão nem aí. Tem de 
chegar perto e balança.” No tempo do Eurico, dentro Florêncio não 
podia nem entortar na fila. Tinha se sair tudo certinho.E só de olhar, 
como era com meus menino, eles já sentavam tudo direitinho. Não 
tinha esse problema de dar dor de cabeça, mas hoje isso já num tá 
mandano. Rapaz velho, rapaz aí de quinze, dezesseis, dezessete anos 
era só o pai olhar; era muito bem corrigido, era muito legal.  
 
 
 
 

Apesar desse desabafo, uns adultos apostam no sucesso da liderança juvenil que 

exerce autoridade sobre outros adultos, numa relação inversa à do passado. Aprovam-se 

as medidas tomadas pelos jovens, como anuncia Dona Maria Florêncio: “A Zezé te 

falou que o Rodrigo chamou a atenção do capitão. É, mas chamou a atenção direitinho! 

É que ele não falava nada, né, mas agora falou bonitinho!”  

 A obediência, em tempos passados, é interpretada pelos jovens como algo que 

foi mais facilmente conseguido, devido à carência coreográfica da banda. Exigia-se 
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menos criatividade e flexibilidade coreográfica, que levava a uma dança comportada e 

comedida, na opinião do Giovani: 

 

 

Igual antigamente não era, assim, com muita coreografia e nem nada. 
Eu creio que não era. Então... era mais fácil de poder acertar... alinhar. 
Agora...vários tipos de dança. Eu tenho os meus jeito de dançar, você 
tem seus jeitos; cada um tem um jeito. Então... um pouco fora vai 
ficar. Tem de existir um alinhamento senão... fica embolado e não... 
vai existir aquela parte bonita da dança que é a coreografia, tudo 
certinho. Sai um pouco fora, mas o alinhamento tem de ser mantido, 
pois isso já é uma tradição do Congado, Já no Moçambique dança 
tudo embolado.  

 

 

 

 Há uma visão, presente entre os jovens da banda, de que a liberdade coreográfica 

exige disciplina e cuidados, que remetem à nossa concepção de sensibilidade na estética 

da dança.  O momento suscitou outros caminhos de discussão como o ensaio e a 

reunião, a que D. Zezé passa a fazer referências:  

 

Aí que precisava de ensaio... Mas esses dois capitão, coitados. Eles tão 
derrubados mesmo; tão derrubados mesmo. Na reunião não (ajudaria a 
conhecer a tradição), porque na reunião tá tradano de... é... Como que 
eu falo? Na reunião... Uma reunião mensal, né? Que tem que ter. Mas 
num ensaio... os capitão é... cantar músicas passadas,  música antiga... 
Passar pra eles. Não tem isso. Não tem. Tá faltando (ensaio). Agora, 
tem uma época que não dá mesmo pra ter ensaio, porque a gente tem 
viagem todo domingo. Então vai ensaiar que hora? Mesmo, eles não 
gostam muito de reunir pra ensaiar também não. Não gostam mesmo! 
Essa turma pra reunião e pra ensaio, pra ensaio e reuniam eles não 
gostam. 
 
 
 
 

Pela história oral, os adultos antigos deixam transparecer uma saudade do 

passado, uma sensação de que as práticas da banda pioraram, para, em seguida e, com 

frequência, mostrarem-se satisfeitos e animados com o processo que os dançantes novos 

estão desenvolvendo.  

Dentro do Congado ocorrem, naturalmente, os conflitos comuns aos grupos 

sociais em que as gerações novas se apropriam das atividades dos adultos com uma 
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dinâmica ora reprovada ora apoiada pelos mais velhos. Nesse sentido, as declarações 

são inevitavelmente contraditórias, uma vez que o fiel da balança não permanece em 

equilíbrio nas práticas humanas. Os mais jovens da banda sentem inseguranças e vivem 

o conflito de terem de fazer um chão e pisarem a terra do Congado com um jeito 

próprio, sem certezas prontas dos possíveis resultados. Está certo que essa situação não 

é específica do Congado, mas, para eles, é específica dentro da singularidade que estão 

vivendo, na construção da corporeidade deles.   

Pelas relações educativas, constroem relações culturais, na linguagem do corpo. 

Pelos questionários das atuais crianças da BDRSE, por exemplo, pode-se observar que 

os adultos constituem sua principal referência de aprendizagem. Elas admitem que 

aprendem com todas as pessoas acima de sua idade, menos entre si. Assim, dentre 07 

crianças, apenas 01 afirmou que aprende a ser congadeira com outra criança. 

Contrariando esse dado, fomos informados de que ‘brincam de Congado’ durante a 

semana, no terreiro da Casa da Banda. 

 A realidade do adulto é tomada como referencial de aprendizagem pelos 

adolescentes e jovens. De onze adolescentes, dezessete afirmaram que aprenderam a ser 

congadeiros com os adultos. E, dentre 08 jovens, cinco alegaram o mesmo. Por sua vez 

os adultos só admitem que aprenderam a ser congadeiros com outros adultos ou 

sozinhos. Quase sempre, seguidos dos jovens, disputaram pela hierarquia em suas 

declarações, tanto nas entrevistas quanto nos questionários, apesar de se declararem 

democráticos. Muitos, por exemplo, defendem a ideia de que o estatuto da BDRSE 

(ANEXO J) e o da Federação Mineira do Congado ainda são muito rígidos e 

engrossam a fileira daqueles que, dentro da própria Federação, defendem e aceitam que 

alguns de seus artigos têm de ser mudados. Porém, os jovens defendem a ideia de que o 

regimento da BDRSE tem de mudar no seu caráter normativo, pelo rigor e censura que 

ainda aplica. Não estão interessados, todavia, em mudar as estruturas mais definitivas da 

banda, principalmente, as que lhes favorecem o exercício da liderança interna.  

 Para eles, tem de permanecer o impedimento de as mulheres serem dançantes na 

banda. Alegam que “os passos de mulher são diferentes dos passos dos homens.” Dizem 

que “mulher não aguenta dançar e tocar instrumentos, são fracas para cantar e dançar e 

impedem de a banda ser forte38. As bandas femininas têm caixas leves.” Essas 

declarações retomam o conflito de gêneros e a disputa pelo poder na dinâmica da banda. 

                                                           
38 Banda forte é aquela que tem “toque forte, cantoria em conjunto; instrumentos afinados; tudo em 
conjunto”,  afirma o sr. Raimundo Miguel.  
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 Na visão dos jovens, a diferença das bandas femininas está no “canto das 

músicas.” Isso equivale à forma de elas cantarem e ao tipo de composição musical. 

Apesar dessa declaração, observei que a composição musical de várias músicas usadas 

por bandas femininas são usadas pela BDRSE.  

 Os jovens alegaram, radicalmente, que “se entrar mulher, nós saímos da Banda”, 

enquanto algumas mulheres diziam que gostariam de dançar, se tivessem oportunidade. 

No entanto, dentre quinze mulheres, dez delas também endossam a ideia de que a banda 

tem de continuar masculina e não mista, alegando que é preciso manter a tradição. Essas 

declarações extrapolam os conflitos de gênero, pois se vinculam a memórias aprendidas, 

apreendidas e nas relações de tempo e espaço, não reelaboradas.  

 Mas, há um conflito entre as mulheres, pois umas aceitam a tradição e a 

educação recebida pela tradição; outras, não. Nessa tensão interna, evidenciam-se 

conflitos de poder,  próprios de sociedades hierárquicas. 

 Em um dos encontros com o grupo, durante pesquisa de campo, encontrei 

apenas um dançante que, dentre todas as pessoas presentes, era favorável à formação 

mista da banda, alegando que as mulheres traziam harmonia nos cantos de todas as 

bandas em que dançavam. Essa não foi a opinião da rainha, D. Zezé: 

 

 

 [...] na minha banda não dança. Eu não concordo com 
mulher dançano na minha banda. Acho que deve ser como 
antigamente. Não pode mudar não. Toda vida... ,não sei 
como era no tempo do sr. Florêncio, mulher já não 
dançava. Eu não concordo como autoridade que mulher 
entre para esta banda. Tem banda feminina. Tem banda 
mista. São da tradição. Eu acho que a banda só com 
homem, eu acho mais forte. Elas dançam bem, mas eles 
dançam melhor. Eu acho que eles têm mais jeito, mais 
ginga para dançar, para comandar. É isto que eu acho. 

 
 

 

 Depois dessa declaração da D. Zezé, pedi que expusesse mais sua  opinião, então 

ela disse: “Isto gera mais respeito na banda, pro pessoal de fora e pra quem tá assistino. 

Isso não tá acontecendo na minha banda. A rapaziada tomou a frente na banda.”  

 A atitude de Dona Zezé reflete a visão romântica do século XIX, que visa a 

defender e proteger a mulher, tida  como um ser frágil. Mas, a estrutura da banda é 

feminina, pois, apesar de não dançarem, ocupam postos de destaque e exercem poder 
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nos festejos, principalmente nos festivais de Congado, ajudando a festa-fé, cores, 

instrumentos e danças, até então marginais e marginalizados pelas autoridades 

instituídas, a se tornarem centro das atenções.  

 Os dançantes não festejam para as “artoridade”, barricadas no patamar superior 

da varanda da Prefeitura, ainda que elas pensem que as homenagens lhes sejam 

dirigidas. Os dançantes rezam a Nossa Senhora do Rosário e à santa Efigênia.  Estas, 

sim, estão protegendo o momento de existência-resistência-identidade de seus filhos, 

nos cortejos. Esse legado, transmitido pelos antepassados, está presente no corpo desde 

as Confrarias e Irmandades.  

 

 

3.9  As letras cantam e contam 

 

Porque eu não sei rezar. 
É que eu fiz esta canção 
Ó Mãe, aceite o meu canto                                                                                              
Como a minha oração39 
 
 
 
 

Muitos cantos antigos da banda continuam sendo usados. Outros desapareceram. 

Ocorreu um processo de desuso e esquecimento de termos africanos nas músicas do 

Congado, como, por exemplo, naquelas usadas para chamar a rainha, como nas palavras 

de  D. Maria Florêncio: 

 

 

Agora mudou um pouco, né! Agora fizeram uns cantos até bem 
aparecidos, assim... bonitos. Antão, assim, meu marido teve lá em 
Congonhas... teve uma festa onde tinha muitas Banda, muitas Banda 
de dança. Ninguém chamava as rainhas, porque antigamente as rainha 
entendia, né!  Os capitão num soube chamar a rainha. E meu marido 
chegou e chamou a rainha. E ela acompanhou ele. Mas foi  uma 
guerra; foi uma guerra, isso foi. Meu marido é... ele não era fácil. 
Quando ele bateu o apito, cantou e chamou, ela acompanhou. As outra 
Banda tudo chegou na rainha e ela não acompanhou; ela ficou lá... 
Rainha até importante! 

 

                                                           
 
39 Segundo Giovani, essa estrofe é de uma música dos sertanejos Gino e Geno. Foi usada por uma das 
Bandas que participaram do XXIV Festival de Congado de Conselheiro Lafaiete, em julho de 2003.  
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Os capitães antigos chamavam pelo canto, usando formas como: “Oh, rei, oh, 

rainha, é hora é hora. Oh, rei, oh, rainha, vamos simbora!” (D. Maria Florêncio). ‘Bater 

o apito’, cantar e chamar a rainha é tradição que o primeiro capitão da banda, Zé Rosa, 

sabia fazer, até recentemente, antes de falecer.  Contam que, em Vespasiano,  dentre 

muitas bandas, só ele soube fazer a rainha descer do altar. A luz estava apagada. 

“Quando ele chegou e cantou... a luz foi acesa. E aquilo foi uma coisa!” (D. Maria 

Florêncio).  

Assim como o canto serve para chamar, serve para uma banda derrubar a outra 

pelo pique40, na competição. D. Zezé acha que “as bandas concorrem muito entre si” e 

“não lembram que são rosário.” Os cantos servem para comunicar realidades diferentes 

ligadas às vivências dos congadeiros: pedido de licença, entrada numa casa, saudação à 

rainha e aos donos da casa; agradecimento às refeições, despedidas... Mostram a força 

de uma Banda sobre a outra e de um capitão sobre o outro. Há cantos que estão 

vinculados a segredos e forças mágico-religiosas que só alguns conhecem. 

Conhecer a tradição sempre foi expressão de honra, que dá direito à admiração e 

à  reverência. Ao mesmo tempo, provoca uma guerra, um desconforto, um mal estar 

naquelas bandas que ignoram rituais antigos. Os que conhecem a tradição “fazem 

bonito”. Os que não conhecem deixam um ponto falho. É o caso das embaixadas. Hoje, 

não há um só dançante da banda que tenha a memória das embaixadas. Quando 

apresentei composições em CD’s, produzidas pela Fundação do Banco Itaú, alguns 

jovens interessaram-se pelas letras e músicas de embaixadas e se animaram a usá-las. 

Os jovens reconstroem conhecimentos, compondo músicas, ora de forma 

coletiva, ora individualmente, como esta do Giovani:  

 

 

O rei mais a rainha me mandou cantar 
Ó viva! Santa Efigênia me mandou rezar 
Eu plantei um cravo, do cravo nasceu uma flor 
Ó Senhora do Rosário 
Eu vim vê a rainha fulor. 
O galo já cantou, 
Lá embaixo em Belém 
O sino já bateu  

                                                           
40 Pique é o canto de uma banda desafiando a outra, ora criticando a dança, ora a roupa, ora os capitães e 

dançantes. “Cantar o pique” é, portanto, desafiar outra banda, abrindo uma concorrência que visa derrubar 

outra banda. Segundo os congadeiros da BDRSE, eles não usam “cantar o pique” e, há muito, esse tipo de 

confronto tem deixado de ser praticado. 
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Jesus Cristo já ivem. 
Lovado seja o santíssimo sacramento do altar 
A virgem concebida sem pecado original.  

  

 

 

A letra tem palavras da tradição e, segundo Giovani, foi inspirada em uma festa. 

A festa é o território da reza-canto-dança, escola de aprendizagem dos congadeiros, 

expressão de vários sentimentos. E isso se dá nas ruas. 

Hoje se fala em tirar as crianças da rua para mandar às escolas. Com o Congado, 

parte da educação da criança, do jovem e do adulto se dá exatamente na rua, onde vivem 

a experiência do ensinar e do aprender recíproco, onde vivem a intensidade da fé-festa. 

O Congado é um tipo de escola que tira a criança de casa e a leva para a rua, onde ela se 

apropria de uma cultura vivenciada e sentida e que será construída e reconstruída. O 

Congado é escola de rua, aberta, dialogando com a vida, pelo canto-dança-festa, como 

se pode sentir na fala do Giovani:  

 

 

 Acho que fora das festas não tem muito jeito de aprender 
sobre o Congado, porque... igual aqui em Lafaiete, a 
maioria num gosta de ensinar, assim, para os mais novos. 
Igual... se eu for atrás de um capitão de outra banda, algum 
pode até  falar, que seja assim mais conhecido nosso. Mas 
outros não vão querer explicar nada sobre o Congado. Não 
gostam de passar pra frente, guardam pra si mesmo e... 
acabou. Deixa a tradição morrer pra lá.  

 

 

As festas têm um caráter educativo, dentro de seus momentos rituais 

celebrativos, onde se desvelam e se revelam especificidades do Congado, num sentido 

quase sigiloso, em linguagem gestual. Em outros momentos, que não seja aquele, como 

celeiro da aprendizagem, não faz sentido ensinar. Ensina-se e aprende-se à medida que a 

experiência é vivenciada. A tradição não morre, exatamente porque corpo e voz se 

articulam na festa e a articulam como momento privilegiado de aprender-apreender-

ansiar-ensinar. Apreender pela sensibilidade do corpo é seguir e reconstruir a tradição. 

Muitas tradições do Congado não precisam ser entendidas, mas vivenciadas no espanto, 

no mistério, no imaginado e não decifrado. Conhecer, pinçando todos os detalhes, 
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controlando racionalmente todas as partes do processo, possivelmente, seria a forma de 

desencantar aquilo que existe mais para ser sentido, incorporado e menos para ser 

tecnicamente desvelado. As tradições do Congado parecem estar inscritas numa lógica 

pouco usual em que a forma de um ritual se revela, mantendo-se velado, respeitado, 

admirado, não racionalmente explicado, por isso, encantado, como declara Giovani: 

 

 

Igual ao olhar, como a D. Maria tava falando: A gente sabe o que a 
gente vai fazer só de um olhar pro outro; entre nós quatro. A turma 
sabe isso também. É que assim... pra chamar atenção num é muito 
usado. Às vezes ainda é... a gente tá dançando...  tem um dançando 
fora, ou saiu um pouco da fila... só olho pra frente e olho pra pessoa, a 
pessoa já entendeu, já olha assim... e começa a dançar. Quando a 
gente vai fazer um tipo de dança que tá todo mundo alinhado, de 
costas pro outro... Só de eu fazer isso aqui41 o pessoal já sabe a hora 
de começar a dançar. Isso tudo sem ensaiar sem nada. No decorrer da 
festa, o pessoal já foi pegando o jeito do outro. 

 
 

 

A comunicação gestual é instrumento comumente usado nas relações educativas 

entre os congadeiros da BDRSE. “É... Vamos supor: a pessoa tá  dançando errado. Às 

vezes... Aliás, muitas vezes eu saio da fila e vou na pessoa pra falar. Mas muitas vezes 

assim... tá tendo alguma filmagem, alguma coisa e eu não tenho jeito de sair, só d’eu 

olhar, assim a pessoa mais ou menos já sabe” (Giovani). 

A dança do olhar é comunicação que busca corrigir e disfarçar os erros. Vigia-se 

a dança e, ao mesmo tempo, evita-se que os erros apareçam ao espectador. No início da 

pesquisa, ouvimos de D. Zezé que os jovens usavam óculos escuros para se 

comunicarem entre si. Giovani alega ser “de bobeira”, “por vaidade”. Certamente, 

ajudam na troca de olhares que buscam corrigir erros sem que o público veja. (FIG 04).  

 

                                                           
41 Faz um pequeno meneio de cabeça, como se fosse um movimento próprio da dança.  
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 FIG 04 – Desfile da banda em dia festivo.  
 Fonte do pesquisador. 

 

Afirma ainda que “no início, os colegas ficavam de marcação, mas que depois 

todo mundo apareceu usando.” Congadeiros de outras bandas, jovens e adultos, também 

usam óculos escuros na atualidade. Há, nessa realidade, um diálogo entre a tradição e a 

modernidade e a tentativa de conciliar o novo com o velho. Há uma interferência dos 

objetos modernos nos trajes tradicionais. Gomes e Pereira (2002) explicitam essa 

realidade ao afirmar que 

 

 

A cultura popular a que nos referimos se apoia num princípio 
em que interagem os anseios de preservação e de transformação. 
O segundo, relacionado à insurgência, é vivenciado pelas 
comunidades, a partir de um solo cultural conhecido de onde se 
aponta para outros solos que podem vir a ser estabelecidos. O 
aparente paradoxo é, na verdade, uma maneira dinâmica de 
afirmar que, para preservar, às vezes, é necessário mudar (p. 15). 
 
 
 
 

Criar novos solos é perder, em parte, a solidez do próprio solo conhecido, pisado 

e repisado, é viver uma tensão latente no interior do próprio grupo. Assim, há uma 

tensão entre as lideranças e os dançantes em seus descompassos, e deles todos com os 

olhares fiscalizadores e registradores da tecnologia. Vive-se, ainda, uma tensão que 
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busca conciliar o novo com o antigo: a tecnologia com a tradição. E é assim que, apesar 

da pressão da ideologia mercantil (que nos encanta a todos pela sedução dos 

modismos), os jovens da BDRSE não abrem mão de tradições do Congado, cujas raízes 

estão vivificadas na pele, no sangue e na ginga da dança de fé. Conciliam, 

criativamente, o passado e o presente sem abdicar de nenhum deles, sem deixar que um 

exclua o outro, praticando os dois, como, por exemplo, pelo uso de óculos escuros que, 

de acordo com Giovani e o Rômulo, servem para a liderança das danças: 

  

 

  Às vezes, algum adulto tá fazendo errado, olho meio torto 
assim... em vez da pessoa só guardar pra ela, começa a 
esbravejar com a gente: - Ah, num tô fazendo nada errado! 
Aí a gente, dançando mesmo, dá uma meia lua, pra 
despistar, que aí, deu uma meia-lua, embola, ocê fala 
alguma coisa com a pessoa. Passa por volta de todos, 
dando uma meia-lua.  

 
 

 

O jogo de dissimulação-despiste não deixa transparecer ocorrências de conflitos 

entre os congadeiros. É preciso evitar que os de fora percebam o que não está 

funcionando bem dentro da ingoma42. Atrapalharia o sentido da festa e do festejar. 

Exerce-se um poder na brincadeira da meia-lua, que normalmente é revestida de uma 

simbologia religiosa43. Essas habilidades demonstram a capacidade criativa encontrada 

                                                           

42 [...] “Ngoma é a palavra praticamente universal nas línguas bantu para “tambor”.  No Brasil, a ngoma 
era um tipo de tambor (em meados deste século geralmente chamado de “tambu” ) utilizado para 
acompanhar as danças associadas aos jongos feitos durante as horas de lazer. Johann Emmanuel Pohl em 
seu relato de sua viagem no Rio de Janeiro, para Juiz de Fora, em 1817, descreve uma “noma”; era um 
tambor feito de um “tronco de árvore escavado”. De fato, em kimbundu ngoma denota um tambor “feito 
de cumprido pau oco”. Por extensão, a palavra tem também o significado de “som produzido pelo tanger 
do tambor” . E, daí, “sinal de alarme”. Nos jongos cantados na década de 1960 em partes do interior do 
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, “angoma” significa “dança” – evidentemente pela estreita 
ligação entre o tambor e a dança que segue o seu ritmo. Os escravos que utilizavam a frase “ngoma vem” 
para avisar seus parceiros de que o senhor ou o feitor estava chegando podiam estar evocando todos esses 
significados; estavam dando o sinal de alarme, avisando que era hora de “dançar” (trabalhar em ritmo 
acelerado), e talvez gozando da pessoa que detinha autoridade sobre eles, contrastando sua voz estentórea 
(que marcava o ritmo da “dança”) com sua pessoa, que não passava de um “pau oco” – da mesma forma 
que em outros jongos os cativos satirizavam o senhor comparando-o à “embaúba”,  árvore cuja madeira 
não prestava para nada (“Tanto pau no mato/ embaúva coroné”) (SLENES. s/d, p. 62-63).     

43 Fazer uma meia-lua nas encruzilhadas por onde a banda passa, ou atravessar as encruzilhadas de costas 
é um ritual no Congado, que se reveste de sentido mágico-religioso. É a forma encontrada para se 
proteger contra qualquer mandinga, mal-querer e mau olhado de outras bandas ou de quem quer que seja.   
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pelos jovens, como relações pedagógicas de aprendizagem/ensino, mas também como 

forma de controle e poder, construídas como relações educativas entre os congadeiros 

no interior da banda, pelo corpo-dança e pela voz-canto e sua linguagem. 

A linguagem nos cantos é interpretada como expressão do sagrado; crença que 

pudemos verificar na BDRSE. Ainda hoje, em algumas bandas de Congado, encontram-

se cantos com vocábulos afros, como, por exemplo, tanazambê, caxinganguelê, bamba 

zambê44. Os devotos consideram que essas palavras podem dar mais “força” ao canto, 

na medida em que remetem à linguagem de seus ancestrais. Há mesmo uma disputa 

entre os devotos para saber quem conhece tais palavras. Elas se tornam um elemento 

distintivo do poder de certos devotos, tanto quanto o latim invocado em certas orações 

ou mesmo nos cantos do Congado e de outras manifestações da cultura popular. A 

secularização sofrida pela cultura popular desde o século XVIII, em Minas Gerais,  não 

foi suficiente para dessacralizar a letra dos cantos no Congado. A esse respeito, 

presenciamos uma discussão sobre o canto e seu sentido com a Dona Maria Florêncio:   

 

 

Hoje lá no céu tem uma luz 
É a luz do Divino Espírito Santo. 
 
 
 
Já chamei a atenção: “é uma luz”. O Zé Rosa, fala lua, viu? Presta a 
atenção, se é ou se não é! Mas é uma luz. Hoje lá no céu tem uma luz. 
É a luz do Divino Espírito Santo. Eu chego perto (nas festas)  e falo: é 
luz! Mas num respeita, né, Zezé. Fala lua! Alguma coisa a gente fala 
(com os adultos), né! Mas outros mais velho fica assim agitado, 
nervoso. Antigamente... chegava perto e falava. Mas hoje em dia tem 
uns...  Zé Chica e Zé Rosa é meio..., né?! Uns adultos não aceitam... 
acham que eles é que tão certo. Às vezes tá fazeno errado, mas tá 
entendeno que tá errado não, achano que tá certo.  
Agora, quando vai levantá a bandeira canta: Quando a marcha, quando 
odora, que meus soldados tão querendo marchá. O Zé Rosa, costuma 
canta isso errado. Eles fala: “argumenta os instrumentos pra bandeira 
levantá” Mas quando a marcha for dobrada, meus soldados tão 
querendo marchá. É quando dobrá a marcha que o  (...) dá aqueles 
treis pulos, né! O Zé Rosa canta isso um pouquinho diferente. Já  é do 
tempo do meu marido: “Argumenta os instrumentos, pra nossa 
bandeira levantá”. 

 

                                                           
44 Esses vocábulos foram extraídos de Ivo Silvério da Rocha Canta Vissungos. Congado Mineiro 1: 
Documentos sonoros brasileiros, acervo cachuera. Coleção Itaú Cultural; Faixa 1; CD, 1997. 
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Esse diálogo da Dona Maria Florêncio com Dona Zezé configura mais uma vez 

a centralidade do poder feminino dentro da banda, nos comentários sobre a letra da 

música. Giovani busca reconstruir a tradição e seu sentido, se expressando assim:  

 

 

Acho que, na realidade, antigamente eles cantava bem embolado. A 
gente custava pra pegar. Então assim... fazendo mudanças dentro da 
própria música, pra não perder as coisas antigas, a gente unia os fatos 
assim: Eu afinei meus instrumentos, foi pra essa bandeira levantada. 
Que outros tipos de palavra, num tava incaxando. Até a questão da lua 
também. Igual: Hoje lá no céu, tem uma lua. Soa melhor. Que se for 
outro: Hoje lá no céu, tem uma luz! Fica meio esquisito. Fica meio 
forçado. A gente acha melhor, acha melhor não. Acha: deve ser lua, 
porque luz num tá incaxando. Aí, às vezes, muitas coisas é questão 
nossa mesmo. Pra ficar mas fácil de cantar. Melhora a cadência . 
 
 
 
 

Os dançantes usam meios práticos e funcionais para alterar a letra dos cantos e 

isso basta. A discussão vira momento de aprendizagem mútua entre jovens e adultos. 

Mais uma vez D. Maria Florêncio, simbolizando uma ancestralidade, fala ao grupo: 

 

Pode dizer que a luz... tem uma estrela no céu que é a última que 
apaga. Nota pro cê vê. As esfera tudo apaga. E tem uma que é a última 
que apaga. Essa é que é a luz. Essa palavra luz é a do Divino Espírito 
Santo. Cê presta bem atenção, cês olha quando a lua estiver bem 
clara... Cês chega assim de madrugada, cês olha pro cês vê, só  vê uma 
estrela. A estrela Dalva que eles fala, né! Essa é que é a luz do Divino 
Espírito Santo. 
 
 
 

Manda a tradição do Congado que, ao chegar à casa do festeiro, a banda 

visitante deve entrar de costas45, no portão. Em festividades assistidas em Contagem, foi 

possível verificar que poucas bandas conhecem e mantêm essa tradição. 

                                                           
45 Segundo D. Maria Florêncio, quem está conduzindo a bandeira entra de frente na casa do festeiro, mas 
os dançantes da Guarda  entram de costas, simbolizando a condução do rei e da rainha até o mastro, como 
forma de devoção aos santos das bandeiras levantadas no mastro. Na saída, dá-se o mesmo. Nas igrejas, a 
entrada e a saída já são feitas de frente, “porque já está na casa de Deus”.  D. Zezé diz que também se 
trata de uma expressão que simboliza a humildade de quem “tem nariz em pé”, altaneiro, presunçoso da 
própria imagem, mas, sim reconhecendo que a autoridade é do dono da casa e dos santos erguidos nas 
bandeiras dos mastros.
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Segundo Dona Zezé, dançantes antigos da BDRSE conheciam muitas tradições 

e, na atualidade, seus integrantes ainda mantêm várias delas, apesar de os mais jovens 

estarem pouco familiarizados com elas e as conhecerem superficialmente. Em relação a 

esse conhecimento, Giovani confessa: “Acho que ainda tenho de aprender muita coisa, 

com os mais velhos e... Com os mais velhos e com... no decorrer das festas, a gente 

observando as outras Guardas, a gente já vai aprendendo bastante coisa: cantos, como 

que se tem que se comportar...” 

A consciência que busca saber “como que se tem de comportar” vale também 

para os instrumentos, segundo o sr. Zé Rosa: “Uma pancada  só (fora do ritmo)  numa 

caixa, atrapaia tudo, desvia tudo.”  Os instrumentos que existiram na banda e os que 

ainda são usados pelos dançantes fazem a composição da ingoma. Os mais antigos 

recordam da viola que parou de ser tocada. Falam da bandeira que ia à frente e ao meio 

da ingoma; falam da viola de um lado, tocada por um guia e de outro (não se recordam 

que instrumento era) tocado por outro guia.  

A recordação de Dona Maria Florêncio ajuda a recompor a ideia da organização 

da banda e de seus instrumentos:  “E a viola sumiu. Tinha a viola. Eles andavam com a 

viola na frente. A guia de primeiro... a guia não é igual é agora. Era com a viola. Tinha 

uma viola... Agora é que me esqueço o que é que era do outro lado. E era uma viola. E 

tinha uma viola.” 

O corpo do congadeiro se envolve com os instrumentos numa relação educativa. 

O corpo busca harmonia com o instrumento. Para isso, criam-se  processos auto-

organizativos (FIORENTIN, 2009). E durante tais processos se dão as relações 

educativas: canto-vozes-danças-corpos dançantes e acerto dos instrumentos. Era o que o 

sr. Florêncio desejava na década de 1950:  

 

 
[...] se dessem toques fora, aí ele chamava atenção. Igual uma aula não 
é .... se batessem, se dessem uma pancada errada na caixa, ele 
chamava atenção, não é, compadre Zé, o pandeiro tinha de ser 
diritinho, tudo bonitinho. Então eles aprendia... (D. Maria Florêncio) 
[...] Uma caixa fora, tira as outra.... Lá da rua a gente escuta que uma 
caixa tá fora. Quem tá dentro do Congado não escuta, mas quem tá 
fora...quem tá fora vê a caixa que tá fora das otra. Se uma sair fora 
complica a do centro, uma maior aquela que é a marcadeira  
(Raimundo Miguel).  
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Essa lição ficou na memória dos que continuam grudando instrumentos ao 

corpo, sabendo que se pode aprender com eles a dar ritmo novo à vida. O passado 

mostrou que essa relação do corpo com os instrumentos fazia sentir a vida e que deve 

ser mantida no presente. As relações com os instrumentos e as relações intersubjetivas, 

aqui, estão construindo corporeidade.   

Aprende-se com o ouvido, que sente se a marcadeira46 está sendo seguida ou 

não.  É dessa forma que os instrumentos educam. É, dessa forma, que o Congado é uma 

dança de fé com instrumentos, numa forma especial de rezar a Deus, “desde 

antigamente”,  conforme pude ouvir, por exemplo, na fala do sr. José Andrade 

Florêncio, que agora mora em São Paulo: 

 

Dizem que há muitos séculos pra trás, na época da escravidão, quando 
surgiram na época dos romanos, na época de Cristo, tinha aquele 
pessoal que louvava muito a Deus de maneira totalmente diferente, 
né! Então, a banda na real, é... foi na época que quando, quando na 
época depois dos escravo, né! Então os escravo não tinha muita 
autonomia pra fazer qualquer tipo de festa, né, então eles agradeciam 
a Deus por muitas coisa. Eles iam louvando a Deus, louvando na 
maneira deles, com os instrumento musicais. São lembranças que daí 
vem surgindo a banda. São uma maneira deles louvar a Deus.  

 

 

O congadeiro sabe que os instrumentos ensinam uma forma de rezar 

corporizada. Assim, estão revestidos de um sentido religioso tão importante e 

expressivo como eram no tempo de Cristo, como ainda expressa José Andrade 

Florêncio:  

 

 

Então vem aquelas pessoa mais antiga, aquele mais veterano que não 
sabia ler muito Bíblia, como se diz, como se fala né. Então na época 
que eles começou ...eles sabia como ia louvando a Deus com 
instrumento musical como faz os índios. Pode ver, tem muitos dados 
que os índios vai louvando os deuses deles naquela forma de dança. É 
assim que vem surgindo a banda de Congado, louvando a Deus dessa 
forma. E tem muitos crentes que condenam. Falam que é macumbaria, 
isso e aquilo outro. Não, não. Isto na realidade, isso aí é...  na época de 

                                                           
46 As principais caixas da marujada são: a dobradeira, a repicadeira e as “de centro”, no caso, as 
marcadeiras. Além delas, a BDRSE usa reco-reco e pandeiro.  
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Cristo, no sofrimento de Cristo, houve muito essas coisas como 
exemplo.  Na época de Cristo teve rei, teve rainha. Mesmo quando 
Jesus foi reconhecido como rei pelos romanos. Eles louvavam a Deus 
com instrumentos musicais, com tambores. Comparada à Banda eles 
louvavam a Deus com cânticos celestiais. São ídolos celestiais do 
reino de Deus.    

 

 

Quem está no Congado quer mostrar que louvar a Deus com instrumentos é 

legítimo, como o foi a existência de rei e rainha já no tempo de Cristo. O Congado 

originou-se da forma de rezar com instrumentos e cânticos, sendo isso o suficiente para 

não ser confundido com macumba pelos católicos e evangélicos.  

 

 

3.10 Reuniões e registros escritos  

 

Dentre sete crianças que responderam ao questionário, três disseram que as 

reuniões (APÊNDICE A, B e C) são o momento mais importante para a educação. Para 

quatro, são os momentos das orações. Dos onze adolescentes, sete afirmam serem as 

reuniões e três indicam a oração (APÊNDICE C). Dentre oito jovens, dois apontam as 

reuniões e seis, a oração. Dentre catorze adultos, dez apontam a reunião e cinco, a 

oração. Na visão da maioria dos adultos, as reuniões constituem o momento mais 

importante para a educação de todos. Mas é fácil identificar contradições e 

ambiguidades nas afirmações.  

A festa (APÊNDICES A e B)  só foi apontada por um ou outro como momento 

educativo mais importante. Apenas os jovens afirmaram que o momento da oração era o 

mais educativo para eles. Talvez, por serem repreendidos nas reuniões, ou porque a 

dança para eles é a forma de o corpo rezar. A maioria não apontou que reza e se educa 

através do corpo que dança e da voz que canta nas festas, talvez para evitar alguma 

censura do pesquisador e de opiniões de outrem.  

Apesar de a maioria dizer que as reuniões constituem o momento mais 

importante para sua educação, efetivamente, os dançantes pouco se reúnem e, quando o 

fazem, é em caráter de emergência para não serem impedidos de viajar ou de realizar 

uma festa. E ainda: quando fazem reuniões, a frequência é baixa, principalmente dos 

jovens.  
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Os poucos registros escritos que consegui mostram que, no passado, a banda 

fazia mais reuniões do que atualmente. Mas os dançantes sempre tiveram dificuldade de 

registrarem por escrito suas atividades e essa tendência continua a mesma, apesar de 

atualmente os recursos para isso serem maiores e mais fáceis. Como já descrevi, 

segundo D. Maria Florêncio, existia um livro da banda feito por um dançante chamado 

Gentileza. Mas, os poucos registros que consegui coletar mostram que, realmente, não 

registravam por escrito as vivências dos dançantes da banda e nem do Congado local. 

Pelo menos não localizei documentos com esses registros, apenas atas com dados 

formais.    

Dentre os documentos analisados, a única lista (ANEXO C)  em que aparece o 

nome de muitas pessoas é a do Livro de Registro dos Sócios, (ANEXO B) exigida pelo 

Poder Público, feita aos 17 de maio de 1967 e para a aquisição da Certidão de Registro 

da banda (ANEXO G). As demais listas mostram uma pequena presença como rotina de 

reuniões da banda (ANEXOS D, E, F, K, L, M, N).  Mas, graças a essa mobilização dos 

dançantes foi possível garantir, também, a compra de um imóvel para a construção da 

sede da banda (ANEXOS H, I).  

Pelas entrevistas, foi possível constatar que a banda sempre teve dificuldades 

para se reunir. Durante dois anos acompanhando os dançantes, observei que pelo menos 

60% dos adolescentes e jovens não vão às reuniões por causa das reprimendas, 

correções e cobranças, o que nem sempre é desejado. Sobre isso D. Zezé tem a seguinte 

opinião:  

 

 

Toda atenção tem de ser chamada na reunião, mas eu falo lá na hora: 
não pode fazer isso. Eu não posso deixá. Já teve festa de nós chegá na 
porta da casa do capitão, do festero e o meu capitão chegou cantano 
outra coisa. Tem cantar a música, pedino licença, né? Chegano na casa 
de festa, tem cantá. Quando vai descê do ônibus, tem de cantá, o 
Divino, o Bendito. Então tem as música e tudo. Então fico de olho; de 
ouvido em pé; de olho mesmo. Se saiu fora, eu corro lá e falo. Só que 
agora já tem o Giovani, o Rodrigo. Mais o Giovani, né, D. Maria?! 
Que tá mais... Qualquer reclamação é o Giovani, é o Giovani...   
 

 
 
 As reuniões atuais têm um perfil de educação não-formal. Normalmente, o 

dançante não é repreendido nas festividades, mas sabe que isso se dará na primeira 

reunião. Mesmo assim, parte do grupo comparece, pois, apesar de terem caráter 
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repressivo, são momentos de celebração e de encontro com os colegas. Todavia, nos 

últimos meses desta pesquisa, os adultos estavam reclamando da dificuldade para 

conseguirem se reunir. Identifiquei conflitos e ciúmes, rejeições a alguns comandos e 

dispersão de alguns jovens por causa dos horários de trabalho, mas, sobretudo, uma 

atitude quase declarada de perda de vínculos, ou de desligamento do grupo.  

 

 

3.11  Corporeidade e sensibilidade estética  

 

 A existência de elementos estéticos na experiência de fé do devoto no Congado é 

analisada por Pereira e Gomes (2002) para quem: 

 

 

 Embora seja devoto antes de tudo – porque representa a 
experiência de fé –, o indivíduo só o será plenamente se 
cumprir as funções rituais mediante um bom desempenho 
dramático. Ou seja, a prática religiosa adquire maior 
amplitude se o devoto representa a experiência de fé com a 
vestimenta, o canto e a dança adequados. Nesse ponto, ele 
exercita o seu potencial artístico, contribuindo com sua 
performance para a configuração de uma estética permeada 
de idéias, sensações, imagens e sons (p. 70). 

 

 

 A experiência estética do dançante na BDRSE é mediada por adereços, símbolos 

e signos vivenciados pelas cores, sons, imagens e sensações como extensão de seu 

corpo e expressão de sua visão de mundo. Pelo que vive na reza, faz ampliar esse 

conceito de estética que se desdobra em estética da sensibilidade, diante da qual o 

devoto se rende e se põe a dançar, a cantar, a tocar os instrumentos. Pereira e Gomes 

(2002, p. 76) se referem a essa experiência da sensibilidade em relação a outras 

dimensões que ela ganha: 

   

A multiplicidade do Congado é um aspecto que o artista-devoto 
utiliza para dialogar com diferentes suportes, valendo-se das 
contradições que esse diálogo acende para delinear os contornos de 
sua identidade. Ou seja, o artista-devoto trabalha no limite entre a 
sustentação do sagrado como modelo de vida e a sua abertura como 
objeto de fruição estética. Quanto mais se revela devoto tanto mais se 
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fortalece a sensibilidade das pessoas que vivenciam a habilidade da 
criação, apesar das limitações socioeconômicas que as afetam. Por 
isso, a estética do Congado representa um valor que funciona como 
recurso de mediação nas relações dos devotos com os demais grupos 
sociais. De outro modo, quando os devotos se autodenominam 
“pretinhos do Rosário”ou “filhos de Zambi” estão radicalizando sua 
opção por uma tradição cujo sentido inclui, também, a perspectiva de 
transigir com a modernidade. 

 

 

 São esses elementos-alimentos educativos-vivenciais: roupas, cores, palavras, 

sons, danças, refeições comuns, rezas e coreografias profundamente semióticos. Eles 

interagem na interdicursivamente, sustentando um jeito de receber, expor, sentir e 

compreender o mundo. Modo de ser que é, sim, um ‘transigir com a modernidade’. São 

esses ingredientes que encontrei no estudo da BDRSE e que pretendo apresentar, a 

partir do método da fotoelicitação.  

 Ao aplicar esse método, eu parto do princípio de que quem observa uma 

vivência apenas a interpreta, mas quem as protagoniza podem atribuir sentidos únicos às 

suas experiências. Usei o método da fotoelicitação com o esforço de registrar o que eles 

dizem sobre aquilo que vivenciam na banda. Para isso, recorri a fotos dos dançantes. 

 

A fotoelicitação é um método simples de compreender, mas bem mais 
difícil de utilizar. Envolve o uso de fotografias para evocar 
comentários, memória e discussão no decorrer de uma entrevista 
semiestruturada. Exemplos específicos de relações sociais ou forma 
cultural retratadas nas fotografias podem se tornar a base para uma 
discussão de generalidades e abstrações mais abrangentes; 
reciprocamente, memórias vagas podem ganhar foco e acuidade, 
desencadeando um fluxo de detalhe. (BANKS, 2009, p. 89).  

 

 Pode se tratar de um método simples quando utilizado para fotografias, se 

comparado ao seu uso para filmes e televisão, uma vez que as fotos revelam uma 

realidade fixa. Todavia, nada fica simples, na medida em que há, inevitavelmente, 

intromissões de quem pesquisa, na medida em que elabora os registros escritos,  

 
 
[...] A fotoelicitação, a partir da fenomenologia pode ser um meio de 
se conseguir que o entrevistado explicite o sentido dos registros do 
cotidiano. Ainda assim, como é o pesquisador quem sistematiza a 
explicitação, o resultado obtido ainda será condicionado ao 
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significado atribuído pelo pesquisador ao que o pesquisado tentou 
explicitar sobre suas vivências (BANKS, 2009, p. 90).  
 

 
 

  É impossível garantir a neutralidade plena no campo da explicitação, pois nela se 

manifesta, também, a interpretação, por mais que se busque deixar que o fenômeno fale 

por si mesmo. Nesse sentido, a corporeidade do pesquisador se permeia da corporeidade 

do pesquisado e vice-versa.  

 É preciso considerar a fotoelicitação como meio de resgate da memória e 

ressignificação do presente dos atores pesquisados, uma vez que, via de regra,  as fotos 

os remetem a memórias do passado e os sentidos construídos no passado são 

reelaborados e atualizados no presente. Esse processo é também o da construção da 

cultura e da recriação da tradição.  

O antropólogo norteamericano Clifford Geertz (1979), que defendeu um 

conceito semiótico de cultura na linha de Max Weber, diz:  

 

 
Quando vista como um conjunto de mecanismos simbólicos para 
controle do comportamento, fontes de informação extra somáticas, a 
cultura fornece o vínculo entre o que os homens são intrinsecamente 
capazes de se tornar e o que eles realmente se tornam um por um (p. 
64). [...] E isto se dá pelo ethos de um povo, definido pelo “tom, o 
caráter e a qualidade de sua vida, seu estilo moral e estético e sua 
disposição”, é a atitude subjacente em relação a ele mesmo e ao seu 
mundo que a vida reflete. (p.143).  
 
 
 

Gohn (2001) amplia a discussão e diz que “estudar a cultura é estudar o código 

de símbolos compartilhados pelos membros de um grupo onde essa cultura se 

manifesta” (p. 28-29). Foi isso que pretendi ao aplicar o método da fotoelicitação. 

Dez pessoas contribuíram na pesquisa para a aplicação do método. As fotos 

foram mantidas, no corpo do texto, junto à entrevista. As estruturas de frase também 

foram mantidas de acordo com a expressão oral dos dançantes. Os léxicos que fogem às 

regras gramaticais foram marcados em itálico.  

 As respostas dos membros da banda foram agrupadas e os dados foram 

analisados na sequência das perguntas. Os respondentes foram cinco mulheres e cinco 

homens.   
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3.12 Fotoelicitação  

Rubens (Rubinho) 

“Vejo nesta foto a amizade e a união com o outro congadeiro (Maxwell). A alegria dos 

dois.” (Rubinho) 

 Atualmente, o Rubens tem 16 anos. A amizade e união a que o Rubens se 

refere pode nos remeter a várias questões tratadas até aqui tais como as relações 

educativas, a intersubjetividade, a aprendizagem, a alegria das festas. Esses vínculos 

éticos e estéticos contribuem para a construção da corporeidade entre as crianças.  

 

                            Figura 05 – Crianças dançantes da banda.  
                            Arquivo da BRDSE.  
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IMACULADA 

“Escolhi esta foto porque conheço Dona Zezé há muito tempo. Pessoa mais velha, 

dedicada ao Congado. Está com a gente sempre. Vejo o falecido, senhor Marciano que 

dava muitas explicações boa pra gente. Falava regras a seguir (para a gente seguir). 

Gostava das coisas corretas.” 

 Essa descrição nos remete, dentre outras situações, ao papel da Dona Zezé 

como rainha e antiga conhecida da Imaculada. Como, também, às relações de poder 

simbolizadas na figura do senhor Marciano que teve grande influência sobre a banda 

dado as suas relações políticas com autoridades na cidade e sua importância para muitos 

dançantes, desde que ele registrou a banda em cartório, em 1976.  

 É possível ver na foto a presença de um grupo que se destaca como hierarquia 

na dinâmica da banda e de suas relações com outros dançantes, pois o rei e a senhora de 

branco não são membros da banda.  

 Aqui é possível retomar questões como intersubjetividade e relações 

hierarquizadas de poder das bandas entre si. Apesar de o senhor Marciano ter se tornado 

um ícone, aceito por uns e rejeitado por outros, ele simboliza um poder que se 

relacionou com a banda mais em nível político, pois trabalhou na prefeitura municipal 

por vários anos e defendeu os interesses dela, junto ao prefeito. Os demais são 

dançantes e seus aportes e símbolos como coroa e  terço, colares, capa e roupas 

mostram que eles estão numa dimensão mais cultural do que política, ligados a 

memórias e tradições que só eles vivenciam. 

 

 

  Figura 06 – Encontro de autoridades vinculadas à banda.  
  Arquivo da BDRSE.  
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GIOVANI 

1ª foto – Federação dos congadeiros  

“Escolhi esta foto por causa da época da Federação dos Congados. Existia mais união 

entre BH (Belo Horizonte) e região. Extinguiram a Federação e criaram o CETTRO – 

Centro de Tradições Regionais... (não lembro). O Dr. Manoel, que é um Templário 

entrou e teve uma dispersão dos congadeiros. Ele não entende nada de Congado e não 

puxou pelo Congado.” 

 Nesta primeira foto, o Giovani se mostra indignado pelo fato de o Dr. Manoel, 

um templário, assumir a diretoria da Federação dos Congadeiros47 e por extingui-la. A 

construção do discurso do Giovani demonstra consciência cidadã de quem sabe que o 

Congado perdeu com isso, porque, ao assumir a direção, o Dr. Manoel provocou uma 

“dispersão dos congadeiros”.  

 

 

        Figura 07 – Sede da Federação dos Congados – Belo Horizonte - MG 
        Arquivo da BDRSE.  
 

2ª. Foto – Imagem de Nossa Senhora do Rosário 

“Escolhi esta foto, porque ela (imagem) ficava na sede da Federação. Acho que a sede 

foi penhorada, um negócio assim. Alguém está com ela, ou no museu. É a santa de 

                                                           
47 Assisti à posse do Dr. Manoel em Belo Horizonte, quando acompanhava a banda em várias viagens. 
Essa é a razão de eu compreender, facilmente, a que o Giovani se refere. De fato, tratou-se de um 
processo com visíveis manipulações por parte do Dr. Manoel, um advogado templário.  
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devoção de todos os congadeiros, prova viva da Federação. E esta santa é esculpida em 

madeira.” 

 Esse discurso do Giovani tem caráter emotivo. Contempla o tema da razão 

sensível, discutida por Mafesolli, já tratada neste trabalho. A “prova viva da Federação” 

sumiu e a Federação foi desmantelada. Essa é uma memória de protesto, com de 

sentimento de prejuízo da identidade e tradição do Congado. O fato de a imagem ser 

esculpida em madeira tem um valor, cuja singularidade é difícil de avaliar. Portanto, a 

escolha da foto simboliza uma frustração, uma denúncia e um protesto.  

 

 

              Figura 08 – Nossa Senhora do Rosário – Belo Horizonte  - MG 
                       Arquivo da BDRSE.  
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ÉRICO 

1ª. Foto 

“Tem as meninas maiores. Vejo alegria no pessoal tocando o Congado. A organização 

da banda. Roupas bem acentuadas no corpo.”  

O Érico mapeia uma visão panorâmica na visada da foto. Reconhece as meninas que 

hoje já são jovens, reconhece a alegria e a organização do desfile, como também a 

estética das roupas. Por estar na banda por apenas seis meses, conforme me disse, 

expressa sua percepção sobre a beleza do cortejo. Essa experiência vai ao encontro do 

que Mafesolli chama de razão sensível, aquela que foge ao controle da racionalidade 

cartesiana.  

 

 

                    Figura 09 -   BDRSE no Festival de Congado – Conselheiro Lafaiete  - MG 
        Arquivo do pesquisador.  

 

2ª. foto 

“Vejo o pessoal descendo o morro muito forte, tocando caixas, cantando. Sinto emoção 

grande. Só a gente tando lá pra saber a emoção que sente. Às vezes, a emoção da gente 

é muito forte que dá vontade de chorar. Mesmo quem tá de fora sente emoção. Muitas 

pessoas acompanhando...” 
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 Parece que o Érico quer evidenciar o misto de sacrifício e prazer dos atores 

devotos ao descer o morro, tocando as caixas. O colorido das roupas e a assistência 

parecem provocar emoções positivas nele. É possível confirmar nesta foto a 

centralidade do poder feminino na banda. A adolescente, que denominam bandeireira, 

está no centro e à frente do grupo, sob a guarda de bandeira, a senhora Maria Efigênia 

Florêncio.  

 

 

                          Figura 10 – Cortejo da BDRSE. 
              Arquivo da BDRSE.  
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LUZIA 

“Esta foto tem minha mãe e meu tio. Tem também a família do França (na verdade, é 

Francis), da Bélgica, no aniversário do sr. Tião. A foto é importante porque tem a minha 

mãe e meu tio de São Paulo, em visita.”  

 

 

  Figura 11 – Encontro com visitantes no aniversário do Sr. Tião. 
           Arquivo da BDRSE.  

  

 

 A Luzia está no plano da frente, junto ao Francis, ex-religioso da Congregação 

os Padres do Trabalho. A memória familiar coletiva (HALBWACHS, 1925) é evocada 

por ela, assim como o vínculo afetivo.  

 A presença de uma família belga e da rainha da banda, vice-rainha do Congado 

mineiro, no aniversário de um congadeiro, dá status, notoriedade e destaque social a 

cada um dos componentes do quadro. A cena se aproxima das descrições sobre a busca 

de honra social de negros nas irmandades e no quadro das sociedades hierárquicas na 

América portuguesa, a partir da lógica da limpeza de sangue.  
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MARIA EFIGÊNIA  

“Escolhi a foto porque tem meu pai e meu tio Tarcili que gostava de Congado e o sr.  

Ivo, o falecido Nativo que adorava Congado e o Zé Rosa e todos os congadeiros 

antigos. Isso me traz uma emoção muito forte. Tio Tarcili gostava  tanto de Congado, 

mas ficou doente. Gostava de levar a bandeira. Meu pai não queria deixar ele ir. Mas, 

ele levantou cambaleando e foi a última vez que ele carregou a bandeira. 

 Quando começam a tocar, a cantar o Marujo e o Bendito, eu sinto emoção 

muito grande. Vejo a presença dos meus pais e da família (falecidos). E muitos acham 

que sou macumbeira.  

 Vou ser filha do Rosário de Maria até morrer. Aqui, em Lafaiete, não fazem 

caso do Congado. Fora, eles aplaudem o Congado. Quando canto o Bendito com o sr. 

Carlos, o Giovani e o Rodrigo é que canto mais forte e pulo mais forte.” 

 

 

    Figura 12 – Dançantes antigos da banda.  
             Arquivo da BDRSE.  

 

 A leitura feita pela senhora Maria Efigênia e o discurso dela podem nos 

reportar a várias análises. Já, no início, fica claro a memória afetiva e o forte vínculo 

familiar dela com o pai, com o tio e os dançantes já falecidos. A marca da saudade de 

quem já faleceu fica muito evidenciada, o que é traduzido por ela, através da palavra 

emoção.  
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 A memória familiar (HALBWACHS, 1925) permite à senhora Maria Efigênia 

sentir a presença da família, através do canto “Bendito louvado seja” e confirma, através 

da frase, “Vou ser filha do Rosário até morrer”, a capacidade dessa memória de 

preservar e recriar a tradição e a fé, mediada pela força da emoção e dos vínculos 

familiares.     

 O sentimento de emoção permeia todo o discurso dela e fica ainda mais 

evidenciado quando ela rememora o tio carregando a bandeira pela última vez, quando 

ainda estava doente, indo ao cortejo, a contragosto do pai.   

 A frustração pela falta de reconhecimento do valor do Congado em 

Conselheiro Lafaiete é recompensada pela receptividade e pelos aplausos recebidos em 

outras cidades.  E o ciclo do discurso dela se fecha com força emotiva ao declarar que 

pula ao cantar o Bendito com o Giovani e o Rodrigo, apesar de saber que é interpretada 

como macumbeira por algumas pessoas.  

Mais uma vez, é possível perceber o poder feminino no centro do poder da banda.  

 Todavia, quem carrega a bandeira, na foto, é o tio dela, “o tio Tarcili”. É 

possível, então, que o lugar social que as mulheres ocupam  hoje, na BDRSE, tenha sido 

conquistado dentro de um processo lento. Na foto, não se nota a presença de mulheres, 

nem nas bordas do cortejo.   

 As relações hierárquicas continuam existindo na banda, herança das sociedades 

hierárquicas construídas na América portuguesa, mas hoje, dentro do jargão 

empresarial, de forma mais flexível, o que pode ser interpretado como mais negociadas, 

mesmo que sob conflitos de gênero.   

 Percebi que a Maria Efigênia se emocionou à medida que falava das 

lembranças que a foto lhe trazia. Talvez, o mérito da fotoelicitação esteja na capacidade 

de ela desencadear processos emotivos e de gerar declarações espontâneas e verdadeiras 

nas pessoas. Com isso, os respondentes traduzem a realidade que vivenciam de forma 

mais fidedigna, pela sua interpretação e não, unicamente, pela interpretação dos 

pesquisadores.  
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MARILDA 

“Esta foto mexeu comigo, porque ela tem o meu irmão (Waldecir Florêncio) que 

gostava muito de Congado. No dia de festa, ele podia beber, mas ia atrás. Chamava o 

pessoal. Às vezes, o pessoal demorava pra reunir e ele ia atrás. No sábado, ele avisava 

que tinha Congado no domingo e tinha muita fé em Santa Efigênia.”   

 No final de vida, Waldecir, que faleceu relativamente novo, estava alcóolatra. 

A família o ajudou muito. Possivelmente, a Marilda queira dizer que precisou da mesma 

fé que ele devotava a Santa Efigênia para conseguir ajudá-lo na condição em que se 

encontrava. O catolicismo negro, citado nas minhas reflexões nos dois primeiros 

capítulos pode ser verificado nesse discurso. Fica a conclusão de que as raízes da 

catequese carmelita foram, deveras, decisivas para essa devoção a Santa Efigênia 

perpassar tantos séculos e se difundir por tantas regiões como se pode ver até hoje. A 

BDRSE confirma essa devoção.   

  

 

                  Figura 13 – Waldecir com o reco-reco.  
                         Arquivo da BDRSE.  
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MICHELE 

“Vejo na foto o Giovani, o Lelei (Wanderlei), o Rodrigo... o tio Waldecir. Esta foto faz 

lembrar as cantigas e as danças.”  

 A Michele é uma adolescente. É bandeireira, aquela que carrega a bandeira 

principal na frente do cortejo. A função de bandeirista não é fixa e nem consiste numa 

obrigação rígida, marca própria da educação não-formal.  

 Ela destaca o Giovani e o Wanderley, mas também seu tio, falecido, Waldecir. 

Pelo fato de o discurso dela ter sido pequeno, ficou difícil perceber a intenção e a 

interpretação que ela faz do quadro fotográfico. Todavia, a referência ao tio Waldecir 

deixa entrever a força da memória familiar, sobretudo no que se refere ao vínculo com a 

ancestralidade, com os falecidos. Talvez pela saudade, talvez pelo fato de o tio ter dado 

muito trabalho à família e, talvez ainda, pelo fato de ela ter se modelado em alguns 

comportamentos dele e tê-lo tido como ponto de referência para ser ou não imitado. De 

qualquer forma, a lembrança constrói uma memória na percepção dela.  

 

 

        Figura 14 – Adolescentes e jovens da banda  
        Arquivo da BDRSE.  
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FRANCIELE 

“Ai, meu Deus do céu que vergonha! Porque conheço os meninos. O jeito deles e a 

empolgação de tocar... a alegria. Estão alegres e satisfeitos. Sou bandeireira. (Franciele, 

também, carrega a bandeira nos cortejos).” 

Inicialmente, a Franciele disse que não sabia o que ia dizer. Com o incentivo de alguns 

adultos que continuaram a olhar as fotos e a comentar sobre o que identificavam nelas, a 

Franciele construiu repertório e construiu um discurso pequeno.  

 Mesmo congelando os movimentos, a foto permite que o observador desenhe 

cenários, a partir do que ele visualiza. Assim, a Franciele interpretou que os jovens 

dançantes demonstram satisfação, empolgação e alegria.  

 Esses sentimentos da Franciele são confirmados por todos os congadeiros com 

quem conversei, ao dizerem não sentir cansaço, no dia seguinte a um desfile, devido à 

alegria de terem dançado.  

 

 

     Figura 15 – Jovens da banda com Giovani no primeiro plano.  
              Arquivo da BDRSE.  
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3.13 Entrevista e análise dos dados 

 

 Conforme já anunciado, a entrevista foi realizada com nove pessoas.  As 

respostas foram mantidas em bloco. Para a pergunta “Qual é a importância da BDRSE 

na sua vida?” foi respondido:  

 

- Tem muitas coisas, religião [...] (Imaculada). 
- Tá junto com ela. Ver o pessoal dançar. Alegria grande ver pessoas 
antigas. Parece que elas estão ali no meio delas (Dico).  
- Importância de fé e devoção por uma promessa feita por meus pais. 
Então é um comprometimento que vou carregar por toda vida (Érico). 
- Que com a banda nós convivemos com a fé e a união de todos  
(Giovani). 
- A união. Ela me ajuda. Tudo que preciso e necessito, ela me ajuda 
(Michele). 
- Vejo a importância da paz e alegria, da inspiração. Dá ânimo na 
gente pro dia seguinte. Só deixo a banda, se ela acabar. Volto da festa 
com o corpo leve, a mente leve (Franciele).  
- Tem uma importância muito grande, porque me lembro dos meus 
antepassado: meu pai, meus irmãos, meus tios, várias outras pessoas 
que participavam e que já se foram (Maria Efigênia). 
- Muita fé e união com as pessoa. A gente se vê sempre (Luzia). 
- É uma importância que eu nem tenho como descrever (Marilda).  

 
 

 A Banda Dançante do Rosário de Santa Efigênia é, basicamente, composta pela 

família Florêncio e tem grande importância para seus membros, porque foi assumida, 

em 1952, pelo senhor José Florêncio, como promessa.  

 Segundo o senhor Raimundo Felipe, dançante mais antigo da banda, ela já 

existia há pelo menos 20 anos, antes de o senhor Florêncio assumi-la, como já 

descrevemos no segundo capítulo.  

 A importância da banda está vivificada nas palavras como, “alegria, dança, fé, 

união, memória dos antepassados, paz, inspiração, promessa”, ditas  acima pelos 

entrevistados.  

 Vale ressaltar que, dentre eles, 06 são jovens e 03 são adultos, mas os dizeres 

são basicamente os mesmos, apesar da diferença de idade entre eles, o que pode 

significar que eles têm uma identidade bem delineada.   
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 Para a pergunta “Em sua opinião, por que a banda continua existindo?” foram 

dadas as seguintes respostas:  

 

- Por causa da religião do pessoal. Da entidade que não deixa cair. É 
uma celebridade (Imaculada). 
- Porque tem muita gente que não deixa ela acabar. A sogra pede para 
não deixar ela acabar (Dico).  
- Por fé e determinação de Dona Maria Florêncio, matriarca da 
guarda. (Érico)  
- Porque sempre tem pessoas que acaba entrando no congado só pra 
ter uma experiência maior. Mas, quando elas percebem, estas pessoas 
já está lá, levando a sério o congado, e por isso continua existindo 
(Giovani). 
- A fé que a tia Luzia tem com ela. Se dependesse dos outros, a Banda 
já tinha acabado. Quem leva mais a sério é a tia Luzia e o Rodrigo 
(Michele). 
- Porque é uma dança popular. Muitas pessoas gostam. É difícil ver 
preconceitos entre elas, tanto de fora, quanto de dentro. Quem tá 
dançando tem plateia pra ver (Franciele). 
- Eu acho que a banda continua existindo é pelo esforço do nosso 
povo congadeiros e pela fé que a gente tem e pela nossa união (Maria 
Efigênia). 
- Devido os antepassados que brotaram a raiz e a gente tá 
continuando. Ela não acaba. As mulheres ajuda, quando sai: pega 
água, compra alguma coisa, porque o congadeiro não pode sair 
(Luzia).  
- Porque todo trabalho é feito com muita dedicação, amor e carinho 
(Marilda).  

 
 

Lúcia Santaella (1990) se refere a matrizes da linguagem. A matriz sonora é a 

primeiricidade que está ligada à experiência sensível imediata da qualidade, ou das 

impressões imediatas da qualidade, captadas como sentimento ou sugestão.   

 

O sentimento como qualidade é, portanto, aquilo que dá sabor, tom, 
matiz à nossa consciência imediata, mas é também paradoxalmente 
justo aquilo que se oculta ao nosso pensamento, porque para pensar 
precisamos nos deslocar no tempo, deslocamento que nos coloca fora 
do sentimento mesmo que tentamos capturar. A qualidade da 
consciência, na sua imediaticidade, é tão tenra que não podemos 
sequer tocá-la sem estragá-la (p. 43).  
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 Nesse nível de linguagem aparecem os ícones que são signos cujos objetos não 

passam de sugestões, imaginação. São sintaxes, combinações que provocam apenas 

sentimentos de qualidade. É o que ocorre nos discursos dos dançantes, nas respostas 

dadas a essa pergunta. A fé, o poder, a memória coletiva dos antepassados, a dedicação 

são signos, sentimentos, impressões que constituem a linguagem da primeiricidade. Por 

extensão, estão na ordem das ideias e, graças a elas, a corporeidade dos dançantes vai se 

formando pelos conceitos, pelas concepções, relações educativas, construindo uma 

totalidade intersubjetiva e, nos seus limites, constituem seu Weltanschaunng. A 

experiência sensível e imediata, abdução para Peirce, são signos de realidades abstratas, 

vinculadas de forma dialética à experiência do concreto.  

 Assim, as razões apresentadas pelos dançantes para a continuidade da banda 

são signos como a fé e o poder de atuação das mulheres que estão no centro das 

decisões, sobremaneira a matriarca, Dona Maria Florêncio, que [...] “pede para não 

deixar ela acabar.” A construção desse discurso torna-se expressiva, uma vez que Dona 

Maria Florêncio hoje já não anda e nem fala mais, devido a recentes derrames, No 

entanto, ela continua tendo um poder real para esse dançante. Ele relatou, na 

informalidade, que o senhor Florêncio foi mais do que um sogro, representando para ele 

a figura de pai. No entanto, ele evoca a figura de Dona Maria Florêncio, evidenciando 

que o poder dos homens é simbólico no grupo, bem ao contrário do que parece, de 

imediato.  

 Outra razão para os dançantes manterem a banda é a memória dos 

antepassados. Foram os “[...] antepassados que brotaram a raiz [...]” que perpetua pela 

união e pela performance das danças que agradam a plateia, como pela dedicação direta 

de algumas mulheres. Essas razões já tinham sido apontadas durante a fotoelicitação.   

 Ao serem indagados sobre “O que chama mais a sua atenção na banda?”, os 

entrevistados responderam:  

 

- A bandeira, pela santa protetora (Imaculada). 
- O rei e a rainha conga. A presença deles e a bandeira de Santa 
Efigênia.  Sem elas a banda não pode sair (Dico).  
- O sincronismo que existe entre os componentes, porque tem 
situações que são inventadas de momento e todos pegam facilmente.  
- A dança e a cantiga da banda (Érico).  
- As cantigas. Umas são mais alegres, outras meio tristes (Michele). 
O dançantes, os toques, as dança, a bandeira (Giovani).  
- É quando aqueles meninos bem pequeno começam a tocar os seus 
pandeiros e dançar e cantar, sem nem mesmo saber a música direito, 
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mas a gente sente a alegria deles. E as roupas coloridas e o balanço 
das fitas (Marilda).  
- Quando a gente está em festa, comemorando com a bandeira e os 
andores com os enfeites. Tudo alegre, tudo perfeito. Cada grupo tem a 
sua imagem que se torna a bandeira. É a fé que a gente tem a ela. 
Consegue graça e tem muito respeito por ela (Franciele).  
- Por onde passa, é aplaudida (Maria Efigênia).  

 
 
 

 Já, essas respostas se adequam à segunda matriz semiótica, segundo Santaella 

(1990), na medida que caracterizam o índice, a forma. Esse é o nível da secundidade, da 

matriz visual. Está ligada ao existente, ao concreto, ao factual. É o momento do teste e 

da hipótese, na esfera das comparações.  

 

 

Antes de penetrarmos no devir incessante do pensamento como 
representação interpretativa do mundo, que fique claro que nossas 
reações à realidade, interações vivas e físicas com a materialidade das 
coisas e do outro, já se constituem em respostas sígnicas ao mundo, 
marcas materiais perceptíveis em maior ou menor grau que nosso 
existir histórico e social, circunstancial e singular vai deixando como 
pegadas, rastros de nossa existência.  
Agir, reagir, interagir e fazer são modos marcantes, concretos e 
materiais de dizer o mundo, interação dialógica, ao nível de ação, do 
homem com sua historicidade (p. 50).  
 
 
 
 

 Esse fenômeno se confirma nas declarações como: bandeira, roupas coloridas, 

fitas, danças e sincronismos materializados nos gestos das danças, pandeiros e 

dançantes pequenos, dentre outras matrizes visuais.   

 Já para a pergunta “O que chama mais a sua atenção na banda, quando ela 

participa de festas?” os entrevistados disseram:  

 

- Os congados. As outras bandas. Os meninos mais novos que estão 
vindo agora, começando, sabe como é... dançam bastante (Marilda).  
- Quando a guarda manda ofício. E o ofício que chega para dançarem 
fora de Lafaiete. Emoção danada pra dançar (Dico).  
- Os olhares das pessoas, os elogios (Michele). 
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- A participação de outras pessoas de fora, com o interesse delas em 
perguntar de onde nós somos. Isto é uma das coisas que podemos 
dizer que estas pessoas gostaram do Congado (Franciele).  
- O povo que recebe a gente. Os de fora tratam super bem as danças. 
Umas bandas dançam mais diferente do que outras (Luzia).  
- A dança (Érico) 
- O que me chama mais atenção são as danças, as cantigas e a fé que o 
nosso povo tem com Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário.  E 
quando a bandeira passa, as pessoas aproxima pra louvar  (Maria 
Efigênia).  
- A gente com o grupo pra fora. Muita satisfação, muita alegria. Não 
gosto de perder os encontros. Sinto triste, quando não fui. Nos 
próximos, faço o possível de estar presente (Givani).  
- É os aplausos e a alegria e satisfação de todos (Imaculada). 

 
 
 
 Para os dançantes, o que chama mais atenção na banda está ligado à  expectativa 

da festa. E o fenômeno não está circunscrito no seu interior, mas na dimensão 

relacional, interativa, intersubjetiva que a festa é capaz de criar. Por isso, eles se 

remetem à estética da festa,  referindo-se aos ofícios enviados, ou recebidos. A festa e 

os desfiles, os olhares e os elogios da plateia, a expectativa do sucesso no desempenho 

dramático das danças e dos cantos, a  aproximação com o público e os aplausos fazem 

parte da vivência do grupo e, se não implicam em mobilidade social, implicam na 

mobilização das pessoas que, no conjunto das ações e reações constroem a 

corporeidade. Em meio a uma complexidade de fenômenos vivenciados pela banda, este 

também é fenômeno que ocorre não como momento exclusivo, mas como realidade que 

se constrói para além da soma dos fenômenos, aparecendo como realidade singular. No 

conjunto das ações e reações dos dançantes, vai se formando um conjunto de relações 

educativas e, no interior delas, vai se constituindo uma corporeidade, que, 

dialeticamente, condiciona a continuidade e renovação dessas mesmas ações.  

 Para a pergunta  “Em sua opinião, qual é o significado da banda na vida dos 

demais congadeiros?” eles se expressaram da seguinte maneira:   

 

 

- Acredito que a Santa Efigênia tem muita importância para os 
congadeiros, mas precisa de fé (Luzia).  
- Coisa que tem muita coisa a ver. A banda do Sr. Florêncio é a mais 
antiga. E tem muita inveja, porque ela é muito boa. As outras tentam 
imitar (Dico).  
- Pra uns, um divertimento, pra outros, fé (Giovani).  
- Alegria de dançar e louvar a Santa Efigênia (Érico).  
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- Eles devem sentir o mesmo que eu sinto: emoção. No Congado, a 
gente esquece os problemas da vida. Sente mais emoção e alegria nos 
passeios (Franciele).  
- Acho que os outros ficam felizes, dançam com prazer e vontade. As 
pessoas comentam com a gente e a gente também comenta entre nós 
(Michele). 
- Na minha opinião o significado da banda na vida dos demais 
congadeiros é que cada um tem sua história (Imaculada). 
- Quando eles estão satisfeitos de estar ali, comemorando as 
festividades do Congado (Marilda).  
- O significado é de alegria e amor a Santa Efigênia (Maria Efigênia). 

 

 

 Ao imaginarem o que a banda representa para os outros membros dela, os 

dançantes fazem uma análise de natureza emotiva: alegria, amor, satisfação, felicidade, 

prazer, vontade, comentários que as pessoas fazem sobre as danças, comentários que 

eles próprios fazem sobre a performance deles nas danças, o louvor a Santa Efigênia, a 

inveja que outros sentem da banda por ser “muito boa” e a tentativa de terceiros em 

imitá-la, são aspectos pelos quais a banda tem significado para a história individual e do 

grupo.  

 No primeiro capítulo, descrevi como Boschi, Scarano e Bastide deixam 

entrever que muitos negros demonstravam vontade e orgulho de pertencer a uma 

Irmandade. Essas declarações dos respondentes sinalizam para uma vontade 

semelhante, qual seja, a de pertencer à banda, sabendo do prestígio que decorre desse 

lugar social. Essa questão está na ordem da posição social, das honras advindas desta 

posição e, em certo sentido, de uma mobilidade social, que, se não decorre de prestígio 

econômico, se garante pelo orgulho vindo do senso de pertencer a um grupo, ainda que 

sem reconhecimento social, mesmo que, quase sempre, na condição de invisibilidade 

social. 

 Perguntei, também, a cada uma das pessoas entrevistadas: “Para você a banda 

influencia a vida da cidade?”  

 

- Aqui não influencia muito, não. Fora daqui, em outras cidades, sim. 
Em BH influencia. As pessoas pensam que é coisa de macumba 
(Maria Efigênia). 
- Influi para o prefeito que arruma tudo. Se ele não der valor pra 
guarda... Ele tem o direito e o dever de atender o cidadão (Dico).  
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- Era para ter uma influência, devido Lafaiete ser conhecida 
principalmente pelo Congado, mas não acho que influencia muito 
(Giovani).  
- Sim, arrumando o transporte, porque, quando saímos de Conselheiro 
Lafaiete, sempre tem alguém que pergunta de onde vem a banda 
(Michele).   
- Acho que sim. Quando a gente dança, chega muitas crianças, 
pedindo pra dançar. São crianças de fora. Em BH, as pessoas ficam 
doidas com a banda. Umas pedem pra tocar o pandeiro, uma caixa, 
tocar os instrumentos (Franciele).  
- Influencia, sim, porque as pessoas comentam sobre as danças 
(Marilda). 
- Sim, influencia. Porque todo ano tem o festival de congada da cidade 
e fora as outras festa que muitos promove. Porque cada banda tem um 
padroeiro (Luzia). 
- Influencia. Na cidade tem os desfiles. Todo mundo vai pra ver o 
Congado tocar. As pessoas fazem a sua festa (Imaculada).  
- Sim, através de eventos (Erico).  

 
 

 A consciência dos congadeiros de que a banda vive na invisibilidade social na 

cidade de Conselheiro Lafaiete é seguida da convicção de que  ela exerce influências 

por suas práticas de fé e devoção a Santa Efigênia. O fato de que “cada banda tem um 

padroeiro” gera sentimento de importância social.   

 Segundo os dançantes, a influência da banda é de ordem também política, na 

medida em que ela exerce uma autoridade capaz de garantir o transporte para as viagens 

e um determinado poder que persuade o prefeito “que arruma tudo”.  

 Além disso, apesar de pouco valorizada dentro da cidade, ela se destaca nos 

Festivais de Congado e se sente valorizada, quando crianças se aproximam do grupo e 

querem tocar os instrumentos  e quando pessoas “ficam doidas com a banda”, querendo 

saber “de onde a banda vem”.  

 Esta influência se inscreve também na ordem social, na medida em que 

possibilita ao grupo atuar em espaços e esferas sociais, assegurando uma mobilidade 

que ultrapassa os limites dos papéis sociais que normalmente eles exercem.  

 Por fim, diante da pergunta “Conhece alguma histórica interessante sobre a 

banda? Qual? Comente”, cada um dos entrevistados pode evocar memórias e foram 

dadas as seguintes respostas.  

 

- Sei o que minha mãe conta do tempo que ela sofreu quando as irmãs 
eram doentes e que a banda foi levantada por promessa (Marilda). 
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- Fiquei sabendo que o escravo veio da escravidão, pelos escravos. A 
novela Escrava Isaura mostrou como os escravos sofriam (Dico). 
- Não uma história, um fato. Tivemos um dançante com problemas 
particulares e ficou afastado por um bom tempo. E, numa festa 
recente, ele acompanhou a banda de perto, mas sempre na dele. De 
repente, ele não aguentou e entrou pra dançar sem farda, passou a mão 
em uma caixa e dançou o resto da festa (Giovani).  
- Não (Michele).  
- Hum! São muitos casos da banda, quando começou. Sei que as 
pessoas contam casos, mas não lembro (Franciele).  
- Não conheço. Estou com menos de um ano na Banda (Érico).  
- Antigamente, quando as coisas eram mais rígidas só os homens que 
tocavam. Agora as mulheres tocam. Acho que está mais liberal (Maria 
Efigênia).  
- Estávamos em um festival, em Conselheiro Lafaiete, no Bairro São 
João, quando chegou uma senhora, pedindo para levarmos a bandeira 
de Santa Efigênia para o seu marido que estava doente. Chegando lá 
ele ficol tão emocionado que até chorol (Imaculada).  

 
 

 Essas declarações trazem à tona a força da memória coletiva pela qual a 

tradição é preservada e recriada no grupo, por suas relações intersubjetivas.  

 Em todas as respostas dadas nessa entrevista é possível identificar a existência 

de processos auto-organizativos  (ASSMANN, 1995) vivenciados pela banda em 

momentos mais particulares ou gerais, conflitantes ou harmoniosos.  

 A fotoelicitação possibilitou visualizar alguns aspectos básicos a partir dos 

quais é construída a corporeidade da banda, sobremaneira, pelo fato de os dançantes 

devotos que participaram dela poderem expressar a percepção que eles têm acerca de 

sua própria corporeidade nos cortejos de rua.  

 Essa seção contribuiu para a explicitação do Weltanschaunng dos atores da 

banda por eles próprios, na medida em que falaram as suas percepções sobre si mesmos, 

os outros dançantes e a BDRSE.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As lógicas construídas no Império português nos Trópicos, a partir de relações 

hierárquicas de poder, a concepção de monarquia corporativa e de mobilidade social 

deixaram marcas no Congado do Brasil e de Minas Gerais.  

 Isso implica dizer que essas relações e características estão presentes na 

dinâmica e nos processos auto-organizativos do Congado e, por sua vez, foram 

construídas, sobretudo, através das Irmandades, criadas por negros, pardos, ou brancos, 

ou de forma mista, onde se abrigaram e se promoveram. 

 A partir desse contexto, torna-se mais fácil compreender como as bandas, ternos, 

cortes ou guardas de Congado foram estruturadas, chegando até nós, conforme se deu 

com a BDRSE.  

 O legado deixado pela tradição sempre reelaborada dentro do Congado também 

possibilita compreender como a corporeidade e as relações educativas vem sendo 

construídas dentro da banda desde o momento em que a família Florêncio assumiu a 

coordenação dela.   

 Assim, uma das “descobertas” mais expressivas acerca dessas relações foi a 

constatação de que as mulheres da BDRSE sempre estiveram no centro das decisões do 

grupo, ocupando lugares de destaque.  

 O fato de elas serem impedidas de dançar, de acordo com as tradições do grupo, 

possibilitou que algumas delas ficassem “liberadas” para ficar no centro das decisões da 

banda e outras desempenhassem o papel mais do que simbólico de rainhas, guarda de 

damas e bandeireiras. Além dessas funções, que também atuassem na diretoria da 

banda, como se dá na atualidade.  

 Esses papéis subvertem, decididamente, as relações hierárquicas da BDRSE na 

medida em que algumas mulheres participam da hierarquia interna com um poder que, 

só simbolicamente, fica nas mãos dos homens. Portanto, ser impedidas de dançar 

possibilita que várias delas exerçam um grande poder que, à primeira vista, poderia ser 

interpretado como servilismo e submissão passiva, quando, na verdade, se delineia 

como controle direto da banda.   

 Outra aprendizagem significativa para mim foi o contato com uma nova linha de 

pesquisa historiográfica que me possibilitou repensar e reelaborar concepções sobre 
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escravidão e período colonial. Dei um novo rumo às minhas reflexões e análises sobre o 

Congado e a BDRSE a partir das contribuições que a professora Sílvia Brügger 

apresentou na qualificação.  

  Apesar dos desafios para conseguir apreender e assimilar as bases e os aspectos 

teóricos de uma linha historiográfica que não domino, ficou claro que os fundamentos 

dela me ajudaram a visualizar melhor os africanos e seus descendentes no seu papel de 

sujeitos históricos e não como meros objetos. Para tanto, os conceitos de relações 

hierárquicas de poder negociado e de monarquia corporativa, como de mobilidade 

social, memórias e tradições, por exemplo, deram contribuições essenciais para meu 

objeto de estudo. 

 O conceito sobre relações hierárquicas de poder como prática histórica presente 

nas sociedades modernas no ultramar foi essencial para deixar claro no trabalho que o 

modelo de relações hierárquicas da macroestrutura social, reproduziu-se em escalas 

menores, como nas Irmandades, nas estruturas do Congado no Brasil, em Minas Gerais 

e, por extensão, na BDRSE em toda a sua história até sua atualidade. Isso foi verificado 

através das memórias dos dançantes pelo que relataram nos questionários e nas 

entrevistas sobre suas tradições. A partir do conceito de relações hierárquicas foi 

possível perceber que a corporeidade e as relações educativas da banda se configuram 

dentro um contexto interno dela também marcado por relações hierárquicas e de um 

poder persistentemente negociado em meio a conflitos e tensões.  

 Penso que essas percepções podem contribuir para a continuidade do debate 

sobre corporeidade e relações educativas fora do contexto da educação formal escolar, 

sobremaneira, as percepções dos próprios dançantes da banda sobre sua corporeidade e 

relações educativas, pelas memórias e tradições, como se deu quando apliquei o método 

da fotoelicitação. 

 Meu trabalho ganhou mais vida, na medida em que os dançantes da banda se 

tornaram sujeitos da pesquisa, expondo sua percepção sobre a realidade vivida pela 

BDRSE, ainda que o grupo de amostragem da pesquisa não represente a expressão 

maior da experiência do grupo em sua totalidade.  

 Por fim, ainda que eu não tenha respondido ao problema de pesquisa em 

profundidade, testemunho que o trabalho me conduziu a algumas percepções com as 

quais eu não contava, como o poder exercido pelas mulheres dentro banda, já 

mencionado. Penso que, com isso, eu tenha dado contribuições à reflexão sobre relações 

educativas. Antes de tudo, a mim mesmo, pois, em algum momento da pesquisa, o 



128 
 

pesquisador precisa ser surpreendido com alguma descoberta, para que as contribuições 

se materializem.  

 Penso ainda que, se este trabalho suscitar em alguém o desejo de fazer novas 

perguntas e de garimpar novas respostas sobre corporeidade e relações educativas no 

Congado, ou em outras vivências de grupos sociais, ele estará dando continuidade à 

função maior da memória, qual seja, a de sentir, pensar e agir: bases para a nossa 

corporeidade e educação.    
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

 

PARTICIPAÇÃO NO CONGADO 

Questionário 01 

 

Público alvo – Crianças 

Total:  07 (100%) 

 

1) Você passou a ser congadeira(o):   Porque quis - 06 (85,72%);      

porque foi forçada(o) a participar  - 01  (14,28%)  

2) Você aprendeu a ser congadeira(o): Imitando os outros   -  01 (14,28%)  

Alguém ensinou você - 04  ( 57,14%);  as duas coisas anteriores – 02 (28,58%)  

      Se alguém ensinou você, foi: uma pessoa adulta  -  03 (42,85%)         

Uma outra criança - 01 ( 14,28%); os mais jovens - 01 (14,28%);  

não responderam – 02 (28,58%) 

3) Você faz as atividades do Congado:  sabendo o que está fazendo  -  04 (57,14%); 

Sem saber o que está fazendo  -  01 (14,28%); porque gosta de fazer  -  02 (28,58%) 

 

4)   Você é ensinada(o): a ser católica(o) - 07 (100%);  

        a praticar outra religião   - 00  (0,0%) 

5)  O que mais prende você ao Congado é: devoção  -  03 (42,85%);  

       a dança   -  02 (28,58%); a festa  -  02 (28,58%); os cantos – 00 (0,0%) 

6)  Dentro do Congado, você:  fala o que pensa das coisas  -  04 (57,14%); 

 não falaram as suas opiniões  -  03 (42,85%) 

7)   Você conversa sobre o Congado com outras crianças: sempre  -  05 (71,42%). às 

vezes  - 02 (28,58%);   

nunca conversa.  -  00 (0,0%) 

8)   O momento mais importante  para a sua educação dentro do Congado é:  
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  Nas festas de rua  -  00 (0,0%); nas reuniões   -  03 (42,85%); na oração  -        04 

(57,14%). Outras ocasiões.  Quais? Não foi citada nenhuma. 

 

APÊNDICE B 

Questionário  02     

Público alvo – Adolescentes 

Total – 11 (100%)      

                  

1)  Você se tornou congadeira(o):  porque quis – 10 (90,90%) 

porque foi forçada(o) a participar - 00  (0,0%); não sabe  -  01 (9,09%) 

2) Você aprendeu a ser congadeira(o): imitando os outros – 03 (27,27%)       

alguém ensinou você  - 06 (54,54%); as duas coisas anteriores  - 02 (18,18%) 

      Se alguém ensinou você, foi:  uma pessoa adulta  - 05 (45,45%) 

      um outro jovem  - 03 ( 27,27%); um criança  - 00 (0,0%) 

  

3)  Você faz as atividades do Congado:  

 sabendo o que está fazendo – 06 (54,54%) 

 sem saber o que está fazendo  - 00 (0,0%); porque gosta  - 05 (45,45%) 

4)  Você é ensinada(o): a ser católica(o)  - 10 (90,90%);  

       a praticar outra religião – 01(9,09%) 

5)  O que mais prende você ao Congado é: a devoção – 06 (54,54%);  

       a dança – 04 (36,36%); a festa  - 00  (0,0%); os cantos  -  01 (9,09%) 

6)  Dentro do Congado, você:  

      Expõe suas opiniões  - 06 (54,54%);  

      não expõe suas opiniões  - 05 (45,45%) 

 

7) Você conversa sobre o Congado com outros jovens: sempre – 03 (27,27%); 
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       às vezes  - 08 (72,72%); nunca conversa  - 00 (0,0%) 

8)   O momento mais importante  para a sua educação dentro do Congado é:  

nas festas de rua  - 01 (9,09%); nas reuniões  - 07 (63,63%); na oração  -  03 

(27,27%) 

   Outras ocasiões.  Quais? Não foi apresentada nenhuma outra ocasião.  

 

APÊNDICE C 

 

Questionário  03   

 

Público alvo - jovens     

Total:  08 (100%) 

                      

1)  Você se tornou congadeira(o):  porque quis  - 08 (100%) 

       porque foi forçada(o) a participar  - 00 (0,0%); não sabe – 00 (0,0%) 

2) Você aprendeu a ser congadeira(o): imitando os outros – 01 (12,50%)     

alguém ensinou você  - 03 (37,50%); as duas coisas anteriores – 04 (50,00%) 

      Se alguém ensinou você, foi: uma pessoa adulta – 06 (75,00%);  

      um outro jovem  -  02 (25,00%); uma criança  - 00 (0,0%) 

  

3)  Você faz as atividades do Congado: sabendo o que está fazendo  -  04 (50,00%); 

sem saber o que está fazendo  - 00 (0,0%) 

porque gosta  -  04 (50,00%) 

 

4)  Você é ensinada(o):  a ser católica(o)  -  08 (100%);  

       a praticar outra religião – 00 (0,0%) 

5)  O que mais prende você ao Congado é: a devoção – 06 (75,00%); 

        a dança – 02 (25,00%); a festa  - 00 (0,0%); os cantos – 00 (0,0%) 

6)  Dentro do Congado, você:  
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       Expõe suas opiniões  - 07 (87,50%) 

 Não expõe suas opiniões – 01 (12,50%) 

 Por quê?  Não responderam – 05 (62,50%); responderam  - 03 (37,50%) 

 

a) Porque a gente só comunica com os companheiros. 

b) Porque eu gosto de dar minhas opiniões pelo bem da Banda. 

c) Se nós ‘expomos’ nossas opiniões, estaremos ajudando para o crescimento de 

nossa Banda. 

 

7)   Você conversa sobre o Congado com outros jovens:  sempre – 05 (62,50%); às 

vezes  - 03 (37,50%); nunca conversa  - 00 (0,0%) 

 

8)   O momento mais importante  para a sua educação dentro do Congado é:  

   nas festas de rua  - 02 (25,00%); nas reuniões  - 02 (25,00%);  

   na oração – 04 (50,00%). 

 

APÊNDICE D 

 

Questionário  04   

 

Público alvo - adultos     

Total:  14 (100%) 

 

1.4.1 Dados pessoais/familiares 

 

1) Sexo: Masculino    -  09 ( 64,28%);  Feminino  - 05 (35,72%) 

 

2) Local de Nascimento 

     Conselheiro Lafaiete – 09 (64,28%); cidades do interior – 05 (35,72) 

 
3) Bairro onde mora:  São João - 13 (92,86%);  outros  -  01 (7,14%)  
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     Já morou em outro[s] bairro[s] ?  sim  -  03 ( periferia) (21,42%);    

     não -  09 (64,28%); não responderam  -  02 ( 14,28%) 

4) Mora em casa:  própria  - 12 (85,00%); alugada  - 00 (0,0%);  

cedida   -  02 (14,28%) 

5) Você: trabalha- 09( 64,28%); aposentados - 03 (21,42%); não responderam - 02 

(14,28%): estuda  - 02 (14,28%); não estuda  - 12 (85,00%) 

6) Estado civil: solteira/o  -  01 (7,14%); casada/o – 07 (50,00%); viúva/o  - 04 

(28,57%); divorciada/o – 01 (7,14%); separada/o  - 01 (7,14%);  

mora junto – 00 (0,0%) 

 

7)   Mora com?  pais  - 01 (7,14%);  irmãos  - 00 (0,0%); filhos  - 09 (64,28%) 

        todos juntos  - 04 (28,57%) 

8)   Tem filhos?  não – 01 (7,14%); sim – 13 (92,85%) 

  Quantas meninas?  - 26.   Quantos meninos?  -  30. 

9)   Se tem filho/s, quem cuida dele/s? O pai  - 03 (21,42%); a mãe  - 11 (78,57%);  a 

avó  - 00 (0,0%); o avô  - 00 (0,0%);  outros  -  00 (0,0%) 

 

10)  Renda familiar:  

 1 s/m  - 07 (50,00%); 2 a 5 s/m  - 04 (28,57%); 6 a 9 s/m  - 00 (0,0%);  

  mais de 10 s/m – 00  (0,0%); não responderam -  03 (21,42%) 

 

APÊNDICE E 

2  CONGADO E RELAÇÕES EDUCATIVAS 

11)   Há quanto tempo está no Congado?  

  Menos de 5 anos  -  00 (0,0%); entre 6 e 10 anos – 02 (14,28%)  

  entre 11 e 15 anos - 01 (7,14%); entre 16 e 30 anos -  03 (21,42%) 

  há mais de 30 anos  - 08 (57,14%); de vez enquando – 00 (0,0%) 

12)   Por que você gosta de participar do Congado?            
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  Festa  - 00 (0,0%); amizade  - 02 (14,28%); fé/devoção –13 (92,85%);  

  achar bonito – 00 (0,0%); danças/cânticos – 01 (14,7%);  

  outros – 01 (7,14%) 

13)  Os relacionamentos mais comuns dentro do Congado são:  

  De união –14 (100%); de desconfiança  - 00 (0,0%);  

  de inimizade – 00 (0,0%); outro(s) – 00 (0,0%). 

 

14)  As autoridades da Banda  Dançante do Rosário de Santa Efigênia são:  

 Democráticas – 03  (21,42%); autoritárias – 05 (35,71%); 

 não sei definir – 04 (28,57%); não sei o que é isso – 02 (14,28%)  

15)   Qual a sua função no Congado?  

  Capitão – 02 (14,28%); dançante  - 01 (7,14%);  rei/rainha – 01  (7,14%);   ajuda 

nas festas (cozinha/ornamentações, etc) – 04 (28,57%);  

outro(s)- 06 (42,85%) 

16)   Você já leu algum livro sobre o  Congado?     

        Sim  - 03 (21,42%); não – 11 (78,57%) 

17) Você acha que a escola deveria ensinar sobre o Congado?   

      Sim – 13 (92,85%); não – 00 (0,0%); a escola não sabe  - 01 (7,14%) 

 

2.1   Sobre as crianças  

 

18)   Na sua opinião as crianças tornam-se congadeiras:  

  porque querem – 14  (100%);  porque são forçadas a participar  -  00 (0,0) 

19)   As crianças aprendem a ser congadeiras: 

  imitando os outros – 03 (21,42%);  ou são ensinadas  - 11 (78,57%)  

       Se são ensinadas é por quem?  pelos mais velhos – 11 ( 78,57%)        

       uma criança ensina a outra  - 00  (0,0%);  pelos mais jovens  - 01 (7,14%) 

20)  As crianças no Congado fazem as atividades  

 Sabendo o que estão fazendo  - 10 ( 71,42%); 
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 sem saber o que estão fazendo  - 02 (14,28%);  

 não responderam  -  02 (14,28%) 

21)   As crianças no Congado são ensinadas para:  

        Serem católicas  - 13 (92,85%); praticarem outra religião  - 00 (0,0%) 

        não respondeu  - 01 (7,14%) 

 

22)  O que prende mais as crianças ao Congado é:  

 A devoção - 07 (50,00%); a dança  - 09 (64,28%); a festa  - 02 (14,28%) 

 os cantos  - 01 (7,14%) 

 Obs: 03 optaram por mais de uma alternativa. 

23)  Dentro do Congado, as crianças:  

 São ouvidas  - 07 (50,00%); são ignoradas  - 00 (0,0%);  

 podem falar  - 08 (57,14%); podem discordar dos outros  - 01 (7,14%);  

 não  respondeu  - 01 (7,14%) 

 Obs. 04 optaram por mais de uma alternativa. 

24)   As crianças conversam sobre o Congado entre si: 

  Sempre  - 10 (71,42%); às vezes  - 03 (21,42%);  

  nunca conversam  - 00 (0,0%); não respondeu  -  01 (7,14%) 

25)   O momento mais importante  para a educação da criança dentro do Congado é:  

  Nas festas de rua  - 03  (21,42%); nas reuniões  - 09 (64,28%);  

  na oração  - 05 ( 35,71%); outras ocasiões  - 00  (0,0%) 

   Obs. 04 optaram por mais de uma alternativa. 

 

2.2  Sobre os jovens 

 

26)    Os jovens  tornam-se congadeiros:  

   Porque querem  - 13 (92,85%); são forçadas a participar  - 00 (0,0%) 

        não respondeu  -  01 (7,14%) 
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27)    Os jovens aprendem a ser congadeiros: 

         Imitando os outros  -  02 (14,28%); sendo ensinados   - 11(78,57%); 

         não respondeu  -  01 (7,14%) 

         Se são ensinados, isso é feito:  pelos mais velhos  - 10 (71,42%) 

         um jovem ensina outro  - 02 (14,28%);  pelas crianças  - 00 (0,0%) 

    não responderam  - 02 (14,28%)  

28)    No Congado os jovens fazem as atividades:   

        Sabendo o que estão fazendo  - 13 (92,85%); 

   sem saber o que estão fazendo – 00 (0,0%);   

   não responderam – 01 (7,14%) 

29)   Os jovens  no Congado são ensinados para:  

  serem católicas  - 13 (92,85%); praticarem outra religião  -  00  (0,0%);  

  não responderam  - 01 (7,14%) 

 

30)   O que prende mais os jovens  ao Congado é: a devoção – 07 (50,00%) 

        A dança  - 05 (35,71%); a festa – 02 (14,28%); os cantos  - 00 (0,0%) 

31)  Dentro do Congado, os jovens: são ouvidos - 09 (64,28%);  

 são ignorados  - 00 (0,0%); podem falar – 07 (50,00%);  

 podem discordar dos outros  - 00  (0,0%) 

 Obs.  02 optaram por mais de uma alternativa. 

32)   Os jovens  conversam sobre o Congado, entre si: sempre  - 11 (78,57%) 

   Às vezes – 03 ( 21,42%); nunca conversam  - 00 (0,0%) 

   Se positivo, o tipo de conversa mais freqüente?  ........................................ 

   Tipo de conversa: 03 responderam, respectivamente:  

         - Comentários sobre as festas 

         - Sobre as festas 

         - A dança e o canto. 

 

33)   O momento mais importante para a educação do jovem dentro do 
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  Congado é:  

  Nas festas de rua  - 03 ( 21,42%); nas reuniões – 09 ( 64,28%);  

  na oração – 06 ( 42,85%); outras ocasiões – 00 (0,0%) 

 Obs. 04 optaram por mais de uma alternativa.    

 

2.3 Sobre os adultos  

 

34)    Os adultos  se tornam congadeiros: porque querem  - 14 (100%); 

   porque são forçados – 00  (0,0%) 

35)    Os adultos aprendem a ser congadeiros: imitando os outros  - 00 (0,0%); 

   sendo ensinados – 06 (42,85%); por si mesmos – 08 (57,14%)  

36)    Se são ensinados, isso é feito: por outros adultos – 06 (42,85%); 

        pelos jovens – 00 (0,0%); pelas crianças  - 00 (0,0%) 

37)    No Congado os adultos fazem as atividades: 

        Sabendo o que estão fazendo  - 14 (100%); 

   sem saber o que estão fazendo – 00 (0,0%) 

38)    Os adultos  no Congado são instruídos para: serem católicas – 14 (100%) 

   Praticarem outra religião  - 00  (0,0%) 

39)    O que prende mais os adultos ao Congado é: a devoção -  2 (14,28%)  

   A dança  - 02 (14,28%);  a festa  - 00 (0,0%);  os cantos – 00 (0,0%) 

40)   Dentro do Congado, os adultos:   são ouvidos  - 09 (64.28%); 

  são ignorados  - 00 (0,0%); podem falar  - 04 (28,57%); 

  podem discordar dos outros  - 02 (14,28%). 

  Obs.:  03 optaram por mais de uma alternativa. 

41)   Os adultos  conversam sobre o Congado, entre si: sempre – 12 ( 85,71%) 

   às vezes  - 01 ((7,14%); nunca conversam  - 00 (0,0%);  

   não responderam  - 01 (7,14%) 

42)   O momento mais importante para a educação do adulto dentro do Congado é:  
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   nas festas de rua  - 01 (7,14%); nas reuniões -10 ( 71,42%);  

   na oração – 05 ( 35,71%) 

   Outras ocasiões  - 00 (0,0%); não responderam  - 01 (7,14%) 

        Obs.: 05 optaram por mais de uma alternativa. 

 

3 CONGADO E IGREJA CATÓLICA 

 

43)   A respeito da relação entre o Congado e a Igreja Católica, qual a sua opinião?  

  A Igreja sempre aceitou o Congado  - 06 ( 42,85%) 

  Há pouco tempo que a Igreja aceita o Congado  - 02 (14,28%);  

  não aceita  - 04 (28,57%); não responderam  - 02 (14,28%) 

44)  Sobre a aceitação do Congado pelos padres 

 A  maioria dos padres aceita o Congado  - 06  ( 42,85%) 

 A minoria dos padres não aceita o Congado  - 07 (50,00%) 

 Nenhum padre aceita o Congado   -   00 (0,0%) 

 Não respondeu  -  01 (7,14%)  

45)   Se acha que há padres católicos aceitam o Congado, você pensa que é:  

  pelo reconhecimento de que o Congado é uma manifestação  

  religiosa católica  -10 (71,42%)  

       pelo medo do crescimento das Igrejas evangélicas  - 00 (0,0%)  

  pelo fato de acharem que o Congado que não ameaça o poder da Igreja –  

  01 (7,14)%) 

       medo dos congadeiros deixarem a Igreja católica e procurarem outra.  -   

       02   (14,28%); não respondeu  -  01 (7,14%) 

46)   Para você o Congado precisa ou não de padre para fazer sua devoção? 

       Precisa  - 10 ( 71,42%); não precisa  - 03 ( 21,42%); não respondeu  -   

       01 (7,14%) 

47)   Para você o Congado precisa ou não da Igreja para fazer sua festa?  

  Precisa  - 11 (78,57%); não precisa   -  02 (14,28%);  
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  não respondeu  - 01 (7,14%) 

48)  Você é católico?    

       Sim  - 14  (100%); não  - 00 (0,0%) 

       Praticante?   Sim - 06 (42,85%); não - 01 (7,14%);  

       não responderam  - 07 (50,00%) 

49)   Vai à missa: freqüentemente  - 09 ( 64,28%); às vezes  - 04 (28,57%) 

   raramente  - 00 (0,0%); não responderam  - 01  (7,14%) 

50)  Participa de grupo(s) ou atividade(s) na Igreja?    

      Sim  -  05 ( 35,71%); não  - 08 ( 57,14%); não responderam  -  01 (7,14%) 

      Se a resposta for sim. Qual(ais)?  

      Responderam – 03 ( 21,42%): Coração de Jesus – 01 (7,14%); 

      confraria (7,14%); Legião de Maria. (7,14%)  

51)  Freqüenta terreiro?    

      Sim  - 01 (7,14%); não – 11 (78,57%); não responderam  - 02 (14,28%) 

 Se frequenta terreiro. Qual?   

      de Umbanda  - 01 (7,14%) ; de Candomblé – 00 (0,0%);  

      outro(s) – 00 (0,0%) 

52)   Você frequenta o terreiro:  

   semanalmente – 00 (0,0%); quinzenalmente  - 00 (0,0%) 

   por ocasião de festas  - 00 (0,0%);  

   sempre que está com algum problema  -  01 (7,14%);  

   raramente  -  00 (0,0%) 

53)  Na sua opinião, há relação entre  

 Congado e Igreja Católica  - 08 ( 57,14%); Congado e Terreiro – 00 (0,0%) 

 Congado, Igreja Católica e Terreiro – 02 (14,28%);  

 não responderam  -  04 (28,57%) 

54)    Na sua opinião os cantos do Congado 

        são mais parecidos com os da Igreja católica  - 06 (42,85%); 
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        são mais parecidos com os da Umbanda/Candomblé   -  00  (0,0%); 

        não são parecidos com nenhum deles  - 00 (0,0%); 

        são mais parecidos com os dos escravos antigos  -  06 (42,85%); 

        não responderam  -  02 (14,28%). 

55)    Na sua opinião as danças do Congado 

        são mais parecidas com as da Igreja católica  - 02 (14,28%) 

        são mais parecidas com as da Umbanda/Candomblé   -  00  (0,0%) 

        não são parecidos  - 10 ( 71,42%); não responderam  -  02 (14,28%) 

56)    Para você o que é o Congado?  

   Não responderam  -  03 ( 21,42%); responderam -  11 (78,57%) 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

 

  

     Bandeira da BDRSE 
     Arquivo da banda. 
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ANEXO B  
 

 

Capa do livro de registro  
Arquivo da banda.  
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ANEXO C 

 

Lista 01 – Presença em reunião para registro da banda. 
Arquivo da banda. 

 



147 
 

 

Lista 01 – Presença em reunião para registro da banda. 
Arquivo da banda. 
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Lista 01 – Presença em reunião para registro da banda. 
Arquivo da banda. 
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ANEXO D 

 

Lista 02 – Presença em reunião. 
Arquivo da banda. 
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ANEXO E 

 

Lista 03 – Presença em reunião  
Arquivo da banda. 
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ANEXO F 

 

 

Lista 04 – Lista de presença em reunião  
Arquivo da banda. 
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ANEXO G 

 

Certidão de registro da banda 
Arquivo da banda 
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Certidão de registro da banda 
Arquivo da banda 
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ANEXO H  

 

Escritura de compra de imóvel 
Arquivo da banda 
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Escritura pública de compra de imóvel 
Arquivo da banda 
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ANEXO I 

 

Registro da escritura pública de compra de imóvel 
Arquivo da banda 
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ANEXO J 

 

Estatuto da banda 
Arquivo da banda 
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Estatuto da banda 
Arquivo da banda 
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Estatuto da banda 
Arquivo da banda 
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ANEXO K 

 

Lista 05 – Presença em reunião 
Arquivo da banda.   
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ANEXO L 

 

Lista 06 – Presença em reunião 
Arquivo da banda. 
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ANEXO M 

 

Lista 07 – Presença em reunião 
Arquivo da banda. 
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ANEXO N 
 
 

 
 
Lista 08 – Presença em reunião 
Arquivo da banda. 
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Lista 08 – Lista de presença em reunião 
Arquivo da banda. 
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ANEXO O 

 

O uso da viola pelos antigos membros da banda 
Arquivo da banda.  
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ANEXO P 

 

 

 
Patrocínio ao Festival de Congado – Conselheiro Lafaiete 
Arquivo do Museu local – Antônio Perdigão  
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ANEXO Q 

 

 

 

Convite feito pela Prefeitura Municipal. 
Arquivo do Museu local – Antônio Perdigão.  
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ANEXO R 

 

Dona Maria José de Paula Rocha  e Sr. Marciano  
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Arquivo da Dona Maria José.  
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