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RESUMO 

 

A pesquisa pretende analisar os modos de consciência histórica dos congadeiros do 

Grupo Moçambique Catupé Nossa Senhora do Rosário, do Bairro São Dimas, em São João 

del-Rei, a partir de suas memórias e práticas religiosas e culturais. O presente trabalho analisa 

a Festa do Rosário do bairro São Dimas que ocorre anualmente no mês de Setembro, em São 

João del-Rei, desde a década de 1970 até o tempo presente. Através da metodologia da 

história oral e da análise das performances culturais das músicas e danças, é realizada a 

problematização das narrativas dos participantes da festa e da memória da escravidão presente 

nos relatos e nas práticas culturais.  

Busca-se compreender como a religiosidade e a arte presente nas normas culturais do 

Congado se tornam aliadas para uma interpretação histórica destes sujeitos em suas práticas 

festivas. Logo, é analisado como a cultura da Congada está relacionada com a consciência 

histórica e política destes cidadãos, sendo as festas espaços de poder em que são possíveis 

denúncias de injustiças sociais no passado e no presente, e de afirmações culturais e históricas 

oriundas da África. Para tal, são utilizadas as metologias da histórial oral e da história pública, 

além do exame referente a utilização de gravações audiovisuais em pesquisas historiográficas. 
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INTRODUÇÃO 

 
Os conceitos de memória e identidade são primordiais para o trabalho desenvolvido 

sobre a história da Festa do Rosário no bairro São Dimas. A metodologia da história oral 

possibilita o uso desses referenciais e o desenvolvimento de problematizações para a apuração 

das experiências congadeiras, de modo a caracterizar esse trabalho como um exercício 

sensível e afetivo. Escutar e analisar as experiências de vida de agentes da cultura negra em 

Minas Gerais exige um trabalho de intensa relação com os sujeitos de pesquisa, pessoas vivas 

e repletas de esperanças, conhecimentos, problemas, soluções, indignações, tristezas e 

alegrias. Assim, uma participação na vida congadeira em viagens, festas, palestras, reuniões, 

apresentações, oficinas e encontros casuais, foi importante para a construção desse trabalho, 

mas acima de tudo, me proporcionou conhecimentos e sensibilidades que apenas no espaço 

acadêmico não era possível de ser adquirido. 

 Os conhecimentos sociais dos congadeiros transformaram as minhas relações com o 

mundo acadêmico e com as ações que contemplam meu cotidiano. Estudar os saberes da 

população negra de São João del-Rei, as quais historicamente foram marginalizadas e tratadas 

ao longo do tempo pelos poderes públicos e grupos de elite com pouca importância, em toda 

construção da pesquisa esteve presente. As memórias e as identidades dessa população negra 

foram interpretadas de maneira afastada das características paternalistas e colonialistas, que 

poderiam facilmente estar presente em um trabalho desenvolvido por um homem branco, 

repleto de privilégios. O exercício de problematizar meu lugar de fala foi constante na 

execução da pesquisa e essencial para a construção de um trabalho sério e ético.   

As análises das memórias e das identidades dos congadeiros estão presentes em todas 

as etapas desse estudo, no entanto, apresentar o lugar de fala do autor fornece a possibilidade 

de produzir leituras do trabalho que compreendam parte do olhar analítico produzido na 

pesquisa. O trabalho de Djamila Ribeiro a respeito do lugar de fala impulsiona uma produção 

de conhecimento científico mobilizado por nossas experiências de vida e de certa forma, nos 

responsabiliza no sentido de provocar a reflexão de como o pesquisador relaciona-se com suas 

identidades1. 

A minha origem materna, da família Cardoso, advém da cidade do interior do Sul de 

Minas, do município de Arcos. Uma família branca que se tornou pobre, devido à infelicidade 

da falência de um hotel que meu avô, Antônio Leal Cardoso, e minha avó, Maria Cândida 

Cardoso, eram proprietários. Após a frustração econômica, a família com seus oito filhos se 

                                                             
1RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Letramento Editora e Livraria LTDA, 2018. 
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direcionou para Divinópolis, a fim de iniciar uma nova vida, pois a nova cidade oferecia 

melhores oportunidades de trabalho. 

 A minha origem branca paterna, provém das cidades mineiras de Carmo da Mata e da 

zona rural de Onça de Pintangui.  Meu avô, Geraldo Avellar, tinha a profissão de telegrafista 

da rede ferroviária Oeste de Minas, conhecimento adquirido com seu pai, Adalberto Avellar, 

também telegrafista e agente da estação ferroviária em Onça do Pitangui. Minha avó, Nativa 

Pereira Avellar, trabalhou desde pequena na fazenda de sua família, produzindo 

principalmente polvilho. Os meus dois avôs se conheceram em Onça de Pitangui, no entanto, 

devido à transferência de trabalho de Geraldo Avellar, direcionaram-se para Divinópolis, local 

onde casaram e vivem atualmente.  A profissão de telegrafista de meu bisavô e de meu avô, 

assim também como o trabalho da minha avó na fazenda de sua família, revela parte dos 

privilégios experenciados por essa família.  

Cabe ressaltar que meu avô, Geraldo Avellar, tem uma influência significativa no 

modo como vejo o mundo, pois foi a partir de suas histórias e vivências, que aprendi sobre a 

participação dos pracinhas brasileiros na segunda guerra mundial e o comunismo, além do 

contato com o espiritismo e o entendimento geral sobre o planeta, a partir das suas aulas 

guiadas pelo antigo globo de coloração verde. De tempo em tempo, tenho a recordação que 

tanto marcou a minha percepção de mundo, quando ele apontou no globo a região da Ásia e 

indicava que era essa a região que “os monges budistas ensinaram tudo para Jesus, antes de 

completar 30 anos, a bíblia não mostra, mas é a verdade”.  

A tradição da religião espírita não foi a única comque tive contato na infância, a fé na 

Igreja Católica foi me apresentada pela minha avó Dona Nativa e a religião Evangélica por 

meus avôs maternos, que curiosamente tiveram contatos anteriores, na cidade de Arcos, com a 

religião da Umbanda. No entanto, esse é um assunto considerado tabu na família, algo que 

poucos têm conhecimento e que consegui com grande esforço, após o contato com o 

Congado, extrair da minha mãe, Vó Maria e tios. Os valores morais e religiosos que tive 

contato foram variados, parte deles se manteve ao longo da vida e outros, através de 

reelaborações e críticas constantes, que continuam sendo feitas, foram descartados. Algumas 

ações racistas, na maior parte, expressadas de maneiras veladas, e também, intolerâncias 

religiosas, principalmente direcionadas as religiões de matriz afro-brasileira, fizeram parte das 

informações apresentadas a mim por ambas às famílias. Entendo que o papel dos meus pais, 

Samuel Avelar e Rosália Cardoso, assim também como a escola, livros, televisão, 



17 
 

universidade, música, cinema e amigos, minimizaram parte da minha construção racista e 

intolerante, que tanto caracteriza a criação de uma família branca no Brasil. 

Meus pais se conheceram e casaram na cidade de Divinópolis, no entanto, após o meu 

pai, Samuel Avelar, se formar como professor de matemática e realizar uma pós-graduação na 

área de sistema de computares em Belo Horizonte, local onda tive meu nascimento, na capital 

mineira, em 1991. A possibilidade de formações no ensino superior de meu pai, apesar de 

algumas dificuldades financeiras e esforços de seu trabalho, também revela parte dos 

privilégios advindos da minha família. Em Belo Horizonte, e posteriormente na cidade de 

Contagem, foram os locais onde fui criado e também a possibilidade que meus pais tiveram a 

oportunidade de ascenderem socialmente e economicamente, devido às oportunidades de 

trabalho na área de sistema de computação disponibilizadas para meu pai. 

A tradição congadeira estava presente na Cabana do Pai Tomaz, comunidade vizinha 

da minha primeira moradia em Belo Horizonte, no bairro Madre Gertrudes. A cultura 

congadeira também estava presente na cidade de Contagem, no entanto, não tive a 

oportunidade de contato com a cultura negra das Congadas nessas cidades. A recordação mais 

antiga que tenho da tradição congadeira foi em Divinópolis, no bairro do Porto Velho, local 

onde meus avôs paternos moram e onde existe uma das mais importantes festas de Congada 

na cidade. Lembro de notar com curiosidade os grupos que passavam pela porta da casa de 

meus avôs, e me recordo da imagem de um grupo moçambiqueiro e do ritmo dos guizos nos 

pés dos dançadores. Porém, o interesse não foi instigado e a estrutura de pensamento 

colonialista que dominava minha mente na época não fez com que fosse despertado no 

momento o interesse sobre a cultura congadeira e a novidade se foi, assim como o grupo de 

Moçambique.  

 A imersão na cultura e tradição congadeira foi realizada somente quando fui morar em 

São João del-Rei, ao iniciar o curso de história na Universidade Federal de São João del-Rei 

(UFSJ). No ano de 2015, quando fui selecionado como bolsista da professora Sílvia Brügger, 

e junto da amiga de curso, Simone de Assis, iniciamos em conjunto a pesquisa sobre a 

musicalidade congadeira. Essa oportunidade modificou a minha trajetória acadêmica, que até 

o momento, devido a uma paixão por documentários, estava direcionada para as análises da 

história do audiovisual. Lembro que a primeira música transcrita por mim na pesquisa, 

coincidentemente, foi a Guarda de Congado da Cabana do Pai Tomás de Belo Horizonte, algo 

que me despertou curiosidade.  
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A primeira festa de Congado que participei efetivamente foi a do Jubileu do Divino 

Espírito Santo, no bairro Matosinhos, em São João del-Rei, trabalhando de modo conjunto 

com Simone de Assis, a partir de observações participativas e através de gravações de vídeo 

das músicas, danças e entrevistas com alguns congadeiros. Recordo-me de estar extasiado 

com a quantidade de grupos de Congado e com a variedade de ritmos presentes na festa, de 

modo frenético registrava animado as gravações dos diferentes rituais expressados  e sentia as 

novas impressões sobre a cultura congadeira. Foi nesse dia o meu primeiro contado com o 

grupo de Moçambique e Catupé de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito do bairro São 

Dimas e quando tivemos a oportunidade de conhecer a capitua2 Maria Auxiliadora que nos 

recebeu com grande atenção e carinho.  

A partir dessa primeira experiência, o interesse sobre a tradição congadeira foi 

aumentando cada vez mais, e a oportunidade de realizar um filme documentário sobre o 

Congado na região, satisfazia ao mesmo tempo o meu interesse pela cultura popular e a 

paixão pela produção audiovisual. Foram produzidos registros musicais de Congadas e 

inúmeras entrevistas com lideranças congadeiras da cidade e região, incluindo os grupos do 

bairro São Dimas. O resultado foia produção do documentário intitulado (En) Cantos do 

Congado3, em parceira com Silvia Brügger, Cássia Palha e Simone de Assis, e de mais três 

curtas metragens, além de trabalhos escritos pelo autor e por Simone de Assis4. 

A escolha da análise sobre a Festa do Rosário do bairro São Dimas foi devido 

àcuriosidade despertada em relação à existência de dois grupos de Congada em um mesmo 

bairro. O interesse somava-se ao fato de que um dos grupos, era liderado por uma mulher, 

algo diferenciado de todos os Congados da região. A percepção da tradição da Festa do 

                                                             
2 É mais comum a utilização da palavra capitã para as mulheres que lideram grupos de Congada, porém, o grupo 

do São Dimas enfatiza que esse é o modo correto de denominar uma liderança feminina congadeira. 
3(En) Cantos do Congado. Dirigido Cássia Palha, Sílvia Brügger, Samuel Avelar Jr. e Simone de Assis. São João 

del-Rei: Laboratório de Imagem e Som (LIS), 2018. 1 DVD (45 min.). 
4Os filmes produzidos foram: 1. “Festa do Divino” (Curta-Metragem 09’30’’); 2. Visita à cidade de Piedade do 

Rio Grande - MG" (Curta Metragem 15’16’’); "(En) Cantos do Congado" (Media Metragem 38’27’’); 4. 

“Semana de História UFSJ 2016: Congada de Piedade do Rio Grande e a Escrita Videográfica na História” 

(Curta-Metragem 09’51’’); 5. “Visita de cidade do Rio de Janeiro – RJ – PROCAD História UFSJ E Pós-
Graduação UFF” (Curta-Metragem 16’22’’). Os trabalhos escritos foram: AVELAR JR. S. P. Memórias do 

Cativeiro nos cantos do Congado: A construção da Narrativa Fílmica. XII Encontro Regional Sudeste de História 

Oral. Alteridades em Tempos de (In) certeza: escutas sensíveis. 26 a 28 de Setembro. Belo Horizonte – MG. 

FAFICH- UFMG. 2017. ASSIS, S. ; 'Tamborete sagrado, com licença': cantos e contos do Congado. In: XIII 

Jornada de Estudos Históricos Professor Manoel Salgado-PPGHIS/UFRJ, 2018, Rio de Janeiro. XIII Jornada de 

Estudos Históricos Professor Manoel Salgado-PPGHIS/UFRJ. Rio de Janeiro: Anais da Jornada de Estudos 

Históricos Professor Manoel Salgado-PPGHIS/UFRJ, 2018. v. 03. p. 961-976.; ASSIS, S. ; BRUGGER, S. M. J. 

. Memórias do Cativeiro nos Congados de São João del-Rei e Região: Trajetória Familiar. In: 70ª Reunião Anual 

da SBPC- Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência-UFAL - Maceió / AL, 2018, Maceió - Alagoas. 70ª 

Reunião Anual da SBPC - 22 a 28 de julho de 2018. 
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Rosário no bairro São Dimas ter mais de cinco décadas e o encanto que os participantes do 

grupo me causavam, também foi um elemento de estímulo para a realização da pesquisa 

acadêmica, assim também como a boa relação e recepção do Moçambique e Catupé Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito. O bairro São Dimas faz divisa com o campus Dom Bosco 

da UFSJ, onde está localizado o curso de história, essa aproximação ao mesmo tempo 

facilitou o acesso ao grupo de Congada e diminuiu os custos financeiros para a pesquisa. As 

entrevistas realizadas nesse trabalho se concentraram nos integrantes do Moçambique e 

Catupé, pois devido à morte do capitão Moacir Santana no final de 2016, o grupo de Catupé 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito foi desativado, sendo reativado apenas nos 

momentos da Festa do Rosário no bairro. 

O Congado é uma manifestação cultural afro-brasileira com possível origem no século 

XVII, muito popular na região central do país, especialmente em Minas Gerais. São inúmeras 

as festas dedicadas à devoção e homenagens a Nossa Senhora do Rosário e, nestes encontros 

festivos, as expressões de fé nos santos católicos se fazem presentes em harmonia com outras 

devoções religiosas. Nesse contexto cultural, os conhecimentos e linguagens são transmitidos 

e reelaborados de diferentes maneiras; as narrativas apresentadas por esses indivíduos são 

expressas por meio das falas, mas também por meios musicais, pelo ritmo dos tambores e dos 

atabaques, pela linguagem musical, melódica e corporal, pelas interpretações emotivas das 

narrativas orais e da arte. 

A Festa do Rosário do Bairro São Dimas, em São João del-Rei, é um espaço social 

festivo da cultura negra na cidade onde é possível analisar a influência das culturas africanas 

em suas danças, músicas e religiosidades. O ritmo dos tambores, o balançar do corpo e as 

práticas religiosas afro-brasileiras evidenciam a influência africana e nos instigam a buscar a 

compreensão de como esta festividade foi sendo construída e reconstruída ao longo do tempo. 

Essas práticas culturais oriundas de diferentes regiões da África estão interligadas com a 

cultura europeia, sendo exemplos de ressignificações e reelaborações de práticas culturais ou 

religiosas elaboradas por negros, apesar das imposições de modelos da vida cultural do 

ocidente. 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar como as narrativas congadeiras 

expressam consciências históricas dos sujeitos que as enunciam. Dessa forma, o trabalho 

examina as rememorações do passado que pautam as lutas sociais e políticas do tempo 

presente dos participantes da festa do Rosário do bairro São Dimas em São João del-Rei. 

Essas construções da consciência histórica são apresentadas por diferentes canais da 
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linguagem, sendo assim, o estudo interpretativo das músicas, danças e imagens da cultura 

material, pertencentes ao contexto festivo cultural e religioso das festas de Congada, são 

também analisadas em todas as etapas do trabalho. 

A festa do Rosário do bairro São Dimas é um interessante espaço festivo para 

compreender as formas pelas quais foram elaboradas as culturas oriundas da Europa e da 

África no contexto da população descendente de escravos de Minas Gerais. As memórias do 

passado escravista brasileiro são relembradas e apresentadas pelos canais da narrativae da 

arte, com objetivos amplos, especialmente a devoção religiosa e o posicionamento político da 

identidade negra. 

O trabalho está vinculado à tradição historiográfica conhecida como a História Vista 

de Baixo, que visa analisar a historicidade de “pessoas comuns”. Para uma análise apurada da 

História Vista de Baixo, é essencial compreender esses sujeitos a partir de determinados 

contextos que estão associados as “considerações da estrutura social e do poder social”, ou 

seja, o contexto investigado tem de estar relacionado com as “concepções mais amplas da 

história”.  A técnica utilizada pela História Social, a de investigar os contextos sociais a partir 

da ideia de que eles estão dentro de um “contexto cultural pleno”, deve também ser utilizada 

por esse trabalho, no objetivo de produzir um estudo analítico e não apenas descritivo5.  

A História Vista de Baixo tem a potencialidade de analisar os grupos sociais como 

organização de “pessoas comuns” pertencentes à determinadas origens e identidades, de 

acordo com Jim Sharpe. Esses grupos são vistos como agentes sociais e políticos, produtores 

de história, ou seja, suas ações também influenciaram a construção de estrutura de 

identidades, “fazendo parte da cultura nacional, na formação de uma identidade nacional”. Por 

fim, a História Vista de Baixo está relacionado à História Pública, no sentido de permitir a 

reflexão de que as “pessoas fizeram coisas diferentes no passado”. De acordo com o autor, as 

múltiplas ações sociais produzida no passado por diferentes grupos, na qual muitos deles 

“sofreram privações materiais e suportaram sofrimentos”, permitem a associação comparativa 

entre os incômodos do passado com o tempo presente. Dessa forma, a História Vista de Baixo 

tem a potencialidade de produzir observações sobre como os agentes sociais, advindos de 

classes baixas, produziram a sua identidade e a sua leitura histórica específica no passado6.  

Os estudos sobre a Micro-História também possuem relações com o trabalho 

desenvolvido, no sentido de produzir reflexões sobre a construção das identidades de grupos e 

                                                             
5SHARPE, Jim. A história vista de baixo. In: A Escrita da história: novas perspectivas/ Peter Burke (org.); 

tradução de Magda Lopes. – São Paulo: Editora da UNESP 1992. p.39- 62. 
6Ibidem. 
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as análises dos comportamentos e da experiência social. Conforme aponta Jacques Revel, a 

Micro-História tem como objetivo a reformulação das concepções e análises da História 

Social, promovendo novas abordagens e procedimentos que visam à revisão de críticas dos 

instrumentos e análises de uma História Social macro, para uma História Social micro. 

Segundo o autor, esse rompimento dos antigos hábitos historiográficos tem a capacidade do 

enriquecimento da análise social a partir da concepção de compreender as representações do 

real inscritas em uma unidade “concreta, tangível, visível”. Jacques Revel entende que a 

mudança de escala das representações possibilita a transformação do “conteúdo de 

representação”, ou seja, as considerações produzidas em uma “escala particular de observação 

produzem efeitos de conhecimento e podem ser postas a serviço de estratégias de 

conhecimentos”7.  

 

Pesquisas sobre o Congado 

 

Apresentamos, de maneira breve e objetiva, quatro pesquisas sobre as práticas 

culturais de Congados da região das Vertentes e do Centro-Oeste de Minas Geraisque 

influenciaram o trabalho e contribuíram para a compreensão da complexidade cultural 

existente nas festas de Reis Negros no tempo presente. Essas exposições relativas ao estudo 

das Congadas na região são promovidas através das dissertações de mestrado de André Luis 

Pereira e Fernanda Pires Rubião, analisando respectivamente a Congada e Folia de Reis do 

Rio das Mortes, distrito de São João del-Rei, e as Congadas da cidade de Oliveira- MG. São 

também investigadas as teses de doutorado de Lívia Monteiro e Daniel Albergaria Silva, que 

estudam respectivamente a Congada e Moçambique de Piedade do Rio Grande- MG e as 

Congadas da região das Vertentes, Jequitinhonha e metropolitana de Belo Horizonte. 

O trabalho de André Luis Pereira8 tem como objetivo analisar a festa de devoçãode 

Nossa Senhora do Rosário, do distrito de Santo Antônio do Rio das Mortes, pertencente à 

cidade de São João del-Rei. O estudo musical etnográfico elaborado pelo autor tem como 

ênfase o estudo dos conjuntos, percussivo e harmônico, sem deixar de lado a análise do 

                                                             
7 REVEL, Jacques. “Microanálise e Construção do Social”. In: REVEL, J (org). Jogos de Escalas. Rio de 

Janeiro:FGV, 1998. 
8PEREIRA, André Luiz Mendes. Um estudo etnomusicólogo do congado de Nossa Senhora do Rosário do 

Distrito do Rio das Mortes, São João de Rei-MG. Dissertação (Mestrado em Música). Escola de Música da 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011. 
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contexto histórico e social no qual o grupo está inserido. Através das metodologias da 

etnomusicologia, que visa analisar em conjunto o som e o contexto histórico, e da História 

Oral, a pesquisa valoriza o diagnóstico da sonoridade, além dos comportamentos sociais, 

históricos e culturais das pessoas “que mantém esta tradição”. Assim, é elaborado um estudo 

que pretende compreender as reelaborações e ressignificações da cultura congadeira, bem 

como aspectos musicais relacionados com os diversos fatores sociais familiares, religiosos e 

culturais da Congada do Rio das Mortes. 

A pesquisa de Fernanda Pires Rubião9 analisa a festa de Nossa Senhora do Rosário da 

cidade de Oliveira-MG10. A festa é popularmente comemorada no mês de setembro e é 

examinada de forma a ser interpretada como um laço cultural relacionado com o “tempo do 

cativeiro”. Para a construção deste trabalho, a autora realizou estudos sobre as irmandades 

católicas e o “catolicismo africano”, interpretando a historicidade das festas de Reis negros, as 

novas identidades com a África e a recriação dos laços do passado. Sob o viés do estudo da 

história do Tempo Presente e através da metodologia da História Oral são estudadas as 

narrativas de sujeitos ligados a cultura das congadas na cidade, na tentativa de compreender as 

reelaborações das identidades e as reconstruções do passado e do presente por estes 

congadeiros. Uma importante reflexão realizada pela autora é a histórica relação tensa 

existente na cidade e na região, entre grupos de congadeiros e os grupos da Igreja 

Católica/cidade letrada. Rubião promove a interpretação de que esses conflitos são momentos 

importantes para o passado congadeiro na cidade e foram encarados por eles como 

oportunidades de posicionamento e de experiência política.  

A tese de doutorado elaborada por Lívia Nascimento Monteiro também examina a 

história de uma festa de Reis Negros do tempo presente de uma cidade próxima a São João 

del-Rei11. Esse estudo tem por objetivo analisar as festas dos negros em devoção aos santos 

católicos, especialmente a partir de documentos antigos e das histórias e narrativas da 

                                                             
9 RUBIÃO, Fernanda Pires. “Os Negros do Rosário, Identidades e Tradições no Congado de Oliveira 

(1950‐2009)”. Dissertação (Mestrado em História Social). Programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010. 
10 Oliveira é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, localizado a 150 quilômetros a sudoeste de 

Belo Horizonte. Possui 41.907 habitantes, segundo as últimas estimativas do IBGE. Faz parte politicamente 

região centro‐oeste de Minas Gerais, próxima a cidade de Divinópolis‐MG. A estimativa de tempo entre uma 

viagem de carro entre Oliveira e São João del‐Rei é de uma hora e trinta minutos(01:30). 
11MONTEIRO, Lívia Nascimento. “A Congada é do mundo e da raça negra”: Memórias da escravidão e da 

liberdade nas festas de Congadas e Moçambique de Piedade do Rio Grande- MG (1873-2015). 2016. Tese 

(Doutorado em História). Programa de Pós- Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2016. 
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Congada e Moçambique da cidade de Piedade do Rio Grande-MG12.As observações são 

empreendidas no trabalho a partir das narrativas das gerações que compõem a festa, na busca 

da compreensão de como são articuladas as memórias da escravidão e da liberdade por esses 

sujeitos, e de que modos essas diferentes gerações festejam e expressam sua cultura. 

Lívia Monteiro identifica que na região das Vertentes de Minas Gerais houve uma 

intensa relação com o passado escravista e também com os processos de apagamento e 

silenciamentos das práticas culturais e das festividades ligadas à população negra, egressa do 

cativeiro. A autora aponta para a importância de o cientista compreendero contexto 

examinado, qual sua posição histórica e social e ter o cuidado de entender os agentes 

estudados como sujeitos. Assim, o trabalho também é uma proposta de “reeducação das 

relações raciais baseado na sensibilidade”13 e a pesquisadora acaba compreendendo a cultura 

das Congadas como um patrimônio cultural e imaterial herdado dos descendentes de escravos.  

Para finalizar o debate a respeito dos estudos sobre as Festas do Rosário, o trabalho da 

área da antropologia elaborado por Daniel Albergaria Silva14 oferece um panorama geral e 

uma análise etnográfica a respeito dos aspectos culturais de festas do Rosário na região 

mineira. Este panorama geral das expressões culturais congadeiras é produzido mediante a 

uma reflexão sobre as interações entre osgrupos ou ternos de congado em seus inúmeros 

encontros festivos e religiosos, e por meio do exame das ações rituais e das narrativas do mito 

de aparição de Nossa Senhora do Rosário. A produção de um “esquema geral do festejo” tem 

como objetivo possibilitar a comparação entre Festas do Rosário de regiões diferentes e a 

compreensão de características peculiares das variações locais. 

Cabe destacar que o trabalho de Daniel Silva além de contribuir para a compreensão 

de um panorama geral da cultura congadeira em Minas Gerais e suas relações com a África 

“banto” e “sudanesa”, apresenta importantes interpretações das análises dos rituais e os modos 

das narrativas a respeito do mito da aparição de Nossa Senhora do Rosário, o que permite 

comparações das diferenças e semelhanças entre os mitos e os rituais15. Além dessas 

importantes contribuições, a pesquisa de Daniel Silva também dedica atenção a grupos de 

                                                             
12 Piedade do Rio Grande é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, localizado na Mesorregião do 

Campo das Vertentes. População estimada em 2004 era de 5.077 habitantes. A estimativa de tempo entre uma 

viagem de carro entre Piedade do Rio Grande e São João del‐Rei é de uma hora e dezessete minutos(01:17). 
13 MONTEIRO, 2016, p.27. 
14SILVA, Daniel Albergaria. Festas de Guardas, Ternos e Nações: A Coroação de Reis Congos e a Devoção á 

Nossa Senhora do Rosário. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Programa de Doutorado em Ciências 

Sociais, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2016. 
15 Ibidem. 
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congado do bairro São Dimas, interpretando alguns dos rituais, mitos e práticas culturais de 

alguns grupos que participam e fazem a festa do Rosário do bairro. 

 

A comunidade São Dimas 

 

O bairro São Dimas em São João del-Rei atualmente conta com dois grupos de 

Congada, um ativado e outro semi-ativado. Esse último é denominado Catupé Nossa Senhora 

do Rosário e São Benedito e é liderado por Sidney Santana, no entanto, o grupo apenas 

apresentanos dias da Festa do Rosário na comunidade. O grupo ativado é conhecido por 

Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e tem na liderança Maria 

Auxiliadora Mártir. Essa guarda de Congado participa de inúmeras festividades em Minas 

Gerais e na cidade, e é a principal responsável pela organização da atual festa no bairro. Dessa 

forma, a maior parte dos entrevistados por essa pesquisa é integrante do Moçambique e 

Catupé, como Dona Belinha, Dona Mercês, Dona Dora, Sidinho, Toicinho, Luís, Alaíde, 

Maria Auxiliadora e Mayara. Outros entrevistados por esse trabalho são os pesquisadores 

sobre a cultura congadeira da cidade, Ulisses Passarelli e Daniel Albergaria Silvia, e Lutero 

Castorino (Zé Mineiro), ex-capitão de Congada do Moçambique e do Catupé e do Catupé da 

família Camilo.  

Os estudos desenvolvidos por Matheus Alves de Barros e Eder Jurandir Carneiro a 

respeito do conflito histórico envolvendo as posses de terras da comunidade São Dimas 

contribuem para apresentação da história, geografia e política existente no bairro16.  De 

acordo com os autores, os primeiros moradores ocuparam a região no início do século XX. No 

entanto, nesse período o local era conhecido como “Lava-pés” e somente em 1940, após a 

construção da capela São Dimas, o bairro começou a ser denominado pelo atual nome. Barros 

e Carneiro analisam que a origem da denominação “Lava-pés” corresponde ao final do século 

XVIII, pois havia no local, “um curso d’àgua chamado Cavinha”, onde comerciantes, 

tropeiros e produtores rurais de São João del-Rei e região, utilizavam a água para limpar o 

corpo e, assim, seguir o caminho em direção ao mercado central da cidade17.  

                                                             
16 Barros MA e Carneiro EJ. De lava-pés a São Dimas: uma história conflituosa de apropriação das condições 

naturais. Relatório do Projeto de Extensão “Cidadania e justiça ambiental”. Universidade Federal de São João 

del-Rei, 2004. 
17 Ibidem p.3. 
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A história sobre a origem do bairro é também salientada pelos congadeiros 

entrevistados nesse trabalho. De acordo com Lutero Castorino (Zé Mineiro)18, os tropeiros 

vinham do Caburu, Brumado, Fé e das regiões de mineração do ouro. A narrativa produzida 

pelo detentor revela que esses comerciantes vinham descalços e com o sapato em mãos, 

posteriormente paravam na Cavinha e limpavam seus pés em direção ao centro de São João 

del-Rei. Segundo Sidney Rafael dos Santos (Sidinho)19 os comerciantes vinham pela Estrada 

dos Tropeiros, que passava onde atualmente está localizado o bairro Senhor dos Montes. 

Sidinho, através de sua narrativa, revela que transitavam pela região tropeirosque vinham por 

meio de cavalos, jegues ou jumentos, para estabelecer negócios na zona central da cidade com 

fazendeiros e representantes políticos. Barros e Carneiro identificam que essa estrada ligava a 

cidade de São João del-Rei a vila de Santa Rita do Rio Abaixo e ao povoado de Ibitutinga20. 

 

Sidinho: Aqui se chamava Lava-Pés pelo seguinte, deixa eu explicar para vocês, por que funciona 

o seguinte: Caburu, Caxambú, Fé...pro lado de lá [indica com as mãos a região], quando os 

fazendeiros vinham para o lado de cá, até o centro de São João del-Rei pela estrada real, o quê que 

acontecia?Para quem é universitário já conhece ali o Bar do Fungão, o Bar do Walmir, ali tinha 

uma cavinha [gesto com as mãos representando uma cava], falavam cavinha porque fazia uma 

cava. 

Samuel: Era uma descida? 

Sidinho: Não, fazia assim [gestos com as mãos representando uma cava], um córrego, descia e 

subia. Eles vinham de lá [indica a região], não existia casa, nem estrada e nem nada. Aí eles 

vinham, só com os sapatos na mão. Aí quando chegavam ali lavavam os pés, para ir à cidade 

conversar, com os fazendeiros, com a turma, isso aqui aquilo isso...é por isso que aqui foi chamado 

de Lava-Pés21.  

 

 Matheus Barros e Éder Carneiro destacam que a comunidade São Dimas possui uma 

vocação histórica para à mobilização comunitária de luta e resistência. Esta característica 

pode ser percebida através da união e articulação dos primeiros moradores da região no 

começo do século XX. Os autores identificaram que a prefeitura de São João del-Rei 

                                                             
18CASTORINO, Lutero. Ex-Capitão do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e ex 

integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’ 

48’’20’’’. São João del-Rei, 16 de Agosto de 2018. 
19SANTOS, Sidney Rafael dos (Sidinho); MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Integrantes doMoçambique e Catupé 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de 

vídeo, 1´50 ´´ 39´´´. São João del-Rei, 23 de Agosto de 2018. 
20Barros, M.A.; Carneiro, E.J. (2004). 
21SANTOS, Sidney Rafael dos (Sidinho); MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Integrantes doMoçambique e Catupé 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de 

vídeo, 1´50 ´´ 39´´´. São João del-Rei, 23 de Agosto de 2018. 
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concedeu parte dos terrenos da localidade para famílias de baixa renda, no entanto, as obras 

estruturais para a construção das casas, ruas e infra-estruturas, ficaram sob responsabilidade 

dos próprios moradores. Essa característica de mobilização comunitária destacada pelos 

autores também pode ser percebidas mediante a organização da Associação dos Moradores do 

Bairro São Dimas em 1968, com a participação de tradicionais congadeiros do bairro como 

Luiz Santana, Capitão de Catupé, e Antônio Mártir, filho da Rainha Conga Maria da Glória 

Mártir; as articulações em 1979 para a fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) em São 

João del-Rei, cujas primeiras reuniões deram-se na casa de Maria da Glória Mártir e Antônio 

Mártir; e por fim, a construção de casas populares no bairro promovida pela Associação dos 

Moradores, iniciada em 198422. 

 Ao longo do tempo, o bairro sofreu com problemas socioambientais devido aos 

poucos investimentos dos órgãos públicos na infra-estrutura da localidade, segundo o estudo 

desenvolvido por Barros e Carneiro. Os autores identificaram na história do bairro 

dificuldades com o abastecimento de água, coleta do esgoto, poluição dos rios, córregos e 

nascentes, ruas precárias e iluminação pública. Segundo Barros e Carneiro, esses problemas 

foram minimizados pela organização comunitária do São Dimas, através de iniciativas e 

parcerias com empresas privadas e estatais para a urbanização e instalação de equipamentos 

urbanos. Atualmente a comunidade possui asfaltamento, iluminação pública, canalização de 

água, coleta de esgoto e lixo. Porém, de acordo com os autores, houve na história do bairro 

injustiças sociais e ambientais advindas da ineficiência das autoridades políticas, sendo assim, 

as dificuldades atuais estão relacionadas ao meio ambiente e a existência de grandes 

voçorocas próximasàs casas populares da comunidade23. 

 O caixeiro de guia José Donizete de Paula, conhecido como Toicinho, do Moçambique 

e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito do bairro São Dimas24, revela o quanto o 

meio ambiente foi transformado no local. O congadeiro nos conta que na década de 1970, 

ainda existiaum local onde as pessoas frequentavam para lavar roupas e buscar água. Tratava-

se de uma mina de água que formava uma cachoeirinha conhecida como Chacrinha. Toicinho 

relata, além disso, sobre a existência de um ribeirão acima da região norte do bairro, na 

Cidade Nova, onde as pessoas também lavavam roupas e buscavam água. 

 

                                                             
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24DE PAULA, José Donizete (Toicinho). Caxeiro de Guia e vice-presidente do Moçambique e Catupé Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de áudio, 

17’44’’. Itapecerica, 12 de Agosto de 2018. 
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Samuel: Havia um lugar no bairro onde as pessoas lavavam roupas, não é? 

Toicinho: Isso era lá na Chacrinha. 

Samuel: É perto? 

Toicinho: Sim, um pouco logo acima, no São Dimas. 

Samuel: Isso acabou? 

Toicinho: Acabou!Aquilo virou tudo esgoto. Lá era uma água, uma mina assim que ela descia e 

formava uma cachoeirinha. A gente chamava de Chacrinha, as mulheres iam lá lavar roupa, buscar 

água. Quando não iam ali, iam para o Ribeirão que é bem mais atrás, na Cidade Nova. Ali era um 

ribeirão, o pessoal nadava, lavava roupa... Era onde que a turma ia, quando a gente era moleque, 

para nadar. Só que agora, com aumento de moradores do Senhor dos Montes, jogou esgoto em 

tudo lá e também acabou25. 

 

O ribeirão mencionado era profundo, conhecido como Azulão, no qual muitos 

morreram afogados. Através do relato de Toicinho, percebemos a precarização do meio 

ambiente no local devido à falta de investimento público e aumento populacional, a natureza 

foi com o passar do tempo, sendo castigada, culminando no fim do Azulão, da Chacrinha e do 

córrego d’água da Covinha.  De acordo com Toicinho, a partir de 1975, iniciou-se a 

destruição natural intensificada em 1982, com o aumento populacional do bairro Senhor dos 

Montes, logo acima do São Dimas.  

 

A Congada na comunidade São Dimas 

 

Ulisses Passarelli é congadeiro, pesquisador, folclorista e funcionário da Secretaria de 

Cultura e Turismo de São João del-Rei e foi entrevistado para a construção dessa pesquisa26. 

O estudioso entende que a festa do Rosário tem a sua origem ligada às culturas religiosas 

vivenciadas por negros cativos e seus descendentes na histórica cidade de São João del-Rei. 

Para Passarelli, as festas de Congado na cidade eram realizadas até a década de 1940 no 

centro histórico. Existiam apenas dois grupos de Congado que faziam festa naquele período, o 

Congo do capitão João Lopes, sediado no centro histórico, na antiga Rua das Flores, e o 

Congo do capitão José Francisco, sediado no bairro Tijuco. 

A disputa pela primazia do melhor grupo de Congo na cidade era algo conhecido. Em 

uma entrevista feita por Ulisses Passarelli com o falecido Luís Santana, o capitão do primeiro 

                                                             
25Ibidem. 
26PASSARELLI, Ulisses. Congadeiro, folclorista e funcionário da Secretaria de Cultura e Turismo de São João 

del-Rei. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 59’32’’. São João del-Rei, 13 

de Julho de 2018. 
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Catupé do bairro São Dimas revela as rivalidades entre os grupos. O antigo capitão contou 

que os grupos se desentendiam em encontros festivos na cidade. Uma situação ocorrida em 

frente à Igreja do Rosário, no centro histórico exemplifica esses desentendimentos. No caso, o 

capitão João Lopes se sentiu desafiado, pois entendia que seu grupo deveria ser o primeiro a 

tocar em frente à Igreja, talvez pelo motivo de morar a poucos metros do local religioso. 

Como isso não aconteceu, o capitão João Lopes, “que conhecia muito bem os mistérios da 

capitania de congado”, por meio de “rezas fortes” e de toques de caixa, lançou “um enxame 

de ferozes marimbondos” em direção ao grupo do capitão José Francisco o qual rapidamente 

se dispersou27. 

Os dois grupos de Congo deixaram muitas influências nas guardas de São João del-

Rei, de vilarejos próximos e de outras cidades vizinhas. Os motivos para o fim das festas no 

centro histórico é algo desconhecido e que carece de investigação, o próprio Ulisses Passarelli 

desconhece as razões subjacentes ao fato. A partir desse momento, com o fim das festas de 

Congado realizadas no centro histórico, elas se direcionaram para as periferias da cidade, 

como é o caso da festa no bairro São Dimas. O entrevistado defende que a data do início da 

festividade no bairro é por volta de 1958, através da organização do capitão de Catupé Luís 

Santana e de seus amigos congadeiros.  

Passarelli conta que no mesmo ano no qual se iniciou a da festa do Rosário no bairro 

São Dimas, também se deu o início da festividade de Congado no bairro vizinho, São 

Geraldo. A festa no bairro São Dimas era realizada, inicialmente, pelo grupo de Catupé do 

capitão Luís Santana com a ajuda do grupo de Moçambique Catupé do bairro Matosinhos, na 

época liderado pelo capitão Geraldão, além de outras guardas de Congado de cidades 

próximas. De acordo com Passarelli, a fundação no bairro São Dimas da guarda de Catupé do 

capitão Zé Camilo remete à data de 1962. 

 

Ulisses Passarelli: Os grupos tiveram longuíssima duração. E aí ficou o grupo do Luís 

Santana e do José Camilo fazendo o Congado durante anos a fio, junto com a festeira Dona 

Maria da Glória cuja memória está ligada à raiz do bairro São Dimas. Ela é um ícone da 

memória do lugar. Ela é uma figura ímpar. Uma pessoa assim...são pessoas de 

elevadíssimos significados, são elementos chaves daquela comunidade, sem os quais, é 

como se a tradição desabasse. Não é que a tradição é somente eles, não é isso. Mas é que 

eles são lideranças que têm uma simpatia, uma capacidade de envolver os outros, junto ao 

                                                             
27PASSARELLI, Ulisses.História dos Congados de São João del-Rei. São João del-Rei, 29 ago. 2012. 

Disponível em: 

<http://folclorevertentes.blogspot.com/search?q=Hist%C3%B3ria+dos+Congados+de+S%C3%A3o+Jo%C3%A

3o+del-Rei>. Acesso em:01 fev 2019. 

http://folclorevertentes.blogspot.com/2012/08/congados-e-festas-do-rosariode-sao-joao.html
http://folclorevertentes.blogspot.com/search?q=Hist%C3%B3ria+dos+Congados+de+S%C3%A3o+Jo%C3%A3o+del-Rei
http://folclorevertentes.blogspot.com/search?q=Hist%C3%B3ria+dos+Congados+de+S%C3%A3o+Jo%C3%A3o+del-Rei
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mesmo objetivo, que as pessoas naquela amizade, naquela devoção comum, estabelecem 

esse espírito comunitário e constroem28. 

 

 Os principais “elementos chaves” da história da Festa do Rosário da comunidade São 

Dimas é a Rainha Conga Maria da Glória, o capitão de Catupé Luís Santana e o capitão de 

Catupé José Camilo. No entanto, ao longo do tempo, inúmeros detentores contribuíram para a 

tradição congadeira do bairro e, assim, através de entrevistas de história oral, foi possível a 

construção da história festiva do São Dimas. Como foi evidenciada, a principal liderança que 

contribuiu para o começo das festividades no local foi o capitão Luís Santana. A festeira até o 

final da década de 1970 foi a Dona Loíde. A partir de uma dissidência no grupo de Catupé de 

Luís Santana, surgiu um novo Catupé no bairro, liderado por José Camilo. Durante todas as 

décadas de 1960, 1970, 1980 e quase todo o decênio de 1990, os Catupés de Luís Santana e 

José Camilo, foram hegemônicos no bairro, contribuindo para a organização e execução da 

festa. 

 Na década de 1980 há uma mudança na dinâmica da festa, principalmente devido à 

mudança da festeira da Festa do Rosário. Maria da Glória, mãe de Sidney, Antônio e Maria 

Auxiliadora, começa liderar a organização da festa no lugar de Dona Loíde. Maria da Glória 

nas décadas de 1960 e 1970 já exercia a função de Rainha Conga e a partir desse momento, 

desempenha o cargo de Rainha Conga e Festeira.  

 A década de 1990 é um período de dificuldades para a continuação da Festa do 

Rosário no bairro São Dimas, devido à perda de importantes lideranças. No início da década 

de 1990, faleceu Maria da Glória e na metade do decênio morreu o capitão de Catupé José 

Camilo. O capitão Luis Santana por alguns anos ficou com a responsabilidade de organizar a 

festa até o momento que a nova festeira Maria Auxiliadora, filha da Rainha Conga Maria da 

Glória, torna-se a nova festeira do São Dimas em conjunto com Zé Mineiro. No final da 

década de 1990, José Raimundo Camilo, filho de José Camilo, começa a liderar o antigo 

Catupé em conjunto com Zé Mineiro.  

 O maior número de grupos de Congado no bairro São Dimas é na década de 2000. Os 

grupos existentes na comunidade são o Catupé de Luis Santana e o de José Raimundo, um 

grupo feminino de Moçambique Bate-Pau conhecido como Frutos do Rosário, liderado por 

Márcia Aparecida Lopes e o Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

                                                             
28PASSARELLI, Ulisses. Congadeiro, folclorista e funcionário da Secretaria de Cultura e Turismo de São João 

del-Rei. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 59’32’’. São João del-Rei, 13 

de Julho de 2018. 
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Benedito, liderado na época por Zé Mineiro. O Moçambique e Catupé surgiu no início da 

década devido a uma dissidência do Catupé de Zé Raimundo e, atualmente, é o único grupo 

do bairro em atividade. O Frutos do Rosário durou poucos anos.No final da década, devido a 

morte de Raimundo Camilo, o antigo Catupé dos Camilo termina suas atividades. No início 

de 2000 também morre Luis Santana, deixando o grupo sob a liderança de seu filho, Moacir 

Santana. No final da década o capitão do Moçambique e Catupé deixa a liderança do grupo e 

a festeira Maria Auxiliadora converte-se em capitua, se tornando a partir desse momento 

capitua e única festeira do Rosário do São Dimas.  

 A década de 2010 é marcada pela diminuição de grupos no bairro. Com a desativação 

dos grupos Frutos do Rosário e Catupé dos Camilo no decênio de 2000, apenas o Catupé do 

Capitão Moacir Santana e o Moçambique e Catupé, liderado por Maria Auxiliadora eram 

existentes no período. Na metade da década, Moacir Santana faleceu e o grupo também foi 

desativado, participando somente das Festas do Rosário no bairro São Dimas nos anos de 

2017 e 2018 com parentes e amigos da família Santana. Dessa forma, atualmente o único 

grupo existente no bairro é o Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito, liderado pela capitua Maria Auxiliadora. 

 A tradição das Congadas conta com sete diferentes guardas, cada uma com suas 

características estéticas e musicais. Os estilos são conhecidos como Congo, Moçambique, 

Catupé, Marujo, Caboclinho, Cavaleiro de São Jorge e Vilão29. Como foi apresentado, o estilo 

hegemônico existente na Festa do Rosário do bairro São Dimas é o Catupé. Segundo o 

antropólogo Daniel Albergaria Silva, os toques percussivos dos tambores e do reco-reco, 

junto à dança e aos cânticos são apresentados de modo mais ligeiro, pois “os Catopés 

possuem ritmos mais acelerados que os do Moçambique”. Além dessas características 

musicais e expressivas, o chapéu de palha do dançador de Catupé sempre deve estar 

enfeitado, seja com papel, flores, penas ou plumas30.  

O ritmo acelerado e irônico que caracteriza o gênero perpetua-se pelas diferentes 

gerações de congadeiros do bairro, de forma que essa musicalidade marca a tradição da 

Congada no bairro até o tempo presente. Na foto logo abaixo se pode perceber parte da 

característica estética e musical do Catupé do São Dimas, os chapéus de palha enfeitados e as 

roupas brancas representam parte da estética, e a presença de instrumentos percussivos, como 

o reco-reco e o pandeiro, revelam parcialmente o ritmo musical do estilo.  

                                                             
29MARTINS, Saul. Congado: a família de sete irmãos. Belo Horizonte: Maza, 1997. 
30SILVA, Daniel Albergaria. Festas de Guardas, Ternos e Nações: A Coroação de Reis Congos e a Devoção à 

Nossa Senhora do Rosário. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Programa de Doutorado em Ciências 

Sociais, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2016. P. 63. 
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Figura 1- Catupé do capitão José Camilo (Sidinho criança tocando reco-reco/ José Camilo no 

centro)  

 

São Dimas em meados da década de 1970.Acervo da família Mártir 

 

 A Festa do Rosário do bairro São Dimas tem uma estrutura próxima às outras festas de 

Congada de Minas Gerais. Tradicionalmente são cultuados os santos de devoção nas capelas e 

igrejas, assim como encontros com outros grupos de Congadas convidados e o fornecimento 

de lanches e almoços para os congadeiros, festeiros e o público. Na festa também 

sãorealizadas procissões ao som e ritmo de diferentes grupos de Congada, junto de estandartes 

dos santos católicos e da corte de Reis Negros, além do levantamento e retirada dos mastros 

com as bandeiras dos santos protetores da festa. Diferentemente de algumas festas de 

Congadas, como no Rio das Mortes31 e na cidade mineira de Piedade do Rio Grande, a Festa 

do Rosário do São Dimas tem como característica a participação de outros grupos de 

Congada. Outro aspecto peculiar da festa são as devoções às almas dos antepassados e às 

entidades da Umbanda, como os Pretos-Velhos. Em determinados rituais, como o 

levantamento e retirada dos mastros, essa devoção torna-se clara. Para finalizar, as 

celebrações católicas na Festa do Rosário do São Dimas são praticadas na rua, por meio da 

missa inculturada32, tradicionalmente promovida no bairro desde o fim da década de 1990.  

                                                             
31Distrito de São João del-Rei. 
32A missa inculturada pode ser compreendida como resultado de novas estratégias de evangelização católica que 

promoviam a reformulação dos ritos católicos. Desde a década de 1960, a Igreja Católica no Brasil estava 

preocupada em atingir um número maior de fiéis e a estratégia era “traduzir para uma linguagem mais simples a 

sua liturgia e seus dogmas”. O resultado foi uma “elaboração de versões populares de documentos oficiais e de 

alguns livros litúrgicos”, voltados principalmente para a cultura indígena e negra. A missa “Terra sem males” 
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 A problematização da história da Festa do Rosário no bairro São 

Dimaséapresentadacronológicamente, relacionado-a com os específicos contextos políticos e 

com as políticas públicas de incentivo a cultura, e a partir de diferentes conceitos para o 

desenvolvimento de um estudo analítico da cultura negra em Minas Gerais. O primeiro 

capítulo é resultado de um esforço analítico de teorias e metodologias relacionadas ao tema de 

pesquisa. Assim, são desenvolvidas nesse capítulo discussões sobre memória e consciência 

histórica, além de questões metodológicas advindas da história oral e da história pública. As 

discussões teóricas e metodológicas também têm como objetivo demonstrar as peculiaridades 

e contribuições do registro audiovisual na execução de uma pesquisa científica. 

 O segundo capítulo tem por objetivo apresentar e problematizar de modo cronológico 

a história da Festa do Rosário da comunidade São Dimas. Logo, essas análises serão 

desenvolvidas desde a década de 1970, até o tempo presente. São apresentados os principais 

sujeitos históricos que contribuíram para o surgimento e continuidade da festa, além das 

análises a respeito das permanências e das transformações ocorridas no bairro e na tradição 

festiva ao longo do tempo.  

O terceiro capítulo tem como proposta a discussão sobre a cosmologia centro-africana 

banto presente tanto na Festa do Rosário do São Dimas, como em outras formas de 

expressões, como no Jongo e Tambor de Mina. O capítulo elabora reflexões a respeito da 

consciência histórica estabelecida pelos congadeiros entrevistadospara essa pesquisa. São 

apresentadas análises a respeito da ação política dos agentes culturais nos espaços públicos da 

cidade de São João del-Rei, de maneira a seremidentificados e problematizados os protestos, 

intervenções e reivindicações desses indivíduos.  

 A pesquisa foi construída de maneira conjunta com os viventes da cultura congadeira, 

logo, a criação de contatos pessoais, através do cuidado com a construção de uma relação 

sensível e ética, esteve presente ao longo de todo desse trabalho. O estabelecimento dessa 

união não se finaliza com o fim do resultado da pesquisa escrita, pois novas demandas, 

encontros e ações culturais terão continuidade nos próximos anos. A organização efetiva da 

troca de conhecimentos, sociais e acadêmicoséfundamental para a construção de novos 

saberes promovidos em diferentes espaços, públicos e meios.  Por fim, cabe ressaltar que a 

utilização da ferramenta audiovisual contribuiu para a escrita da pesquisa, como também na 

                                                                                                                                                                                              
(1978) e a “Missa dos Quilombos” (1981), foram as primeiras a estruturar esta nova prática católica. Ver: 

OLIVEIRA, Rosenilto Silva de. “Orixás: a manifestação cultural de Deus”: uma análise das liturgias católicas 

inculturadas. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - Programa de Pós Graduação em Antropologia 

Social, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
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aproximação entre pesquisador e detentores, visto que esse instrumento potencializa tanto a 

visibilidades dos grupos, quanto as análises científicas.  

 O primeiro encontro com o grupo de Congada foi na festa do Divino do bairro 

Matosinhos em 2015. Nessa época o pesquisador era bolsista de iniciação científica da 

pesquisa "Memória do Cativeiro nos Cantos de Congado" inserida no projeto “Memórias e 

Comunidades de Sentido: percursos historiográficos", financiado pelo PROCAD-CAPES -

2013, sob a orientação de Sílvia Brugger. Novos encontros posteriormente aconteceram em 

outras festas. Em 2016, ainda na pesquisa de iniciação científica na graduação em história, 

foram produzidas pelo autor entrevistas com a Capitua Maria Auxiliadora e com alguns 

integrantes do grupo Moçambique e Catupé do bairro São Dimas. Essas entrevistas se deram 

com a colaboração de Simone de Assis, na época estudante do curso de História da UFSJ. Em 

2017 e 2018, acompanhamos as festas do Rosário no referido bairro, assim como em diversas 

festividades em São João del-Rei e em outras cidades. 

 Para prosseguirmos com as problematizações propostas pela pesquisa é necessário 

anteriormente explicar um termo frequentemente utilizado no trabalho: “a cultura do 

Congado”. A necessidade de elucidar essa denominação visa esclarecer que a cultura não 

pode ser compreendida como algo fechado ou congelado, ao contrário, interpretamos a 

“cultura do Congado” como algo aberto e movente, que pode ser modificado ao longo do 

tempo e que pode conter variações e diferentes significados. Entendemos ser “a cultura do 

Congado” a forma como as pessoas vivem o Congado, as endumentárias, a música, o cortejo, 

os modos como os congadeiros lidam uns com os outros, assim como as memórias que eles 

apresentam. Outro interessante modo de comprendermos a “cultura do Congado” é a 

definição de cultura apresentada pela capitua Maria Auxiliadora: “Para mim a cultura é 

tudo...mas nem tanto. Sabe por que menino? A gente não é valorizado. Como eu vou falar 

sobre a cultura? Eu acho que eu não vou falar, eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que 

elogiar. Porque o que a gente tem é somente o lamento. Lamento sabe? Uma dor forte no 

coração”. Feito essas breves considerações, podemos iniciar a leitura do primeiro capítulo. 
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CAPÍTULO 1 

NARRATIVAS, FOTOGRAFIAS E IMAGENS EM MOVIMENTO 

QUESTÕES DE TEORIA E METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa está inserida no campo da História Cultural. Analisamos aqui a 

historicidade de uma festa da cultura afro-brasileira do interior do estado Minas de Gerais, na 

qual as expressões culturais e as memórias dos sujeitos pertencentes a esta específica 

festividade contribuem para reflexões a respeito da história da região de São João del-Rei e 

também para a história do Brasil. A cultura e a memória ligada a esta cultura são os elementos 

que nos apresentam e nos fornecem as fontes pelas quais os processos interpretativos são 

exercidos ao longo desse trabalho. Nas festas de Congada, as expressividades culturais 

sempre são executadas no espaço público, o conhecimento religioso e artístico é 

compartilhado e exposto pelos indivíduos para quem quiser assistir, nas ruas e nos centros 

religiosos.  

 As narrativas apresentadas pelos congadeiros e por especialistas envolvidos com a 

temática foram registradas por nossas câmeras audiovisuais e, assim, são as principais fontes 

históricas utilizadas por essa pesquisa. Desde o início do trabalho científico, pensou-se em 

desenvolver um estudo que privilegiasse apenas as memórias desses sujeitos, a fim de analisar 

a história da Festa do Rosário da comunidade São Dimas. No entanto, os registros 

audiovisuais não se limitaram nas entrevistas, no decorrer da pesquisa essa ferramenta 

também foi utilizada para registrar as festas, encontros e reuniões, contribuindo para a 

construção analítica da história do tempo presente da festividade. 

 Inicialmente apenas as fontes de memória seriam analisadas, porém, na ação do 

registro audiovisual estabelecido com os entrevistados, outras valiosas fontes históricas nos 

foram apresentadas, como fotografias, carteiras de trabalho e documentos. As novas fontes 

não eram apenas exibidas para a câmera, as narrativas dos entrevistados estavam conectadas 

com esses objetos e, a partir da explanação do significado desses pertences, nos 

eramexpressadas diferentes perspectivas da história da festa. 

Consideramos interessante percorrer no primeiro capítulo algumas das reflexões 

metodológicas e teóricas utilizadas para a construção dessa pesquisa. Desse modo, além da 

construção analítica a respeito das metodologias advindas da história oral, da história pública 
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e do redimensionamento da história oral a partir do registro audiovisual33, os conceitos de 

memória e de consciência histórica são essenciais para as análises das narrativas registradas 

pela câmera de vídeo e microfone. Logo, esse capítulo tem por objetivo apresentar as 

metodologias utilizadas e a problematização dos conceitos presentes em todo trabalho, de 

forma relacionada com o tema de estudo. 

 

1.1.  Questões de metodologia: a história oral e a história pública através da ferramenta 

audiovisual  

 

Ao propor o desenvolvimento de uma pesquisa cujo objetivo são as análises das 

narrativas congadeiras que expressam consciências históricas dos sujeitos que as enunciam, 

pensou-se na realização de entrevistas com os participantes do terno Moçambique e Catupé de 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito do bairro do São Dimas, em São João del-Rei. 

Com o intuito de orientar a realização dessas entrevistas, foi utilizado como base o “Manual 

de História Oral” de Verena Alberti34.  Devido à característica das fontes de memória serem 

também imagéticas, os exames das imagens em movimento se tornam fundamentais, logo, é 

importante a interpretação das fontes a partir dos conceitos de “antropologia da 

performance”35, compreendendo os eventos rituais e os “dramas sociais” como  

“metateatro”36. 

A História Oral foi a principal metodologia empregada na pesquisa e sua 

aplicabilidade contribui para as construções das fontes históricas analisadas e problematizadas 

em todas as etapas do estudo desenvolvido. De acordo com Gwyn Prins, a metodologia da 

História Oral tem como característica o rompimento dos silêncios ocorridos no passado, por 

ser uma possibilidade de evidenciar a história de grupos sociais que não tiveram na história 

oficial o devido valor de análises em suas ações e lutas. Segundo o autor, essa metodologia 

então tem a capacidade também de evidenciar a “negação viva da legitimidade”, e, sobretudo, 

                                                             
33MATTOS, Hebe; ABREU, Martha; CASTRO, Isabel. Da história oral ao filme de pesquisa: o audiovisual 

como ferramenta do historiador. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.24, n.4, out.-dez. 

2017. 
34ALBERTI, Verena. Manual de história oral. Rio de Janeiro: FGV, 2004. 
35SILVA, Rubens Alves da. A atualização da tradições: performances e narrativas afro-brasileiras. São 

Paulo:LCTE Editora, 2012, p.50-51. 
36Silva entende que o “metateatro” constitui um espaço simbólico e de representação metafórica da realidade 

social, por meio do jogo de inversão e desempenho de papéis figurativos que sugerem criatividade e propiciam 

uma experiência singular, que é, ao mesmo tempo “reflexiva” e de “reflexividade”. 
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a de evitar as tentativas de “maleabilidade do passado” sob pressões contemporâneas37. 

Exemplos dessa fragilidade da história podem ser percebidas nos projetos desenvolvidos no 

Departamento de Educação e Ciência no Reino Unido, nos anos de 1980, por Margaret 

Thatcher, e nas tentativas de implementações de revisões históricas do Brasil, do atual 

governo de Jair Messias Bolsonaro.   

 Gwyn Prins compreende que as entrevistas de histórias de vida e temática podem 

oferecer acessos “ao interior de uma cultura e de uma época” e as tradições orais têm a 

capacidade de “produzir uma história sequenciada, mas não necessariamente com uma 

datação rigorosa”38. Segundo o autor, para o desenvolvimento de uma cronologia serial, a 

busca de relacionar às fontes externas se torna essencial, e assim é executável a defesa “contra 

a tradição inventada” e “apresentar algumas datas do tempo serial e desse modo reconstruir 

esse tipo de passado”39. Prins ainda ressalta que as fontes documentais também devem ser 

passíveis de crítica, pois não se pode determinar que as fontes escritas são “naturalmente 

legadas a nós” e que há um processo de fabricação desses registros de forma totalmente 

involuntária40. 

 As análises das reminiscências pessoais, desenvolvidas a partir da metodologia da 

História Oral, proporcionam uma “atualidade e uma riqueza de detalhes”, possibilitando 

interpretações sobre “histórias de grupo em pequena escala” que por outras técnicas 

metodológicas não seriam encontradas, de acordo com Gwyn Prins41. O intelectual destaca 

que o historiador que utiliza a História Oral em seus trabalhos deve estar atento a duas tarefas 

essenciais de seu trabalho: a primeira é a de que o historiador deve inspirar em seus leitores a 

“confiança em sua competência metodológica” e a segunda, é a de que a “continuidade deve 

ser explicada”, pois a tradição oral é um processo que “vive apenas enquanto é continuamente 

reproduzida”, ou seja, o trabalho de análise deve ater atenção mais na continuidade histórica 

do que nas mudanças42.  

Para melhor compreendermos o objeto dessa pesquisa, a cultura das Congadas no 

bairro São Dimas inter-relacionadas com os conhecimentos no âmbito regional da cultura 

negra de Minas Gerais, e de modo particular, na cultura local vivenciada no bairro, as 

reflexões a respeito da história pública oferecem importantes contribuições analíticas. É 

                                                             
37PRINS, Gwyn. História Oral. In: A Escrita da história: novas perspectivas/ Peter Burke (org.); tradução de 

Magda Lopes. – São Paulo: Editora da UNESP 1992. p.163- 198. 
38Ibidem. p. 187. 
39Ibidem. p.185. 
40Ibidem. p.188. 
41Ibidem. p.192. 
42Ibidem. p.188. 
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fundamental destacar que essa pesquisa foi desenvolvida a partir das contribuições 

metodológicas e teóricas da história pública, de modo que a construção de todo esse 

conhecimento somente foi possível devido a participação popular dos congadeiros em grande 

parte dos processos desse trabalho43.  Em diversos momentos analíticos, a noção do conceito 

de “autoridade compartilhada”44 está presente, ou seja, os historiadores envolvidos nessa 

pesquisa não são as únicas autoridades ou intérpretes das constatações elaboradas, os 

processos de significados e as problematizações aqui realizadas foram construídas de maneira 

conjunta e compartilhada.      

Entendemos que neste ambiente público festivo do Congado, estão presentes 

diferentes narrativas e interpretações históricas executadas pelos sujeitos participantes dessa 

cultura, também conflitantes com outras interpretações existentes na cidade, no estado e no 

Brasil. Há então, um campo de disputa simbólica e ideológica entre os grupos envolvidos 

neste espaço público e, dessa forma, as músicas, as danças e as narrativas apresentadas por 

congadeiros são construções que se formaram no ambiente social não de forma tranqüila e 

harmoniosa, mas a partir da negociação entre as diferentes visões e posicionamentos. 

Segundo o historiador norte-americano, Gerald Zahavi, a História Pública tem uma 

profunda relação com a história dos saberes locais e regionais, além de ser uma interessante 

estratégia para trabalhos científicos que visam se relacionar com a “configuração e 

formulação de políticas públicas  por meio de pesquisas historicamente fundamentadas”45.  

Para o autor, a história pública vem cada vez mais atraindo profissionais e estudantes 

devido ao fato de conseguir reunir ao mesmo tempo interesses da história comemorativa; da 

história educacional e da história engajada ou ativista. Assim, é essencial que um projeto que 

se relacione com as ambições da história pública tenha como característica uma pedagogia 

“subjacentes às guerras e batalhas culturais travadas periodicamente no espaço público”. 

Zahavi defende que deve ser de interesse do historiador público se envolver com assuntos 

característicos pela concentração de disputas ideológicas, como “as comemorações históricas, 

à seleção e ao planejamento de patrimônios históricos, e as narrativas documentais de vários 

tipos”.  É na esfera pública que estão apresentados os debates relativos à memória pública 

                                                             
43 WERLE, Bibiana. Acessibilidade documental e autoridade compartilhada: pela construção de uma história 

pública. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 9, n. 21, p. 429 ‐ 449. maio/ago. 2017.   
44 FRISCH, Michael. A história pública não é uma via de mão única ou De A Shared Authority à cozinha digital, 

e vice‐versa. In: MAUAD, Ana Maria, ALMEIDA, Juniele Rabêlo de, SANTHIAGO, Ricardo (Orgs.). História 

pública no Brasil – sentidos e itinerários. São Paulo: Letra e Voz, 2016. p. 57‐71. 
45ZAHAVI, Gerald. Ensinando História Pública no século XXI. In: JunieleRabêlo de Almeida e Marta Gouveia 

de Oliveira Rovai (Organização). Introdução à História Pública. São Paulo: Letra e Voz, 2011,p.53-54.  
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inserida e disputada, às vezes violentamente, através das expressões de identidades e orgulhos 

nacionais, étnicos e raciais46. 

 São nesses ambientes públicos de comemoração e de organização cultural que estão 

presentes as diferentes interpretações e narrativas históricas dos variados indivíduos políticos. 

Segundo Zahavi, é necessário enfrentar estas diferentes leituras e controvérsias “políticas, 

sociais e culturais”, pois há um significativo potencial para se compreender a história inserida 

nos contextos de “envolvimento com um grande número de pessoas relacionadas com 

questões de identidade histórica, legado, mitologia política, tradição oral e mais” 47. De 

acordo com o autor, o historiador público tem como busca não aquilo que é coerente ou 

contem uma explicação definida, ele está à procura daquilo que está no campo de disputa de 

sentidos ideológicos, procurando identificar quais são os conflitos existentes entre os 

indivíduos e os grupos em contextos comemorativos ou festivos. A partir desses elementos, 

busca-se compreender os motivos e as circunstâncias das controvérsias interpretativas entre os 

sujeitos. 

 Para a historiadora britânica especialista na história das mulheres, Jill Liddington, a 

história pública é uma prática que envolve a “apresentação popular do passado para um leque 

de audiências – por meio de museus e patrimônios históricos, filme e ficção científica”. 

Segundo Liddington, a história pública tenta compreender os modos como os passados são 

apresentados publicamente, através da memória, paisagem, dos arquivos e da arqueologia, ou 

seja, é o estudo ligado aos procedimentos de como “adquirimos o senso do passado”48.  

Para complementar as construções interpretativas realizadas por Liddington a respeito 

da esfera pública inseridano campo acadêmico da história, é fundamental atentarmos para o 

consumo cultural realizado pela audiência. O historiador público deve promover o acesso 

público ao passado a partir de uma comunicação direta com os diferentes coletivos. A 

historiadora também defende que é característico deste campo científico o trabalho realizado 

em parcerias e de modo colaborativo, pois são múltiplos e diferentes os espaços públicos por 

onde a informação e fontes históricas estão inseridas. 

Liddington ainda afirma que as interpretações advindas do público não devem ser 

resumidascomo meramente consumidores passivos da cultura de massa. Os trabalhos de 

historiadores públicos têm como objetivo assegurar que suas atividades “possam ser 

                                                             
46Ibidem; p.56. 
47Ibidem;p.56-57. 
48LIDDINGTON, Jill. Ensinando História Pública no século XXI. In: JunieleRabêlo de Almeida e Marta 

Gouveia de Oliveira Rovai (Organização). Introdução à História Pública. São Paulo: Letra e Voz, 2011, p.32-33. 
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consumidas ativa e participativamente”. Os historiadores ligados ao mundo público não 

desejam ser dependentes da economia de mercado, “moldado por anunciantes e acionistas” e, 

assim, procuram manter os mais altos padrões de rigor crítico. Por fim, Liddington defende 

que seja essencial para o historiador público o conhecimento e a relação entre o estado, o 

nacional, o regional e o mundo local49. 

 As metodologias da História Oral e da História Pública aplicadas nesse trabalho são 

redimensionadas pela troca do gravador de áudio pela utilização de câmeras de vídeo50. Cabe 

ressaltar, de acordo com Ivan Gaskell, que a câmera “é sempre uma presença intrusa”, e não 

se pode ter a interpretação do “olhar inocente” de quem filma, ou no caso, do historiador com 

a câmera na mão. A presença do historiador em cena de filmagem é de um participante, e suas 

lentes “são um impacto nas faces” dos entrevistados51.    

Segundo Ana Mauad e Fernando Dumas, o conjunto de imagens e sons capturados e 

transformados em fontes de pesquisa pode ser objeto da reflexão histórica e mostra-se 

importante para a composição do texto historiográfico, garantindo a preservação da sua 

substância de expressão, salvaguardando “a sonoridade e a visualidade, que definem sua 

natureza de fonte histórica” para a análise do objeto52. Dessa forma, as gravações audiovisuais 

de entrevistas com congadeiros, festas e encontros, fazem parte da composição de sentido do 

que é narrado e cantado pelos personagens entrevistados. Há uma relação delicada entre o 

local e o regional, os sentimentos expressados nos depoimentos registrados e as formulações 

de identidades apresentadas por meio da narrativa oral e musical. 

As problematizações produzidas por essa pesquisa a partir das memórias a respeito da 

história do Congado no bairro São Dimas, assim como as reivindicações e as denúncias 

sociais produzidas pelos agentes culturais, foram apresentadas através da gravação 

audiovisual das narrativas e expressões da arte e da fé. Dessa forma, a pesquisa é 

desenvolvida de modo diferenciado em relação aos trabalhos que utilizam a metodologia da 

história oral sem o uso do audiovisual53. 

                                                             
49Ibidem;p.46-49. 
50MATTOS, Hebe; ABREU, Martha; CASTRO, Isabel. Da história oral ao filme de pesquisa: o audiovisual 

como ferramenta do historiador. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.24, n.4, out.-dez. 

2017, p.1147-1160. 
51GASKELL, Ivan. História das Imagens. In: A Escrita da história: novas perspectivas/ Peter Burke (org.); 

tradução de Magda Lopes. – São Paulo: Editora da UNESP 1992. p.237- 272. 
52MAUAD, Ana M; DUMAS, Fernando. Fontes Orais e Visuais na pesquisa histórica: Novos métodos e 

possibilidades narrativas. Introdução a História Pública/Juniele Almeida, Marta Gouveia. São Paulo: Letra e 

Voz, 2011, p.83. 
53 MATTOS, Hebe; ABREU, Martha; CASTRO, Isabel. Da história oral ao filme de pesquisa: o audiovisual 

como ferramenta do historiador. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.24, n.4, out.-dez. 

2017, p.1147-1160. 
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 O trabalho analítico produzido por Hebe Mattos, Martha Abreu e Isabel Castro, a 

respeito da construção da narrativa fílmicados documentários historiográficos desenvolvidos 

no Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense 

(Labhoi/UFF), que compõe o conjunto de DVDs Passados e Presentes, apresentam novas 

especificidades da pesquisa histórica que utilizam a “produção de imagens em situação de 

pesquisa”. As autoras destacam que os registros sonoros das narrativas são dimensionados 

pelos acréscimos dos gestos e feições, assim, as “expressões e formas de contar, são colocadas 

em evidência”.  Além das expressões de “conteúdos de memória corporal”, como pode ser 

facilmente observada nas culturas do Jongo e do Congado, as entrevistas de história oral que 

utilizam o registro audiovisual, capturam também as paisagens e os lugares da cultura 

material, que “trazem em si uma força afetiva e podem servir para desencadear narrativas 

orais sobre o passado”. Esse tipo de construção historiográfica contém influências do filme 

documentário, na medida em que o registro produzido no presente, nos “lugares do passado”, 

contribui para novas reflexões de análises das memórias54.  

 As autoras ainda apontam outras particularidades em relação ao método de pesquisa de 

história oral que utiliza-se de câmeras de vídeos, são elas: a noção de imprevisibilidade, a 

produção de decupagens e a criação de um arquivo audiovisual.  A imprevisibilidade na 

produção dos registros audiovisuais caracteriza esse tipo específico de pesquisa, pois “as 

surpresas no curso das filmagens passam a determinar muitas vezes o próprio roteiro do que 

será filmado”, a imprevisibilidade não pode ser considerada como algo negativo, pois essa 

especificidade acaba sendo uma aliada na construção de informações que os próprios 

depoentes decidiram no momento disponibilizar e, assim, cabe ao pesquisador saber trabalhar 

positivamente com essas surpresas. Para que a pesquisa possa ser realizada, é fundamental a 

criação da organização dos materiais audiovisuais registrados, por meio do processo de 

decupagem. Esse documento organizativo contém as informações do “local de gravação, 

nome do entrevistado e um resumo do conteúdo de cada fala com sua respectiva referência de 

tempo”, além da descrição dos lugares, paisagens e cultura material presente em cenas55. Esse 

processo permite o desenvolvimento de relações de conteúdo, análises e problematizações. 

Por fim, de acordo com as autoras, a metodologia utilizada tem como característica a 

                                                             
54 Ibidem. 
55A participação do autor no PROCAD-CAPES “Memória e Comunidade de Sentidos: percursos 

historiográficos”, em que foram promovidas parcerias de pesquisa entre a Universidade Federal de São João del-

Rei e a Universidade Federal Fluminense  foi uma oportunidade para importantes aprendizados de 

conhecimentos audiovisuais no Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense 

(Labhoi/UFF). A partir dessa experiência no Labhoi, o autor adquiriu experiências sobre edições, filmagens, 

arquivo audiovisual, e principalmente, o aprendizado na produção de decupagens.   
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possibilidade de se tornar um acervo, pois o material bruto das filmagens, organizadas pelo 

processo da decupagem, pode ser constituinte de um arquivo audiovisual, de modo a 

funcionar “como a referência documental imprenscidível a um texto historiográfico” e 

podendo ter a possibilidade de ser utilizada por outras pesquisas com novas 

intencionalidades56.   

 As características elencadas pelas autoras foram seguidas por essa pesquisa e nesse 

momento conta com um acervo organizado de 590 GB (Giga Byte) de entrevistas, Festas de 

Congada, encontros e eventos congadeiros, oficinas e palestras. Para a realização das 

gravações, o apoio do Laboratório de Imagem e Som (LIS) do DECIS da UFSJ foi de 

fundamental importância, principalmente pela disponibilização dos materiais para filmagem57. 

A experiência do trabalho audiovisual e o tamanho compacto e peso leve da câmera Canon 

T5i, possibilitou o registro das entrevistas de história oral e ao mesmo tempo a realização do 

direcionamento das perguntas. A imprevisibilidade nas entrevistas acabou contribuindo para o 

desenvolvimento dos registros, os próprios entrevistados colaboraram para a estrutura das 

entrevistas, o que facilitava a tarefa do pesquisador. As entrevistas e os registros de eventos e 

festas foram gravados por uma câmera Canon T5i, em algumas oportunidades utilizou-se o 

microfone lapela e em outrasum gravador de áudio, além de um tripé simples para suporte da 

câmera. 

 Em pesquisas que têm por objetivo o registro audiovisual relacionado com a 

construção de novas fontes históricas, o entendimento dos elementos da linguagem 

audiovisual se faz necessário. Essa linguagem é composta pela combinação da imagem e do 

som. Segundo Cássia Palha, apesar de se apresentarem de maneira integrada, imagem e som 

possuem “seus níveis de autonomia e de especificidade”, estando submetidos “a canais e 

recursos variados que organizam e direcionam o documento como um todo”58. A percepção 

desses dois elementos da linguagem audiovisual facilita as interpretações das fontes, assim, as 

análises de história oral com o recurso de câmeras audiovisuais devem estar atentas as 

informações contidas na relação imagem/som. Os filmes produzidos pelo projeto Passados e 

Presentes são exemplos de quanto a cultura material capturada por câmeras audiovisuais em 

                                                             
56MATTOS, Hebe; ABREU, Martha; CASTRO, Isabel. Da história oral ao filme de pesquisa: o audiovisual 

como ferramenta do historiador. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.24, n.4, out.-dez. 

2017, p.1147-1160. 
57Estão disponíveis para uso da pesquisa no Laboratório de Imagem e Som (LIS), do curso de História da UFSJ, 

duas câmeras Canon T5I (Instrumento leve e de alta qualidade) e gravadores de áudio (Gravadores, Micro‐ofone 

Direcional e Microfone Lapela). 
58PALHA, Cássia Rita Louro. Fontes Telejornalísticas nos domínios de Clio: notas metodológicas. 

Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 9, n. 22, p. 236 - 258, set./dez. 2017, p.249. 
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situações de entrevistas de história oral, trazem “informações concretas de pesquisa” e 

possibilita a relação dialógica “com a bibliografia existente sobre diversos temas”59.  

 Os fragmentos de memórias advindos da cultura material presentes em cena de 

filmagem nos foram apresentados já na primeira entrevista produzida em conjunto com o 

grupo Moçambique Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. A gravação feita nesse 

dia com a capitua Maria Auxiliadora60 registrou os vestígios da cultura material expostos pela 

capitua do grupo, e também nos apontou inicialmente algumas das lideranças congadeiras do 

bairro, que já haviam deixado esse mundo. A cultura material apresentada pela congadeira 

proporcionou a reflexão de duas concepções sobre a história da festa, primeiramente a 

importância da Rainha Conga Maria da Glória para a existência e continuação da Festa do 

Rosário do São Dimas e a de que a presença dos mortos para esses congadeiros tem um 

significado espiritual cujas origens estão associadasà cultura presente na África Central.  

 

Figura 2 - Maria Auxiliadora Mártir, Capitua do Moçambique CatupéNossa Senhora do Rosário e São 

Benedito – São João del-Rei, MG 

 

Samuel Avelar Jr. 15/05/2016. São João del-Rei, bairro São Dimas (Fotoframe61) 

 

                                                             
59MATTOS, Hebe; ABREU, Martha; CASTRO, Isabel. Da história oral ao filme de pesquisa: o audiovisual 

como ferramenta do historiador. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.24, n.4, out.-dez. 

2017, p.1147-1160. 
60MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Capitua do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e 

ex integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 

55’30 ’’. São João del-Rei, 16 de Maio de 2016. 
61 Frame significa desenhos ou quadros, e também são conhecidos por “frames por segundo”. Os vídeos são 

compostos por frames, ou seja, um conjunto de figuras em sequência que apresentam a ilusão do movimento. 

Fotoframe é a captura de apenas um frame ou um quadro de um determinado vídeo.  Conferir em: 

<https://www.tecmundo.com.br/video/10926-o-que-sao-frames-por-segundo-.htm>. 

https://www.tecmundo.com.br/video/10926-o-que-sao-frames-por-segundo-.htm
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A câmera de vídeo registrou a coroa de Rainha Conga e o porta-retrato pertencentes a 

figura da antiga festeira no bairro, além do pandeiro de seu falecido esposo, Mauro. Foi Maria 

Auxiliadora Mártir que organizou toda a cena de filmagem no dia das entrevistas com os 

participantes do terno de congada, o local de filmagem foi decidido pela equipe de pesquisa e 

os objetos inseridos nos enquadramentos foram definidos pela capitua62. Assim, antes mesmo 

dos congadeiros iniciarem suas narrativas de vida, a presença histórica da figura de Maria da 

Glóriae de Mauro, se fazem presentes no contexto da filmagem. Essa foi uma estratégia 

utilizada em todas as entrevistas, era sugerido o melhor local para a filmagem, devido as 

preocupações com a iluminação e a qualidade de imagem, porém, os entrevistados ficavam à 

vontade para construírem a cena a partir dos materiais da cultura que eles julgavam serem 

importantes para a explicação de suas histórias.  

A estratégia mencionada potencializou as informações existentes de imagem e fala, na 

qual as surpresas das imprevisibilidades e o plano de estimular nos entrevistados uma 

participação colaborativa em toda construção das gravações, resultou na apresentação de 

informações relevantes para o entendimento da Festa do Rosário no bairro São Dimas e a 

participação cultural de lideranças negras na cidade de São João del-Rei.  

 

Sequência Fotoframe 1 

                                                             
62 No dia dezessete de maio de 2016 a equipe de pesquisa “Memórias do Cativeiro e da Liberdade entre os 

Congadeiros da Região das Vertentes” realizou o registro, no bairro São Dimas, de entrevistas audiovisuais com 

Maria Auxiliadora Mártir e alguns integrantes do grupo. Durante o processo constituiu-se uma fonte histórica 

baseada na história de vida de Maria Auxiliadora62. Nessa entrevista, outros integrantes do terno de Congada se 

fizeram presentes em diversos momentos, marcando-a de forma dialógica na relação estabelecida entre o grupo 

de pesquisa e as representantes da Congada. Sob orientação de Sílvia Brugger, Samuel Avelar Jr. foi responsável 

pela gravação do vídeo e do áudio, definindo o enquadramento e realizando algumas perguntas. A historiadora 

Simone de Assis conduziu as perguntas para os entrevistados. 
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Simone de Assis e grupo de Congada construindo o ambiente de filmagem. São João del-Rei, bairro São 

Dimas.15/05/2016. 
  

A utilização de fotografias que os próprios congadeiros desejaram apresentar no 

decorrer de suas explicações narrativas foi incorporada à metodologia da pesquisa, o que 

possibitou uma visão mais apurada e complexa dos períodos históricos remetidos no decorrer 

das gravações. A filmagem das fotos em diálogo com os depoentes possibilitou as relações de 

vida dos entrevistados com o “mundo visível” presente nas fotos. Para a interpretação dessas 

fotografias produzidas na ação de filmagem, a noção de fotografia pública e de espaço 
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público visual proporcionou o desenvolvimento de problematizações desses elementos 

materiais para as análises dessa pesquisa63.  

A historiadora Ana Mauad entende que a fotografia pública no século XX pode ser 

percebida pela “prática artística e o da prática documental”, no caso das fotografias 

produzidas no bairro São Dimas, a preocupação documental da festa foi a principal 

característica das produções fotográficas. Como na história da Festa do Rosário do São Dimas 

a imprensa não teve interesse em registrar as festividades ocorridas na comunidade, os 

próprios moradores se organizaram para a execução dos registros documentais. As práticas 

desses documentos sociais viabilizaram as análises da “cultura visual” que a autora entende 

como espaço público visual e assim, a ação de filmagens dessas fotografias também ofereceu 

interpretações das criações de “representações sobre o mundo visível, num movimento de dar 

a ver e de conhecer o mundo representado em imagens, mas instituem, elas mesmas, um 

mundo visível por meio das imagens”64.  

Para a análise e produção dos recursos imagéticos a preocupação com planos e 

enquadramentos deve fazer parte de todo o trabalho nas construções das fontes. De acordo 

com Cássia Palha, nos enquadramentos “a perspectiva do olhar do telespectador é sempre 

dada pelas objetivas da câmera”65. Estas escolhas do olhar executado pelo registro da 

câmera66, especialmente nos telejornalismos, são resumidamente definidas por close, plano 

médio ou próximo e plano geral67. A observação dos ângulos é indispensável, pois a depender 

de sua altura ou lado, é possível provocar indicações de inferioridade ou de valorização para 

quem está sendo filmado. Segundo Palha, para além dessas preocupações, o entendimento 

relativo aos recursos imagéticos deve estar preocupado com a “distribuição dos elementos de 

observação dentro do enquadramento”, ou seja, a composição da filmagem. Por fim, analisar 

                                                             
63MAUAD, Ana Maria. Por uma história fotográfica dos acontecimentos contemporâneos, Rio de Janeiro, 30 de 

junho de 1987. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 8, n. 17, p. 90 ‐ 133. jan./abr. 2016. 
64 Ibidem. 
65PALHA, Cássia Rita Louro. Fontes Telejornalísticas nos domínios de Clio: notas metodológicas. Revista 

Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 9, n. 22, p. 236 - 258, set./dez. 2017, p.249. 
66A pesquisa desenvolvida por Cássia Palha, apesar de ter como enfoque as análises da produção telejornalística 

no campo da história e do audiovisual, colabora para as metodologias de história oral com o recurso de câmeras 

de vídeo. As análises da autora acerca da narrativa e de seus códigos de linguagem fornecem elementos 

fundamentais para as interpretações metodológicas de pesquisas históricas no campo do audiovisual. 
67O enquadramento padrão da filmagem de entrevistas foi o conjunto do Plano Americano (a figura humana é 

enquadrada do joelho para cima, mais o lado ¾ (a câmera forma um ângulo de aproximadamente 45 graus com o 

nariz da pessoa filmada) e o ângulo normal (quando a câmera está no nível dos olhos da pessoa que está sendo 

filmada. Em relação às filmagens de festas, utilizou-se os planos abertos e fechados.  

Conferir em <http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/>. 

http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/
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o ambiente da filmagem e entende-lo como um espaço comunicativo que compõe a linguagem 

imagética contribui para análises mais apurada das fontes68. 

Procuramos desenvolver em nossas filmagens de pesquisa o que o cineasta Eduardo 

Coutinho entende por a “verdade de filmagem”. Coutinho não concorda com a concepção de 

que nas entrevistas de documentários existe uma farsa de filmagem, pois o 

cineastacompreende suas produções cinematográficas a partir da “superverdade” de 

filmagem. O documentarista defende que na ação de entrevista, há uma representação do 

sujeito que apresenta sua narrativa diante das câmeras, ou seja, a “superverdade” está inserida 

no contexto de representação das idéias capturadas por câmeras audiovisuais e também, 

assim, acaba recebendo interferência comportamental a partir do pesquisador ou do cineasta 

que instiga as perguntas e as dúvidas. Para o cineasta, é necessário exercitar em uma produção 

documentarista averdade da filmagem, que demonstra a realidade da prática do registro 

audiovisual. Dessa maneira, a apresentação das interpretações feitas a partir de nossos 

registros audiovisuais, a presença da câmera, dos pesquisadores, do público, do técnico de 

som, além dos incidentes do cotidiano capturados pelas câmeras e gravadores, como o som do 

telefone ou o latido de um cachorro, devem ser incluídos nas análises produzidas durante a 

pesquisa69. 

Os registros de imagens em movimento de entrevistas e das festas estão presentes 

como recurso de fonte histórica, sendo possíveis considerações da história da cultura 

congadeira e críticas sobre as possibilidades interpretativas da relação: oralidade, imagem e 

performance. Essa pesquisa está relacionada ao interesse de se observar uma específica 

cultura brasileira, e desse modo, foram produzidas fontes audiovisuais através de câmeras de 

vídeo e de equipamentos próprios para os registros musicais e orais, gravando o contexto 

festivo da Festa do Rosário do bairro São Dimas, assim como a história de vida dos principais 

envolvidos com a festa. A possibilidade de se observar o contexto do Congado a partir de seus 

diferentes canais ou veículos da mensagem, nos forneceu a potencialidade de interpretação de 

fontes históricas que contribuem para as análises da cultura negra em Minas Gerais e da 

história vivenciada no presente do cotidiano destas pessoas. 

O teórico Alessando Portelli desenvolve apontamentos a respeito da especificidade da 

história oral pelos recursos audiovisuais. O autor salienta a necessidade do cuidado do que 

fazer, quando termina uma entrevista, “pois a relação entre o entrevistador e o entrevistado 

                                                             
68PALHA, Cássia Rita Louro. Fontes Telejornalísticas nos domínios de Clio: notas metodológicas. Revista 

Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 9, n. 22, p. 236 - 258, set./dez. 2017, p.249-250. 
69COUTINHO, Eduardo. O cinema Documentário e a escuta sensível da alteridade. Projeto História. São Paulo. 

15. Abril. 1997.p.166-168. 
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não se acaba ao se desligar o gravador ou a câmera de vídeo”. Portelli compreende que as 

narrativas apresentadas e as autorizações para o uso da imagem devem ser seriamente 

analisadas pelos pesquisadores, pois nos é confiado o empréstimo da imagem e das palavras e, 

assim, é fundamental o bom uso daquilo que foi fornecido na construção das entrevistas70.  

Para uma investigação cuja metodologia está ligada a produções de fontes 

audiovisuais, de modo a capturar os processos narrativos de indivíduos participantes da 

cultura congadeira, determinados pilares teóricos e metodológicos devem ser compreendidos, 

de acordo com os autores Ana Mauad e Fernando Dumas. Entre eles se destacam: o recurso às 

fontes visuais e orais compreendidas em suas noções como fonte de memória, a identificação 

da memória como questão central nos estudos sobre experiência social e o reconhecimento da 

história do tempo presente como dimensão cronológica e hermenêutica71. É no tempo presente 

que as nossas entrevistas foram realizadas, há neste processo dialógico entre entrevistado e 

entrevistador não apenas perguntas e respostas, mas também troca de opiniões; acordos e 

desacordos; ironias; interferências; fugas e encontros. Nessa conversação em busca da 

memória vivenciada por sujeitos sociais é produzida a interpretação das narrativas, do sentido 

das palavras ditas e das ações gestuais que após o fim do registro se transformam em uma 

fonte de memória.  

Segundo Ana Mauad e Fernando Dumas, o processo de pesquisa envolvendo a 

produção de fontes orais e performático é o resultado de uma determinada situação de 

entrevista na qual há uma construção de memórias por meio de uma negociação. De um lado, 

existem as competências do pesquisador com um saber específico consolidado, e do outro 

lado, a competência do entrevistado, que detém o conhecimento da experiência sobre o 

vivido. Os autores identificam que essa lógica se revela através de processos de negociações, 

resultando, a partir da produção da fonte histórica, uma espécie de contrato, entre a 

universidade (legitimador da experiência histórica) e a experiência social (legitimador do 

conhecimento histórico)72. Assim, elementos importantes devem ser analisados nas produções 

de fontes visuais e orais, como as competências de escutas e a noção de autoridade 

compartilhada, os argumentos de memórias e os processos de narrativas e de memória social. 

                                                             
70PORTELLI, Alessandro. História oral e poder. Mnemosine Vol.6, nº2, p. 2-13 – Artigos Departamento de 

Psicologia Social e Institucional/ UERJ, 2010, p.5. 
71MAUAD, Ana M., Fernando Dumas. Fontes Orais e Visuais na pesquisa histórica: Novos métodos e 

possibilidades narrativas. Introdução a História Pública/Juniele Almeida, Marta Gouveia. São Paulo: Letra e 

Voz, 2011. 
72Ibidem. 
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 As entrevistas feitas com os congadeiros Sidinho73 e Zé Mineiro74 revelam de uma 

forma interessante a existência da negociação entre entrevistado e entrevistador. O congadeiro 

Sidinho em diferentes oportunidades da entrevista direcionava as suas falas para a câmera de 

vídeo. Frases como “já que estão gravando eu vou falar” ou “vocês que estão assistindo essa 

filmagem” revelam tanto a importância do registro audiovisual das narrativas, quanto a 

expectativa de que essas filmagens possam ser vistas por outros pesquisadores e público 

interessado na temática congadeira. A presença de câmeras de vídeo também influenciou a 

entrevista realizada com Zé Mineiro, pois no decorrer da entrevista as percepções sobre o 

contrato realizado entre os representantes da academia e do social, são explícitas nos 

comentários: “Vocês da faculdade né? Já vem com a pergunta arrumada para dar chave no 

capitão” e “acabou a escravidão universitário? Responde aí para ficar gravado”. Essas 

referências evidenciam o acordo firmado entre os conhecimentos e a influência da 

importância do registro audiovisual em pesquisa de história oral.     

A experiência nas produções de gravações audiovisuais de entrevistas e das 

performances presentes nas narrativas e nas festas, está relacionada com o conhecimento 

histórico produzido diretamente com o público e direcionada para o público. Logo, é 

importante salientar que esse trabalho foi organizado sob o embasamento da História Pública, 

a partir do entendimento da construção de conhecimento pluridisciplinar, atento aos processos 

sociais, em suas alterações e tensões. As autoras Juniele Rabelo e Marta Gouveia Rovai, 

identificam ser necessário que o conhecimento acadêmico e as experiências sociais dos 

indivíduos sejam conectadas e produzam novos conhecimentos que vão além do acadêmico, 

sendo direcionada ao espaço público e na organização e mediação de conhecimentos locais a 

partir das reflexões de consciência histórica75. 

As narrativas são constituídas também por elementos que só podem ser captados pelas 

câmeras, como por exemplo, os objetos, os gestos e os movimentos. A possibilidade de 

interpretar tanto as expressões corporais e a cultura material, mas também os rituais 

vivenciados pela expressão religiosa do Congado em seus processos de transmissão e 

apresentação da tradição e memória nos forneceram um aprofundamento do entendimento 

                                                             
73SANTOS, Sidney Rafael dos (Sidinho); MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Integrantes do Moçambique e Catupé 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de 

vídeo, 1´50 ´´ 39´´´. São João del-Rei, 23 de Agosto de 2018. 
74CASTORINO, Lutero. Ex-Capitão do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e ex 

integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’ 

48’’20’’’. São João del-Rei, 16 de Agosto de 2018. 
75ALMEIDA, JunieleRabêlo de; ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira. Introdução a História Pública. São Paulo: 

Letras e Voz, 2011. 
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relativo à memória desses sujeitos, e principalmente, a um modo de observar boa parte do 

conjunto de linguagens expressivas que essa específica cultura expressa seus conhecimentos 

sociais. Essas metodologias pouco exploradas pela historiografia nos fornecem dimensões 

emotivas e interpretativas das narrativas e dos elementos artísticos, contribuindo para análise 

desta cultura em seus múltiplos modos de entender a vida congadeira. 

Para os trabalhos desenvolvidos com a História Oral, a abordagem audiovisual é uma 

aliada que contribui de maneira interessante para os estudos relativos à história. Ana Mauad e 

Fernando Dumas compreendem que do ponto de vista narrativo, a memória transmitida de 

geração a geração possui elementos que somente a câmera poderia captar. Interpretações e 

formas de contar histórias coletivas que não seriam possíveis de serem registradas com a 

simples transcrição das falas76.  

São esses os elementos que foram postos sob o crivo da análise e da problematização. 

Através da metodologia da História Oral, da História Pública e das operações audiovisuais 

inseridas nas pesquisas de história, tem-se como resultado, a construção de novas fontes 

referentes ao tema, na busca de investigar a pluralidade de significados e expressões culturais 

das festas de Congadas. 

 

1.2. Para pensar a memória Congadeira 

 

Ao propor a pesquisa em que o uso metodológico se ancora nas práticas da história 

oral, em entrevistas audiovisuais e nas imagens em movimento de festas populares, deve- se 

ter o importante cuidado de analisar o papel da memória desses sujeitos e também os aspectos 

culturais que os envolvem. A memória é o elemento essencial para a construção da identidade 

individual ou coletiva. De acordo com Ana Mauad e Fernando Dumas, as histórias de vida, 

baseadas na memória individual e lastreadas em uma construção social e coletiva, permitem o 

estabelecimento dos traços de historicidade presentes nas falas desses sujeitos e nas 

construções audiovisuais77. 

 Essa memória individual está ligada aos aspectos culturais que envolvem os 

congadeiros, logo, os processos complexos da cultura foramproblematizados ao longo de todo 

trabalho. Segundo a historiadora Martha Abreu, nas manifestações culturais das Festas de 

Reis Negros são existentes arenas dinâmicas de elementos conflitivos localizados nas relações 

                                                             
76MAUAD, Ana Maria; DUMAS, Fernando; SERRANO, Ana Paula da Rocha. Video- Historia e Historia Oral: 

experiências e reflexões. Historia Oral: teoria educação e sociedade. 2006 p.47-56. 
77Ibidem. p.33-57. 
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de poder, de exploração e de resistência à exploração78, assim, a problematização desses 

embates faz parte de toda análise da pesquisa. 

Para iniciar esta imersão crítica ao conceito de memória é primordial que a 

entendamos como uma ação de busca ao passado que está sendo processada no tempo 

presente. Para o historiador Roger Chartier, a história do tempo presente é o estudo das 

memórias contemporâneas que foram incorporadas do passado ao presente das sociedades. 

Dessa maneira, esse estudo está imbricado às “configurações sociais das classes, dos grupos e 

das comunidades que a constitui”. O teórico afirma a necessidade de o estudo das memórias 

contemporâneas estar vinculado ao objetivo de compreender e identificar as formas múltiplas 

e às vezes conflitantes do processo de rememoração e do uso do passado79. 

 Chartier procura defender a história do tempo presente daqueles que a criticam 

afirmando que as memórias como fontes históricas são discursos que podem beirar o 

fantasioso e representar a não realidade dos fatos. Para realizar sua defesa, Chartier utiliza das 

reflexões fundamentadas por Paul Ricouer e Michel de Certeau para problematizar o que pode 

e o que não pode ser considerado como um discurso histórico verdadeiro. Chartier afirma que 

não existe essa possibilidade e que todo discurso carrega em si uma perspectiva de 

intencionalidade e “verdade” própria. Dessa forma, aponta que o importante é identificar que 

a história do tempo presente “permite reconhecer a historicidade fundamental das condições 

de produção e de validação do saber histórico” 80. 

Utilizaremos as narrativas de memória de duas congadeiras com idade mais avançada 

do terno81 Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, da comunidade 

São Dimas, para promover problematizações a respeito da memória congadeira existente na 

região. Maria Isabel da Anunciação, conhecida também como Dona Belinha, tem a idade de 

85 anos e foi bandeireira82 do terno durante toda a década de 2000. Devido a problemas de 

saúde passou a bandeira do grupo para Maria Mercês de Oliveira Lima, com a idade de 84 

anos, exercendo o cargo de bandeireira durante toda a década de 2010. Ambas as congadeiras 

possuem parentes escravizados e congadeiros, suas recordações familiares são uma 

oportunidade interessante para compreendermos as reminiscências congadeiras locais 

                                                             
78ABREU, Martha. Cultura popular: um conceito e várias histórias. Ensino de história: conceitos, temáticas e 

metodologia. Rio de Janeiro: Casa da Palavra (2003): p.91-92. 
79CHARTIER, Roger. A visão do historiador modernista. In: Usos e abusos da história oral. Janaína Amado e 

Marieta de Moraes Ferreira – 5 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002, p.210. 
80Ibidem p. 218. 
81Denominação Congadeira para caracterizar algum grupo. 
82A bandereira de Congada tem a função de exibir a bandeira dos santos de devoção ou o nome do grupo. 

Tradicionalmente a bandereira segue à frente do grupo em uma procissão ou ritual. 
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relacionadas com teorias a cerca da memória coletiva e memóriasubterrânea, assim como as 

artes de memória e a memória do cativeiro. 

Figura 3 – Maria Isabel da Anunciação e Maria Mercês de Oliveira Lima, Bandeireiras do 

Moçambique CatupéNossa Senhora do Rosário e São Benedito – São João del-Rei, MG 

 

Samuel Avelar Jr. Festa do Rosário do Bairro São Dimas 2018 (Fotoframe) 

 

Figura 4 - Maria Isabel da Anunciação: Fotógrafa e Bandeireira83 do Moçambique Catupé Nossa Senhora do 

Rosário e São Benedito – São João del-Rei – MG. 

 

                                                             
83A bandereira de Congada tem a função de exibir a bandeira dos santos de devoção ou o nome do Terno. 

Tradicionalmente a bandereira segue à frente do grupo em uma procissão ou ritual. 
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Samuel Avelar Jr. 03/08/2018. São João del-Rei, bairro Araçá (Fotoframe) 

 

Dona Belinha84 é natural da cidade de Ritápolis, município de Minas Gerais. Quando 

completou dez anos de idade, mudou-se, junto de seus pais, para a vizinha cidade de São João 

del-Rei. Dona Belinha, comenta que desde seu nascimento teve contato com a cultura 

Congadeira, pois seus pais e avôs participavam das Festas do Rosário em Ritápolis85. 

 

Samuel: Dona Belinha, você quer falar um pouco sobre seu pai? 

Dona Belinha: Do meu pai era que...ele foi capitão de Congado. 

Samuel: Qual o nome dele? 

Dona Belinha: Altino de Souza, meu pai foi capitão de Congada, meus avós...eu sou descendente, 

minha família é toda, da parte do meu pai, mexia com Congada [sorriso, feição de alegria]. O meu 

avô também, tudo era congadeiro. Eu sou descendente de escravo meu filho [movimento do tronco 

do corpo para trás, olhar de seriedade]. 

Samuel: Seu avô foi escravo? 

Dona Belinha: Meu avô, pai do papai eu não sei. Agora, a mãe da minha mãe, era filha de escravo 

com, deve ser com algum fazendeiro branco, né?Porque a mãe da minha mãe era mulata, quando 

ela nasceu...assim era a história né, porque não era da minha época...Mas eles botaram ela no 

balaio e botou ela em uma outra fazenda em cima daqueles muros de pedra antigo. Acharam ela 

enroladinha dentro de um balainho e com a vaca bafejando ela, junto de uma carta de alforria. A 

minha mãe era de 1899, aí já tinha acabado esse negócio de escravidão né?Mas a minha vó, a mãe 

delas, era da época de escravos86. 

 

 Dona Mercês87nasceu em São João del-Rei e morou sempre no bairro Senhor dos 

Montes88, local este onde se encontram antigas betas da quais escravos extraiam ouro desde o 

                                                             
84ANUNCIAÇÃO, Maria Isabel da. Bandeireira do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’30’’17’’’. São João del-Rei, 

3 de Agosto de 2018. 
85A entrevista feita com Dona Belinha foi produzida em agosto de 2018, das 14 horas às 20 horas. Para a 

entrevista foi utilizada apenas uma câmera Canon T5i, um gravador de voz digital Sony e um pequeno tripé para 

suporte da filmadora. Foi fácil chegar à casa dela pois a bandereira anteriormente detalhou o endereço de sua 

casa. Por não conhecer bem o bairro Araçá, apresentei o nome do local ao motorista de mototáxi no ponto em 

frente ao Terminal Rodoviário de São João del-Rei. Ele logo reconheceu o local e me levou, rapidamente, para a 

casa da entrevistada. A gravação também contou com a presença de Dona Mercês, amiga de Belinha e também 
congadeira, a qual apenas assistiu a entrevista e realizou pequenos comentários. Em momentos da entrevista é 

possível escutar os latidos e brincadeiras dos simpáticos cachorros da bandeireira. A entrevista foi, de modo 

geral, realizada sem maiores problemas. No fim da tarde houve uma forte chuva que não comprometeu a 

qualidade da filmagem. 
86ANUNCIAÇÃO, Maria Isabel da. Bandeireira do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’30’’17’’’. São João del-Rei, 

3 de Agosto de 2018. 
87LIMA, Mercês Maria de Oliveira.Bandeireira do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’03’’27’’’. São João del-Rei, 

27 de Julho de 2018. 
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século XVIII. Mercês também é neta de escravas e filha decongadeiro, o Senhor Raul. De 

acordo com a entrevistada, seu pai além de congadeiro também participava dos carnavais da 

Escola de Samba Bate-Paus do Senhor dos Montes, era o principal líder de um Terreiro de 

Umbanda no bairro e trabalhou durantes muitos anos para a família Neves89, como encerador 

da casa. Dona Mercês comenta que o Senhor Raul participava das festas de Congada do bairro 

São Geraldo. Já a mãe de Mercês foi durante muitos anos Rainha de Congado na festa 

também do bairro São Geraldo.  

 

Dona Mercês: A minha mãe foi Rainha lá no São Geraldo ai eu entrosei com eles também 

né?Quando eu era pequenininha. Eu também ia lá, dançava desde pequena porque meu pai era 

congadeiro junto do pessoal do São Geraldo. 

Samuel: Seu pai era músico?O que ele fazia? 

Dona Mercês: Ele dançava congado né?[sorri, movimenta os ombros] 

Samuel: Ele tinha algum instrumento que sabia tocar? 

Dona Mercês: Não, só dançava mesmo90. 

 

Figura 5 -Mercês Maria de Oliveira Lima:Bandeireira do Moçambique Catupé Nossa Senhora do Rosário e 

São Benedito – São João del-Rei – MG.  

                                                                                                                                                                                              
88Cheguei ao local da entrevista por meio do ônibus de transporte público da cidade. A subida em direção a casa 

de Dona Mercês deixou pelo caminho os bairros São Dimas, Araçá e São Geraldo, e a descida do transporte foi 

feita no ponto final da sua rota, na parte mais alta da cidade, no bairro Senhor dos Montes. Após a saída do 

ônibus, foi indicado por moradores o local da casa da congadeira, assim, o autor perpassou por ruas e vielas do 

bairro até a chegada na localização, que estava situada no final do bairro, nos limites da Serra do Lenheiro. 

Assim que o autor chegou à residência de Dona Mercês, rapidamente iniciou-se a gravação, pois a bandeireira já 

estava à espera do pesquisador. Para a entrevista foram utilizados uma câmera Canon T5i, um pequeno tripé e 
um microfone lapela. O local de filmagem foi uma escolha do autor, em frente à casa de cor azul da congadeira. 

A escolha é justificada pelo banco de cimento existente que fornecia o conforto para a entrevistada e pela 

iluminação natural do local que valorizava a qualidade da gravação de vídeo. 
89A ascendência Neves é uma tradicional família política da cidade de São João del-Rei. Tancredo Neves e seu 

neto Aécio Neves são os mais famosos políticos pertencentes a esta família. Tancredo Neves foi eleito presidente 

do Brasil em 1985, mas devido sua morte não chegou a assumir o cargo. Aécio Neves durante muitos anos foi 

governador e senador de Minas Gerais, foi quase eleito presidente do Brasil em 2014 e atualmente é deputado 

estadual de Minas Gerais. 
90LIMA, Mercês Maria de Oliveira. Bandeireira do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’03’’27’’’. São João del-Rei, 

27 de Julho de 2018. 
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Samuel Avelar Jr. 27/07/2018. São João del-Rei, bairro Senhor dos Montes (Fotoframe) 

 

 Dona Mercês, assim como Dona Belinha, possui parentes próximos que vivenciaram a 

cultura congadeira na região. Dona Mercês também tem uma memória de seus familiares 

referente à escravidão, e assim, entendemos ser interessante a exposição desta recordação para 

problematizarmos as teorias a cerca da memória relacionada com a memória do cativeiro e do 

Congado.  

 

Dona Mercês: Agora eu sou descendente de escrava [coça a testa, fecha os olhos]. A minha 

família tinha aquelas coisas que colocava assim [indica com os dedos indicadores próximos as 

duas narinas e depois outras partes do rosto como o queixo e as bochechas]. Tinham argolas...ela 

tinha algumas coisas no rosto, eu não sei falar as palavras direito, eu era pequena... 

Samuel: Pode falar Mercês... 

Dona Mercês: [sorri rapidamente] Ela era escrava mesmo, ela tinha coisas no ouvido, aquelas 

coisas de escravo né? 

Samuel: Quem é essa? 

Dona Mercês: A minha tia avó. Eram duas tias que eu tinha que era escrava mesmo [tom de 

seriedade]. Uma tinha aqueles negócios assim [indica com a mão parte do queixo], não sei o que, 

aqueles negócios que enfiavam assim [meche com as mãos representando uma agulha sendo 

inserida em algo]. 

Samuel: Qual o nome delas? 

Dona Mercês: Essa chamava Joaquina, conhecida como Kaquina, mas o nome direitinho não me 

recordo. A Joaquina que tinha as argolas no nariz, aqui [indica partes do rosto] 

Samuel: Você conheceu ela? 
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Dona Mercês: Conheci, só eu que entrava no quarto dela. Ela dizia para mim brava “Olha, só 

você que entra aqui viu?” 

Samuel: E porque você acha que ela deixava somente você entrar no quarto dela? 

Dona Mercês: [meche os ombros] Não sei porque, só eu que entrava lá. A outra não, ela era mais 

liberada. A outra tia avó chamava Sassára. Essa era mais elegante e usava uma roupa comprida91. 

 

 Os depoimentos das duas entrevistadas revelam memórias ligadasà tradição familiar 

congadeira e a recordaçõessobre a época do cativeiro. A tradição congadeira é revelada pela 

recordação dos pais das entrevistadas, pois tanto o pai de Dona Belinha e o de Dona Mercês 

participavam de grupos de Congadas na região, assim também como a mãe de Dona Mercês e 

o avô de Dona Belinha. Já a memória a respeito da escravidão é evidenciada pelas 

reminiscências a respeito da avó de Dona Belinha e das tias avós de Dona Mercês. A memória 

do cativeiro se faz presente nas recordações mais antigas dessas mulheres e assim, são 

emblemáticas as memórias sobre a carta de alforria dentro do cesto da avó de Dona Belinha e 

das marcas no rosto da tia avó Jussara. Dona Mercês compreende que as marcas de tia avó 

Jussara eram “coisas de escravo”, mas podemos apresentar a suposição de que estas marcas 

poderiam ser referentes a possíveis rituais religiosos de origem africana.  

O fato de Dona Mercês participar de festas de Congada na cidade desde criança 

corrobora com o fato de a tradição congadeira estar presente na região durante muitos anos, 

no entanto, provavelmente não era no bairro São Geraldo que ela participava de festas de 

Congado quando era pequena, pois somente no final da década de 1950, houve o início das 

festas no bairro, como foi apontado na introdução desse trabalho. Os depoimentos das 

entrevistadas evidenciam tanto a tradição do congado na região, assim como a relação entre o 

congado e a recordação a respeito da escravidão. Todos os depoimentos utilizados nessa 

pesquisa estão relacionados com as teorias acerca da memória e, assim, se faz interessante 

compreendermos alguns desses conceitos que fundamentam a construção de análises e 

problematizações a respeito das diferentes memórias apresentadas através das entrevistas 

produzidas.   

As narrativas apresentadas por Dona Belinha e Dona Mercês, são produzidas através 

da elaboração cognitiva da memória que possui relações com a “memória coletiva”. O 

sociólogo Maurice Halbwachs desenvolve em suas pesquisas as importantes análises relativas 

à questão da memória coletiva, porém, não se abdica de relacioná-la com a memória 

individual. O intelectual propõe considerar os motivos de algumas lembranças serem 

                                                             
91 Ibidem. 
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recordadas e outras não e analisa que quando há memoração por uns e esquecimento por 

outros, significa que uma destas relembranças “estava menos envolvida na sociedade que os 

dois formavam” e já quando a semente de rememoração é “germinada”, a força de recordação 

de um grupo específico foi mantida ao longo tempo como resultado das interações sociais. 

Para formular sua teoria, Halbwachs desenvolve relações entre a memória coletiva e a 

memória individual, estabelecendo que existem “pontos de contato” e uma “base comum” e 

que a memória e a lembrança somente são existentes devido aos pontos em comum mantido 

entre elas92. 

Halbwachs compreende a memória como um mecanismo social que cada indivíduo 

tem em si e defende que “cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória 

coletiva”. Esse mecanismo é um “estado de consciência puramente individual” marcado pela 

intuição sensível que distingue as diferentes percepções existentes entre os pensamentos 

sociais através da relação entre as diferentes memórias. Cada indivíduo gera uma reação 

pessoal sobre a memória em curso, o que promove a possibilidade da existência de diferentes 

pontos de vista gerados por grupos e indivíduos a partir da memória coletiva. Dessa maneira, 

compreendemos o que Halbwachs estabelece quando analisa que os “nossos pensamentos 

mais pessoais têm sua origem em meios e circunstâncias sociais definidos”93. 

Há, então, no espírito do sujeito, uma lógica social relacionada com a memória 

coletiva que nos capacita a poder ler os objetos segundo as leis produzidas pelas doutrinas e 

imposições que a sociedade determina sobre os indivíduos. Esta lógica é denominada por 

Halbwach como percepção coletiva, que explica o porquê de cada recordação de uma série de 

lembranças serem relacionadas com o mundo exterior.  Para a explicação dessas leis sociais o 

intelectual compreende que as representações feitas em relação a nós e à sociedade que nos 

circunda ajudam “a compreender e a combinar todas as noções que lhe chegam do mundo 

exterior”94. Diante disso, ressalta-se, a necessidade de compreender o processo cognitivo 

relativo à memória para a percepção da lógica espacial ou material de ligações de sentidos e 

coerências dessas reminiscências, produzidas, a partir de uma intuição sensível na qual é 

sempre elaborada no tempo presente. 

A historiadora Margarida de Souza Neves desenvolve importantes contribuições para 

compreendermos as mediações entre o individual e o coletivo na perspectiva da memória. 

Para esse objetivo, a autora também trabalha com a crítica segundo a qual não existe a 

                                                             
92HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Ed. Centauro, 2006. p.39. 
93Ibidem p.40-42. 
94Ibidem p. 61. 
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oposição entre memória e história, ela entende que ambas “são ricas metáforas mútuas”. Para 

solucionar tal dicotomia infrutífera, a autora propõe pensar o ato de rememoração por meio 

das artes de memória, estabelecidas pelos teóricos Paolo Rossi e Patrick Huntton Hutton. Para 

Neves, essa percepção da memória é entendida como uma faculdade da alma, e esse modo de 

se entender a rememoração está distante do universo cultural herdeiro do iluminismo 

permitindo “um aprendizado e um conhecimento fundado no protagonismo dos afetos”. De 

acordo com a autora, a compreensão em foco é oposta à repetição da memorização e das 

referências de informações pontuais, ela é a forma de percepção das reminiscências da 

memória de maneira a conduzir esse saber por meio das sabedorias do terreno dos afetos95. 

 A interpretação da lembrança por meio das artes de memória contribui para a 

percepção da cognição temporal sob as análises desenvolvidas pelo filósofo Paul Ricouer, o 

qual apresenta outra reflexão além do dinamismo tenso a respeito da memória pessoal e a 

memória coletiva. O novo conceito apresentado por ele denomina-se os próximus. Este 

conceito permite compreender o “jogo de identificações ou de não identificações entre um 

indivíduo e o coletivo”, os próximus são, nas palavras de Paul Ricouer, “essas pessoas que 

contam para nós e para as quais nós contamos e, que estão situadas em uma gama da variação 

das distâncias na relação entre o eu e os outros”96. Segundo Neves, Paul Ricouer tenta 

estabelecer com a perspectiva proposta que algumas de nossas memórias mais antigas e 

pessoais são possíveis de serem relembradas somente através de novos contatos pessoais que 

estão em proximidade com o indivíduo detentor da memorização. 

A chave de pensamento desenvolvida por Paul Ricouer promove a importância da 

história como mediação entre a memória individual e a memória coletiva. Essa promoção é 

devida ao fato de que os proximus não se resumem apenas à família simbólica ou de sangue. 

O sentido de proximidade é amplo e abarca “a escola, a geração, a rua onde moramos e o 

nosso bairro, os grupos de sociabilidade, os amigos, o gênero, as idades da vida, as leituras e 

tantas outras mediações e instâncias”. A concepção desenvolvida por Paul Ricouer e 

problematizada pela historiadora Margarida Neves são importantes para compreender as 

memórias dos sujeitos cujas narrativas são apresentadas neste trabalho. Sujeitos não apenas 

ligados por questões familiares, mas interligados por contextos amplos das relações sociais e 

das diferentes experiências temporais. 

                                                             
95NEVES, Margarida de Souza. Nos compassos do tempo. A história e a cultura da memória. In: Mitos, projetos 

e práticas políticas: memória e historiografia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p. 24-26. 
96Ibidem p. 28. 
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As diferentes percepções e práticas da memória individual e coletiva, interpretadas por 

variados sujeitos e grupos ao longo do tempo pode ser percebida através da relação entre 

memória e identidade. O sociólogo Michael Pollack compreende que a memória é um 

elemento constituinte do sentimento de identidade e a identidade é aquilo que transmite o 

“sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua 

reconstrução de si”. Pollack estabelece o entendimento de que a memória e a identidade estão 

em campo de negociação. Para o autor, a “memória e a identidade são valores disputados em 

conflitos sociais e intergrupais, e particularmente em conflitos que opõe grupos políticos 

diversos”97. 

O sociólogo entende a memória como representação de algo socialmente construído, e 

essas reminiscências estão em contraste e em conflito com outras representações sociais, 

ligadas a diferentes “cronologias historicamente admissíveis98. Dessa forma, a análise das 

identidades coletivas é fundamental para compreendermos a dinâmica das memórias de 

indivíduos ao longo do tempo, pois essas lembranças são reveladoras dos investimentos de 

um determinado grupo para possibilitar a cada membro do coletivo o “sentimento de unidade, 

de continuidade e de coerência”99. 

Pollack interpreta que a memória está em um campo de disputa e, assim, é importante 

compreendermos as memórias coletivas a partir dos processos e dos atores que intervieram no 

trabalho de constituição e de formalização das memórias. Dessa forma os objetos de pesquisa 

devem ser recolhidos onde exista “conflito e competição entre memórias concorrentes”. As 

festas do Rosário do bairro São Dimas também são marcadas tanto pelos conflitos internos 

entre aqueles que promoviam a festa, como também por ser um local de expressão de crítica e 

ironia a respeito da exclusão sofrida em relação a outros grupos historicamente privilegiados 

da cidade de São João del-Rei. Pollack defendetratar-se de um privilégio a análise de 

memórias dos grupos excluídos, marginalizados e minorias, pois, são essas as recordações 

que revelam elementos em contraste a “memória oficial” ou “memória nacional”100. 

Na perspectiva da memória discutida por Pollack encontra-se a memória oficial, 

representada pela sociedade hegemônica e a memória subterrânea, representada por grupos 

minoritários. Há para o teórico uma intensa disputa entre as memórias na arena pública. Essa 

                                                             
97POLLACK, Michael. Memória e Identidade Social. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol.5, n.10, 

1992, p.205. 
98Ibidem p. 210. 
99Ibidem p. 207. 
100POLLACK, Michael. Memória, Esquecimento e Silêncio.RevistaEstudos Históricos, Rio de Janeiro, vol.2, 

n.3, 1989, p.4. 
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disputa é percebida através das lutas e reivindicações daqueles grupos menos privilegiados. 

Na memória subterrâneaas variadas lembranças são transmitidas de forma cuidadosa através 

das redes de amizade e familiares e consiste em um “ato de resistência que uma sociedade 

impotente opõe ao excesso de discursos oficiais”. Dessa forma, por meio da luta pela 

preservação da memória ao longo do tempo, as recordações são mantidas em silêncio, mas 

estão vivas e são transmitidas de uma geração a outra por vias subterrâneas a partir da 

oralidade e da musicalidade101. 

Embora a musicalidade e a cultura em muitas oportunidades não tenham obtido valor e 

prestígio por parte da sociedade sanjoanense, a memória congadeira foi, subterraneamente, 

sendo transmitida no decurso de diferentes gerações de famílias e amigos. Novas estruturas de 

comunicação foram desenvolvidas e diferentes formas de recordação mantiveram-se ao longo 

do tempo. Isso é patente ao verificarmos a variedade característica dos grupos de congado ao 

serem considerados em suas manifestações nas várias cidades do estado de Minas Gerais. 

Nota-se, a partir dos relatos estabelecidos por Dona Belinha e Dona Mercês o quanto a 

memória dessas mulheres possuem “pontos de contato” e uma “base comum”, estabelecidos 

principalmente pela memória coletiva desenvolvida a partir do conhecimento a respeito da 

história do período escravista no Brasil. No entanto, ambos os depoimentos contém 

características específicas advindas do ponto de vista individual a respeito da temática. Essas 

memórias ganham força e novas perspectivas por meio dos contatos pessoais com outros 

indivíduos, os proximus, e, também, por meio de estratégias subterrâneas, que consolidam a 

propagação dessas memórias ao longo do tempo, apesar dos poucos incentivos e salvaguarda 

dessas lembranças advindas do estado e de seus mecanismos. 

A memória do cativeiro é constantemente apresentada durante as entrevistas realizadas 

nesse trabalho. Pode-se analisar que esta específica reminiscência é elemento constituinte da 

cultura congadeira. Essas recordações estão presentes tanto nas narrativas, quanto também na 

musicalidade dessa forma de expressão cultural. As cantigas entoadas no ritmo do Catupée 

Moçambique embalam as festas do Rosário no bairro São Dimas e as letras das músicas 

retratam, em diversas oportunidades, as memórias ligadas ao cativeiro e à liberdade. Na 

entrevista produzida com a capitua do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

                                                             
101Ibidem p. 5. 
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Benedito, Maria Auxiliadora e seu irmão, Sidinho102, pode-se compreender parte dessa 

característica musical existente no bairro.  

 

Música Ritmo Catupé 

Interpretes Sidinho e Maria Auxiliadora 

Tambor de Guia Sidinho 

“Ô mãe, mãe ê... 

qual é a mãe que não chora (2x) 

ao ver ser filho sofrer, ao ver seu filho chorar” [Sidinho canta com os olhos fechados] 

 

Maria Auxiliadora: Dá no nego, Sidinho![solicita] 

 

“Ó Senhora do Rosário, tem pena de nós tem dó (2x) 

 Se a volta do mundo é grande, seu poder é ainda maior (2x)” [Sidinho prossegue   

cantando] 

 

Maria Auxiliadora: “Dá no nego, dá no nego 

No nego você não dá 

Dá no nego, dá no nego 

Eu quero ver o nego apanhar (2x)”103.(SANTOS; MÁRTIR, 2018). 

 

Sequência Fotoframe 2 

 

 

 

Sidinho canta e toca tambor de Guia no terreiro da casa da família Mártir.  

                                                             
102SANTOS, Sidney Rafael dos (Sidinho); MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Integrantes do Moçambique e Catupé 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de 

vídeo, 1´50 ´´ 39´´´. São João del-Rei, 23 de Agosto de 2018. 
103 Ibidem. 
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 A historiadora Hebe Mattos compreende que as memórias do cativeiro são lembranças 

advindas de indivíduos “portadores de uma memória familiar da escravidão”104. Segundo 

Lívia Monteiro, as memórias do cativeiro são transmitidas nas culturas congadeiras por meio 

de narrativas contadas, cantadas e perfomatizadas, perpassando as diferentes gerações. No 

entanto, cabe destacar que o processo de produção das memórias do cativeiro e da liberdade 

dispõe de íntimas ligações com questões políticas e identitárias vividas no tempo presente105. 

Partes dessas memórias são relembradas pelas antigas cantigas entoadas pelos irmãos 

congadeiros no trecho acima e pelos depoimentos apresentados de Dona Belinha e Dona 

Mercês. 

Para o desenvolvimento desta etapa interpretativa, a compreensão das noções de 

memória ligadas aos meios políticos, históricos e culturais que envolvem os “lugares” 

públicos por onde estas memórias são expressas se faz importante. Nossas reflexões estão 

relacionadas com as demandas sociais e políticas expostas pelos diferentes públicos que 

promovem ou que consomem como audiência pública a cultura congadeira. Não de forma a 

privilegiar uma ou outra visão de historicidade em detrimento de outras, mas sim, buscar 

compreender as diferentes visões e posicionamentos relativos a uma específica cultura ou 

conhecimento histórico. Logo, a relação entre memória e consciência histórica se torna 

indispensável para a construção analítica desta pesquisa e daí a importância de se propor 

maneiras pelas quais a audiência pública possa compreender estas tramas do passado de modo 

cada vez mais atrativo, crítico e acessível. 

 

1.3. A relação do luto e da consciência histórica no mundo da Congada 

 

O conceito de consciência histórica contribui para a interpretação e problematização do 

conjunto expressivo da cultura congadeira, pois os canais de comunicação dessa sabedoria são 

variados, como, por exemplo, os meios narrativos de fala, música e dança. As construções da 

identidade cultural congadeira estão intimamente ligadas às memórias familiares que remetem 

                                                             
104MATTOS, Hebe Maria. Memórias do Cativeiro: narrativas e etnotexto. História Oral, v.8, n.1, p.43-46, jan.-

jun.2005. 
105MONTEIRO, Lívia Nascimento. “A Congada é do mundo e da raça negra”: Memórias da escravidão e da 

liberdade nas festas de Congadas e Moçambique de Piedade do Rio Grande- MG (1873-2015). 2016. Tese 

(Doutorado em História). Programa de Pós- Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, 

Niterói. 
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ao período da escravidão e do pós-abolição no Brasil, e, principalmente, às identificações com 

o continente africano. 

Nas primeiras convivências estabelecidas com o grupo de congada Moçambique 

Catupé de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito do bairro São Dimas, a principal 

memória mencionada relativa ao conhecimento e experiência da cultura vivida naquela região 

foi a, já mencionada, antiga festeira e Rainha Conga Maria da Glória Mártir, mãe da capitua 

do grupo de congada. Os participantes do grupo insistiram em apresentar a memória da Rainha 

Conga para a equipe de pesquisa, talvez em uma tentativa de dizer para o público que 

potencialmente assistiria àquelas entrevistas que os seus saberes culturais e sociais adivinham 

de tradições pertencentes a outras gerações, como se fosse realizado um convite para o 

conhecimento do seu passado, para o entendimento maior de sua cultura. 

A memória e o luto expressados a partir da figura de Maria da Glória Mártir podem ser 

relacionados ao conceito de consciência história. O teórico Jörn Rüsen problematiza a relação 

entre história e luto entendendo ambos como procedimentos de memória comprometidos com 

a lógica de geração de sentido. Para o teórico, o luto é “um processo de comunicação social, se 

encontra no ritual que transforma a pessoa morta em uma ancestral” e, assim, é estabelecida 

uma conexão entre o luto e a consciência histórica, pois compreende que “a identidade é um 

tema da consciência histórica”. Dessa forma, o passado possui relações com o processo de luto 

de pessoas ou objetos perdidos106. 

 Rüsen conclui que tanto o processo de luto quanto à construção da consciência 

histórica significa a presença do passado ausente nas “profundezas da subjetividade humana”. 

O desenvolvimento do regime do luto é uma conquista cultural da humanidade, é a “presença 

na ausência”, no caso dos congadeiros do bairro São Dimas, trata-se da sobrevivência de seus 

ancestrais e do conhecimento histórico de sua cultura, visto que as tradições congadeiras são 

dependentes da sabedoria e ensinamentos dos mais velhos107. 

A presente pesquisa entende que a cultura congadeira do Bairro São Dimas e as 

narrativas dos participantes da festa possuem funções práticas na vida dessas pessoas. Nas 

entrevistas com os congadeiros e com os envolvidos na festividade são produzidas fontes 

históricas de narrativas de vidas pessoais, de experiências sociais, políticas e históricas a partir 

das quais é possível observar e analisar as representações do tempo que os indivíduos 

expressam com base no conceito de consciência histórica. As contribuições de Rüsen são 

                                                             
106RÜSEN, Jörn. Como dar sentido ao passado: questões relevantes de meta-história. In: História da 

historiografia, nº 2, março, 2009, p.200-201. 
107Ibidem. p.202-204. 
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fundamentais para compreendermos a experiência histórica vivida por congadeiros, além das 

relações com os valores morais presentes na vida do ser social. 

Articulado aos conceitos de memórias individuais e coletivas, as teorias acerca do 

entendimento sobre consciência histórica são fundamentais para identificarmos as formas 

pelas quais as narrativas congadeiras são apresentadas e vivenciadas. Segundo Rüsen, a 

consciência histórica pode ser definida como uma categoria que está associada a toda forma 

de pensamento histórico, através do qual os sujeitos possuem a experiência do passado e o 

interpretam como história. 

 

“(...) a consciência histórica é o trabalho intelectual realizado pelo homem para tornar suas 

intenções de agir conforme a experiência do tempo. Este trabalho é efetuado na forma de 

interpretações das experiências no tempo. Estas são interpretadas em função do que se tenciona 

para além das condições e circunstâncias da vida” (RUSEN, 2001). 

 

Para Rüsen a consciência histórica diz respeito à vida humana prática, a partir da 

concepção de que o homem só pode viver no mundo, com a natureza, com os demais homens 

e consigo mesmo, interpretando-o e a si mesmo em função das intenções de suas ações e 

paixões, de modo que os “objetivos que busca na ação, em princípio se transpõe sempre para 

além do que ele e seu mundo são a cada momento”. Para o homem é necessário estabelecer 

interpretações das mudanças de si e do mundo ao longo do tempo e essas mudanças são 

emotivas e sensíveis. Tais perspectivas possibilitam o agir a partir desse recurso temporal de 

forma a ser permitido realizar as intenções de seu agir, e “nessas intenções há igualmente um 

fator temporal”. O autor entende que essa interpretação da experiência do tempo, ou seja, as 

operações mentais constitutivas da consciência histórica, formam-se através do ato de fala da 

narrativa histórica108. 

Rüsen destaca as condições que devem ser realizadas pela operação mental da 

narrativa para considerá-la como constitutiva da consciência histórica. Para o autor são três as 

especificações da operação intelectual da narrativa: a condição de lembrança, a representação 

da continuidade eidentidade. 

O recurso da lembrança deve ser entendido em conjunção à experiência do tempo, 

controlada pela realidade atual e pela ação. A interpretação desse mecanismo passa pela 

mobilização da lembrança e de “experiências de mudanças temporais passadas do homem e do 

                                                             
108RÜSEN, Jörn. Razão Histórica: teoria da história:fundamentos da ciência histórica.JörnRüsen; tradução de 

Estevão de Rezende Martins. Brasília: Editora Universidade de Brasília,2001.p. 57-61. 
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seu mundo”. Para a realização da lembrança e o resgate do passado acontecerem, o itinerário 

dos acervos mentais é fornecido, sempre, pelas experiências do tempo presente. Conforme 

Rüsen afirma, “as experiências do tempo presente só podem ser interpretadas como 

experiências, e o futuro apropriado como perspectiva de ação, se as experiências do tempo 

forem relacionadas com as do passado, o que se processa na lembrança interpretativa que as 

faz presentes”. Ou seja, somente é possível compreender a consciência histórica quando há 

uma interpretação das experiências do tempo presente e quando a lembrança é transposta para 

o processo de “tornar presente o passado mediante o movimento da narrativa” 109. 

A segunda especificidade da narrativa ao constituir-se como consciência histórica é a 

representação da continuidade por retratar as mudanças temporais. A narrativa histórica 

constitui-se como relação entre a interpretação do passado para um entendimento do momento 

vivido no presente e é comparada com as expectativas do futuro, a partir de uma mediação de 

uma “representação abrangente da continuidade”. Para Rüsen, “a narrativa histórica torna 

presente o passado, sempre em uma consciência de tempo, na qual, o passado, presente e 

futuro formam uma unidade integrada, mediante a qual, justamente, constitui-se a consciência 

histórica”110. 

Para finalizar os apontamentos referentes à consciência histórica e suaassociação com 

a narrativa histórica, Rüsencompreende a narrativa como expressão dasidentidades, que 

écorrelacionada pelos critérios determinantes das representações continuadas. Conforme o 

autor, na constituição de sentido sobre a experiência do tempo através da narrativa histórica é 

elaborada a identidade de quem está produzindo o relato histórico para poder orientar-se no 

tempo. Segundo Rüsen, “toda narrativa está marcada pela intenção básica do narrador e de seu 

público de não perderem nas mudanças de si mesmos e de seu mundo, mas de manterem-se 

seguros e firmes no fluxo do tempo”. Dessa forma, a narrativa histórica é um meio de 

constituição de identidade humana111. 

“A consciência histórica constitui-se mediante a operação, genérica e elementar da vida prática, do 

narrar, com a qual os homens orientam seu agir e sofrer no tempo. Mediante a narrativa histórica 

são formuladas representações da continuidade da evolução temporal dos homens e de seu mundo, 

instituidoras de identidade, por meio da memória, e inseridas, como determinação de sentido, no 

quando de orientação da vida prática” (RUSEN, 2009). 

                                                             
109Ibidem p. 62-63. 
110Ibidem p. 64-65. 
111Ibidem p. 66. 
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 O teórico da história François Dosse estabelece fundamentais conclusões a respeito da 

história do tempo presente no que diz respeito ao conceito de consciência histórica. Para o 

desenvolvimento de sua teoria, o autor utiliza de alguns conceitos concernentes ao tempo e às 

narrativasdesenvolvidospelo filósofo Paul Ricouer. O filósofo defende que há uma crise 

filosófica a respeito do tempo e que é importante compreendermos a existência da tensão entre 

o passado e o presente, associados as estratégias da subjetividade e da objetividade para 

empreender novos regimes de historicidade 112. 

 O intelectual entende que houve uma mudança na relação do passado com o futuro 

gerando um novo regime de historicidade. Para ele, “a relação com o passado mudou a nossa 

relação com o futuro”. Tal mudança é devida ao fato de que na atual sociedade tecnológica e 

cada vez mais globalizada é notóriauma presença marcante do passado no espaço público. Isso 

não significa que em outros períodos a presença do passado no espaço público era inexistente, 

mas que na atualidade essa influência, devido às novas tecnologias, é cada vez mais 

impactante. Dosse realiza dessa maneira uma crítica ao presentismo e aponta a presença de 

“uma grave crise de historicidade em função da crise da noção de futuro”113.  

 Os princípios desenvolvidos pelo filósofo são relativos à dialética existente entre os 

trabalhos de memória e da história em uma perspectiva que aborde a construção de uma 

história social das memórias coletivas. Para elaborar tal concepção ele retoma o conceito 

desenvolvido por Paul Ricoeur de representância.   Este conceito compreende a história como 

“narração, discurso, escrita, ela carrega uma intencionalidade”, ou seja, o historiador cujo 

desejo é analisar o campo das memórias tem a tarefa de elaborar uma história reflexiva que 

considere as práticas e ações do discurso. Segundo Dosse, “a investigação histórica é sempre 

mediada pelo discurso e deve levar em conta as mediações que permitem restituir algo real” 

114.   

 O discurso, nesse caso, está inserido nas memórias e narrativas vividas no tempo 

presente e Dosse entende que há no mundo moderno uma insistência sobre o presente e o 

entendimento relativo ao tempo da consciência. Para as análises do tempo presente é 

fundamental identificar que o “agora” possui uma intencionalidade a qual é, ao mesmo tempo, 

“a retenção do que acabou de se produzir e a protensão da fase a vir” 115. A partir dessa 

consideração a respeito da ação do discurso no tempo presente é possível compreender a 

                                                             
112DOSSE, François. História do Tempo Presente e Historiografia. In: Revista Tempo e Argumento. Revista do 

Programa de Pós-Graduação em História, Florianópolis, v.4,n.1 – 22, jan/jun.2012, p.9. 
113Ibidem p. 10. 
114Ibidem p. 12. 
115Dosse cit. Husserl, 1964. p. 18. 
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hermenêutica da consciência histórica estabelecida por Paul Ricouer. Segundo Dosse, o 

intelectual Ricouer compreende que este processo interpretativo é uma ruptura radical com a 

concepção linear do tempo, pois, a consciência histórica  “integra todas as dimensões do agir 

e da prática, sob o regime da noção de ser afetado pelo passado”116.  

As concepções do tempo e da narrativa discutidas são fundamentais para 

compreendermos o que o teórico Rüsen aborda a respeito da historicidade presente nas 

representações das memórias. Segundo suas proposições, a recordação possui um sentido 

prático na vida dos indivíduos e, dessa forma, as ações realizadas no tempo presente estão 

relacionadas com o passado e com as expectativas e preocupações com o futuro na vida de 

cada ser social. Dessa forma, as contribuições de Paul Ricouer e Rüsen são imprescindíveis 

para interpretarmos as intencionalidades presentes e as diferentes dinâmicas temporais das 

práticas do ato de recordar. 

Todo esse modo de analisar as possibilidades interpretativas fornecidas pelos estudos a 

respeito da consciência histórica contribuem para aprimorar as estratégias metodológicas desta 

pesquisa e colaboram para o desafio de situar os locais e espaços de luta culturais e sociais nos 

quais as memórias aqui discutidas estão inseridas. A historiadora Lucília de Almeida Neves 

executa um comparativo entre a consciência histórica e as práticas de análise da memória o 

qual fornece parâmetros para a discussão pretendida. Em sua análise, a metodologia da 

história oral possibilita o “afloramento de múltiplas versões da história”, essa potencialidade 

interpretativa dialoga com as diferentes identidades de forma a contribuir para a “construção 

da consciência histórica individual e coletiva” 117. A metodologia da história oral, preocupada 

com as formulações dos indivíduos a partir de sua consciência histórica, tem a capacidade de 

ser uma ferramenta analítica para a percepção das diversas representações do tempo a partir da 

visão de grupos e indivíduos. 

A filósofa e historiadora Sara Albiere apresenta interessantes apontamentos sobre o 

conceito de consciência histórica no que diz respeito às preocupações da história pública de 

modo a promover um posicionamento que visa melhorar as interpretações do público não 

científico nas pesquisas desenvolvidas pela academia. Para Sara Albiere, a consciência 

histórica é a condição humana de organizar as experiências do mundo e permite empreender a 

interpretação das diferentes culturas, ou seja, a percepção e interpretação da “história dos 

                                                             
116Ibidem p. 18. 
117NEVES, Lucília de Almeida. Memória, história e sujeito: Substratos da identidade. In: História Oral, 2000, 

p.115. 
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diferentes povos a partir de suas manifestações” 118. A autora utiliza do conceito para lutar a 

favor do diálogo entre a academia e a recepção social, criticando as atividades de publicação e 

o conhecimento disciplinar mal dirigido, entendendo que há uma ausência de clareza quanto 

aos saberes acadêmicos119.  

Na visão da teórica, existe uma omissão acadêmica em relação ao debate público e isso 

acaba exercendo um controle epistemológico do que chega ao público como conhecimento 

histórico. Dessa forma, é fundamental por parte da academia estabelecer pontes de 

comunicação e de divulgação de uma cultura especializada acessível para um público não 

especializado120. Para Albiere, o recurso da consciência histórica permite fundamentar 

filosoficamente o conhecimento acadêmico para o conhecimento público devido ao fato 

daquele conhecimento permitir o pensar histórico dos posicionamentos culturais e das 

construções de identidades “sempre com a consciência do tempo, sempre elaborando algum 

tipo de narração que envolve o passado e remete ao futuro”121. 

Os congadeiros do bairro São Dimas produziram em diferentes oportunidades o que 

tentamos problematizar neste trabalho como expressões narrativas que envolvem a elaboração 

da consciência histórica. Ao elaborar as entrevistas com diferentes representantes dessa 

cultura na localidade, percebemos em diferentes momentos a memória das ações realizadas 

por moradores do bairro em momentos específicos, justificadas pela importância da história da 

cultura negra congadeira e preocupadas com a garantia da continuidade da historicidade 

desses grupos culturais para as gerações futuras. 

 A tradição congadeira presente no bairro contribui para a elaboração do entendimento 

sobre acontecimentos que marcaram a história do Brasil – como é o caso do período da 

escravidão, dos processos de lutas e libertação da escravidão e do movimento de pós-abolição 

– bem como as interpretações dos diferentes governos vividos no país e na cidade de São João 

del-Rei até o presente momento. A partir dessas leituras, podemos estabelecer que os ritmos 

dos instrumentos percussivos e das cantorias de lamento e das danças resultam em uma 

elaboração específica da história da cultura negra no contexto brasileiro. 

A historiadora Lívia Monteiro, ao analisar as narrativas de congadeiros da festa de 

Congada na cidade de Piedade do Rio Grande em Minas Gerais, cidade próxima a São João 

del-Rei, elabora uma interessante análise sobre a perpetuação da tradição congadeira ao longo 

                                                             
118ALBIERE, Sara. História Pública e Consciência Histórica. In: Introdução a História Pública. JunieleRabêlo de 

Almeida, Marta Gouveia de Oliveira Rovai (organização). São Paulo: Letra e Voz, 2011, p. 23. 
119Ibidem p.24-25. 
120Ibidem p.23. 
121Ibidem p.28. 
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do tempo no município. A autora analisa que a tradição do congado está ligada ao aprendizado 

do que é ser um congadeiro “que se dá pelas repetições dos rituais e também via oralidade”. 

Há uma preocupação constante por parte dos mais velhos direcionada aos mais novos para que 

a transmissão da festa e os ensinamentos sejam compreendidos pelas próximas gerações, as 

quais terão a missão de liderar a festividade. Assim, as crianças que desde pequenas 

participam da festa e se apropriam do que lhes é ensinado em relação “ao universo e tempo 

congadeiro-moçambiqueiro para que assim perpetuem a tradição”122. Esse mecanismo também 

é executado de maneira similar na festa do São Dimas, de modo que a tradição transmitida 

para as gerações futuras fornece, de certo modo, os elementos basilares para a construção da 

identidade e da consciência histórica produzida por essa comunidade. 

Os acontecimentos e ações realizadas pelos congadeiros do bairro São Dimas 

quepodem ser identificados na perspectiva da consciência histórica assumida neste trabalho 

são: a criação do primeiro grupo de Catupé no bairro durante os anos 1960 pelo capitão Luís 

Santana; a formação do grupo de Catupé do capitão Zé Camilo no final dos anos 1960; a 

construção da Capela de Nossa Senhora do Rosário realizada no início dos anos 1970 e que 

atualmente prossegue como o único lugar na cidade onde congadeiros podem festejar ao seu 

modo dentro do templo religioso dedicado à Nossa Senhora do Rosário;e, por fim, a 

constituição da Associação de Moradores que contava com a participação de congadeiros 

responsáveis por promover melhorias na infraestrutura do bairro e que proporcionou a 

construção de casas populares para famílias carentes.  

Tais ações foram projetos cuja realização esteve ancorada na valorização histórica da 

comunidade São Dimas, de modo que a história da cultura congadeira e a tradição festiva 

colaboraram para a criação de associações realizadoras de projetos de relevância para as 

futuras gerações do distrito. A consciência histórica elaborada pelos congadeiros, 

intensamente relacionada com a memória da escravidão, fundamentou as operações realizadas 

para a propagação e continuação da cultura congadeira no bairro, assim como para o 

desenvolvimento da melhoria de vida da comunidade. 

A oralidade e a musicalidade foram os principais elementos que colaboraram para a 

propagação das tradições e conhecimentos relativos à história da comunidade e do Congado. 

Esta pesquisa tem como principal objeto as narrativas de congadeiros e as imagens em 

movimento dessa cultura e, apenas em poucas oportunidades, foram analisadas canções cujo 

                                                             
122MONTEIRO, Lívia Nascimento. “A Congada é do mundo e da raça negra”: Memórias da escravidão e da 

liberdade nas festas de Congadas e Moçambique de Piedade do Rio Grande- MG (1873-2015). 2016. Tese 

(Doutorado em História). Programa de Pós- Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, 

Niterói. P.224. 
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conteúdo retrata o conhecimento histórico dos grupos em questão. Atualmente, a canção “Por 

que será?” é frequentemente entoada pelo grupo liderado pela capitua Maria Auxiliadora, e ela 

contribui para a problematização realizada sobre a consciência histórica dos sujeitos 

congadeiros sobre a escravidão e a liberdade, bem como sobre as análises referentes às 

transmissões de conhecimentos e da tradição. 

 

Música: Por que será? 

Ritmo: Moçambique 

 

“Quando eu era pequenino 

 Um dia papai me falou 

 Quando eu era pequenino 

 Um dia papai me falou 

 Quando veio a liberdade 

 E o cativeiro acabou 

 Ao despedir da senzala  

 Preto Velho tudo chorou 

 Chorou...Chorou, Chorou! 

 Por que será? 

 Por que será? 

 Por que será, que Nossa Senhora mandou me chamar? 

 Por que será?”  

 (Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, 2018). 

 

 A canção acima transcrita é um interessante recurso para compreender a importância 

da transmissão do conhecimento familiar, principalmente por meio oral, dos conhecimentos 

referentes à história do negro no Brasil. A cantiga revela também o quanto a liberdade foi, e 

ainda é, comemorada pelos sujeitos descendentes da escravidão; a intensa emoção devida à 

libertação é ligada à espiritualidade que compreende as entidades dos pretos velhos, e, além 

disso, revela os compromissos inerentes a festividades em homenagem à Virgem do Rosário, 

pois a santa realiza um chamado para os congadeiros participarem da festança. A canção tem 

como o ritmo o Moçambique, é uma música lenta e lamentada, ao contrário do que ocorria até 

o ano 2000, no qual a totalidade dos grupos do bairro São Dimas era ditada pelo ritmo 

acelerado do Catupé. A mudança se deu em virtude dos novos acontecimentos ocorridos na 

comunidade na década em questão e que ainda serão objetos de análise no próximo capítulo.  
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 As memórias de Dona Belinha e Dona Mercês apresentadas na segunda parte desse 

capítulo revelam também a consciência histórica a respeito do passado vivenciado por seus 

familiares. Ambas as congadeiras têm conhecimento sobre a sua descendência de negros 

escravizados em Minas Gerais e compreendem que as suas identidades estão relacionadas com 

a história de seus antepassados. Dona Belinha ainda compreende sobre a abolição da 

escravidão e apresenta datas, por exemplo, o nascimento da mãe em 1899, identificando que 

ela nasceu no período de liberdade, mas a sua avó, mãe de sua mãe, nasceu no período da 

escravidão123.  

 A consciência histórica é revelada em diversas oportunidades ao longo das entrevistas 

produzidas neste estudo. Os congadeiros, ao realizarem explicações sobre a história da festa 

ou quando fazem denúncias acerca de racismo ou de exclusões sofridas, problematizam a 

história da escravidão e da liberdade em suas narrativas. No último capítulo deste trabalho, 

quando apresentarmos as narrativas dos congadeiros a respeito da impossibilidade de festejar 

dentro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário no centro histórico da cidade, será possível 

perceber com maiores detalhes como se apresentam os aspectos da consciência histórica 

vividas por esses sujeitos e o modo como se dá a construção do conhecimento histórico no 

caso dessa comunidade. 

A consciência histórica auxilia na reflexão de determinadas realidades, como é o caso 

das narrativas em que os Congadeiros denunciam o fato de que eles não são autorizados a 

homenagear do seu modo a Virgem do Rosário na histórica igreja do Rosário, feita pela 

Irmandade dos Homens Pretos de São João del-Rei em 1708. Em razão do fato de este local 

ter sido construído pelas mãos dos antepassados escravos, os congadeiros realizam suas 

críticas e denúncias através do conhecimento histórico alcançado ao longo do tempo por este 

grupo que muito aprendeu com os diferentes sujeitos e líderes da cultura negra na cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
123ANUNCIAÇÃO, Maria Isabel da. Bandeireira do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’30’’17’’’. São João del-Rei, 

3 de Agosto de 2018. 
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CAPÍTULO 2 

A FESTA DO ROSÁRIO DA COMUNIDADE SÃO DIMAS: AS 

TRANSFORMAÇÕES E PERMANÊNCIAS DA CULTURA CONGANDEIRA NO 

BAIRRO (1970 - TEMPO PRESENTE) 

 

 

 O presente capítulo tem como principal objetivo problematizar a história da Festa do 

Rosário no bairro São Dimas. A festividade na comunidade teve início no final da década de 

1950, após as festas de Congadas tradicionalmente realizadas no centro histórico de São João 

del-Rei começarem a serimpedidas e impelidas a se deslocarem para as periferias da cidade. A 

Congada no São Dimas teve como principal liderança nos primeiros anos o capitão Luis 

Santana, que criou em conjunto com moradores do bairro o tradicional Catupé, cuja existência 

se dá até os tempos atuais, através da liderança de seu neto, Sidney Santana.  

No início da década de 1960, devido a uma dissidência no Catupé dos Santana, há a 

criação de um novo Catupé na comunidade, liderado pelo capitão José Camilo. O grupo dos 

Camilo teve uma existência longa, o fim desse grupo apenas ocorreu no final da década de 

2000, quando o filho de José Camilo, o capitão Raimundo Camilo, também deixou esse 

mundo. O Catupé dos Camilo influenciou a tradição festiva do bairro, o atual grupo 

Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, liderado pela capitua Maria 

Auxiliadora, tem muitos integrantes que participaram do Catupé dos Camilo, as músicas, 

estéticas, ritmos e práticas religiosas do grupo desativado estão presentes atualmente no atual 

terno de Moçambique e Catupé.  

Para iniciar as análises a respeito da Festa do Rosário na localidade 

serãoapresentadasproblematizações históricas a respeito da cultura congadeira, para o objetivo 

de construir os principais elementos da história dessa cultura que influenciam as atuais 

identidades e narrativas promovidas pelos congadeiros do São Dimas. Dessa forma, a 

regressão histórica promove interpretações sobre o período da escravidão vivenciada no 

passado e as estratégias de resistência e de formação de identidades dos escravizados no 

contexto de controle social e cultural de São João del-Rei.  

 A partir dessa elaboração histórica sobre o saber congadeiro, é desenvolvida a 

problematização da festa desde o período da década de 1970, quando a festividade era 
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realizada apenas na capela do São Dimas e ao redor do Cruzeiro das Almas124; na década de 

1980, no momento em que é construída a capela de Nossa Senhora do Rosário; e 

posteriormente, é problematizada a década de 1990, período de dificuldades da cultura no 

bairro devido à perda de importantes lideranças. Para terminar, é analisada a década de 2000, 

época em que a festa volta a se fortalecer com quatro grupos de Congada no bairro, e, por fim, 

interpretamos a festa na década de 2010, momento em que há novas mudanças entre os ternos 

do bairro, surgemnovas lideranças e transformações. 

 O segundo capítulo desse trabalho tem como objetivo compreender as continuações da 

tradição congadeira no bairro, como a musicalidade do Catupé e a memória da escravidão, 

mas também, as transformações, como a maior participação de mulheres ao longo do tempo 

nas lideranças de grupos e festa. No decorrer do período analisado, há a preocupação em 

analisar as alterações ocorridas nos grupos de Congada, de modo a interpretar os resultados 

das dissidências e como são elaboradas e executadas, pelos diferentes sujeitos, as resoluções 

dos empecilhos e confrontos de idéias na vida congadeira da comunidade São Dimas.  

 

2.1. Problematizações históricas a respeito da Congada em São João del-Rei 

 

A fé em Nossa Senhora do Rosário vivienciada no presente remete às tradicionais 

festas de Reis Negros, praticadas em Minas Gerais desde o período colonial e escravista no 

Brasil. Essas festividades eram realizadas por africanos e seus descendentes e tinham como 

costume a homenagem anual ao santo de devoção do grupo, conhecido como Orago125. O rei, 

indivíduo de destaque e respeito entre os festeiros, desfilava em cortejo pela cidade, seguido 

de sua corte, seus músicos e seus dançadores que podiam apresentar encenações. De acordo 

com Marina de Mello e Souza, para esse grupo tal prática cultural e religiosa era uma 

possibilidade de manifestar suas referências religiosas no novo solo onde se encontravam, 

evidenciando, assim, o que é definido como "Catolicismo Negro”126. 

                                                             
124O Cruzeiro das Almas é um local sagrado associado às entidades de Preto Velho e Preta Velha. Estas 

entidades têm o cruzeiro como símbolo tradicional em seus rituais. Segundo Celina Batalha, mãe-de-santo da 

Associação Afro-brasileira Casa do Tesouro em São João del-Rei, o Cruzeiro é “a representação das almas”. 

Para a historiadora Lívia Lima os pretos velhos são as únicas entidades da umbanda a receberem a alcunha de 

“Almas”. Ver em: RESENDE, Lívia Lima. Força Africana, Força Divina: a memória da escravidão recriada na 

figura umbandista dos pretos-velhos. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós Graduação em 

História, Univeridade Federal de São João del-Rei, São João del Rei, 2017. p.68. 
125Segundo o costume católico, Patrono, orago ou padroeiro é um santo ou anjo a quem é dedicada uma 

localidade, povoado ou templo (capela, igreja etc).A palavra orago é derivada de oráculo. 
126SOUZA, Marina de Mello e.Reis do Congo no Brasil, séculos XVIII e XIX.Revista de História. Nº 152. 2005. 

p.80-81. 
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As manifestações culturais e religiosas praticadas pelos sujeitos participantes da vida 

Congadeira têm sua origem no interior das irmandades católicas. Foi por meio desses espaços 

que as expressões culturais africanas puderam ser desenvolvidas e negociadas. Conforme 

analisa Lívia Monteiro, as irmandades e as festas estavam vinculadas à perspectiva católica e, 

portanto, fazem-se presentes elementos como a devoção aos santos católicos e o cumprimento 

de orientações da Igreja. Segundo a autora, além de ser um espaço no qual os laços entre os 

irmãos negros eram criados, nas irmandades eram constituídos locais de vivência religiosa, 

nos quais as tradições africanas e portuguesas eram constantemente relidas e 

reinterpretadas127. 

As festas de reis negros na realidade escravista brasileira eram pólos aglutinadores de 

comunidades formadoras de novas identidades a partir de seus legados africanos adaptados à 

estrutura da sociedade escravista no país, conforme examina Marina de Mello e Souza. A 

familiaridade com manifestações de catolicismo africano é reproduzida por meio dos reinados 

negros realizados nas irmandades128. De acordo como João José Reis, idealizadas pelos 

brancos como um mecanismo de controle do espírito africano, através da africanização da 

religião dos senhores, tais festividades vieram a construir um instrumento de identidade e 

solidariedade coletivas129. 

Foi no interior das irmandades católicas que parte dessas expressões culturais pôde ser 

desenvolvida e negociada, transformando dinamicamente o que conhecemos hoje, é esse o 

caso da Congada. Em conformidade comas investigações de João José Reis, as questões 

relativas à identidade e à diversidade étnica, como, por exemplo, as alianças interétnicas e as 

rivalidades, foram constantes na vida dos irmãos negros, assim também as negociações ou 

enfrentamentos com os senhores. Segundo o autor, as instituições dedicadas à devoção de 

santos católicos funcionavam como sociedades de ajuda mútua, Seus associados contribuíam 

com objetos de valor monetário e taxas anuais, “recebendo em troca assistência quando 

doentes, quando presos, quando famintos ou quando mortos130. 

Investigando em sua pesquisa a estruturação do culto em irmandades no Rio de 

Janeiro e em Minas Gerais no século XVIII, Anderson de Oliveira compreende que, apesar 

dos projetos coercitivos da Igreja, as identidades construídas por negros no contexto das 

                                                             
127MONTEIRO, Lívia Nascimento.Memórias, festas e identidades negras em Minas Gerais. XI Encontro 

Regional Sudeste de História Oral 2015; Niterói - RJ Universidade Federal Fluminense. p.3. 
128SOUZA, Marina de Mello e.Reis do Congo no Brasil, séculos XVIII e XIX.Revista de História. Nº 152. 2005. 

p. 82. 
129REIS, João José. Identidade e diversidade étnicas nas irmandades negras no tempo da escravidão. Revista 

Tempo.nº 2.3.1996.p.4. 
130Ibidem. 
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irmandades acabaram por ressignificar os signos cristãos, “de forma quesentidos outros 

tenham sido dados”. Desse modo, é importante pensar nos processos de reapropriação 

utilizados pelos africanos, modelando formas de resistências culturais131. Como exemplo, o 

historiador indica que foi possível aos africanos imersos no contexto das irmandades 

realizarem apropriações dos santos católicos, identificando-os com as divindades locais, ou 

com espíritos ancestrais, capazes de intervirem nas resoluções de problemas cotidianos132. 

Nas irmandades dos negros a prática festiva em homenagem aos santos se dava por 

meio de um “Estado Imperial”, como define Anderson de Oliveira. As festas refletiam 

aspectos, como o caráter de inversão social e o recurso de resgatar a história de santos. A 

devoção a estes seres santificados tinha como prática as solicitações para as “questões 

cotidianas dos fiéis”, o que possibilita a comparação, devido à proximidade de sentidos, ao 

culto às divindades territoriais bantos, praticado na região central da África. Para o autor, as 

festas de “estilo” imperial e das realezas nas irmandades são formas de recuperação de 

fragmentos da memória religiosa e política de origem centro-africana, através dos símbolos 

cristãos. Por fim, o historiador entende que as festas religiosas organizadas por negros no 

contexto colonial, na “união de diversos grupos familiares em torno de um rei eleito pela 

comunidade”, significam a recriação das tradições sociais, políticas e religiosas existentes na 

África, como “forma de sobrepujar a desagregação social promovida pelo tráfico atlântico”133. 

 As Irmandades Católicas também se desenvolveram na região de São João del- Rei e 

se constituíram em espaços nos quais houve construções de identidades de coletividade e 

rearranjos entre grupos étnicos. Daniela Souza em sua dissertação de mestrado realiza uma 

pesquisa sobre devoção e identidade na Irmandade do Rosário de São João del-Rei, entre os 

séculos XVIII e XIX. Neste trabalho a autora analisa que existiam quatro irmandades “de cor” 

na cidade: a de Nossa Senhora do Rosário; a de Nossa Senhora das Mercês; a de Nossa 

Senhora da Boa Morte e a de São Gonçalo Garcia134. 

 A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário em São João del-Rei significou um espaço 

importante no qual os africanos e seus descendentes puderam criar suas próprias organizações 

sociais na cidade, realizando práticas religiosas e sociais, além de festividades bastante caras 

aos indivíduos obrigados a vida do cativeiro. Para realizar as análises dos processos históricos 

                                                             
131OLIVEIRA, Anderson José Machado. Devoção e Identidades: significados do culto de Santo Elesbão e Santa 

Efigênia no Rio de Janeiro e nas Minas Gerais no Setecentos. Revista Topoi, v. 7, n. 12, jan.-jun. 2006.p.65 
132Ibidem.p.66. 
133Ibidem p.74-75. 
134SOUZA, Daniela dos Santos. Devoção e Identidade: O culto de Nossa Senhora dos Remédios na Irmandade 

do Rosário de São João del-Rei – séculos XVIII e XIX. 2010. Dissertação (Mestrado em História). Programa de 

Pós Graduação em História da Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei. p. 44.  
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vivenciados nas irmandades, Daniela Souza examina os compromissos da Irmandade da 

Confraria do Rosário de São João del-Rei. Estes documentos analisados cuidadosamente 

revelam importantes informações, uma vez que eles tinham a função de oficializar a 

existência do grupo e de regimentar as estruturas das confrarias sendo uma espécie de 

estatuto. No compromisso da Irmandade do Rosário de São João del-Rei, de 1787, estava 

definida a padroeira da instituição e a participação de “homens de cor”, estabelecendo que: 

“hajam de aceitar-se para irmãos delaos que por sua devoção quiserem servir a Nossa 

Senhora, tanto eclesiásticos, como seculares, homens e mulheres brancos, pardos, pretos, 

assim escravos como libertos [...]”135. 

O documento afirma a Virgem do Rosário como padroeira da congregação e esta por 

ser a protetora dos “homens de cor”, garantiria a presença destes homens, de forma também a 

não realizar a distinção entre os escravos ou libertos. Esse grupo de devotos declarava em sua 

formação institucional sua relação com homens oriundosda África e seus descendentes; e, 

além do documento, é possível constatar esta relação pelo culto devocional aos santos negros 

como São Benedito, filho de pais escravos e Santo Antônio do Categeró. Conforme o trabalho 

de Daniela Souza, as imagens dos santos negros estavam presentes tanto na irmandade quanto 

na Igreja do Rosário e a importância de São Benedito é tamanha para a congregação a ponto 

de a irmandade também ser conhecida com a “Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito”136. 

A partir da formação dos cultos das irmandades que foram erguidas no contexto de 

uma sociedade escravista, é possível delinear as identificações realizadas entre os grupos 

também de modo interno. Através da observação documental é possível analisar esta 

congregação religiosa de forma a poder ser compreendida como local de espaços sociais 

caracterizados por alianças e por conflitos de interesses entre seus fiéis. 

Sabe-se que atualmente, na Igreja do Rosário de São João del-Rei, os grupos de 

Congados são proibidos de celebrar, a seu modo, a religiosidade dentro da histórica Igreja. 

Luciana dos Santos ao analisar a Irmandade do Rosário na cidade tem como hipótese de seu 

trabalho o fato de que a congregação sofreu processos de “embraquecimentos” e de 

“elitização”, a partir da segunda metade do oitocentos até os diais atuais137. 

                                                             
135Ibidem. p.47-48. 
136Ibidem. p.48-49. 
137SANTOS, Luciana Mara dos. Reis do Rosário: poder e relações simbólicas na Irmandade de Nossa Senhora 

do Rosário de São João del-Rei (1840-1909). 2016. Dissertação (Mestrado em História). Programa de Pós 

Graduação em História da Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei. p. 122. 
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A historiadora Luciana dos Santos analisa a história dos Reis do Rosário da Irmandade 

do Rosário, entre os anos de 1840 a 1909. Ao averiguar o capítulo 10º do Compromisso da 

irmandade de 1841, a autora seleciona um trecho que demonstra a tradição da festa na cidade 

e a característica da festividade sendo marcadapor algo ostentoso e suntuoso. Tal trecho se 

encontra desta forma no documento da irmandade: “Tendo a experiência de longos anos 

mostrado que a base sustentadora das Corporações Religiosas é o culto pomposo que se 

dedica ao seu Orago, por esta razão pois será a Irmandade estritamente obrigada a fazer 

celebrar todos os anos na segunda oitava de Natal uma festividade em honra e louvor da 

Virgem Santíssima Senhora do Rosário [...]”138. 

Esta parte do compromisso revela o comprometimento dos confrades na execução de 

celebrações em homenagem a Virgem do Rosário e também a tradição já existente na cidade 

da festa antes de 1841, uma “experiência de muitos anos” caracterizada pelo “culto pomposo” 

dedicado ao Orago do grupo. No entanto, nos documentos oficiais da Irmandade do Rosário 

de São João del-Rei,é revelado pouco ou quase nada a respeito das festas realizadas pela 

irmandade nas ruas da cidade, de modo mais próximo às culturas africanas. Porém, Luciana 

dos Santos, ao propor uma análise minuciosa de alguns elementos, revela que as celebrações 

em homenagem a Nossa Senhora do Rosário não somente ocorriam na igreja em suas 

celebrações litúrgicas, mas também, na parte externa do templo religioso, com a marcação 

percussiva dos tambores, e nas danças da corte em homenagem a seus reis e patronos139. 

 Luciana dos Santos realiza importantes análises a respeito das festividades realizadas 

nos espaços externos da igreja. Primeiramente,elencaremos a interpretação da autora de uma 

informação obtida a partir da documentação da Irmandade do Rosário de 1841: neste 

documento é revelado que foi pago a “Joaquim Francisco de Assis Pereira ‘seis mil réis’ pela 

pintura da bandeira para o mastro” (Op. Cit. CINTRA, 1982). A bandeira para o mastro é algo 

revelador das festividades dos reinados negros, pois o levantamento de mastros é um costume 

que é mantido por muitos ternos de congado, que os erguem nos dias anteriores a festa e os 

retiram quando ocorre o final das celebrações. 

 Outra interpretação fundamental realizada por Luciana dos Santos, que contribui para 

um maior entendimento das festividades dos negros na cidade, é a observação de outro 

                                                             
138APNSP‐SJDR – Livro de Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de São João del-Rei, 

1841, p. 45. Apud SANTOS, Luciana Mara dos. Reis do Rosário: poder e relações simbólicas na Irmandade de 

Nossa Senhora do Rosário de São João del-Rei (1840-1909). 2016. Dissertação (Mestrado em História). 

Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei. 
139SANTOS, Luciana Mara dos. Reis do Rosário: poder e relações simbólicas na Irmandade de Nossa Senhora 

do Rosário de São João del-Rei (1840-1909). 2016. Dissertação (Mestrado em História). Programa de Pós 

Graduação em História da Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei.p.41. 
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elemento do compromisso da irmandade de 1841. A autora analisa que no compromisso de 

1787 não há registros de indicações aos cargos de rei e rainha, porém no documento de 1841, 

os referidos cargos “ocupam uma posição de grande representatividade na organização 

religiosa”. No documento está claro que o rei era o responsável pela resolução de questões 

administrativas e que a rainha deveria auxiliá-lo; estes também deveriam ser coroados e 

ocupar lugar de destaque nas procissões do Rosário140. 

A existência da bandeira e dos mastros, assim também como as indicações dos cargos 

de rei e rainha, analisados de forma minuciosa pela autora, comprovam a hipótese de que as 

festas realizadas na Irmandade do Rosário de São João del-Rei, durante os séculos XVIII e 

XIX, também foram realizadas ao redor da Igreja e de forma peculiar em relação as tradições 

religiosas de origem europeia. 

Outra informação reveladora desta prática festiva era a realização artística de canto e 

dança, denominada como “folguedos da praia” ou “folguedos do povo”. Esta prática realizada 

por africanos e seus descendentes é analisada por Silvia Brügger e Anderson de Oliveira e 

evidenciada por práticas de escravos e libertos nos séculos XVIII e XIX na cidade. Segundo 

os autores, essa estratégia a beira da “praia” sanjoanense tinha como meta a arrecadação de 

esmolas para as festas realizadas na irmandade e também para compra de imóveis, como o 

“palácio da Nobre Nação Benguela” em São João del-Rei141. 

No decorrer da apresentação desse trabalho nota-se que a tradição das festas de reis 

negros iniciou-se em harmonia com as ações sociais realizadas pelas irmandades negras na 

cidade. Assim, é possível supor que a tradição do Congado em São João del- Rei tenhasua 

gênese no século XVIII na região central da histórica cidade. No entanto, na metade do século 

XX, de acordo com os estudos desenvolvidos por Ulisses Passarelli142, promovidos através de 

registros orais com antigos congadeiros da cidade, as festas em homenagem a Virgem do 

Rosário, praticadas por grupos de Congadas, foram sendo retiradas das regiões centrais e 

encontrando “abrigo” nas periferias, como nos bairros São Dimas e São Geraldo, além das 

zonas rurais da cidade: Rio das Mortes e São Gonçalo do Amarante. 

As características festivas da Congada identificada na região prosseguem sendo 

vivenciadas nos tempos atuais e são elementos constitutivos da identidade congadeira. As 

                                                             
140Ibidem. p.50-51. 
141BRUGGER, Silvia; ANDERSON Oliveira. Os Benguelas de São João del Rei: tráfico atlântico, religiosidade 

e identidades étnicas (Séculos XVIII e XIX).Revista Tempo, 2009. p. 188. 
142PASSARELLI, Ulisses.História dos Congados de São João del-Rei. São João del-Rei, 29 ago. 2012. 

Disponível em: 

<http://folclorevertentes.blogspot.com/search?q=Hist%C3%B3ria+dos+Congados+de+S%C3%A3o+Jo%C3%A

3o+del-Rei>. Acesso em:01 fev 2019. 

http://folclorevertentes.blogspot.com/2012/08/congados-e-festas-do-rosariode-sao-joao.html
http://folclorevertentes.blogspot.com/search?q=Hist%C3%B3ria+dos+Congados+de+S%C3%A3o+Jo%C3%A3o+del-Rei
http://folclorevertentes.blogspot.com/search?q=Hist%C3%B3ria+dos+Congados+de+S%C3%A3o+Jo%C3%A3o+del-Rei
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memórias apresentadas pelos congadeiros estão ligadas às construções de identificação 

vividas por diferentes grupos no contexto festivo da região das Vertentes e do bairro do São 

Dimas. No entanto, as recordações das tradições congadeiras analisadas por este trabalho 

remetem inicialmente ao período dos anos de 1960 e 1970. 

A Festa do Rosário no bairro São Dimas nesse período tem como principal marca as 

devoções aos santos católicos e as devoções as almas daqueles que já se foram. Essas 

características podem ser percebidas na presença de Nossa Senhora do Rosário nas bandeiras 

dos grupos de Catupés do Zé Camilo e de Luís Santana, e nos rituais congadeiros realizados 

no Cruzeiro das Almas. Mesmo a festa sendo ainda realizada na região norte do bairro, em 

frente a Capela do São Dimas, os grupos de congadas se direcionavam a região sul143 para 

prestar suas homenagens e devoções espirituais em frente ao Cruzeiro das Almas. Essas 

práticas revelam que a crença ao mundo dos mortos, estava inserida desde os primeiros anos 

das festividades no bairro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
143As observações a respeito da década de 1970 correspondem ao período no qual tal festa era realizada em 

frente ao Cruzeiro das Almas e na região norte do bairro, onde encontra-se a Capela do São Dimas. O período da 

década de 1980 é marcado pela construção da Capela de Nossa Senhora do Rosário, ao lado do referido Cruzeiro 

das Almas. Esse local de devoção e festividades católicas e congadeiras do bairro em homenagem à santa dos 

Congadeiros só foi possível graças aos esforços da comunidade local. A partir de sua construção, o centro festivo 

foi deslocado para a região sul do bairro. 
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Mapa 144 - Comunidade São Dimas  

 

Imagem: Google Maps 2019 

 

Além dessas circunstâncias, a presença na festa da coroação do rei, rainha e príncipes 

do Reino do Congo, indicam o quanto importante era para aqueles festeiros a utilização de 

referenciais africanos em suas práticas culturais, demonstrando que essas representações são 

fundamentais para a constituição das identidades congadeiras presentes na comunidade. A 

existência da Corte Imperial do Reino do Congo, assim também como os dois grupos 

tradicionais de Catupé presentes na região e a participação de inúmeros grupos de Congadas 

visitantes de outras localidades, apontam que na década de 1970, a Festa do Rosário da 

comunidade São Dimas, já se destacava como uma importante festa em homenagem a Nossa 

Senhora do Rosário na cidade de São João del-Rei e região. 

 

2.2. A Festa do Rosário na década de 1970: O tempo do Cruzeiro das Almas 

  

                                                             
144Círculo Vermelho representa a região norte; Círculo Azul a região Sul; Círculo Verde parte do Campus Dom 

Bosco (UFSJ). Bairro São Dimas (São João del-Rei-MG). 2019. Google Maps. Google. Consultado em: 23 de 

Agosto de 2019, No website Google Maps. Website: https://www.google.com/maps/@-21.1224087,-

44.2540683,17.78z. 

 

https://www.google.com/maps/@-21.1224087,-44.2540683,17.78z
https://www.google.com/maps/@-21.1224087,-44.2540683,17.78z
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O regime militar no país145, como todo governo de características autoritárias, reprimiu 

os cidadãos que promoviam críticas à política exercida pelos militares. Parte da liderança 

política de oposição ao regime na época teve seus direitos humanos violados, foi esse o caso 

de líderes políticos e estudantis sequestrados por agentes do Estado, ou simplesmente nunca 

mais vistos146. O “desaparecimento forçado de pessoas” é um crime debatido desde as 

primeiras reuniões da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), uma instância de 

expressão do direito internacional construída “a partir dos milhares casos de sequestro, 

assassinato e ocultação dos cadáveres de dissidentes políticos contrários aos regimes 

ditatoriais instalados na América Latina”147. Na década de 1970, as políticas ditatoriais com 

interesses culturais eram organizadas pelo Ministério da Educação e da Cultura, cujo 

desmembramento somente se deu em 1985. 

O regime militar na década de 1970, através do Ministério da Educação e da Cultura, 

promoveu programas de ação no campo cultural, além de estabelecer um conjunto de 

diretrizes para orientar suas atividades na área de cultura. Consoante os estudos de Sergio 

Micene, os programas de destaque nesse período são o Programa de Ação Cultural - PAC 

(1973), desenvolvido pelo ministro Jarbas Passarinho, e a Campanha de Defesa do Folclore 

                                                             
145Esse trabalho tem o posicionamento de que foi instaurada em 1964, por meio de um golpe militar, uma 

ditadura que se estendeu até o ano de 1985. Baseado em uma sólida e consistente literatura historiográfica sobre 

este período, estamos em desacordo com as políticas de revisionismos histórico realizadas no início do goveno 

de Bolsonaro, assim também por grupos conservadores, como o Brasil Paralelo. No início de Abril de 2019, o 
Brasil Paralelo lançou em seu site e na plataforma do Youtube, o documentário 1964: O Brasil entre armas e 

livros, que procura promover uma nova visão a respeito do período militar. De modo confuso, às vezes 

defendendo ser 1964 uma revolução e às vezes um golpe, o filme com a presença da voz de Deus (Voz over), 

direciona a interpretação dos vilões da nação brasileira: o comunismo e o Partido dos Trabalhadores (PT). As 

argumentações registradas somente por homens de pela branca, e contendo apenas um historiador, tem o objetivo 

final de argumentar que a Constituição Federal de 1988 é uma obra de esquerdistas aproveitadores, e que o 

governo militar errou, apenas após o AI5 (1968), ou quando entregou as universidades brasileiras para a 

intelectualidade esquerdista, a partir de 1980. Atacam o gramscismo cultural feito “perniciosamente” pelos 

novos socialistas e esquecem-se do profissionalismo e da competência científica, além de fundamentais fatos 

históricos. Contraditoriamente, copiam Gramsci da pior maneira possível, investem suas ideologias políticas 

conservadoras em projetos culturais, como filmes documentários e na educação, na qual cursos e núcleos de 
formação são oferecidos por meio do site eletrônico da Brasil Paralelo. Conferir produção científica em: FICO, 

Carlos. Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. Revista Brasileira de História.São Paulo, v. 24, 

nº 47, p.29-60 – 2004. 
146MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Crimes da ditadura militar: relatório sobre as atividades de persecução 

penal desenvolvidas pelo MPF em matéria de graves violações a DH cometidas por agentes do Estado durante o 

regime de exceção (2008-2012), 20 de Março de 2012. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-

tematica/ccr2/coordenacao/comissoes-e-grupos-de-trabalho/justica-transicao/relatorios-

1/Relatorio%20GT%20Revisado%20FinalMarco2012_1_Pagina.pdf>. Acesso em 17 de Fev. 2018.  O 

Ministério Público Federal produziu um relatório preliminar sobre as violações dos direitos humanos ocorridas 

no período militar com o objetivo de caracterizar estes crimes e desenvolver argumentos jurídicos para 

fundamentá-los.  
147Ibidem p.38. 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/comissoes-e-grupos-de-trabalho/justica-transicao/relatorios-1/Relatorio%20GT%20Revisado%20FinalMarco2012_1_Pagina.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/comissoes-e-grupos-de-trabalho/justica-transicao/relatorios-1/Relatorio%20GT%20Revisado%20FinalMarco2012_1_Pagina.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/comissoes-e-grupos-de-trabalho/justica-transicao/relatorios-1/Relatorio%20GT%20Revisado%20FinalMarco2012_1_Pagina.pdf
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Brasileiro – CDFB (1975), iniciativa do plano de Política Nacional de Cultura, desenvolvido 

pelo ministro Ney Braga na gestão do governo Geisel148. 

A década de 1970 no bairro São Dimas é marcada pelo começo de um movimento de 

trabalho comunitário. Segundo Barros e Carneiro, os moradores Luiz Santana (Capitão de 

Catupé), Sô Ziquinha e José Aquino se juntaram com outros amigos e iniciaram uma 

organização associativa e democrática do bairro, sob o nome de Associação de Moradores, o 

qual não podia ser utilizado formalmente, devido à repressão militar. As expedições de ofícios 

ou reivindicações eram ações formais que apenas um morador assinava. De acordo com os 

autores, o grupo foi fundamental para o início de uma organização comunitária no bairro, 

fortalecida progressivamente em toda década de 1980 e início da década de 1990149. 

Os projetos de cultura desenvolvidos pelo governo militar não tiveram impactos no 

contexto cultural do São Dimas, no entanto, o mecanismo de repressão sim, como pode ser 

notado na característica clandestina da organização comunitária do bairro. Tanto os aspectos 

culturais e sociais do bairro não receberam a atenção dos órgãos federais, estaduais ou 

municipais, visto que não houve investimentos e apoios externos para a festa ou para a infra-

estrutura do bairro São Dimas em toda a década.  

A partir das análises da Festa do Rosário do bairro São Dimas na década de 1970 é 

possível identificar os principais elementos característicos da Congada na localidade 

vivenciados ainda na atualidade. Essas características podem ser percebidas através das 

recordações a respeito dos rituais religiosos, como o levantamento de mastros e as proteções 

espirituais, a memória ligada à tradição dos reis negros, a musicalidade específica do ritmo 

Catupé, a devoção a Nossa Senhora do Rosário e aos santos negros São Benedito e Santa 

Efigênia150, santos cujas imagens, sob a forma de bandeiras, eram estendidas nos mastros do 

bairro. Outro componente característico dessa cultura congadeira do bairro era a significativa 

memória a respeito da escravidão expressa pelas cantigas e narrativas. Esses são alguns dos 

elementos integrantes da identidade da cultura negra manifesta pelos festeiros e devotos do 

bairro São Dimas, e parte das características festivas vivenciadasno tempo presente  

O ritmo hegemônico transmissor de parte das memórias subterrâneas na década de 

1960 até o ano de 2000 era o Catupé, presente na musicalidade do grupo da família Santana e 

                                                             
148MICELI, Sergio. O processo de “Construção Institucional” na área cultural federal (anos 70). In: Corpo e 

Alma do Brasil. Estado e Cultura no Brasil. Org. Sergio Miceli. 1984.p.55-83. 
149Barros MA e Carneiro EJ. De lava-pés a São Dimas: uma história conflituosa de apropriação das condições 

naturais. Relatório do Projeto de Extensão “Cidadania e justiça ambiental”. Universidade Federal de São João 

del-Rei, 2004.p.7. 
150Tradicionalmente nas festas realizadas no São Dimas são levantados três mastros com bandeira de santos 

católicos. São eles: Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. 
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da família Camilo. Estes ternos foram as primeiras Congadas existentes no bairro, e durante 

décadas, promoveram a festa e influenciaram congadeiros do bairro, cidade e região. O 

congadeiro Toicinho151 comenta em uma entrevista sobre os grupos mais antigos do São 

Dimas: 

 

Samuel: A festa existe há muito tempo? 

Toicinho: Sempre teve, é bem antes “deu” nascer...já existia a festa. 

Samuel:Você nasceu em que ano? 

Toicinho:1967. Já existia já, há muito tempo. Sempre teve festa do Rosário no São Dimas. A 

gente é novo até, os mais antigos já acabaram tudo. 

Samuel: Quais eram os grupos mais antigos? 

Toicinho:Do Seu Luís Santana e do Zé Camilo.O primeiro foi do Seu Luís Santana, aí depois o 

meu tio Waldemar Fagundes. 

Samuel:Ele era do grupo do Luís Santana? 

Toicinho:Não, ele era sozinho, só ele e uma turminha. Aí depois ele juntou com o José Camilo152. 

 

Figura 6– José Donizete de Paula:Caxeiro de Guia e Vice-Presidente do Moçambique Catupé Nossa Senhora 

do Rosário e São Benedito – São João del-Rei – MG. 153 

                                                             
151DE PAULA, José Donizete (Toicinho). Caxeiro de Guia e vice-presidente do Moçambique e Catupé Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de áudio, 

17’44’’. Itapecerica, 12 de Agosto de 2018. 
152Ibidem. 
153No dia 12 de agosto de 2018, acompanhei o grupo de Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito na festa do Rosário na cidade mineira de Itapecerica. Segundo seus organizadores essa festa tem mais 

de duzentos anos de tradição. No final da festa, durante a espera do ônibus para o retorno a São João del Rei, 

realizou-se uma gravação apenas em áudio com o congadeiro Toicinho. O registro é marcado pela participação 

de outros congadeiros e pelo barulho das brincadeiras das crianças que participam do grupo. 
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Congadeiro Toicinho soltando foguete na subida dos mastros da festa do Rosário do São Dimas 2018. Samuel 

Avelar Jr. São João del-Rei, bairro São Dimas (Fotoframe) 
 

O relato de Toicinho evidencia que a Festa do Rosário no São Dimas era anterior a 

década de 1970 e que o primeiro capitão de Congada no bairro foi Luís Santana. 

Anteriormente a criação do Catupé de Zé Camilo, havia um pequeno grupo liderado por 

Waldemar Fagundes, mas que durou um tempo curto, posteriormente o tio de Toicinho aliou-

se ao capitão Zé Camilo. De acordo com os congadeiros do bairro, Waldemar Fagundes era 

excelente músico, destacava-se como um talentoso sanfoneiro na cidade. Toicinho comenta 

que todos os grupos antigos do bairro acabaram, porém, o Catupé dos Santana, atualmente 

liderado pelo neto de Luís Santana, Sidney Santana, ainda está ativo, apesar das poucas 

apresentações do grupo durante os anos de 2017, 2018 e 2019.  

 O primeiro capitão de Catupé do São Dimas, Luís Santana, foi entrevistado em 

diferentes oportunidades pelo folclorista, congadeiro, folieiro e funcionário da Secretaria de 

Cultura e Turismo de São João del-Rei, Ulisses Passarelli154. O intelectual tem uma intensa 

vivência na cultura popular na cidade, e por meio de entrevistas orais realizadas com 

representantes da memória festiva do local e de seus registros fotográficos e audiovisuais, o 

estudioso fornece uma contribuição fundamental para a problematização da história do 

Congado em São João del-Rei. 

                                                             
154PASSARELLI, Ulisses. Congadeiro, folclorista e funcionário da Secretaria de Cultura e Turismo de São 

João del-Rei. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 59’32’’. São João del-Rei, 

13 de Julho de 2018. 
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Figura 7–Ulisses Passarelli:Congadeiro, Pesquisador, Folclorista e Funcionário da Secretaria de Cultura e 
Turismode São João del-Rei155. 

 
Samuel Avelar Jr. 13/07/2018. São João del-Rei, bairro centro histórico (Fotoframe) 

 

Ulisses Passarelliproduziu ao longo do tempo diversos textos a respeito da tradição do 

Congado e de Folia de Reis em São João de-Rei e região. As análises textuais a respeito 

dessas culturas negras podem ser acessadas em seu blog intitulado “Tradição Populares das 

Vertentes”156, na plataforma Bloggerdesenvolvida pela Google. Na sua plataforma online o 

pesquisador também dedica atenção a história da vida cultural de seu amigo Luís Santana e da 

história da Festa do Rosário da comunidade São Dimas. 

 

Ulisses Passarelli: Existemalgumas vezes divergências de datas, porque a maior parte são fontes 

orais, a gente tem muito pouca coisa escrita sobre isso, eu tenho tentado escrever para registrar 

essa memória oral porque ela se perde. A grande parte dos meus textos é registrando essa memória 

oral para que ela fixe de alguma maneira e espero que seja útil no futuro. Mas tenho fechado uma 

                                                             
155O contexto das festas de Congada na região das Vertentes e o trabalho do folclorista no Brasil foram os 

principais assuntos da entrevista feita com Ulisses Passarelli. A filmagem foi feita em julho de 2018, na 

secretaria de Cultura e Turismo de São João del-Rei, durante a gestão do prefeito Nivaldo. O prédio antigo onde 

se deu a entrevista localiza-se no centro histórico da cidade, como é possível observar pelas antigas portas azuis 

que se encontram ao fundo do entrevistado. A entrevista foi combinada pelas redes sociais, via Facebook, e 

Ulisses Passarelli, desde o começo, foi muito solicito para contribuição na pesquisa. Ele se interessou em 

conceder a entrevista, indicando que a filmagem seria realizada no local de trabalho do folclorista, a secretaria de 

Cultura e Turismo da cidade. Foi utilizado para o registro de filmagem uma câmera Canon T5i, um microfone 

lapela (preso na blusa) e um pequeno tripé para suporte da filmadora. 

 
156 675.798 é o número de visualizações registrado no blog.  
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data aqui. Em 1958, um grupo de pessoas, teria levantado a festa no bairro São Dimas. Pouco 

tempo depois, parece que no mesmo ano, tipo assim...fizeram uma[sorri e gesticula], um 

pouquinho antes e umas semanas depois fizeram também no bairro São Geraldo. Então as duas são 

no mesmo período, segundo as informações que eu tenho. Eu inclusive tenho uma cópia da foto da 

primeira festa do São Geraldo, da primeira do São Dimas eu não tenho. 

Samuel: A foto é do mesmo ano? 

Ulisses Passarelli: Mesmo ano, 1958. Na época o São Dimas só tinha um grupo de Congado que 

era do Luis Santana, que é uma pessoa que eu tenho uma memória dele que eu não gosto nem de 

falar, de tanto carinho e amizade que eu tinha por ele e ele por mim [se emociona, olhos 

lacrimejam levemente], a gente era tão irmão que eu não gosto de falar muito sobre ele do tanto 

que eu gostava dele [engole]. Na época era o Congado dele e tinha o Congado do seu Geraldão. 

Seu Geraldão era na área do Matosinhos, na Vila. Eles que começaram essas duas festas aí157. 

 

 Visivelmente emocionado ao se recordar do amigo de Congado, Ulisses Passarelli 

defende que a data inicial da festa no São Dimas foiem 1958, apesar de indicar as possíveis 

imprecisões, devido à falta de um documento escrito relativo ao fato. No entanto, a fotografia 

de 1958, do primeiro ano da Festa do Rosário do bairro São Geraldo, contribui para 

precisarmos o início da festa do São Dimas no final da década de 1950. No relato de 

Passarelli compreendemos que o começo das festas em homenagens a Virgem do Rosário nas 

periferias de São João del-Rei foram instituídas pelo capitão de Catupé, Luís Santana e 

porGeraldão, capitão do Moçambique Catupé de Matosinhos158. 

No blog “Tradição Populares das Vertentes”, de Ulisses Passarelli, o pesquisador 

escreve sobre a história de vida de Luís Santana. O autor indica que o capitão de Catupé 

nasceu em São João del-Rei, no povoado do Pombal, e que, desde criança, teve contato com 

festividades da cultura negra, como as Folias de Reis e os Calangos. Em sua juventude iniciou 

seu aprendizado no universo do Congado no terno de uma cidade vizinha, Coronel Xavier 

Chaves. Dessa forma, podemos interpretar que as tradições musicais, estéticas e religiosas do 

Congado vivenciadas no bairro São Dimas, como o chapéu enfeitado de fitas e flores, o ritmo 

e os instrumentos peculiares do Catupé, e parte dos mistérios espirituais existentes nas 

festividades do Rosário, foram influências cuja origem remete a tradição Congadeira presente 

                                                             
157PASSARELLI, Ulisses. Congadeiro, folclorista e funcionário da Secretaria de Cultura e Turismo de São 

João del-Rei. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 59’32’’. São João del-Rei, 

13 de Julho de 2018. 
158O terno Moçambique Catupé do Matosinhos tem origem na década de 1950. O primeiro capitão do grupo era 

conhecido como Geraldão. Depois, a liderança do grupo ficou a cargo do capitão José Tita, substituído 

posteriormente pelo capitão Chico Zecarias, o qual ocupou essa posição até o fim das atividades do grupo, na 

metade da década de 1980. PASSARELLI, Ulisses. Lista de congados desativados em São João del-Rei. São 

João del-Rei, 20 set. 2013.Disponível em: http://folclorevertentes.blogspot.com/search?q=Gerald%C3%A3o. 

Acesso em: 18 jan. 2019. 

http://folclorevertentes.blogspot.com/2013/09/lista-de-congados-desativados-em-sao.html
http://folclorevertentes.blogspot.com/search?q=Gerald%C3%A3o
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em Coronel Xavier Chaves159. E também, das culturas populares advindas das Folias de Reis 

e dos Calangos na região. 

Figura 8 – Capitão Luís Santana ao centro com a sua sanfona  

 

Festa do Rosário do bairro São Geraldo em 1995/ Fotografia concedida por Ulisses Passarelli160 

 

Dona Dora, congadeira do Moçambique Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito do São Dimas, foi entrevistada em sua residência, no bairro São Geraldo161. A 

pandeiristado grupo apresentou importantes narrativas sobre a memória do capitão Luís 

Santana e sobre a Festa do Rosário do respectivo bairro. 

 

Dona Dora: Mas quem fazia a festa aqui do São Geraldo era o Moacir Santana, filho de seu Luís 

Santana. O Seu Luís Santana que ajudava meu pai, a Dona Carmelita Neves e Seu Altamiro a fazer 

a festa daqui do São Geraldo e fazia a festa do São Dimas também.  

                                                             
159O primeiro capitão do grupo de Coroas foi João de Deus. O segundo capitão do terno foi Sérgio e o terceiro o 

capitão Carioca. O atual capitão é Zé Carreiro, participante do grupo desde os doze anos de idade. É o atual 

capitão que conta essa história no documentário Zé Carreiro, o Padroeiro e o Congado, de 2017. Zé Carreiro, o 

Padroeiro e o Congado. Dirigido por Carlos P. Reyna; Co –Direção Lucian Fernandes. Juiz de Fora: Laboratório 
de Antropologia Visual e Documentário (LAVDOC), Universidade Federal de Juíz de Fora, 2017. Online (29 

min). Disponível em: <http://www.ufjf.br/lavidoc/producao/video/ze-carreiro-a-padroeira-e-o-congado/>. 
160PASSARELLI, Ulisses. Em memória do capitão Luis Santana. São João del-Rei, 29 ago. 2012.Disponível em: 

<http://folclorevertentes.blogspot.com/2012/09/luis-santana-in-memoriam-capitao-de.html>. Acesso em: 28 

set. 2019. 
161A entrevista realizada com Dona Dora ocorreu em agosto de 2018 e a filmagem se deu no terreiro da casa de 

Dona Dora e, do mesmo modo que nos casos precedentes, foram utilizados uma câmera Canon T5i, um pequeno 

tripé e um gravador de áudio Sony. A entrevistada se expressava de maneira agitada, e isso implicou, a todo o 

momento, mudanças de enquadramento para acompanhar o ritmo de Dona Dora, ela, sempre carregando nas 

mãos seu pandeiro e seu terço. 

http://www.ufjf.br/lavidoc/producao/video/ze-carreiro-a-padroeira-e-o-congado/
http://folclorevertentes.blogspot.com/2012/09/luis-santana-in-memoriam-capitao-de.html


87 
 

Samuel: Então você conheceu o seu Luís Santana. 

Dona Dora: Conheci! Muito e nós dois não combinava [sorri, mãos fechadas]. Não, ele é da 

família do meu pai. Ele vinha com o Congado dele lá do São Dimas aqui no São Geraldo e vinha 

cantar ponto no poste aqui de casa [sorri]. Aí eu era menina e ficava perto do poste xingando ele. 

A Dona Isabel Santana, lá do 108, era a mãe de seu Luís Santana, que é avó de seu Moacir Santana 

[expressão de seriedade]. Aqui na minha casa, com meus seis irmãos, passávamos o fim de semana 

lá, descia na Maria Fumaça, de madrugada, e os maquinistas eram tudo daqui do São Geraldo e ai 

parava lá na porta do 108.162 

 

Figura 9 – Maria Auxiliadora Guimarães (Dona Dora): Congadeira do Moçambique e Catupé Nossa Senhora 

do Rosário e São Benedito do São Dimas.

 
Samuel Avelar Jr. 15/08/2018. São João del-Rei, bairro São Geraldo (Fotoframe) 

 

 Dona Dora nasceu em São João del-Rei, na mesma residência na qual foi realizada a 

filmagem. Sempre teve contato com a cultura congadeira da cidade. Seu pai, Francisco de 

Assunção Guimarães, junto com Dona Carmelita Neves e Seu Altamiro, foram, segundo ela, 

as lideranças responsáveis por iniciar a festa do Rosário no bairro São Geraldo. A entrevistada 

contribuiu continuamente para os afazeres da festa na localidade e, antes de entrar para o 

grupo da capitua Maria Auxiliadora na primeira metade da década de 2010, participou do 

Catupéda família Santana do São Dimas, em meados de 2000. 

                                                             
162GUIMARÃES, Maria Auxiliadora. Congadeira do Moçambique e Catupé de Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito do São Dimas. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 01’28’’25’’’. 

São João del-Rei, 15 de Agosto de 2018. 
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 A congadeira, nascida em 1954, expõe que desde os 10 anos de idade lembra-se de 

Luís Santana como capitão do Catupé no bairro São Dimas e, ainda, que nos anos 70 e 80 o 

grupo tinha muitos dançadores, na faixa de uns 30 congadeiros. A família Santana era parente 

de Francisco Guimarães, pai de Dora. A mãe de Luís Santana, Dona Isabel Santana, era como 

uma avó para a entrevistada e de seus irmãos, que juntos passavam os fins de semana na 

residência da família. A memória de Dona Dora remete a sua infância e adolescência, 

provavelmente na década de 1960 e princípio da década de 1970. A narrativa destacada é 

interessante, pois revela uma interação entre Luís Santana e a entrevistada. O contato é 

explicado através das cantorias religiosas denominadas pontos163. O trecho evidenciado revela 

que Luis Santana conhecia parte dos mistérios espirituais das Congadas. A memória de Dona 

Dora a respeito dessas cantigas, no entanto, é apresentada de maneira descontraída, e assim, 

pode-se interpretar, que a interação entre Luís Santana e Dona Dora era uma espécie de 

brincadeira, um sabercongadeiropraticado pelo capitão para relacionar-se com os mais jovens. 

 A fala da entrevistada apresenta a íntima relação de Luís Santana com o bairro São 

Geraldo. O grupo de Luís Santana saía do São Dimas em direção ao São Geraldo para 

contribuir diretamente na festa. De acordo com Dona Dora, Luís Santana era o capitão que 

erguia e retirava os quatro mastros da festa do São Geraldo: São Benedito, Nossa Senhora do 

Rosário, Santo Antônio do Catigeró e Santa Efigênia. O capitão executou ao logo de todas as 

décadas de 1970 e 1980 essa função até a sua morte, no início da década de 2000. Depois 

disso, a responsabilidade ficou a cargo de seu filho, o capitão Moacir Santana. 

 A figura de Luís Santana é também lembrada pelos irmãos Maria Auxiliadora e 

Sidinho, congadeiros e filhos da Rainha Conga Maria da Glória.  Na entrevista164 produzida 

com os irmãos165, Maria Auxiliadora evidencia uma fotografia da década de 1970, na Festa do 

Rosário do bairro São Dimas, e apresenta, o Moçambique Catupé de Matosinhos, liderado 

                                                             
163 Tais musicalidades são cânticos sagrados praticados em determinadas Congadas e em terreiros de Umbanda 

ou Candomblé. Elas têm a função de homenagear uma entidade ou convidá‐la para o convívio com os fiéis nos 

terreiros ou nos cortejos de Congada. Também têm a função de requisitar proteção ou ataque no plano espiritual. 
164SANTOS, Sidney Rafael dos (Sidinho); MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Integrantes doMoçambique e Catupé 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de 

vídeo, 1´50 ´´ 39´´´. São João del-Rei, 23 de Agosto de 2018. 
165O registro audiovisual apresentado ocorreu emum domingo do mês de setembro de 2018 com a participação 

dos dois irmãos Sidinho e Maria Auxiliadora. Somente Samuel produziu a filmagem, utilizando uma câmera 

Canon T5i, um gravador de voz digital Sony e um pequeno tripé para suporte da filmadora. A entrevista se deu 

de uma maneira diferente em relação aos outros registros desta pesquisa, pelo fato de o entrevistado – Sidinho – 

ter uma característica agitada, como se levantar em diferentes oportunidades da filmagem ou apresentar 

elementos que julga serem importantes para o registro, sendo necessária a constante movimentação da câmera 

para acompanhar o ritmo expressivo do Congadeiro. A esposa de Sidinho, também estava presente e 

acompanhava com interesse a entrevista, quando não estava preparando o almoço oferecido. 
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nessa época pelo capitão Zé Tita. Esse grupo é o mesmo apresentado por Ulisses Passarelli, 

porém, o capitão não era mais o Seu Geraldão, aquele que ajudou Luís Santana a iniciar as 

festas do São Geraldo e do São Dimas, e sim, o capitão Zé Tita. Nesse período, de acordo 

com Maria Auxiliadora, o Moçambique e Catupé de Matosinhos e o Catupé de Luís Santana, 

eram os únicos grupos de Congada de São João del-Rei.  

Figura 10 - Moçambique Catupé do Matosinhos Capitão José Tita lidera o grupo na Festa do Rosário do São 
 Dimas 

 
 Década de 1970 (Arquivo fotográfico da família Mártir). 

 

Maria Auxiliadora: Aqui a Capela do São Dimas, aqui em cima [aponta para a capela localizada 

no canto esquerdo superior da foto]. Aqui no banquinho aqui, é o Amado [aponta para o canto 

inferior direito da foto]. Lembra do Amado Sidinho?Do seu Carlota? Aqui era um terreiro de 

Macumba [aponta novamente para o canto inferior direito da foto]. Aqui é a casa do dono do 

terreiro e nessa porta era um barzinho dele. 

Samuel: Era terreiro de Umbanda ou de Candomblé? 

Maria Auxiliadora: Há, eles fingiam que era tudo [brinca]. E aqui era a festa que era lá em cima 

[aponta para a foto]. Esse era o Congado, só existiam esses dois. O do Zé Tita, esse aqui era o 

Congado do Zé Tita e o do Luís Santana. Só esses dois que existiam. O do Zé Tita era lá do Bom 

Pastor, das bandas do Matosinhos166. 

 

                                                             
166SANTOS, Sidney Rafael dos (Sidinho); MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Integrantes do Moçambique e Catupé 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de 

vídeo, 1´50 ´´ 39´´´. São João del-Rei, 23 de Agosto de 2018. 
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Figura 11 -Sidney Rafael dos Santos (Sidinho) Pedreiro, árbitro de futebol, mestre de bateria e Congadeiro do 

Moçambique Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. 

  

 

Samuel Avelar Jr. 23/08/2018. São João del-Rei, bairro São Dimas (Fotoframe) 

 

Figura 12 -Maria Auxiliadora Mártir Capitã do Moçambique Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito. 

 
Samuel Avelar Jr. 23/08/2018. São João del-Rei, bairro São Dimas (Fotoframe) 
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 A memória apresentada por Maria Auxiliadora é referente à Festa do Rosário na 

década de 1970, época em quem a festa acontecia na região norte do bairro, em frente à capela 

do São Dimas. Segundo os entrevistados, essa capela foi construída com os investimentos de 

Chiquito Borracheiro, uma espécie de autoridade do local e apresentado por outros moradores 

do bairro como uma espécie de coronel da época167. Na década de 1970, já existia o catupé de 

Zé Camilo, no entanto, a fala de Maria Auxiliadora evidencia a primazia dos ternos do 

Matosinhos e de Luís Santana, como os únicos grupos da época. No relato de Maria 

Auxiliadora, pode-se observar a influência da religião afro-brasileira no bairro, a partir do 

terreiro liderado por Amado. A dúvida sobre a especificação do terreiro de Macumba é 

interessante, pois aparentemente, o local promovia uma mistura entre a umbanda e o 

candomblé, assim, pode-se supor que o terreiro era de Omolocô168, devido as características 

sincréticas promovidas entre as religiões e, porque, atualmente, em São João del-Rei, há 

alguns terreiros de Omolocô na cidade. 

O surgimento do novo grupo de Catupé na cidade é relatado pelos atuais congadeiros 

do bairro e parceiros. O Catupé de Zé Camilo foi fundado a partir de uma dissidência dentro 

do Catupé do Luís Santana. José Camilo participava da guarda dos Santana como uma das 

principais lideranças, porém, houve um desacordo entre as autoridades do coletivo, que criou 

uma divisão que resultou na fundação da segunda guarda de Congado Catupé do bairro: a 

guarda do capitão Zé Camilo. Nesse momento, evidenciaremos algumas memórias a respeito 

desse tradicional terno de Congada do bairro São Dimas, apresentadas pela atual capitua do 

Moçambique e Catupé, Sidinho e Ulisses Passarelli. 

 

Maria Auxiliadora: Antes de existir o Catupé do Zé Camilo, tinha o Congado do Seu Luís 

Santana. Aí era o Luís Santana e o Congado do Zé Tita lá do Matosinhos, lá do Bom Pastor. Ele 

                                                             
167Segundo o trabalho e Barros e Carneiro, o Sr. Francisco Moreira de Carvalho, o Chiquito, era um rico 

fazendeiro da região e dono de uma borracharia. Chiquito possuía enorme “influência na política local e 

regional”, e foi ele que promoveu o planejamento das primeiras casas do bairro e a construção da Capela do São 

Dimas. Segundo os autores, Chiquito é considerado por alguns moradores do bairro como “cabo eleitoral de 

políticos demagogos” e por outros, como “ditador”. Conferir: Barros MA e Carneiro EJ. De lava-pés a São 

Dimas: uma história conflituosa de apropriação das condições naturais. Relatório do Projeto de Extensão 

“Cidadania e justiça ambiental”. Universidade Federal de São João del-Rei, 2004 – p.5.   
168Na década de 1950 dois modelos de Umbanda disputaram o campo religioso, uma mais próxima das 

concepções kardecistas e, outra, ligada a defesa de uma Umbanda africana no Brasil. Essa linha era conhecida 

como Umbanda Omolocô e tinha como defesa a origem umbandista advinda do continente africano, 

especificamente da Angola. Essa vertente tinha como principal representante, Tancredo da Silva Pinto, 

conhecido também como Tatá Tancredo ou Tatá de Umbanda. A Umbanda Omolocô era uma tentativa de 

recriar uma umbanda africana no Brasil e “defendia os interesses das camadas sociais mais baixas, 

representadas por negros e afrodescendentes”. Conferir: BAHIA, Joana; NOGUEIRA, Farlen. Tem Angola na 

Umbanda?Os usos da África pela Umbanda Omolocô. Revista Transversos, Rio de Janeiro. nº 13, MAI-AGO, 

2018. 
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vinha aqui, eram só eles que existiam.  Só os dois. Aí o Zé Camilo entrou em treta com o Luís 

Santana e montou o grupo novo. Eles discutiram e montou169. 

 

Ulisses Passarelli: Você vê lá no São Dimas, veio o Zé Camilo, capitão de Congado. Seu Zé 

Camilo montou logo depois o grupo de Congado dele lá em cima. Parece que em 1962, parece. 

Teve longuíssima duração e aí ficou o Luís Santana e Zé Camilo, fazendo Congado durante anos e 

anos a fio, junto da festeira Dona Maria da Glória170. 

 

Sidinho: Eu vim conhecer a Congada desde os meus cinco anos. Eu sou de 1971. Eu tive o meu 

avô, meu avô é seu José Camilo171. Inclusive, o Zé Camilo foi um dos fundadores do Congado 

daqui, na cidade de São João del-Rei, na região. Ele e Seu Luís Santana, que não podemos faltar 

com respeito com ele. Porque era como Cruzeiro e Atlético. Um para o lado e outro para o outro, 

mas sempre seguindo a mesma pátria, a mesma bandeira. Mas assim, vamos lá, vamos lá...você de 

um lado e eu do outro lado [gesticula]172 

 

Figura 13 – Capitão José Camilo 

 

(Acervo fotográfico pertencente aLutero Castorino) 

                                                             
169SANTOS, Sidney Rafael dos (Sidinho); MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Integrantes do Moçambique e Catupé 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de 

vídeo, 1´50 ´´ 39´´´. São João del-Rei, 23 de Agosto de 2018. 
170PASSARELLI, Ulisses. Congadeiro, folclorista e funcionário da Secretaria de Cultura e Turismo de São 

João del-Rei. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 59’32’’. São João del-Rei, 

13 de Julho de 2018. 
171Sidinho e Maria Auxiliadoras são irmãos com pais diferentes. 
172SANTOS, Sidney Rafael dos (Sidinho); MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Integrantes do Moçambique e Catupé 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de 

vídeo, 1´50 ´´ 39´´´. São João del-Rei, 23 de Agosto de 2018. 
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 As desavenças entre as autoridades da guarda de Luís Santana acabaram criando um 

novo grupo de Catupé no bairro, liderado agora por José Camilo. De acordo com o congadeiro 

Toicinho, José Camilo juntou com Waldemar Fagundes e a partir desse momento, a Festa do 

Rosário da comunidade São Dimas contava com dois grupos de Catupé. Segundo Ulisses 

Passarelli, o Catupé de Zé Camilo, iniciou-se por volta do começo da década de 1960, poucos 

anos depois do início da festa no bairro. A dissidência ocorrida no grupo de Luís Santana 

acabou gerando uma intensa rivalidade entre os grupos, como foi mencionado por Sidinho. 

No entanto, mesmo com os conflitos, durante décadas os dois grupos em conjunto 

promoveram a Festa do Rosário, pois a bandeira de Nossa Senhora do Rosário era mais 

importante que as pelejas travadas. 

O primeiro capitão do Moçambique Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 

do bairro São Dimas foi Lutero Castorino, conhecido como Zé Mineiro. Na entrevista173 

realizada com o congadeiro, ele conta que iniciou sua vivência na cultura congadeira na 

década de 1980 junto do grupo de Congada de Zé Camilo, no São Dimas. Em um dia de festa 

na casa do capitão Luís Santana, Zé Mineiro tocou um pouco de sanfona com os convidados. 

Zé Camilo, que estava presente e observava o jovem músico, dirigiu-se para o futuro 

congadeiro e comentou, “é menino, se eu te pegar no Congo, você não sai mais”. Ao longo do 

tempo, Zé Mineiro foi subindo de posto até tornar-se o segundo capitão do grupo do Catupé 

de Zé Camilo. Atualmente o entrevistado continua participando das festas do Rosário. 

 

Figura 14 - Lutero Castorino da Silva Radialista e Capitão de Congado de diferentes guardas em São João del-

Rei- MG (Fotoframe) 

                                                             
173CASTORINO, Lutero. Ex-Capitão do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e ex 

integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’ 

48’’20’’’. São João del-Rei, 16 de Agosto de 2018. 
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Samuel Avelar Jr. 16/08/2018. São João del-Rei, bairro Matosinhos (Fotoframe) 

 

Antes da gravação foi combinado que Zé Mineiro iniciaria a entrevista efetuando uma 

apresentação musical. Com sua sanfona o congadeiroempreendeu cantorias e devoções por 

todo o terraço de sua casa, defronte seu altar e em frente ao mastro adaptado. Uma de suas 

primeiras canções foi o pedido de licença aos santos, entidades da umbanda e às almas de 

antepassados. Depois, foi entoada uma cantiga em homenagem ao capitão Zé Camilo. Nesse 

momento Zé Mineiro segurava em uma das mãos a foto do capitão e na outra tocava 

melodicamente a sanfona.  Ao cantar “Saravá capitão é bão”, ele realizou um movimento 

circular acima de sua cabeça com a fotografia do antigo capitão, solicitando sua presença e 

proteção174. 

 

                                                                  Sequência Fotoframe3 

                                                             
174 A entrevista com Lutero Castorino ocorreu na própria residência do capitão localizada no bairro Matosinhos. 

O congadeiro, assim como Sidinho e Dona Dora, também tem um estilo agitado e performático, de modo a 

solicitar o deslocamento constante da câmera para acompanhar suas movimentações nas apresentações musicais, 

nas devoções religiosas ou quando exibia algum elemento material histórico. A entrevista contou com a 

participação da congadeira Mayara, do grupo Moçambique e Catupé do bairro São Dimas. A paulistana Mayara 

iniciou em 2018 sua participação no grupo a partir do contato com a festa do Rosário do São Dimas ocorrido no 

ano anterior, 2017. A intenção da congadeira recém-ingressa era aprender mais sobre a tradição do Congado. Por 

esse motivo, solicitou a sua participação na entrevista e também realizou perguntas, contribuindo, assim, para a 

gravação da entrevista. Utilizou-se para o registro apenas uma câmera Canon T5i, uma câmera de celular 

Android, um microfone direcional e um tripé de tamanho médio para suporte da filmadora. 
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Zé Mineiro realizando movimento circular com a foto do capitão Zé Camilo. 16/08/2018. São João del-

Rei, bairro Matosinhos. 

 

Figura 15- Ambiente de Filmagem 

 

Zé Mineiro cantando em direção a seu altar religioso e Mayara auxiliando no registro audiovisual. Presença de 

tripé e Microfone direcional (Fotoframe). 

 

Samuel: Quem foi José Camilo? 

Zé Mineiro: [Fuma o cachimbo] Quem foi não, quem é! [expressão de seriedade] 

Samuel: Quem é José Camilo? 
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Zé Mineiro: [Pega a foto de Zé Camilo] Zé Camilo trabalhou com meu pai na Fábrica Brasil. 

[traga, cospe o fumo]. Caldeiraria! Capitão de Congo, oriundo da Restinga, daquela região ali, de 

Resende Costa, me parece que veio dali. Do Curralinho dos Paula, daquela região, ou tinha parente 

enraizado lá. Zé Camilo, dona Maria da Glória, mãe da Maria, Luís Santana, pai do capitão 

Moacir, todos os dois já partiram para o outro lado, dona Loíde, Waldemar Fagundes [traga, 

fumaça], Dona Tereza, seu Quirino, e outros, para deixar aberto175. 

 

Ao perguntar para o entrevistado quem foi José Camilo, ele logo adverte: “Quem foi 

não, quem é!”. A crença de Zé Mineiro em relação à alma viva de Zé Camilo é apresentada 

em vários momentos da entrevista. A narrativa em questão e as devoções de fé de Zé Mineiro 

contribuem para a problematização acerca das devoções congadeiras em homenagem ao 

mundo dos mortos. O relato de Zé Mineiro evidencia que o capitão Zé Camilo possui raízes 

familiares próxima a cidade de Resende Costa, do Curralinho dos Paula. Essa região conta 

com inúmeros vestígios da história escravista e é cogitada a ideia de que os primeiros 

moradores do local foram os escravizados fugitivos das fazendas do período176. A memória de 

Zé Mineiro também apresenta importantes personagens que contribuíram ao longo das 

décadas para a execução da festa, como as festeiras Dona Loíde e Maria da Glória. 

 

Zé Mineiro: O José Camilo montou uma banda de Catupê. Catupê!Essa batida [bate no 

Candombe, executa o ritmo ligeiro do Catupê]. Por isso que lá não introduz, tem dificuldade 

[sinaliza com o dedo indicador], de introduzir o Moçambique verdadeiro, de raiz, porque tá na 

mente deles o Catupê. Nasceram ouvindo, criaram, cresceram, nasceram ouvindo o Catupê [bate 

no Candombe, executa o ritmo ligeiro do Catupê]. Quando tentamos criar a banda de 

Moçambique, tivemos que... não adaptavam os percussionistas, aí tivemos que amaciar, nem 

Catupê, nem Moçambique, para vê se encaixava, Banda de Catupê e Moçambique Nossa Senhora 

do Rosário e São Benedito. Cadê o Moçambique?177. 

 

 A fala de Zé Mineiro indica a forte tradição musical do ritmo Catupé vivenciado no 

São Dimas, e ao contrário da maioria dos congadeiros, Zé Mineiro pronuncia o ritmo como 

Catupê, outra maneira de denominar o estilo. Essa tradição foi disseminada pelos capitães Zé 

                                                             
175CASTORINO, Lutero. Ex-Capitão do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e ex 

integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’ 

48’’20’’’. São João del-Rei, 16 de Agosto de 2018. 
176PELUZI, Maristela de Oliveira. Os grandes proprietários escravistas do Distrito de Lage (1830/1850). 

Monogradia (Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em História de Minas do Século XIX). Pós-Graduação Pós-

Graduação Lato Sensu em História da Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei, 2003.    
177CASTORINO, Lutero. Ex-Capitão do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e ex 

integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’ 

48’’20’’’. São João del-Rei, 16 de Agosto de 2018. 
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Camilo e Luís Santana, mas podemos supor que essa musicalidade no bairro foi devido 

àexperiência de Luís Santana com o Catupé de Coronel Xavier Chaves, como foi destacado 

anteriormente por Ulisses Passarelli. O ritmo do Catupé se faz de maneira intensa no bairro, 

sendo ainda um estilo hegemônico existente na localidade, e de modo que foi  um desafio para 

o grupo Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito para a execução do 

ritmo Moçambique no início da década de 2000.  

 O congadeiro Zé Mineiro evidenciou a importância de duas mulheres para a promoção 

da festa, a festeira Dona Loíde e a Rainha Conga Maria da Glória, mãe de Sidinho e Maria 

Auxiliadora. Na foto abaixo é possível observar a presença da corte do Reino do Congo na 

festa, com Maria da Glória de rainha e Sidinho de príncipe. De acordo com Maria 

Auxiliadora, nessa mesma foto é possível observar a festeira Dona Loíde de costas.  

 

Figura 16 - Reis e Príncipes do Congo no Bairro São Dimas 

 

Acervo da família Mártir 

 

Maria Auxiliadora: Nessa foto só tem as costas da Dona Loíde. 

Sidinho: Isso é em meados de 1973, 1974. Não tinha calçamento, não tinha nada. 

Samuel: Quem fazia a festa nessa época? 

Maria Auxiliadora e Sidinho: Dona Loíde. 
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Maria Auxiliadora: A minha mãe era a rainha178. 

 

Durante toda a década de 1970, era a festeira Loídeque organizava a festa, quando os 

festejos ocorriam na região norte do bairro, na capela do São Dimas. Na figura acima, pode-se 

observar a corte do Congo completa: Maria da Glória e o Rei Congo, junto da princesa 

Imaculada e o príncipe Sidney (Sidinho). Maria Auxiliadora nos conta que na foto é possível 

ver, apesar da dificuldade, a primeira festeira do Rosário no bairro, Dona Loíde, a qual, 

possivelmente, estaria no momento do registro preocupada com o andamento do festejo. 

 Toda a família de Maria Auxiliadora Mártir estava envolvida na festa de Congada do 

bairro. A matriarca, Maria da Gloria, como a Rainha Conga do festejo; Maria Auxiliadora 

ajudando nos preparativos necessários para o acontecimento da festa e Sidinho como 

integrante do grupo de Zé Camilo. Paulinho, irmão de Maria e Sidinho, também participava 

como membro desde o início da fundação do Catupé do Zé Camilo. O congadeiro Sidinho, 

além de músico, também foi príncipe na festa na década de 1970, e ao lado da princesa 

Imaculada, completaram a corte da qual sua mãe participava. 

 

Figura 17 - Grupo de Congado de Coronel Xavier Chaves (Coroas) 

Festa do Rosário do bairro São Dimas 

 

Acervo da família Mártir 

                                                             
178SANTOS, Sidney Rafael dos (Sidinho); MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Integrantes do Moçambique e Catupé 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de 

vídeo, 1´50 ´´ 39´´´. São João del-Rei, 23 de Agosto de 2018. 
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Maria Auxiliadora Mártir: A foto que o Sidinho te mostrou do Congado de Coroas, a 

festa ainda era lá no São Dimas, lá em cima. 

Sidinho: Lá em cima, na capela do São Dimas, não era aqui não. 

Samuel: Essa foto menor, que vocês mostraram? 

Maria Auxiliadora Mártir: Essa foto aqui, preta e branca. 

Samuel: Essa foto é do pessoal de Coroas que veio no São Dimas participar da festa? 

Sidinho: Isto é relíquia, esse é o Congado é de Coroas, do grupo do capitão Carioca que 

hoje é do capitão Zé Carreiro179. 

 

 A foto e o diálogo dos irmãos apresentados são de uma memória ligada à festa no 

bairro na década de 1970, época na qual a festa era feita na capela do São Dimas, localizada 

na região norte do bairro. Nesse momento, o Cruzeiro das Almas já estava situado na região 

sul do bairro, compondo os rituais da festa. A festa em São João del-Rei era um importante 

local para o encontro de Congadeiros da região, como pode ser observado na última 

fotografia,  na visita do tradicional terno de Coronel Xavier Chaves, liderado pelo capitão 

Carioca. No trecho da conversa analisado, é importante mencionar que, além das lideranças 

da festividade exercidas por Luís Santana e Zé Camilo, cada um sendo capitão de um terno de 

Congada, duas mulheres são fundamentais para o acontecimento da festa: Dona Loíde, como 

festeira, ou seja, aquela que promove a festa, e Maria da Glória, mãe dos irmãos congadeiros 

e rainha Conga. 

 

Figura 18 – Reis do Congo Festa do Rosário no bairro São Dimas nos anos de 1970. 

                                                             
179Ibidem. 
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Acervo da família Mártir 

 

 No decorrer da entrevista com os irmãos e a partir de outras fotos exibidas para a 

câmera, podemos observar as poucas casas que existiam no bairro. O congadeiro Sidinho faz 

questão de mencionar que na época do Cruzeiro das Almas não havia asfaltamento e as casas 

eram afastadas umas das outras, de modo que era possível encontrar praças abertas e 

pequenos campos. Desde o seu nascimento, o entrevistado participava das festividades e no 

decorrer de sua infância iniciou a sua participação no grupo de Catupé do capitão Zé Camilo. 

Observa-se, por meio das fotos exibidas, como na figura 1, que o grupo era composto somente 

por homens, usando roupas brancas e chapéu de palha enfeitado de flores e fitas. Sidinho 

participava do grupo como músico, e era responsável pelo instrumento reco-reco, feito de 

bambu e gravetos. 

 A Festa do Rosário na década de 1970 foi observada por Dona Belinha, parte de sua 

memória foi analisada no primeiro capítulo desse trabalho. A Congadeiraantes de se tornar 

bandeireira de Congado na década de 2000, viveu por muitos anos na cidade do Rio de 

Janeiro. Nessa época, trabalhava como fotógrafa na capital carioca e registrou diferentes 

momentos da festa do bairro São Dimas, quando, nas oportunidades em que tirava férias, 

tentava sempre prestigiar e participar do antigo festejo. Suas fotos e histórias de vida são um 

convite para compreender os desdobramentos históricos da festa do Rosário no bairro 
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sanjoanense. Suas narrativas nos fornecem dados significativos relativos às lideranças do 

povoado e revela os costumes e tradições existentes na festividade. 

 

Sequência Fotoframe 4 

 

 

Samuel Avelar Jr. 03/08/2018. São João del-Rei, bairro Araçá. 
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Ao iniciar a entrevista180, ela, primeiramente, apresenta duas câmeras antigas _ as 

japonesas YashicaMat e Olympus Trip 35_ a sua carteira de fotógrafa no Rio de Janeiro, do 

ano de 1977, e uma porção de fotografias registradas em diferentes momentos. A entrevista é 

iniciada através desses elementos que foram exibidos por iniciativa própria da entrevistada. 

 

Figura 19 e 20 - Maria Isabel manuseando a câmera Olympus Trip 35/ Gravador, carteirinha de fotógrafa e 

fotos. 

 

Samuel Avelar Jr. 03/08/2018. São João del-Rei, bairro Araçá. (Fotoframe)  

 

Samuel Avelar Jr.: Você tirou muita foto com esta câmera? [Plano detalhe de Belinha 

segurando a câmera Olympus Trip 35]. 

Dona Belinha: Tirei, eu trabalhei muito com ela, ela foi o meu “ganha pão”, graças a 

Deus. [sorriso no rosto, satisfação] 

Samuel Avelar Jr.: Que tipo de foto que você tirava com esta máquina? 

Dona Belinha: Essas aqui olha, tipo de fotinha assim [apresenta seu álbum de fotografias 

com diversas fotos do Congado no bairro São Dimas]. Aqui, olha, isso é tudo de 

congadeiro. Vou te mostrar, isso é tudo congadeiro que eu tirava no tempo de José 

Camilo181. 

 

A resposta fornecida por Dona Belinha de certa forma é curiosa no sentido de não 

apresentar as fotos que contribuíram para o seu “ganha pão” e sim as fotos que ela registrou 

das festas de Congada no bairro São Dimas. É possível que a bandeireira não dispusesse 

dessas fotos por elas ficarem com os clientes, mas a apresentação de inúmeros registros 

fotográficos das festas no São Dimas evidencia o quanto essa cultura está inserida na história 

de vida da entrevistada. Ao mencionar que as fotografias são “do tempo do José Camilo” 

                                                             
180ANUNCIAÇÃO, Maria Isabel da. Bandeireira do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’30’’17’’’. São João del-Rei, 

3 de Agosto de 2018. 
181Ibidem. 
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podemos compreender que suas memórias mais antigas da festa estão situadas entre o início 

de 1970 até meados da década de 1990, quando o capitão José Camilo morre. 

 

Figura 21 - Grupo de Catupé do capitão Zé Camilo na festa do Rosário no bairro São 

Dimas (Entre o fim de 1970 e início de 1980). 

 

Acervo de Maria Isabel 

 

A foto produzida por Maria Isabel com a câmera Olympus Trip 35 está situada entre o 

fim da década de 1970 e início da década de 1980. A partir da imagem, é possível discutir 

aspectos do bairro e do tradicional grupo do capitão José Camilo. Na foto, o grupo de 

Congada está situado em frente ao Cruzeiro das Almas e, curiosamente, o capitão do Catupé 

não se encontra na fotografia. Podemos observar que naquela época a rua era de pedra e o 

espaço em torno da Capela era de terra, o grupo era composto apenas por homens, tinha a 

vestimenta branca, calça e camisa, e chapéu ornados com flores na cabeça, os instrumentos 

musicais eram melódicos e percussivos _ como as sanfonas e as caixas. Ao lado direito do 

Cruzeiro das Almas, nota-se um mastro com a bandeira de um santo erguida e ao lado 

esquerdo, uma pequena capela onde posteriormente foi construída a Capela de Nossa Senhora 

do Rosário. Alguns dos congadeiros notam a presença da câmera posando para a foto. A 

chuva que caía no local, perceptível pelo uso dos guarda-chuvas, aparentemente não 

desanimava os dançadores.  

 Parte da memória de Dona Mercês também foi analisada no primeiro capítulo da 

pesquisa e a congadeira, assim como Dona Belinha, também se recorda da festa do São Dimas 
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durante a década de 1970. De acordo com a entrevistada, seu pai, o Seu Raul, além de 

participar da festa de Congado no bairro São Geraldo, também participou, em algumas 

oportunidades, no grupo do Catupé de Zé Camilo. A congadeira recorda que na época era 

jovem e que ia, acompanhado seu pai, a festa do São Dimas, com um turbante branco em sua 

cabeça. 

 

Dona Mercês: Eu também acompanhava ele, eu dançava e tinha forró. Onde ele ia ele me levava 

para acompanhar o Congado dele. Eu dançava, tinha um forrozinho bacana lá. 

Samuel: E como que era o bairro lá, nessa época? 

Dona Mercês: Era... não tinha chão, não tinha não, só tinha o cruzeiro. Só tinha o cruzeiro, no 

tempo que eu dançava lá com meu pai, na época do seu Camilo lá. Tinha uma igrejinha, mas era 

muito tadinha, era muito, pequenininha assim, derrubadinha, tadinha [sinaliza com as mãos 

representando algo pequeno]. Ai depois foi [sinal com as mãos representando o ritmo do tempo], 

arrumando ela né? Era uma igrejinha pequenininha, mas depois aumentaram ela mais. 

Samuel: E como era a festa do Congado quando só existia o Cruzeiro das Almas? 

Dona Mercês: Os Congados cantavam lá no pé do Cruzeiro lá. Porque não tinha ainda a igrejinha, 

ainda era muito coitadinha, não cabia ninguém né?Eles levantavam o mastro também. Levantavam 

os mastros nas festinhas lá. 

Samuel: E o que é o Cruzeiro das Almas?Ele tem algum significado? 

Dona Mercês: Há tem né?É o lugar aonde as almas choram182. 

 

 A memória de Dona Mercês apresentada éde um momento anterior a construção da 

Capela de Nossa Senhora do Rosário no início da década de 1980, na zona sul do bairro. 

Provavelmente esta memória pode até mesmo ser da década de 1960, visto que seu pai, o Seu 

Raul, segundo a Congadeira, era mais velho do que o capitão Zé Camilo. Nesta época a festa, 

e em toda a década de 1970, era realizada na região norte do bairro, em frente a capela do São 

Dimas, no entanto, os grupos de Congados se direcionavam também para a zona sul do bairro, 

para “cantarem no pé do Cruzeiro”. Ao lado do Cruzeiro das Almas era existente uma 

pequena e humilde igreja, e também era ali perto que eram erguidos os mastros dos santos 

católicos, esses elementos podem ser notados na foto produzida por Belinha, na figura 21. 

 No relato de Dona Mercês, pode-se perceber que além de haver na festa encontros ao 

som do ritmo do forró, nota-se a importância ritualística do Cruzeiro das Almas para os 

congadeiros daquela época. O significado desse elemento religioso para a congadeira 

                                                             
182LIMA, Mercês Maria de Oliveira. Bandeireira do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’03’’27’’’. São João del-Rei, 

27 de Julho de 2018. 
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representa o local “aonde as almas choram”, ou seja, as cantorias realizadas pelos congadeiros 

no pé do Cruzeiro das Almas é uma maneira de comunicação entre os vivos e os mortos, 

podendo existir a possibilidade de homenagens aos mortos, ou também, práticas para 

requisitar ajudas ou de promover auxílios às almas que padecem. Atualmente, o Cruzeiro das 

Almas está localizado no mesmo lugar, agora ao lado da Capela do Rosário, e os mastros, 

ainda são erguidos próximo ao local. 

Novamente retornamos para as memórias de Dona Belinha, para evidenciar parte dos 

encontros entre congadeiros e público após a Festa do Rosário e para problematizarmos ainda 

mais sobre a influência religiosa afro-brasileira presente na festividade do São Dimas. Dona 

Belinha nos conta que o seu primo, Tamiro, era congadeiro participante do Catupé do capitão 

Zé Camilo, por isso, ela participava dos festejos antes e depois da Festa do Rosário na casa do 

capitão de Catupé.  

 

Samuel Avelar Jr.: Como era a pessoa do Zé Camilo?Como ele era de capitão?  

Dona Belinha: Aaaaa [sorri, acena a cabeça positivamente] ele era capitão fortão meu 

filho [olhar compenetrado, sorriso]. É, ele era daqueles capitão [olha para a foto]...de 

arrepiar! [expressão de satisfação] 

Samuel Avelar Jr.: É mesmo?Ele cantava muita música? 

Dona Belinha: Cantava sim, ele tinha as mirongas dele né?Depois que acabava a festa e 

descia o mastro, ele era muito legal. Ele era avô do Sidinho. Depois que descia o mastro, 

todo mundo ia para a casa dele [sorriso]. A casa dele na parte de baixo, aí ele dava janta. 

Eu não fazia parte do Congado, mas descia junto porque eles me convidavam para jantar. 

E forró né?Um bailezinho gostoso mesmo. Um baile muito gostoso. Aí ele servia uma 

pinguinha né? No cuité, antes de servir a janta ele ia vinha servindo, dava todo mundo 

uma pinguinha especial que ele servia. Quando acabava o Congado, aquela pinguinha era 

uma espécie de forma de benzer todo mundo né? [ri] Para fechar o corpo do povo. Porque 

Congado tem disso né?183 

 

 É possível analisar pelo depoimento de Dona Belinha que após o fim da festa do 

Rosário, existia uma animada confraternização na casa de Zé Camilo, regada a muito forró, 

dança e alimentação. Ao dizer que o capitão possuía as suas “mirongas”184, podemos 

interpretar que a congadeira acredita que ele possuía o entendimento sobre os segredos 

                                                             
183ANUNCIAÇÃO, Maria Isabel da. Bandeireira do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’30’’17’’’. São João del-Rei, 

3 de Agosto de 2018. 
184"Mironga" vem do quimbundo milonga, plural de mulonga, mistério, segredo. Mas também pode significar 

briga, desentendimento. Palavra bastante usada nos cultos bantos. MIRONGA. Dicionário inFormal online, 19 

fev. 2019. Disponível em <https://www.dicionarioinformal.com.br/>. Acesso em 19 fev. 2019. 

https://www.dicionarioinformal.com.br/
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ligados aos conhecimentos religiosos de origens africanas, porque o “Congado tem disso 

né?”. Antes de iniciar a confraternização na casa do capitão, ele tinha o cuidado de “benzer” 

todos os participantes ali presentes para proteção espiritual deles, um ritual para se “fechar o 

corpo” contra qualquer tipo de energia negativa existente. 

 A bandeireira chama atenção em sua fala para um fato até então não mencionado, a 

circunstância de que Sidinho era neto do capitão Zé Camilo, pois o condadeiro e a capitua 

Maria são irmãos com pais distintos. Sidinho nos conta na entrevista concedida que o capitão 

possuía nove sanfonas as quais, provavelmente, animavam os bailes mencionados por Dona 

Belinha. O congadeiro diz que aprendeu a tomar cachaça com o avô, este a bebia com o 

intuito de tirar o “mal olhado” e diverte sua irmã Maria Auxiliadora ao brincar que até hoje 

está tirando o “mal olhado”. No entanto, a aguardente do capitão era produzida de um modo 

diferenciado. 

 

Samuel: Essas cachaças feitas por Zé Camilo tinham um preparo diferente? 

Sidinho: Tinha um preparo diferente, antes da gente sair...aí meu avô cozinhava lá [esfrega as 

mãos], ele fazia as raízes dele, tinha milho, alho, mil-homens, carquejo...você chegava na mesa 

dele assim, era um balcão enorme [gesto das mãos representando uma mesa]. Alí uma mesa, 

enorme. Tinha pinga de tudo que você queria, tudo quanto era raiz e você provava o que quiser. 

Ele tinha um cuitezinho assim, com três bolinhas com uns trem embaixo, “toma meu neto”...assim, 

“toma que é pra afastar mulher disso”. E diga de passagem [olha e aponta para a câmera], você que 

está vendo aí, está ouvindo aí, você sabia que tomar pinga com alho dentro é bom para fazer 

aborto natural?Muita gente faz isso, aí os antigo falava isso185. 

 

A memória de Sidinho, além de trazer informações sobre a sabedoria dos mais velhos 

sobre raízes e bebidas, também demostra parte do ritual congadeiro para a proteção espiritual, 

através de uma preparação diferenciada com a cachaça e raízes. A ingestão de álcool e outros 

elementos era uma forma de proteção, visto que nas festas de Congadas havia a possibilidade 

de almas pouco desenvolvidas poderem fazer o mal a determinado festeiro, a pedido de algum 

outro participante da festa. Em momentos de rituais e práticas congadeiras, o avô oferecia o 

preparo para Sidinho, com o intuito de “tirar o mal olhado”, ritual que ocorria antes de o 

congado sair para a festa e após a retirada dos mastros. Essa prática ritual do capitão Zé 

Camilo também foi mencionada pelo congadeiro e capitão Zé Mineiro. 

 

                                                             
185SANTOS, Sidney Rafael dos (Sidinho); MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Integrantes do Moçambique e Catupé 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de 

vídeo, 1´50 ´´ 39´´´. São João del-Rei, 23 de Agosto de 2018. 
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Zé Mineiro: Zé Camilo?[pega a foto de Zé Camilo, traga o cachimbo, fumaça]. Tinha um barraco, 

em frente a Maria, do lado de baixo. Humilde, de adobe. Mas ele naquele casebre humilde, já 

arrastando as pernas [balança o corpo], dava uma pinguinha para cada congadeiro...preparação!A 

pinga era bebida na casa do capitão!Não é proibido não, é para fechar o corpo!E quem não 

bebia?Tinha que jogar nas mãos, cheirar, passar na testa...o álcool estava ali! 

Samuel: Onde você acha que Zé Camilo aprendeu tudo isso? 

Zé Mineiro: Ele veio lá da roça, ele era benzedor. O pai era benzedor. O avô era benzedor. A mãe 

era benzedeira. Esse povo benzia de cobreiro, de ventre virado, de quebrante, mal olhado, de 

aguamento. Como benzer?As coisas da terra. A marafa é a mesma coisa. Um vem da cana, outro 

vem da terra. Então quando você introduz ta limpando por dentro. Fumaça por fora. Não é para se 

embriagar. Rosário não é só cultura, Rosário é missão!186 

 

 O relato de Zé Mineiro confirma a prática de proteção espiritual apresentada também 

por Dona Belinha e Sidinho. Essas memórias referentes aos costumes religiosos denotam que 

havia uma preocupação dentro da dinâmica festiva do Congado para evitar que energias 

negativas pudessem prejudicar de alguma forma os participantes da festa. O conhecimento 

dos mais velhos, no caso do capitão Zé Camilo, servia para afastar esses males e garantir o 

bom prosseguimento do cortejo. De acordo com o congadeiro Zé Mineiro, esses 

conhecimentos de Zé Camilo foram adquiridos através de sua ancestralidade, por meio dos 

ensinamentos vivenciados por ele com os seus pais e avôs, que dominavam a prática da 

benzedura.  

O relato de Zé Mineiro é interessante para compreendermos que existe um propósito 

espiritual na prática congadeira que está aliado à vivência da cultura negra. As cachaças 

preparadas, o terreiro de “macumba” do Amado e as canções entoadas no pé do Cruzeiro das 

Almas são maneiras que os congadeiros experenciavam para comunicar e se relacionar com o 

mundo dos mortos, ou entidades espirituais. Logo, além da tradição católica presentes na 

Festa do Rosário do bairro São Dimas, havia desde o princípio da festa, práticas religiosas 

cuja origem está intimamente relacionada com os conhecimentos afro-brasileiros. No decorrer 

desse capítulo e mais especificamente na terceira etapa desse trabalho, poderemos cada vez 

mais compreender a relação entre a vivência congadeirae as religiões advindas da matriz 

africana. A partir desses relatos podemos perceber que a Festa do Rosário vai além dos dias 

de festa, existe uma preparação anterior e cuidados posteriores a serem seguidos, pois os 

                                                             
186CASTORINO, Lutero. Ex-Capitão do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e ex 

integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’ 

48’’20’’’. São João del-Rei, 16 de Agosto de 2018. 
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conhecimentos exercidos em dias festivos fazem parte também do cotidiano desses agentes 

culturais.  

Na cultura congadeira do São Dimas é perceptível a valorização as ancestralidades, 

evidenciada pelo respeito à memória dos antepassados e também pela continuação das 

práticas culturais ensinadas por aqueles que não mais estão em vida. Essa característica foi 

percebida na primeira entrevista produzida com Maria Auxiliadora, em 2016, como foi 

mencionado no primeiro capítulo do trabalho. A capitua do Moçambique e Catupé apresentou 

para os pesquisadores a coroa de Rainha Conga de sua mãe Maria da Glória, figura 2, e 

também narrou sobre a importante memória de sua mãe que na década de 1980 passa a ser 

também a festeira do bairro. A ancestralidade da cultura negra vivenciada por Maria 

Auxiliadora advém tanto de sua mãe, mas também de seu pai, que participava de grupos de 

Folias de Reis. De acordo com Maria Auxiliadora, seu pai faleceu no início da década de 

1970 e por conta disso, a família a partir desse tempo e nas décadas seguintes, passou por 

dificuldades financeiras. Porém, apesar dos inúmeros contratempos, a família prosseguiu 

contribuindo de diferentes maneiras para a continuação da festa, honrando a cada ano a 

bandeira de Nossa Senhora do Rosário.  

Essa etapa do trabalho buscou apresentar a maior parte dos entrevistados cujas 

memórias são fundamentais para compreendermos a Festa do Rosário da comunidade São 

Dimas ao longo do tempo. As memórias referentes à década de 1970 serviram para introduzir 

os principais aspectos culturais da festa ainda praticados no tempo presente, como o 

levantamento dos mastros, as proteções espirituais, o ritmo e estética do estilo do Catupé, o 

culto aos santos e aos ancestrais, a importância do símbolo religioso do Cruzeiro das Almas e 

a tradição do reino do Congo. Nota-se, que alguns pessoas são de fundamental importância 

para o início da festa e para a sua continuação ao longo do tempo, como os capitão de Catupé 

Luís Santana e Zé Camilo, a festeira Dona Loíde e a rainha do Congo Maria da Glória. O 

bairro do São Dimas nesse período possuía aspectos rurais, como grandes campos abertos e 

chãos batidos de terra, aos poucos, essa característica vai se transformando durante as 

próximas décadas.  

As festas do Rosário na cidade de São João del-Rei começaram a ser praticadas, no 

final da década de 1950, como nos bairros periféricos do São Dimas e do São Geraldo. O 

capitão Luís Santana e o capitão Geraldão, do Moçambique e Catupé do Matosinhos, são os 

principais agentes que propiciaram o surgimento das festividades nesses locais, no entanto, 

essa tradição não foi inventada nessas localidades. O conhecimento congadeiro advinha das 
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festas realizadas nas cidades rurais próxima a São João del-Rei e também, influenciadas por 

grupos de Congada e de Folias de Reis, cuja existência remonta ao início da século XX, 

quando a Festa do Rosário era ainda feita no centro histórico. A “cultura do Congado” do 

bairro São Dimas é de certa forma, a continuação dessa cultura praticada em outros locais, 

além de ser, evidentemente, uma tradição ligada aos antepassados negros, daqueles homens e 

mulheres que vivenciaram o período da escravidão no passado brasileiro e que de diferentes 

maneiras e estratégias, contribuíram para a disseminação da cultura negra em diversas regiões 

do Brasil. 

 

2.3. A Festa do Rosário na década de 1980: O tempo da construção da Capela do 

Rosário 

 

O Brasil da década de 1980 enfrentou diversas dificuldades em relação à crise 

econômica impulsionada pelos efeitos dos choques do petróleo (1973-1979) e pelo aumento 

dos juros internacionais (1978-1982). Ao longo da década o mercado interno nacional foi se 

deteriorando, exibindo a vulnerabilidade da economia brasileira após os anos de crescimento 

dos primeiros anos do regime militar no início da década de 1970. No ano de 1981 a 

economia brasileira sofreu uma baixa de -4,28% e em 1983 uma baixa negativa de -2,92%187.  

O modelo de crescimento rápido denominado “milagre econômico” funcionou até 

meados da década de 1970 a partir da estratégia de ação econômica do governo militar por 

meio de financiamentos para a captação de recursos externos. De acordo com o economista 

Julio Cesar Bellingieri, o resultado evidenciado posteriormente foi um grande endividamento 

do Estado brasileiro e que, após o fim das fontes de recursos externos internacionais, gerou 

uma grave crise econômica no Brasil. Bellingieri analisa que a estratégia de crescimento 

rápido também contribuiu para o aumento da concentração de renda no país e que o 

crescimento econômico inicial não incorporou ao mercado de trabalho a maior parte dos 

brasileiros que vivia em situações precárias, nas periferias e nas zonas rurais188. 

Os economistas Juliano Vargas e Felipe Silva apontam que as soluções para a 

resolução da crise econômica foi investir na passagem para a especialização flexível de 

trabalho, gerando um aumento da economia informal e a deterioração do mundo do trabalho e 

da segurança laboral. Os autores interpretam que o aumento das atividades informais e 

                                                             
187Cit de Carneiro e Modiano (2014) e Coutinho (1996). P.131. BELLINGIERI, Julio Cesar. A Economia no 

período militar (1964- 1984). Crescimento com endividamento. P.11. Faculdades Integradas FAFIBE. 2006. 
188BELLINGIERI, Julio Cesar. A Economia no período militar (1964- 1984). Crescimento com endividamento. 

P.11. Faculdades Integradas FAFIBE. 2006. 
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precárias de trabalho, somado aos baixos investimentos em desenvolvimento social da 

população pobre brasileira, evidenciam a realidade precária vivida pela população de baixa 

renda e as estratégias econômicas equivocadas estabelecidas no governo militar189. A crise 

econômica do período acrescentada aos poucos investimentos nas áreas sociais por parte dos 

governos militares colaboraram para as dificuldades básicas enfrentadas pela população 

brasileira. As políticas públicas na área da cultura tiveram prosseguimento até o final do 

governo militar, no entanto, os investimentos tinham como objetivo principal o registro das 

manifestações culturais e não uma preocupação efetiva com seus agentes.   

Sergio Miceli identifica que a Fundação Nacional da Arte (FUNARTE), criada em 

1975 pelo ministro Ney Braga, buscou centralizar as atividades culturais supervisionadas pelo 

Ministério da Educação e Cultura. Porém, a Funarte apenas organizou três áreas institucionais 

para atender as demandas específicas de grupos artísticos. De acordo com Miceli, as áreas 

privilegiadas foram a das artes plásticas e de músicos eruditos, primeira e segunda área, foram 

os grupos favorecidos pelos primeiros investimentos da Funarte, de modo que começaram a 

contar com órgãos públicos próprios a partir dessa época. A terceira área institucional 

promovida pela Funarte, de acordo com Miceli, foi aquela ligada às atividades da Campanha 

de Defesa do Folclore Brasileiro, um resgate da campanha desenvolvida por folcloristas desde 

a década de 1940190. 

A perspectiva folclorista que influenciou as estratégias políticas dos governos militares 

no âmbito da cultura na década de 1980, na postura de investir os estudos nas manifestações 

culturais e não com os sujeitos que as produzem, não procurou solucionar os problemas 

sociais enfrentados por agentes culturais em diferentes locais do estado brasileiro. Assim, os 

investimentos nas áreas sociais para a população que convivia diariamente foram mínimos ou 

quase inexistentes. Além desses fatos, o apoio do governo militar às áreas culturais 

identificadas, em sua maioria, aos grupos sociais privilegiados, como, por exemplo, o ramo 

das artes plásticas e da música erudita, apesar de promover contribuições importantes para 

esses artistas específicos, dificultava a promoção das festas culturais ligadas às populações 

carentes.  

A nova Constituição do Brasil de 1988, conhecida também como a “Constituição 

Cidadã”, devido a característica da valorização da democracia e dos direitos humanos, em 

                                                             
189VARGAS, Juliano. FELIPE, Ednilson Silva. Década de 1980: as crises da economia e do Estado brasileiro, 

suas ambiguidades institucionais e os movimentos de desconfiguração do mundo do trabalho no país. Revista de 

Economia, v. 41, n. 3 (ano 39), p. 127-148, set./dez. 2015. p.145. 
190MICELI, Sergio. O processo de “Construção Institucional” na área cultural federal (anos 70). In: Corpo e 

Alma do Brasil. Estado e Cultura no Brasil. Org. Sergio Miceli. 1984. p.72-73. 
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conjunto, com a criação de novos ministérios no ano de 1995, como o Ministério do Esporte, 

da Educação e da Cultura, são alguns dos eventos na política brasileira que marcam a 

passagem do regime autoritário para a democracia. Segundo a cientista política Maria Kinzo, 

em 1984, o PMDB propõe uma emenda constitucional para a recuperação do voto direto e por 

meios de organizações políticas a ação obteve “apoio popular para aprova-lo”191. Os partidos 

de oposição ao regime militar, especialmente o PMDB, PT, PTB e PDT, acolherama iniciativa 

de modo contundente e coordenaram a mobilização da população192. Kinzo analisa que a 

campanha conhecida como “Diretas Já” sensibilizou “milhares de pessoas participando de 

comício em todo o país”, porém, apesar da agitação democrática, a ementa foi derrotada no 

Congresso devido as manobras realizadas pelo governo193.  

 Maria Kinzo comprende que o PMDB se mostrou disposto a participar do processo 

sucessório, apesar das condições democráticas limitadas impostas pelos entraves do jogo 

político do período. Outros partidos como o PT, recusaram essa estratégia adotada. De todo 

modo, o PMDB se organizou para juntar forças de objeção ao governo militar e prepararam a 

chapa de oposição tendo Tancredo Neves, natural de São João del-Rei, como candidato a 

presidente e José Sarney, como vice-presidente. Em 1985 a chapa do PMDB venceu a eleição 

indireta, porém devido a uma “doença repentina de Tancredo, seguida de sua morte”, o vice-

presidente Sarney tomou posse da liderança do país194.  

 A principal estratégia na área de políticas públicas de cultura no governo de José 

Sarney foi a Lei Sarney.  O MinC, no dia 4 de junho de 1986, por meio do Ministro do Estado 

e da Cultura, Celso Furtado, apresenta o projeto do Regulamento Benefícios Fiscais na Área 

da Cultura, especificamente denominada como Lei Sarney. A portaria Nº 126/87 a partir de 

suas atribuições legais, determina que “ao contribuinte do imposto sobre a renda é facultado 

destinar recursos às áreas da cultura e das artes, através dos mecanismos de incentivo fiscal 

disposto na Lei nº 7-505 de 02 de julho de 1986 (Lei Sarney)”195. De acordo com Fernando 

Santos, a Lei Sarney pode ser considerada a gênese da Lei Rouanet, criada em 1991 no 

governo de Fernando Collor de Melo. O autor examina que ambos os regulamentos têm como 

característica a tentativa de “criar incentivos fiscais para investimentos em cultura” e assim, 

                                                             
191KINZO, Maria D.'Alva G. A democratização brasileira: um balanço do processo político desde a 

transição. São Paulo em perspectiva, v. 15, n. 4, p. 3-12, 2001. 
192MEMORIAL DA DEMOCRACIA. A campanha Diretas Já! Memorial da Democracia,2019. Disponível 

em: <http://memorialdademocracia.com.br/card/diretas-ja>. Acesso em: 25 jul. 2019. 
193 KINZO, Maria D.'Alva G. A democratização brasileira: um balanço do processo político desde a 

transição. São Paulo em perspectiva, v. 15, n. 4, p. 3-12, 2001 
194 Ibidem. 
195SARNEY, José; FURTADO, Celso. Lei Sarney Regulamento Benefícios Fiscais na Área da Cultura. Projeto 

de Lei que estabelece incentivos fiscais para a área da cultura, Brasília – Palácio do Planalto (junho.1986). 
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para muitos, a criação do ministério significava a esperança de que importantes fomentos 

pudessem apoiar a cultura brasileira196. 

 Possivelmente a década de 1980 é o período de maiores dificuldades para os 

congadeiros do bairro em relação ao acesso a alimentação. Foram diversos os relatos que 

mencionaram a precariedade alimentar no cotidiano do São Dimas, como será apresentado 

mais adiante.  Devido à abertura política, a partir da segunda metade da década, a Associação 

de Moradores do bairro sai da ilegalidade e através de programas sociais do Estado de Minas 

Gerais e pelas organizações sociais e culturais do São Dimas, são construídas habitações 

populares. A abertura política também proporcionou a possibilidade de novas organizações 

políticas, como é o caso das primeiras reuniões do Partido dos Trabalhadores (PT) na cidade, 

realizadas no São Dimas e contando com a participação de congadeiros. No início dessa 

década, é também o momento da construção da Capela de Nossa Senhora do Rosário, mais 

um exemplo da forte organização comunitária no bairro apesar das dificuldades básicas, como 

a alimentação.        

Na década de 1980, os moradores do bairro São Dimas não deixaram de promover 

suas festividades e ações culturais, de modo efetivo e excelente. A organização em conjunto 

da comunidade foi um modo de criar novas possibilidades para o desenvolvimento social 

daquela população, criando meios para alterar a realidade da sociedade brasileira naquele 

período. Além das organizações sociais realizadas por meio dos grupos de Congadas, a 

comunidade do São Dimas também era ordenada por meios políticos e pela Associação de 

Moradores.     

No início de 1980, Antônio Mártir, irmão falecido de Sidinho e Maria Auxiliadora, se 

juntou aos amigos José Guilherme, Júlio Fortunado dos Santos, Sebastião de Abreu, Edison 

Conrado para fortalecer a Associação de Moradores que estava ativada sem respaldo legal, 

apenas informalmente em função do regime militar. Segundo os estudos desenvolvidos por 

Barros e Carneiro, Daniel Auim Chaves Simões, professor de física do Colégio Salesiano São 

João e militante do movimento sindicalista de São João del-Rei, disseminou ideias 

revolucionárias contra o regime militar e ações democráticas nas reuniões do grupo de 

moradores reforçando as iniciativas em andamento no bairro. Isso acabou produzindo o 

movimento comunitário em uma célula política. 

 Aconteceram na casa de Maria da Glória Mártir as primeiras reuniões do Partido dos 

Trabalhadores (PT) em São João del-Rei, conforme os estudos de Barros e Carneiro. O grupo 

                                                             
196SANTOS, Fernando Burgos Pimentel. Política Cultural no Brasil: Histórico de Retrocessos e Avanços 

Institucionais. 2009.p.9. 
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de moradores conseguiu a mobilização de duzentas assinaturas no bairro, assim, registraram a 

ata da criação do partido e, posteriormente, efetuaram o registro em cartório197. A organização 

partidária desenvolvida no núcleo da comunidade São Dimas revela o caráter organizativo 

político existente no bairro, de modo que a sociedade na região promoveu práticas civis para a 

melhoria da cidade e sociedade sanjoanense, por meio de ações comunitárias e de 

representavidades políticas. Cabe destacar que parte dos envolvidos nas reuniões partidárias 

tinha relações com o Congado do bairro, como é o caso de Antônio Mártir.   

 A organização comunitária do bairro São Dimas, além de ter o êxito de contribuir para 

a fundação fundar um partido político em São João del-Rei, também promoveu a partir de 

ações comunitárias negociadas com a prefeitura e instituições próximas ao local,a instalação 

de redes de esgoto, encanamentos e pavimentação. É possível destacar, a despeito das 

dificuldades concernentes à inflação característica da economia no período, a construção de 

casas populares no São Dimas como a principal obra da Associação de Moradores, um 

projeto executado em 1987. De acordo com o Barros e Carneiro, um militante dos 

movimentos sociais na cidade, Luiz Anselmo, apresentou no ano de 1984 o projeto do 

governo estadual de construção dessas casas populares para a associação. A Associação de 

Moradores, ainda na informalidade, analisou e aprovou o convênio, decidindo a necessidade 

de um cadastramento das famílias a serem beneficiadas e o local do terreno – localizado ao 

lado direito da rua D. Alberto Reis Costa198. 

O terreno foi doado pela Conferência de São João Bosco e depois de inúmeras 

reuniões foram escolhidas as famílias mais necessitadas de moradia. Conforme os estudos 

desenvolvidos pelos pesquisadores Barros e Carneiro, com a abertura política no Brasil, a 

Associação de Moradores se tornou oficial no início de 1986. O convênio realizado entre o 

Estado de Minas Gerais e a associação forneceu, para cada família eleita, um lote e materiais 

de construção para a obra das moradias. Além disso, era possível contar com a ajuda dos 

membros associados em forma de mutirão de trabalho199. Os entrevistados por essa pesquisa 

relatam os envolvimentos dos congadeiros nas organizações comunitárias do período e 

destacam que enquanto eram promovidas as obras, em determinadas oportunidades os 

Catupés de Congada da comunidade entoavam suas cantigas e expressões de fé. 

 

                                                             
197Barros MA e Carneiro EJ. De lava-pés a São Dimas: uma história conflituosa de apropriação das condições 

naturais. Relatório do Projeto de Extensão “Cidadania e justiça ambiental”. Universidade Federal de São João 

del-Rei, 2004.p.7-8. 
198 Ibidem p.8-11. 
199Ibidem p.11. 
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Toicinho: Os congados tocavam perto da construção né Maria?Quandotavam construindo as casas 

populares. 

Maria Auxiliadora: Sim, o pessoal tocava lá. O Luís Santana levava o Congado para animar a 

construção. 

Toicinho: Perto das casinhas lá do São Dimas. E nessa época era tudo chão, terra, não tinha 

asfaltamento e nem nada200. 

 

A história do bairro São Dimas é marcada por organizações sociais por meio da 

cultura e da política. A Associação de Moradores, a primeira reunião da fundação do Partido 

dos Trabalhadores na casa da família Mártir e os grupos de Congada, são exemplos de 

organização comunitária direcionadas para a conquista de objetivos ligados à melhoria de 

vida na comunidade. É importante salientar que, enquanto as políticas governamentais do 

período se preocupavam apenas com a preservação das manifestações culturais, os 

congadeiros do São Dimas se atentavam com os sujeitos que viviam no bairro e suas 

condições sociais, ou seja, eles tinham consciência de sua atuação política. Em um período 

marcado por crises econômicas e pela limitação de direitos políticos, o bairro São Dimas é um 

interessante exemplo de lutas sociais organizadas de forma coletiva para as práticas políticas 

ou resistências culturais. No fim da década de 1980, o bairro apresentou um intenso aumento 

populacional causado por melhorias devidas ao movimento e à pressão política dos 

moradores. 

A construção da capela de Nossa Senhora do Rosário no início da década de 1980 é 

um importante marco para a comunidade São Dimas e a evidência do trabalho comunitário 

envolvendo congadeiros e moradores do bairro. O primeiro impacto causado pela obra foi à 

possibilidade de existir na cidade um santuário dedicado a Virgem do Rosário emque os 

congadeiros pudessemexercer ao seu modo suas particulares devoções. A partir do relato de 

Sidinho, em uma conversa descontraída enquanto ele acendia o fogão de lenha de sua casa, 

podemos perceber a importância da capela para os congadeiros do bairro. 

 

Figura 22 -Sidney Rafael dos Santos (Sidinho) Pedreiro, árbitro de futebol, mestre de bateria e Congadeiro do 

Moçambique Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. 

                                                             
200DE PAULA, José Donizete (Toicinho). Caxeiro de Guia e vice-presidente do Moçambique e Catupé Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de áudio, 

17’44’’. Itapecerica, 12 de Agosto de 2018. 
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Samuel Avelar Jr. 23/08/2018. São João del-Rei, bairro São Dimas (Fotoframe) 

 

Sidinho: Vocês sabiam que na Igreja do Rosário, dentro da cidade, nós não podemos entrar, os 

congadeiros? [olhar direcionado para o fogão de lenha] 

Samuel: A do Rosário não pode? 

Sidinho: Os negros não entram, não deixam nós entrar lá [olha para a câmera, volta olhar para a 

fogão de lenha]. 

Samuel: Em outras cidades deixam? 

Sidinho: Toda cidade deixa, São João del-Rei não deixa. Eu já falei isso, já briguei, já debati, mas 

infelizmente a minha voz é pouca [rasga o papel, coloca fogo]. E infelizmente fica essa questão, 

porque dentro da Igreja do Rosário, quando tem a festa do Rosário. [Olha para a câmera] Se não 

fosse a Capela do Rosário, construída pelo meu avô, pela minha mãe, pelo senhor Luís Santana, 

com as brigas deles e tudo mais, mas com o povo que gostava do Congado, com a Congada, como 

se diz...pelo Raimundo Camilo, pelo Senhor Waldemar, com todos aqueles que envolveram...hoje 

não existiriam a Capela de Nossa Senhora do Rosário do São Dimas. E fora essa Capela, nenhum 

congadeiro tem um ponto de referência na cidade de São João del-Rei201. 

 

A narrativa de Sidinho demonstra o quanto a Capela do Rosário é importante para os 

congadeiros do São Dimas, pois fica evidente o especial orgulho pela obra, que pode ser 

considerada como um elemento fundamental para a execução de festas congadeiras em 

                                                             
201SANTOS, Sidney Rafael dos (Sidinho); MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Integrantes do Moçambique e Catupé 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de 

vídeo, 1´50 ´´ 39´´´. São João del-Rei, 23 de Agosto de 2018. 
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homenagem ao Rosário, algo que dava ares de contorno notável para a festividade no bairro. 

Essa nova referência religiosa no município contribuiu para o desenvolvimento da dignidade 

social e cultural vivenciado na comunidade, visto que, os congadeiros são proibidos de 

entrarem na histórica Igreja do Rosário, no centro da cidade e assim, o local sagrado é a única 

referência congadeira possível para homenagear a santa católica na cidade.  

Sidinho lamenta, denuncia e salienta que ali, na Igreja do Rosário do centro, “os 

negros não podem entrar”. O congadeiro destaca a participação de sua mãe Maria da Glória, 

seu avô Zé Camilo, e do capitão Luís Santana e Waldemar Fagundes na construção do 

santuário. A obra acabou contribuindo para o interesse da Festa do Rosário do São Dimas não 

apenas pela comunidade, mas também pelos diferentes grupos de Congada da região que 

tiveram o interesse de visitar a festa.  

 

Figura 23– Capela de Nossa Senhora do Rosário do bairro São Dimas Moçambique Catupé Nossa Senhora 

do Rosário e São Benedito/ Festa do São Dimas. 

 

Samuel Avelar Jr. 08/09/2019. São João del-Rei, bairro São Dimas (Fotoframe) 

 

A construção da Capela de Nossa Senhora do Rosário foi iniciada no final da década 

de 1970 e finalizada no início de 1980. A construção da capela é fruto de uma organização 

comunitária entre os moradores do bairro São Dimas e foi planejada pela festeira Dona Loíde 

e pelo capitão José Camilo, com o principal objetivo de fazer desse local religioso, um espaço 

de possibilidade de devoção congadeira à Virgem do Rosário na cidade. O terreno da igreja 

foi doado pela prefeitura e segundo a capitua Maria Auxiliadora, os principais envolvidos na 
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construção da capela foram Luis Santana, Ganso, Nem do Cachimbo, Julieta, Vicente e José 

Camilo. A entrada da verba para a construção do santuário se deu a partir do Livro de Ouro, 

com o objetivo de angariar fundos a partir de ajudas e donativos da sociedade sanjoanense.  

 

Maria Auxiliadora: A festa antigamente, no tempo da Dona Loíde, era na capelinha de cima, do 

São Dimas. Aí teve um fato em um momento de raiva, então decidiu ela e o José Camilo que era 

melhor construir a Capela, para poder investir o dinheiro para todos verem onde o dinheiro estava 

sendo investido. Aí o Prefeito Cid Valério, eles foram lá, pediu o terreno, o Cid Valério doou e aí 

começou a andar com o Livro de Ouro. O Sidney que morava aqui, que era porteiro da Santa Casa, 

Julieta, Nem do Cachimbo, o Ganso, o Vicente, o Luís Santana, todo saíram com o Livro de Ouro 

pedindo ajuda e donativos para que fosse construída esta capela. Também outros grupos de 

Congada ajudaram na construção. [De forma serena explica projetando o olhar para o lado]202. 

 

O trabalho em conjunto é uma marca comum a todas as décadas analisadas da festa do 

Rosário no bairro São Dimas. Verificou-se essa organização comunitária também na 

construção da Capela do Rosário na década de 1980. Além do capitão Zé Camilo e da antiga 

festeira Dona Loíde, a construção contou com esforços do capitão Luís Santana e de outros 

moradores do bairro. O Livro de Ouro representava o investimento feito por moradores de 

São João del-Rei em suporte àquela iniciativa. A relação com o médico e político Cid Valério 

indica a interação política entre a elite da cidade e a população da periferia na busca de 

melhorias em suas localidades. 

A maior parte dos esforços para a obra da capela do Rosário partiu dos próprios 

moradores. Apenas o ex-prefeito Cid Valério (PMDB) e o pai de santo Nem do Cachimbo 

eram moradores de outra região da cidade que contribuíram para a edificação da capela. A 

capitua Maria Axiliadora, durante uma conversa em dia festivo de Congada, também indicou 

o envolvimento de Nem do Cachimbo na ajuda para a construção em homenagem à Virgem 

do Rosário. Maria conta que o pai de santo foi um importante zelador espiritual no antigo 

terreiro do Pai Joaquim de Angola na década de 1960. Na década de 1980 Nem do Cachimbo 

fundou outro terreiro no bairro Tijuco, onde se tornou chefe. A congadeira Dona Dora 

também narra sobre a ajuda desse importante chefe religioso na construção da capela.  

 

Dona Dora: E “ocê” já leu a data lá na igreja? Do Rosário? 

                                                             
202MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Capitua do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e 

ex integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 

55’30 ’’. São João del-Rei, 16 de Maio de 2016. 
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Samuel: Já. Tá escrito lá 1982 né? 

Dona Dora: Quem foi os fundadores da Capela? 

Samuel: Foi o Zé Camilo? 

Dona Dora: Sim, foi o Zé Camilo, Dona Maria da Glória e o Seu Nem do Cachimbo. 

Samuel: Seu Nem do Cachimbo?Quem foi esse? 

Dona Dora: O Seu Nem do Cachimbo era um homem lá do Tijuco. Eu escutei isso lá. Eu até 

respondi, uai, o Nem do Cachimbo eu não sabia não. Existiu um Nem do Cachimbo sim [coça o 

queixo]. Que ajudou a fazer a Capela lá. A Dona Maria da Glória, o Zé Camilo e o Seu Nem do 

Cachimbo [aperta o queixo], era o...[contrai os olhos] o Chefe da Umbanda aqui de São João del-

Rei [joga o tronco do corpo para trás]203. 

 

Figura 24– Capela de Nossa Senhora do Rosário do bairro São Dimas– Luís e Alaíde. 

 

Samuel Avelar Jr. 17/04/2016. São João del-Rei, bairro São Dimas (Fotoframe) 

 

A construção do centro religioso no bairro São Dimas não foi um esforço despendido 

unicamente por Zé Camilo, todavia, é possível que ele tenha sido o protagonista da construção 

da nova capela visto que seu nome seencontra registrado na entrada com a data de 1982. 

Sidinho também comenta que Chiquinho Borracheiro, um homem de muito poder do bairro, 

foi quem forneceu os vidros da capela.Maria Auxiliadora explicou que depois de uma 

determinada situação de desacordo entre lideranças do bairro, a festeira Dona Loíde e o 

                                                             
203GUIMARÃES, Maria Auxiliadora. Congadeira do Moçambique e Catupé de Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito do São Dimas. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 01’28’’25’’’. 

São João del-Rei, 15 de Agosto de 2018. 
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capitão José Camilo decidiram que era melhor construir uma nova capela no São Dimas. 

Novamente, uma situação de desacordo ocorrida no bairro acabou criando algo novo, na 

década de 1960 foi o Catupé de Zé Camilo através da dissidência do Catupé de Luis Santana, 

na década de 1980, a construção da capela. Por fim, é curioso que um pai de santo seja 

destaque na memória da construção da capela de Nossa Senhora do Rosário e não um padre. 

Esse fato revela novamente a tradição religiosa afro-brasileira presente no São Dimas e pode 

ser explicado, tanto pela relação dos congadeiros do local com a umbanda e também, pela 

participação intensa de Nem de Cachimbo com a comunidade do São Dimas e com a Festa do 

Rosário. O capitão Zé Mineiro avalia esse contexto na narrativa exposta abaixo. 

 

Zé Mineiro: Aí seu Zé Camilo resolve levantar uma capela, com seus amigos, seus 

congadeiros...Nem do Cachimbo!Estou com o Cachimbo na mão e estou esquecendo de gente 

aí..olha o coro![olhar direcionado para o lado, sinal negativo com a cabeça], esse povo bate, eles 

estão por aí [olha para os lados]. Mas eu lembrei e também estou ficando velho [acende o 

cachimbo]. 

Samuel: Ele era congadeiro também? 

Zé Mineiro: Nem do Cachimbo era umbandista. E chegava na véspera...não tinha carne, como 

sempre [sorri]. Dificuldade né? “Não arrumou carne?”, aí ele tirava uma contribuição, “vai lá, 

compra a carne”, “não pode comer sem carne não”, aí faziam macarrão com carne, um feijão com 

carne204. 

 

As recordações da festa do Rosário na década de 1980 são memórias inseridas no 

campo público e interligadas as construções de identidades promovidas por diferentes grupos 

ao longo do tempo. Essa década é marcada no bairro São Dimas pela mudança de liderança 

em relação à realização da festa. Não nos foi informado os motivos para a mudança da 

responsabilidade organizativa da festa, mas é certo que Maria da Glória Mártir foi convidada 

no início da década de 1980 por Zé Camilo para ser a nova festeira, o que ela aceitou de 

prontidão. Nessa época, Maria Auxiliadora ajudava sua mãe Maria da Glória na realização da 

festa. Era Maria Auxiliadora, por exemplo, quem escrevia à mão e enviava as cartas para 

convidar os grupos da região para a festa.  

 

Maria Auxiliadora: A minha mãe, Maria da Glória Mártir, ela foi depois da Dona Loide, 

ela foi à festeira aqui na comunidade. Aí o Zé Camilo veio, convidou ela e ela aceitou. E 

                                                             
204CASTORINO, Lutero. Ex-Capitão do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e ex 

integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’ 

48’’20’’’. São João del-Rei, 16 de Agosto de 2018. 
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desde então ela ficou sendo rainha e festeira, as duas coisas. Quando foi em 90, aí ela 

adoeceu e faleceu205. 

 

A nova festeira do bairro passa a promover o festejo do Rosário do São Dimas, 

cuidando dos convites aos grupos de congada, da alimentação para a comunidade e festeiros, 

da programação do evento, além dos enfeites e demais preparos para a execução da festa. 

Mesmo com todas essas novas responsabilidades, Maria da Glória não deixou de participar 

dos encontros festivos como Rainha Conga. Até o fim de sua vida liderou a organização do 

evento e participou da procissão dos grupos de Congado como principal rainha da festa. De 

acordo com Ulisses Passarelli, o papel desenvolvido por Maria da Glória é essencial para o 

enraizamento da festa no local.   

 

Ulisses Passarelli: A memória da festeira Maria da Glória está ligada a raiz do bairro São 

Dimas, ela é um ícone da memória do lugar. Ela é uma figura ímpar, é uma pessoa 

assim...são pessoas de elevadíssimo significado, são elementos chaves daquela comunidade 

[se refere também a Zé Camilo e a Luís Santana]206. 

 

Devido ao fato de a casa de Maria da Glória localizar-se na região sul do bairro, e 

também porque a nova capela construídaestava próxima a sua residência, a festa passou a se 

concentrar nos anos 1980 na região sul, no início do morro207, agora também próximo ao 

Cruzeiro das Almas, localizado ao lado direito da Capela de Nossa Senhora do Rosário. No 

ano de 2016, foi também produzida uma entrevista com o casal de Congadeiros, Seu Luís e 

Dona Alaíde208. Os congadeiros foram rei e rainha da festa na década de 1980, quando Maria 

da Glória era festeira e também a principal rainha da festa. A narrativa exibida abaixo revela 

que a tradição do Congado não conta apenas com a corte do reino do Congo, existem os reis 

da festa e também, possivelmente, os reis de cada Congado. No caso, Alaíde e Luís eram os 

reis da festa, aqueles que de alguma forma contribuíam para a realização das festividades209. 

                                                             
205MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Capitua do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e 
ex integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 

55’30 ’’. São João del-Rei, 16 de Maio de 2016.  
206PASSARELLI, Ulisses. Congadeiro, folclorista e funcionário da Secretaria de Cultura e Turismo de São 

João del-Rei. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 59’32’’. São João del-Rei, 

13 de Julho de 2018. 
207Conferir mapa pág. 71. 
208OLIVEIRA, Luis Carlos de; SANTOS, Alaíde Paulina dos. Congadeiros do Moçambique e Catupé Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior e Simone de Assis. 

Arquivo de vídeo, 14’30’’. São João del-Rei, 17 de Abril de 2016. 
209Os dois congadeiros são músicos do grupo, Luís Carlos costuma tocar o instrumento de Meia-lua e Alaíde toca 

um tipo de Chocalho. Nos últimos anos é Luís Carlos que acompanha com mais freqüência os encontros e festas 
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Maria Auxiliadora: Quando a minha mãe era viva você participava da festa [fala para 

Luis]. Ela morreu em 90, tem mais de 25 anos que ela faleceu, você tem uns 25 anos de 

Congado, mais ou menos 27 ou 28 anos de Congado. 

Luís: Uai![assusta, olha para Alaíde]. Tá vendo? [fala para Alaíde]. 

Maria Auxiliadora: Vocês eram reis, saíam de Reis no tempo da mãe. 

Alaíde: Ai nós era Rei [felicidade] 

Luís: É verdade![olha com felicidade para Alaíde]. Você lembra que a gente subia as ruas 

com o Congado? 

Alaíde: No tempo da Maria da Glória nós éramos reis! 

Maria Auxiliadora: Minha mãe era festeira e rainha nessa época210. 

 

Figura 25–Luis Carlos de Oliveira e Alaíde Paulina dos Santos Congadeiros do Moçambique e Catupé de 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito do São Dimas. Ao lado direito o retrato de Maria da Glória Mártir. 

Samuel Avelar Jr. 17/04/2016. São João del-Rei, bairro São Dimas (Fotoframe) 

 

Simone de Assis: E a sua relação com o Congado, como foi o contato quando você era criança? 

Maria Auxiliadora: Porque a minha mãe sempre gostava né?E eu sempre estava junto com ela e 

aí foi, até hoje. Ela foi e eu continuei 

                                                                                                                                                                                              
que o grupo de Congada participa. Alaíde também tem problemas da saúde e por morar em outro bairro da 

cidade, tem tido dificuldades para se transportar em direção aos encontros. Essa entrevista foi gravada em 2016 

para a pesquisa científica “Memória do Cativeiro nos Cantos de Congado”, Simone de Assis realizou as 

perguntas e Samuel Avelar Jr. Filmou e também realizou perguntas. Esta pesquisa teve a orientação de Sílvia 

Brugger.   
210OLIVEIRA, Luis Carlos de; SANTOS, Alaíde Paulina dos. Congadeiros do Moçambique e Catupé Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior e Simone de Assis. 

Arquivo de vídeo, 14’30’’. São João del-Rei, 17 de Abril de 2016. 
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Simone de Assis: Você disse que ela faleceu nos anos 1990 e aí você já tinha o seu Congado? 

Maria Auxiliadora: Ainda não, a gente saía com o grupo do Zé Camilo. Ela era rainha do 

Congado do Seu Zé Camilo e eu tocava com eles também, eu tocava tambor211. 

 

 As memórias destacadas apresentam o período em que Maria da Glória era ao mesmo 

tempo, a festeira e a Rainha Conga da Festa do Rosário do bairro São Dimas. As narrativas 

evidenciam a importância de Maria da Glória na festa e também o envolvimento de diferentes 

personagens, como Alaíde, Luís e Maria Auxiliadora. A atual capitua do Moçambique e 

Catupé relata o seu aprendizado no mundo congadeiro, advindo da participação de sua mãe. 

Nesta época Maria da Glória era a rainha Conga do grupo de Catupé de Zé Camilo e Maria 

Auxiliadora, iniciava sua inserção na musicalidade congadeira, participando do Catupé de Zé 

Camilo. Cabe ressaltar que essa iniciação de Maria Auxiliadora como congadeirado grupo é 

uma novidade no contexto da festa no São Dimas, visto que na década de 1970, os grupos 

eram estritamente masculinos, cabendo às mulheres os cargos de festeiras, rainhas ou 

cozinheiras. Esse fato pode ser percebido através das diversas fotografias apresentadas nesse 

trabalho durante principalmente as décadas de 1970 e 1980. 

Dona Dora, apresenta uma memória referente ao tempo de dificuldade passado por ela 

e por sua família no fim da década de 1980. A congadeira admite as dificuldades financeiras 

para poder por comida em casa para os filhos e conta que as festas de Congada do bairro São 

Dimas eram uma oportunidade para suas crianças comerem um alimento diferenciado. Dona 

Dora comenta que as refeições fornecidas para os congadeiros eram preparadas nos fundos da 

casa de Maria da Glória, o mesmo local da entrevista feita com Sidinho e Maria Auxiliadora. 

A entrevistada chega a se recordar do cheiro da comida enquanto lembra dos congadeiros 

alimentando-se embaixo de uma barraca de bambu e lona. 

 

Dona Dora: Não sei muito da história dela. Mas eu conheci a Maria da Glória e eu não tinha 

modo de comer [olha para os lados] direito aqui dentro dessa casa para poder dar ao Vitinho e o 

Daniel não [olha para a câmera]. Então, as festas de Nossa Senhora do Rosário do São Dimas eu 

nunca faltei. Porque a mãe da Maria fazia muito caso das pessoas. Então eu ia com o Vitinho mais 

o Daniel para lá para poder dar para eles uma comida diferente e na hora certa. Ela mandava fazer 

no terreiro da casa da Maria uma barraca de bambu e botava uma lona grandona, aí os congadeiro 

entrava tudo para dentro, eu to até vendo o cheiro de comida...ela colocava todo mundo para 

                                                             
211MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Capitua do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e 

ex integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 

55’30 ’’. São João del-Rei, 16 de Maio de 2016. 
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comer assim e eu entrava com o Vitinho e o Daniel. Ela nunca demonstrou diferença comigo. 

Nunca [se emociona, olhos lacrimejados]. Ai ela fazia questão, ela fazia o prato de comida para o 

Vitinho e o Daniel e que nossa Senhora do Rosário guia a alma dela em bom lugar [olha para o 

lado]212. 

 

 O relato de Dona Dora sobre as dificuldades em relação à possibilidade de oferecer 

aos filhos Vitinho e Daniel uma comida diferenciada, revela parte da característica festiva do 

bairro e também o aspecto comunitário vivenciado pelos congadeiros e festeiros. Apesar dos 

contratempos também financeiros vividos pela família Mártir no período, o almoço 

congadeiro era oferecido para diversas pessoas, para os dançadores e também para o público 

festivo. Maria da Glória tentava de algum modo fazer com que diferentes pessoas pudessem 

participar do almoço comunitário, como é o caso da família de Dora que mesmo morando em 

outro bairro e fazendo parte de outra festividade na época, no caso, do bairro São Geraldo, 

também era abraçada pela festeira do São Dimas. Outro aspecto mencionado pela congadeira, 

é a barraca de bambu no quintal da casa de Maria da Glória, local de almoço e de forrós ao 

final da festa. A memória sobre esses momentos é tão significativa que Dona Dona chega a 

recordar do cheiro da comida e das sensassões de prazeres vivenciados no período. Maria 

Auxiliadora e Sidinho comentam também sobre o almoço e sobre a barraca improvisada no 

quintal da família. 

 

Samuel: Maria, você disse que aqui, na época de sua mãe, era feita uma barraca com os bambus, 

como que era isso? 

Maria Auxiliadora: [olha para Sidinho] Conta a história da nossa barraca Sidinho [animada] 

Sidinho: Só um minuto, quer vê?[levanta para pegar uma foto].  

Maria Auxiliadora: Só tem aquela que tem o Raimundo, o Eli Piriá. Aqui a foto, da época da 

barraca. 

Sidinho: [senta novamente e mostra a fotografia] Bom, sentido!Na época da barraca funcionava 

assim..não existia lona, não tinha patrocínio de ninguém. Não existia nem essa palavra patrocínio. 

A gente fazia da forma que podia, e aqui estão os congadeiros antigos e a barraca de bambu com 

folha de bananeira e os congadeiros todos eles felizes, por quê? 

Maria Auxiliadora: Bambu gigante! 

                                                             
212GUIMARÃES, Maria Auxiliadora.Congadeira do Moçambique e Catupé de Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito do São Dimas. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 01’28’’25’’’. 

São João del-Rei, 15 de Agosto de 2018. 
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Sidinho: Bambu gigante...e por quê?Porque a gente sempre teve o amor pela Congada. Então é só 

vocês verem a foto aqui ó!Era tudo a gente que fazia, corporativismo213. 

 

Figura 26–Catupé de Zé Camilo Raimundo Camilo e Eli Periá de Capitão 

 

Anos 80(Arquivo fotográfico Família Mártir). 

 

 Na fotografia acima é possível perceber parte da barraca, nota-se, atrás dos 

congadeiros as folhas de bananeiras e pedaços de madeira cortado do bambu gigante. Esse era 

um ponto de encontro importante na Festa do Rosário do bairro São Dimas no período, no 

quintal da família Mártir. As memórias dos filhos de Maria da Glória sobre a barraca de 

bambuevidenciam a característica comunitária da festa, pois não havia nenhum tipo de 

patrocínio e para que houvesse a festa, era necessária a ajuda comunitária dos congadeiros, 

moradores do bairro e da região, além do público interessado na festa. Assim, era promovido 

o almoço para os envolvidos, e o alimento era produzido de uma forma específica.  

 

Samuel: Na festa do São Dimas, como era a preocupação com a alimentação quando sua mãe era 

festeira? 

Maria Auxiliadora: Na época da mãe era assim, a gente vivia de doações. Aí cada um doava 

alguma coisa né? Ai tinha a equipe do trabalho e a gente dividia. E o fogão, era aquelas latas de 

tinta, aquelas de 20 litros, pegava duas madeiras e colocava uma assim [com as mãos representa 

                                                             
213SANTOS, Sidney Rafael dos (Sidinho); MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Integrantes do Moçambique e Catupé 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de 

vídeo, 1´50 ´´ 39´´´. São João del-Rei, 23 de Agosto de 2018. 
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uma madeira que atravessa horizontalmente o meio da lata] e outra assim [com as mãos representa 

a madeira que ficava em diagonal], enchia de serragem, socava, molhava, socava, molhava e 

socava e depois a gente tirava as madeiras e cozinhava. 

Samuel: E o que cozinhava? 

Maria Auxiliadora: Arroz, feijão, fazia o café, tudo na serragem. Aí servia o café da manhã e o 

almoço. E minha mãe era uma neguinha muito enjoada, aí todos os grupos de Congado tinham que 

tirar ela e se faltasse um para cantar, ela não saia. Todos tinham que cantar para ela. Aí levava ela 

na igreja, na capelinha do Rosário. Depois da festa trazia de volta, aí ela oferecia o café da tarde. 

Mas toda festa tem que encerrar, com o forró [satisfação, sorriso]. Esse quintal aqui virava um 

forrozão, depois da retirada dos mastros. O certo do Rosário é encerrar com alegria. E aí ela 

encerrava com o forró214. 

 

 A maneira improvisada de promover a alimentação para os festeiros e públicos era 

uma forma efetiva para oferecer tanto os cafés da manhã e da tarde, e o almoço. Para a 

execução dessa tarefa, os envolvidos na produção da festa eram divididos em diferentes 

equipes de trabalho. O terreiro da casa de Maria da Glória provavelmente era cercado pelas 

inúmeras cores vivas advindas dos grupos de Congado, pelo cheiro das alimentações, pelas 

conversas e músicas animadas e pelos encontros de amizade e companheirismo. O momento 

da alimentação era uma oportunidade para trocas de conhecimentos musicais, culturais e 

religiosos, um ponto de encontro importante para a vivência congadeira. Após o fim das 

refeições, os grupos seguiam reproduzindo seus ritmos específicos nas ruas, no entanto, era 

necessário, antes, homenagear musicalmente a rainha Conga e festeira. De acordo com a 

narrativa de Maria Auxiliadora, todos os grupos deveriam homenagear a sua mãe e assim, os 

grupos de congados poderiam sair novamente em procissão. A congadeira Dona Belinha narra 

parte dos trajetos empreendidos pelos grupos nas festas daquele período. 

 

Samuel: Como era a festa nessa época? 

Dona Belinha: Há, tinha mais amizade...era um tanto de gente. A festa era o dia inteiro, tinha o 

café da manhã, o almoço e aí depois os congados iam rodar, dançar. Depois do almoço que era 

oferecido na casa da rainha Maria da Glória, os congados iam pegar a rainha. Aí, rodavam o 

bairro, dançar, tocar um bocado...aí depois vinha a procissão, depois da procissão tocava uma 

“missazinha”, uma missa...aí depois eles davam os presentes né?As ofertas, aquelas coisas 

                                                             
214Ibidem.  
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bonitinhas que dá [representa a oferta com as mãos]. Aí depois, tem a missa né e aí desciam o 

mastro. Desceu o mastro acabou a festa215. 

 

 A partir do relato de Dona Belinha e Maria Auxiliadora, possivelmente as cantorias 

dos grupos de Congado em homenagem a Maria da Glória seriam após o almoço e no 

momento anterior a missa e procissão com os andores dos santos católicos, como Nossa 

Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. O roteiro da festa nesse período é bem 

próximo do que ainda ocorre atualmente. As mudanças mais significativas são em relação ao 

almoço, que agora é oferecido em uma escola próximo ao local e na missa, que atualmente é 

promovida nas ruas do bairro. Outra modificação é o fim das ofertas mencionadas por Dona 

Belinha, que atualmente não existem mais. De acordo com Ulisses Passarelli, essa tradição 

era comum em São João del-Rei, um presente de cartucho de amêndoas açucaradas para a 

alimentação de reis, rainhas, príncipes, princesas, congadeiros, festeiros, membros da 

irmandade e público festivo216. 

 As Festas do Rosário do bairro São Dimas foram realizadas em todos os anos da 

década de 1980 e contaramcom ajuda de inúmeros congadeiros, amigos e parceiros. Os 

moradores da localidade e de outros bairros também participavam da festa, como é o caso de 

Dona Dora e seus filhos, e de Dona Belinha, que vinha do Rio de Janeiro para prestigiar a 

festa. Além desses interessados pela cultura congadeira, outros personagens de grande 

prestígio na cidade visitavam a Festa do Rosário, como é o caso do locutor da Rádio São João 

e do prefeito Rômulo Viegas. 

 

Maria Auxiliadora: Esse é o Cumpadre Vieira [Rei ao lado de Maria da Glória]. 

Samuel: Quem que é esse Cumpadre Vieira? 

Sidinho: Nossa Senhora, o Cumpadre Vieira é uma das pessoas mais populares da cidade. Ele saiu 

de Rei [pega a foto e mostra para a câmera]. Para a toda família, a esposa dele, a Estela. Assim, o 

que a gente tem pra dizer é o seguinte, ele foi um grande radialista. Aécio Neves conheceu ele por 

muitos anos. Todo mundo...o que acontece, a gente pega para dizer que ele esteve dentro da nossa 

cultura, ele e a Estela. Junto com meu avô, com a minha mãe, com a minha irmã...porquê?Você vê 

um Cumpadre Vieira aqui, quem tem a foto do Vieira, diga para nós? 

Maria Auxiliadora: Ele era da rádio São João. 

Sidinho: Era da rádio São João, muito importante. 

                                                             
215ANUNCIAÇÃO, Maria Isabel da. Bandeireira do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’30’’17’’’. São João del-Rei, 

3 de Agosto de 2018.  
216PASSARELLI, Ulisses. Uma doce tradição. São João del-Rei, 29 ago. 2012 

Site:http://folclorevertentes.blogspot.com/2012/11/uma-doce-tradicao.html 

http://folclorevertentes.blogspot.com/2012/11/uma-doce-tradicao.html
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Maria Auxiliadora: Ele tocava música e notícia de falecimento. Era 6 horas da manhã e 

começava o programa dele. Todo mundo queria ouvir o programa dele. 

Sidinho: O prefeito Rômulo Viegas também veio aqui. 

Maria Auxiliadora: Verdade, inclusive a mãe chegou brava aqui. A gente cozinhando, a casa 

muito pequenininha, caindo os pedaços, toda escorada com pedaço de pau. Aí ela chegou nervosa 

lá da rua [bate as palmas fortes] “Sai todo mundo daqui! Não quero ninguém aqui, sai esses 

homens tudo da cozinha!!”. A hora que ela olhou assim, nossa, era o prefeito. Ela pôs a mão assim 

[mão tampando a cabeça]. “A desculpa aí Rômulo, já xinguei, sai todo mundo para fora mesmo, 

acabou”217. 

 

 A participação na festa do prefeito Rômulo Viegas e do radialista Vieira são 

relembradas pelos irmãos congadeiros de maneira orgulhosa. Para os irmãos, a presença 

desses homens significava a importância da festa para a cidade de São João del-Rei, visto que 

eleseram representantes da elite da cinade naquela época. Essa memória também evidencia a 

relação entre a Congada e a política, pois Rômulo Viegas era o prefeito da cidade e o 

cumpadre Vieira detinha relações com políticos da época, como no caso, Aécio Neves, além 

de participar do domínio midiático e jornalístico da cidade. É possível que essas recordações 

sejam do ano de 1989, primeiro ano de mandato do ex-prefeito Rômulo Viegas e um ano 

anterior a morte de Maria da Glória. Algo curioso é a autoridade exercida por Maria da Glória 

diante de vários homens presentes na cozinha, ela primeiramente expulsa todos ali presentes e 

quando se vê diante de uma autoridade política da cidade assusta-se, pede desculpas, mas 

mantém-se firme na sua intenção, a de deixar a cozinha organizada. Essa memória acaba por 

revelar na Festa do Rosário, quem era a maior autoridade era Maria da Glória, pois as 

decisões finais em relação ao seu andamento eram inteiramente de sua responsabilidade, não 

importando quem fosse. 

 

Figura 27– Rainha e Festeira Maria da Glória com o radialista Vieira 

                                                             
217SANTOS, Sidney Rafael dos (Sidinho); MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Integrantes do Moçambique e Catupé 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de 

vídeo, 1´50 ´´ 39´´´. São João del-Rei, 23 de Agosto de 2018. 

 



128 
 

 

Anos 80 (Arquivo fotográfico Família Mártir). 

 

 A fotografia 26 produzida na década de 1980, no quintal da família Mártir, com os 

homens congadeiros debaixo da barraca de bambu improvisada, é explicada por Maria 

Auxiliadora e Sidinho. Os irmãos apresentam importantes personagens da cultura congadeira 

no bairro, ou seja, as principais referências da época para os irmãos. É importante mencionar 

que além de personalidades famosas na cidade que frequentavam a festa, como o caso do 

político Rômulo Viegas e do radialista Vieira, os congadeiros eram quem detinham o papel de 

destaque no festejo e assim, naturalmente, eram as referências para os mais jovens. No relato 

abaixo dos irmãos congadeiros, nota-se a importância dos congadeiros Chico da Sá Inês, Eli 

Piriá, Paulinho Mártir, Lutero (Zé Mineiro) e o Tão. 

 

Maria Auxiliadora: Esse é o capitão do Congado do avô de Sidinho, do Zé Camilo. Esse de 

bigode aqui, a gente chama ele de Chico da Sá Inês. Esse é o outro capitão, filho do seu Zé Camilo 

e tio do Sidinho. O Eli Piriá que ele falou era esse [aponta para o cacheiro de guia do lado 

esquerdo]. 

Sidinho: Ele era cacheiro de Guia, muito bom músico. 

Samuel: Você disse que o Eli Piriá é uma referência para você? 

Sidinho: Ele é um exemplo, a minha referência. Ele já faleceu, ele merece todo meu respeito. Eu 

admiro ele e o meu irmão o Paulinho. 

Maria Auxiliadora: O Paulinho, Lutero, o Eli Piriá e o Tão, nosso Deus!218. 

 

                                                             
218Ibidem. 
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A família Mártir estava totalmente envolvida nas ações sociais, políticas e culturais 

vivenciados no período. Os irmãos entrevistados participavam do grupo de Zé Camilo e a mãe 

Maria da Glória era a rainha e festeira. Neste momento, também fica exposta aatuação do 

irmão Paulinho Mártir, cuja função no Catupé de Zé Camilo era a marcação do ritmo 

percussivo do tambor. Já o irmão mais velho da família, Antônio Mártir, se interessava mais 

pelo viés político, contribuindo de forma efetiva da Associação dos Moradores e da fundação 

do PT em São João del-Rei.  

 

Sidinho: Aqui, observação, o bairro Matosinhos não tem o tanto de casa que tem hoje [indica serra 

ao fundo da fotografia]. 

Samuel: E esse grupo é visitante? 

Sidinho: É daqui, do Zé Camilo. Porque esse aqui é meu irmão Paulinho [homem tocando o 

tambor atrás do bandeireiro e na frente do sanfoneiro]219. 

 

Figura 28– Paulinho Mártir no Catupé de Zé Camilo  

 

                                              Anos 80 (Arquivo fotográfico Família Mártir). 

                                                             
219Ibidem. 
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 Buscamos apresentar nesta etapa do trabalho os principais congadeiros e agentes 

culturais da Festa do Rosário na década de 1980. Essas personalidades são fundamentais para 

a dinâmica festiva daquele período, no entanto, ainda é possível que tenhamos deixado de 

mencionar outros participantes da festa cuja presença, também se fazia fundamental. Na 

próxima foto destacada, nota-se a família Camilo e a Maria da Glória Mártir. Essa união entre 

as famílias congadeiras fez-se presente durante a maior parte da década de 1980, no entanto, 

após a morte de Maria da Glória, essa realidade foi sendo transformada aos poucos, como 

veremos mais adiante.  

 

Figura 29– Corte Festiva da Festa do Rosário do São Dimas junto dos capitães Zé Camilo e Raimundo 

Camilo  

 

Anos 80 (Arquivo fotográfico Família Mártir). 

 

Sidinho: Meu avô, Zé Camilo [sentado], meu tio Raimundo [sentado ao lado de Zé Camilo], 

minha mãe, mentira, essa é a Jona [vestida de branco, lado esquerdo da mulher de verde], meu tio 

Pedro [rei ao lado direito de Maria da Glória], minha mãe [rainha vestida de branco], meu pai 
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[lado esquerdo de Maria da Glória] e a Estela que é viva até hoje [mulher de verde]. E esse aqui é 

o Robinho, filho de Estela, trabalha na Fábrica Sanjoanense[Criança em frente de Raimundo]220. 

 

 A última fotografia em destaque retrata uma das mais importantes alianças realizada 

no período. O capitão Zé Camilo e a Maria da Glória foram as principais lideranças do festejo 

na década de 1980. O capitão Luís Santana, apesar das rivalidades com o grupo de Zé Camilo, 

continuava também a ser uma fundamental personalidade para a tradição festiva no São 

Dimas e também na Festa do Rosário do bairro São Geraldo. A construção da Capela do 

Rosário contou com a participação dessas lideranças, que para o abrilhantamento do evento, 

deixavam as desavenças de lado. A Capela do Rosário revela a característica comunitária do 

bairro e também o quanto os envolvidos possuíam contatos com diferentes camadas 

representativas da sociedade de São João del-Rei, tendo visto que para a sua construção foi 

necessária a doação do terreno pela prefeitura e ajudas financeiras doadas por moradores da 

cidade através do Livro de Ouro.  Logo, a memória do prefeito Rômulo Viegas, do radialista 

Vieira e do chefe de Umbanda Nem do Cachimbo, são parte dos importantes contatos entre a 

comunidade congadeira e representantes locais pertencentes a outras camadas sociais e 

religiosas. 

 As dificuldades financeiras vivenciadas por alguns congadeiros e festeiros não 

impossibilitaram as melhorias na estrutura do festejo e do bairro. A construção de moradias 

populares no bairro pela organização política da Associação de Moradores demonstra a 

preocupação com a população mais carente do bairro, apesar dos poucos recursos, aqueles que 

ainda tinham o mínimo se esforçavam para a garantia de moradia para os cidadãos com 

pouquíssimos recursos. A Capela de Nossa Senhora do Rosário era tanto uma maneira de 

homenagear a santa por meios das maneiras próprias congadeiras e também uma resposta para 

a sociedade tradicional católica da cidade, pois apesar da impossibilidade de cultuar a virgem 

no centro religioso edificado pelos negros, os congadeiros propiciaram o prosseguimento do 

culto congadeiro à Nossa Senhora do Rosário. A Festa do Rosário era uma possibilidade de 

encontros sociais e políticos da época, as cantigas entoadas e a tradição negra evidenciavam a 

necessidade de união para superar os obstáculos. A década de 1980 é um período de 

enraizamento da tradição congadeira na cidade de São João del-Rei e a evidência da força 

cultural e política praticada na comunidade São Dimas. 

 

2.4. A Festa do Rosário na década de 1990: perdas e lutos 

                                                             
220Ibidem.  
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Os presidentes na década de 1990, Fernando Collor de Melo, Itamar Franco e 

Fernando Henrique Cardoso, tiveram interesses na área da cultura, e todos desenvolveram 

políticas públicas de incentivo à cultura alinhada as preferências do grande mercado. Paula da 

Silva e Sérgio de Mello interpretam que a área da cultura no país, a partir da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, passou por diferentes mudanças quanto às políticas 

públicas de incentivo ao setor. A nova constituição, também conhecida como a “Constituição 

Cidadã”, tem como uma de suas características, a defesa da garantia política da cultura, de 

modo que em quase todos os seus títulos há uma disciplina jurídica relacionada ao assunto. 

Na visão dos autores, passaram a existir na constituição sessões específicas dos direitos 

culturais, além de novas definições do patrimônio cultural brasileiro e o desenvolvimento do 

Sistema Nacional de Cultura (SNC)221. 

O curto governo de Fernando Collor teve como característica a extinção em 1990 do 

Ministério da Cultura e também a promoção de um projeto em que o “Estado se coloca como 

financiador ou incentivador da produção cultural dentro da lógica de mercado”, segundo 

Paula da Silva e Sérgio de Mello. Para os autores, essa prática foi desenvolvida a partir das 

denominadas “leis de incentivo à cultura”, cuja principal criação foi Lei Rouanet, um 

mecanismo de incentivo cultural no setor federal. Esse programa, ainda hoje existente e 

recentemente marcado por polêmicas e críticas durante as eleições presidenciais de 2018, de 

acordo com Paula da Silva e Sérgio de Mello, é um modelo de incentivo à cultura em que os 

projetos aprovados pela Secretaria de Cultura, ficam habilitados a captar recursos de empresas 

ou pessoas físicas, as quais investem nos projetos em troca da “renúncia fiscal e ganho de 

marca”222. 

 A partir desse programa, as políticas culturais dependem dos projetos de 

financiamento para o setor, no sentido de promover objetivos e adequações necessárias para 

os desenvolvimentos dos propósitos. É importante salientar, que, mesmo quando há a 

transferências das responsabilidades para o setor privado, não se pode “excluir o papel 

regulador do Estado”, como aponta Isaura Botelho. De acordo com a autora, a principal crítica 

que deve ser promovida ao governo de Fernando Collor de Mello no âmbito cultural, é a 

“destruição promovida nas instituições federais responsáveis pelo patrimônio histórico e 

artístico nacional e pela ação cultural e artística”. Segundo Isaura Botelho, a ação fez com que 

                                                             
221DA SILVA, Paula Golçalves; DE MELLO, Sérgio Carvalho Benício. Ministério da Cultura ou Ministério da 

Educação: qual o papel do Estado na cultura?Pol. Cult. Rev., Salvador, v. 9, n. 1, p. 57-73, jan./jun. 2016.p.64. 
222Ibidem p.63 
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os órgãos na área da cultura sofressem desarticulações e recebessem poucos investimentos, 

promovendo nas esferas estaduais e municipais, o declínio de projetos e ações no campo da 

cultura223. 

O governo de Itamar Franco (1992-1995), após o impeachment de Collor, promoveu 

em 1992 a recriação do Ministério da Cultura, nomeando como ministro Antônio Houaiss. 

Segundo os estudos de Fernando Santos, além dessa ação, o governo de Itamar Franco 

promoveu na área da cultura a Lei do Audiovisual, em 1993, que seguia a linha da Lei 

Rouanet, prevendo “benefícios fiscais para empresas fomentadoras de projetos específicos na 

área de audiovisual” 224. O presidente que sucedeu o governo de Itamar foi o ministro da 

fazenda de seu governo Fernando Henrique Cardoso. 

 De acordo com Maria Arruda, o primeiro e o segundo governos de Fernando Henrique 

Cardoso tiveram como Ministro da Cultura o intelectual Francisco Wefforf. O Ministério da 

Cultura, a Lei Sarney – reformada pela Lei Rouanet em 1991 – e a Lei do Audiovisual 

desenvolvida pelo ministro Antônio Houaiss no ano de 1993, foram heranças utilizadas pelo 

ministro Weffort como instrumentos de ações no âmbito cultural. Uma das primeiras medidas 

realizadas pela nova gestão foi a modificação da Lei Rouanet aumentando de “2% para 5% do 

percentual de abatimento do imposto de renda de pessoas jurídicas para o patrocínio de 

projetos culturais”225. 

 O governo de Fernando Henrique Cardoso foi marcado pelo uso de mecanismos de 

financiamento que não foram considerados relevantes nos governos anteriores, promovendo o 

crescimento do campo cultural através de iniciativas em diferentes ramos da criação artística, 

segundo Maria Arruda226. De acordo com os estudos de Fernando Santos, a partir de uma 

lógica liberal na política, o governo intervinha o mínimo nos projetos culturais, 

transformando, cada vez mais a cultura em interesse mercadológico. O autor realiza a crítica 

de que as artes, o patrimônio e a cultura popular foram integrados aos procedimentos típicos 

da “indústria cultural” de modo que essas áreas dependessem estritamente daqueles recursos 

orçamentários227.  

                                                             
223BOTELHO, Isaura. Dimensões da cultura e políticas públicas.  São Paulo Perspectiva. vol.15 no.2 São 

Paulo Apr./June 2001. 
224SANTOS, Fernando Burgos Pimentel. Política Cultural no Brasil: Histórico de Retrocessos e Avanços 

Institucionais. 2009. P.12. 
225ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. A política cultural: regulação estatal e mecenato privado. Tempo 

Social – USP. 2003. p.181. 
226 Ibidem p.188. 
227SANTOS, Fernando Burgos Pimentel. Política Cultural no Brasil: Histórico de Retrocessos e Avanços 

Institucionais. 2009.p.12. 
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 O tema da cultura continuou como uma preocupação nos diferentes governos da 

década de 1990. No governo de Collor, as ações visavam desconstruir as instituições e órgãos 

de cultura que desenvolviam projetos nas áreas das artes e do patrimônio nacional. O projeto 

do presidente impeachmado no âmbito da cultura foi desenvolvido por meio da promoção de 

leis de incentivo ao setor, cujo objetivo principal era incentivar os investimentos do setor 

privado e fazer com que o Estado se envolvesse minimamente com políticas públicas nesse 

campo. Os governos de Itamar Franco e de Fernando Henrique Cardoso seguiram tal projeto, 

intensificando os investimentos do setor privado e distanciando o Estado dessa 

responsabilidade. 

 A transição do regime autoritário para a democracia ocasionou em algumas mudanças 

vivenciadas na comunidade, principalmente após a implementação da nova constituição 

brasileira de 1988 que continha importantes conquistas para os setores minoritários do Brasil. 

Podemos notar essas mudanças no bairro a partir do fortalecimento da Associação dos 

Moradores, culminando na construção de casas populares ao fim da década de 1980, e nos 

investimentos de infra-estrtutura do bairro organizados pelos próprios moradores ao longo dos 

anos de 1990. No entanto, devido as mortes de importantes lideranças congadeiras e, também, 

por conta da continuidade da falta de apoio para a festa advindas dos setores municipais, 

estaduais e federais, essa década pode ser considerada o período de maior dificuldade para o 

prosseguimento da festa.   

A década de 1990 no bairro São Dimas foi marcada por graves problemas estruturais 

ampliados com o surgimento das casas populares no fim dos anos 1980. Aspectos 

sócioambientais como esgoto e abastecimento de água, falta de iluminação pública, 

pavimentação de ruas e coleta de lixo, eram os principais transtornos vivenciados pelos 

habitantes do distrito naquele período. De acordo com os estudos de Barros e Carneiro, para 

solucionar esses impasses, os moradores se organizaram e requisitaram a deputados estaduais 

projetos para a canalização de água no conjunto habitacional popular. Desse modo, receberam 

canos, caixas d’água, cimento e tijolos para a construção de banheiros e realização das outras 

obras. Os estudiosos identificaram que essas melhorias foram efetivadas pelos próprios 

moradores organizados em forma de mutirão e através de importantes iniciativas 

reivindicatórias. Essas manifestações populares foram as últimas organizadas pela Associação 

de Moradores, a qual foi desligada no final da década228. 

                                                             
228Barros MA e Carneiro EJ. De lava-pés a São Dimas: uma história conflituosa de apropriação das condições 

naturais. Relatório do Projeto de Extensão “Cidadania e justiça ambiental”. Universidade Federal de São João 

del-Rei, 2004.p.12 
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 A Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei (FUNREI)229 era a única 

instituição existente na cidade que promovia na década de 1990 o ensino superior e projetos 

de extensão universitária. Foi a FUNREI, através do projeto Lava Pés, que investiu no 

abastecimento de água no bairro do São Dimas, construindo um poço artesiano e de uma caiza 

d’água localizada no alto do bairro, segundo Barros e Carneiro. As reivindicações dos 

moradores, analisadas pelos autores, também foram dirigidas para o governo municipal e por 

intermédio do morador Marcos, funcionário da Companhia Energética de Minas Gerais 

(CEMIG), foi implementada “a iluminação e a energia elétrica nas casas e ruas”, através do 

fornecimento de postes por parte da prefeitura230. Nota-se que as melhorias realizadas no São 

Dimas foram em quase sua totalidade produto do trabalho dos próprios moradores enquanto 

os setores políticos do executivo forneciam apenas os materiais mínimos para a execução das 

obras. Pode-se interpretar que os fornecimentos desses materiais fazem parte mais deuma 

prática clientelista dos políticos do que uma iniciativa de obras pública pelos governos. 

 A Festa do Rosário na década de 1990 é marcada por mortes e perdas. No início do 

decênio, em 1991, faleceu a Rainha Conga e festeira, Maria da Glória, e no ano de 1994, o 

capitão José Camilo acaba também deixando essa vida. Para aumentar os prejuízos à cultura e 

vida do bairro, a partir de 1998, a saúde do capitão Luís Santana vai aos poucos se agravando, 

mas sua a morte ocorrerá apenas na próxima década, em 2002. A perda das principais 

lideranças do bairro afetou drasticamente a festa, esse foi um período de dificuldades, não 

havendo a mesma dinâmica festiva ocorrida nas décadas anteriores, em grande parte do 

período as festas contaram com apenas um grupo do bairro e com poucos ternos visitantes. 

Essas dificuldades acabaram forçando o surgimento de novas lideranças para que a 

festividade não chegasse ao fim, destacam-se nesse momento, os esforços exercidos por 

Maria Auxiliadora, Raimundo Camilo, Luís Santana, Lutero Castorino (Zé Mineiro), e Márcia 

Aparecida Lopes.    

 

Simone de Assis: Além do Congado, o que você faz Maria? 

Maria Auxiliadora: Eu sou mais do lar mesmo. A minha mãe faleceu e então meus irmãos 

ficaram sósné?Então eu cuidei deles.O Nilo, esse que tocou com a gente, ele nasceu em casa. Eu 

fui parteira dele [sorri], cortei o umbigo dele, dei banho [felicidade]. Então eu sou, como se diz, 

uma mãezona dele. A minha mãe faleceu, mas antes de morrer ela foi e falou assim: “Minha filha, 

eu vou morrer, cuida dele para mim?”. Ai depois pouco tempo ela faleceu mesmo. 

Simone de Assis: Você tinha quantos anos mesmo? 

                                                             
229 A Universidade Federal de São João del-Rei em 2002 instalou-se no local da antiga FUNREI. 
230 Ibidem. 
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Maria Auxiliadora:Ai, 20 e alguma coisinha. O outro que é neto do Zé Camilo, nasceu em casa, 

porém nasceu na areia, igual gato [sorri, olha para baixo, coloca a mão na cabeça]. Minha mãe é 

muito doida [brinca]231. 

 

 Maria da Glória deixou em vida o conhecimento em relação à tradição da festa no 

bairro e cinco filhos, Maria Auxiliadora e Antônio, os mais velhos, e Sidinho, Paulinho e 

Nilo, os mais jovens. Esse último tinha na época do falecimento de sua mãe, poucos anos de 

vida, assim, a criação da criança ficou sob responsabilidade de Maria Auxiliadora. A única 

filha de Maria de Glória acabou dedicando a vida na criação dos irmãos, cuja relação sempre 

foi íntima com eles, visto que ela ajudou no parto de Sidinho e Nilo, feitos na própria casa da 

família.  É interessante analisarmos como Maria Auxiliadora interpreta a morte de sua mãe, 

pois o seu sentido está ligado ao contexto cultural vivenciado no bairro. 

 

Maria Auxiliadora – Dizem que não existe o mal, existe sim. Fizeram na “terra que treme” 232 um 

trabalho para ela. Couro de sapo, de cobra e um aborto. Aonde ela soltou toda a pele do corpo, 

mas, quando ela morreu, ela tava linda, ela já estava curada. Mas ela estava muito fraca e deu 

AVC e não resistiu. Mas que existe o mal existe, tem que evitar pela boca. “O mal pela boca” 

233não tem cura [cabeça direcionada a maior parte para baixo, alterando poucas vezes o olhar para 

frente e para os lados]234. 

 

 A narrativa da morte de Maria da Glória foi apresentada por Maria Auxiliadora na 

primeira entrevista realizada com a capitua, em conjunto com a pesquisadora Simone de 

Assis. Essa memória é carregada de profunda tristeza e sua interpretação está relacionada com 

a prática de feitiçaria, que de certo modo, está presente na dinâmica festiva congadeira do 

bairro, principalmente quando grupos rivais entram em desacordos e assim, práticas de 

projeção de feitiços são lançadas em direção ao oponente, principalmente na liderança, no 

caso, os capitães da guarda. Os alimentos e bebidas podem servir para que o feitiço entre pelo 

corpo da vítima, quando são ingeridos podem causar rapidamente danos irremediáveis. Essa é 

uma preocupação comum existente no contexto congadeiro da comunidade, pois sempre 

                                                             
231MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Capitua do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e 

ex integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 

55’30 ’’. São João del-Rei, 16 de Maio de 2016. 
232Pode-se interpretar essa situação como um local em uma determinada cidade onde é feito um trabalho de 

demanda espiritual. Segundo Maria Auxiliadora, a situação ocorreu na cidade mineira de Bom Sucesso. 
233O significado de “mal pela boca” é a ingestão de algo “enfeitiçado”. Difícil de ser curado, feitiço potente. 
234MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Capitua do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e 

ex integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 

55’30 ’’. São João del-Rei, 16 de Maio de 2016. 
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somos advertidos para tomar cuidado com que estamos bebendo ou comendo, devido a 

possibilidade de feitiços nos alimentos. 

No caso da morte de Maria da Glória, sua filha interpreta que ela foi vítima de algum 

tipo de feitiço potente, ingerido por via oral. Provavelmente, o conhecimento em relação os 

detalhes da demanda foram mencionados por alguma entidade espiritual manifestada em 

alguma casa de Umbanda. Apesar de o feitiço ser quebrando, Maria da Glória ainda estava 

fraca e após um AVC, não resistiu. Os ferimentos do corpo causados pela demanda foram 

curados antes da morte da matriarca e no seu enterro, não foi possível perceber as marcas do 

mencionado trabalho espiritual. A interpretação do ocorrido revela parte da crença religiosa 

vivenciada no local, visto que o motivo principal interpretativo da morte está ligado à prática 

de demandas espirituais através de feitiços elaborados.  

A segunda morte da liderança festiva na década foi a do capitão de catupé Zé Camilo, 

em 1994. O congadeiro já tinha idade avançada e os moradores do bairro defendem que ele 

chegou a viver mais de 105 anos. No entanto, seu filho Raimundo Camilo, segundo o 

congadeiro Zé Mineiro, dizia que o pai tinha por volta dos 80 anos, apesar do falecido capitão 

defender que a sua idade verdadeira era a de 100 anos. Zé Mineiro era próximo do capitão de 

congado e começou a sua vivência na cultura observando os grupos do bairro São Dimas, 

posteriormente foi convidado por Zé Camilo para entrar no Catupé.  

 

Zé Mineiro: Como auxiliar de Maquinista eu comprei uma sanfona para aprender de ouvido. E eu 

ia para as festas lá [aponta em direção ao São Dimas]. E ficava vendo lá o Geraldo Detoni, fulano, 

ciclano, tocar sanfona e tocar caixa [balança o corpo representando uma observação]. “Ô seu Zé 

Camilo”, “Você é filho de quem?”, “Sou filho do Nelso Castorino”, “Ô, seu pai trabalhou comigo 

na Brasil, o Osmar, seu tio Tida, fizemos muita algazarra junto”. E eu ficava lá [acende o 

cachimbo, fumaça]. Um dia no intervalo, lá dentro da casa dele, porque congadeiro ficava dentro 

da casa dele, almoçava e ia para lá. Todo mundo chegava e tomava a benção dele. Eram poucos 

grupos visitantes na época, mas iam lá. Pedir permissão para entrar na festa. Na casa do Luís 

Santana também. Aí um dia eu passei a mão na sanfona lá, já tava querendo aparecer, ele olhou 

assim: “é menino, se eu te pegar no Congo você não sai mais” [risca o fósforo, acende o cachimbo, 

fumaça]. E aí eu to até hoje, e não largo não. 

Samuel: Então sua vida congadeira começou na casa do Seu Zé Camilo. 
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Zé Mineiro: Na casa de seu Camilo. Depois eu fui capitão de Congo lá. Com o Zé Camilo vivo. 

Eu ia para as festas, soldado, soldado, soldado...eu tenho que evoluir! Passei a cabo, sargento...e 

fui seguindo. Até que, me nomeou, capitão235. 

 

 Zé Mineiro iniciou a sua participação na cultura congadeira por meio de observações, 

e na Festa do Rosário do bairro São Dimas contemplava as melodias entoadas pelos 

sanfoneiros e o ritmo da percussão de congadeiros do Bairro. O capitão Zé Camilo 

convidavacongadeiros e o público festivo em sua residência e dava as suas bênçãos a todos 

que requisitassem, e também oferecia cachaças preparadas para tirar o “mal olhado”, como foi 

problematizado na década anterior. Com o tempo, Zé Mineiro acabou entrando no grupo de 

Catupé, após tocar algumas melodias na sanfona diante de Zé Camilo. Essa memória é 

referente a década de 1980 e início de 1990 e aos poucos, Zé Mineiro foi evoluindo de cargo 

no Catupé, chegando a se tornar capitão ao lado de Zé Camilo.  

O entrevistado evidencia que o falecido capitão trabalhou com o seu pai e tio na 

Fábrica Brasil. A rotina vivenciada pelo capitão Zé Camilo era o ambiente de produção das 

fábricas de tecidos. Segundo Dona Dora, o capitão trabalhou como porteiro da oficina, e sua 

responsabilidade consistiaem vigiara circulação dos funcionários e empresários no interior da 

indústria, assim a vivência do capitão Camilo estava também ligada ao dia a dia do trabalho 

na Fábrica de Tecidos Brasil de São João del-Rei. Essa indústria está localizada no bairro 

Fábricas, local próximo à antiga ferrovia Oeste de Minas. Desde o ano de 1881, a partir do 

surgimento da ferrovia, até 1915, diferentes indústrias foram instaladas no bairro “fábricas de 

massas alimentícias, de móveis e colchões, de bebidas, de artefatos de folhas de flandres, 

alfaiatarias, entre outras”236. De acordo com Lucas Cardoso, o aumento das indústrias na 

cidade causou também uma onda de imigração de italianos, além do alargamento da 

população e da urbe237. 

O tradicional Catupé de Zé Camilo, cuja criação se deu no início da década de 1960, 

com a morte do capitão, continha no momento, dois capitães. O filho de Zé Camilo, 

Raimundo Camilo e Zé Mineiro. O grupo também contava também com a participação da 

                                                             
235CASTORINO, Lutero. Ex-Capitão do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e ex 

integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’ 

48’’20’’’. São João del-Rei, 16 de Agosto de 2018. 
236 SADI, Renato; ADÃO, Kleber. Lazer em São João del-Rei: Aspectos históricos, conceituais e políticos. 2011. 

P.59 
237CARDOSO. Lucas Lopes. Quantas histórias tem São João del-Rei? Memórias de professores de história e 

suas relações com o patrimônio cultural local. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós Graduação 

em História, Universidade Federal de São João del-Rei, 2015.p74. 
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família de Maria da Glória, pois Maria Auxiliadora, Paulinho e Sidinho continuavam 

participando do Catupé. No entanto, a morte de Zé Camilo promoveu uma paralisação no 

grupo, devido à dificuldade de Raimundo Camilo em dar prosseguimento ao grupo.   

  

Zé Mineiro: Em uma reunião, com todos juntos, inclusive o filho, Zé Camilo disse “pega a minha 

bandeira”. Mas eu falei, o filho do senhor é o capitão. Ele é filho. “Eu to falando pra você pegar a 

minha bandeira, se não acaba”. E aí eu peguei a bandeira e depois ele faleceu, passou para o outro 

lado do corpo, o espírito ficou por aí, nós ficamos alguns anos sem sair, uns três anos. Porque o 

direito era do Raimundo [olha para Mayara]. Até que na festa do São Geraldo, o Raimundo 

chorando, lamentando, na porta da igreja, no mastro... “é, nossa banda podia tá aí”. Raimundo, o 

direito é seu, a banda parou, quer reerguer?. “Vamos”. Então marca uma reunião. E aí começamos 

de novo (CASTORINO DA SILVA, 2018). 

 

 A memória de Zé Mineiro evidencia que o falecido capitão ofereceu ainda em vida o 

cargo de capitão do grupo, denotando confiança nos trabalhos desenvolvido por ele.  A partir 

da narrativa do entrevistado, nota-se que o Zé Camilo tinha preocupação com a continuação 

do terno e assim, compreendia que o recente capitão tinha competência para o prosseguimento 

do Catupé. Porém, pela hierarquia, era Raimundo Camilo que tinha direito de ser o principal 

líder do grupo, e essa situação provavelmente foi à causa da paralisação do catupé durante três 

anos, pois havia certo impasse.  

Posteriormente, em uma Festa do Rosário no bairro São Geraldo, os dois capitães se 

encontram e devido à tristeza de Raimundo Camilo ao ver que o grupo de Congada de seu pai 

não estava mais ativo e participando das festividades na cidade, lamenta-se com o amigo 

congadeiro. Em 1997, Zé Mineiro propõe o retorno do grupo e respeita a liderança do terno 

ser de Raimundo Camilo. O bairro do São Dimas novamente volta a ter dois ternos de 

Congada, agora liderado por Raimundo Camilo e o outro, liderado pelo capitão Luís Santana. 

O principallíder do Catupé também dominava os segredos religiosos e espirituais do mundo 

congadeiro, herdado de seu pai, como se pode observar no depoimento de Dona Dora, 

congadeira do Moçambique e Catupé da comunidade São Dimas e moradora do bairro São 

Geraldo. 

  

Dona Dora: O Raimundo Camilo benzeu a minha coluna, com o canivete dele e com o 

Patuá de Nossa Senhora do Rosário e deu certo. Ele falou para mim que ia fazer. O 

Raimundo, teve uma festa de Nossa Senhora do Rosário no São Geraldo, o Vitinho mais o 

Daniel já era rapaz, isso não tem muito tempo não. Ai eu tava muito tempo de cama porque 

eu tava com problema de coluna, eles me mandaram buscar a batata e a carne moída.Eu fui, 
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quando eu cheguei na esquina da praça, eu não agüentei andar com a sacola na mão.Aí eu 

peguei e soltei ela no chão. O Raimundo Camilo tava passando e perguntou por que eu 

tinha deixado a sacola no chão. Eu expliquei que estava com dor de coluna: -Ah,Raimundo, 

eu não toagüentando nem andar, lá em casa o Vitinho e o Daniel tem que ficar me virando 

na cama. Ele falou assim, pede o Daniel, pra te levar lá na casa do pai, que eu vou benzer a 

sua coluna com o canivete do pai e com o patuá do pai de Nossa Senhora do Rosário. Era 

um patuá vermelho desse tamanho assim [representa com as mãos o tamanho do patuá]. 

Desse tamanho assim, quadrado, um pano cheio, de que eu não sei. Quando fui lá, vi o 

canivete e o patuá do Zé Camilo, eu era garrada demais com o Zé Camilo [coloca a mão no 

rosto e movimenta a cabeça negativamente]238. 

. 

 A memória de Dona Dora denota que o capitão Raimundo também dominava os 

saberes espirituaisrelacionados à religião afro-brasileira. A prática exercida pelo capitão foi 

eficiente e resolveu o seu problema na coluna, através de uma mandinga de cura realizada 

com o patuá e canivete herdado de Zé Camilo. Os saberes religiosos do falecido capitão de 

catupé foram transmitidos ao seu filho, assim como seus objetos, como o patuá repleto de 

elementos que Dona Dora não soube identificar. Essa narrativa contempla a riqueza cultural 

do congado no bairro em relação ao domínio dos segredos religiosos e espirituais advindos da 

cultura afro-brasileira. Dona Dora estava envolvida na organização dos festejos do bairro São 

Geraldo e é bem possível que o contato entre ela e Raimundo Camilo tenha sido realizado no 

mesmo dia do encontro com Zé Mineiro, ou, talvez, na mesma época em que o Catupé esteve 

desativado. O certo é que Raimundo Camilo frequentava a Festa do Rosário do bairro São 

Geraldo e sentia falta de toda cultura que envolvia as práticas congadeiras.   

 

Figura 30–Dona Belinha e Capitão Raimundo Camilo na Festa do Rosário do bairro São Dimas 

                                                             
238GUIMARÃES, Maria Auxiliadora.Congadeira do Moçambique e Catupé de Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito do São Dimas. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 01’28’’25’’’. 

São João del-Rei, 15 de Agosto de 2018. 
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Anos 90 (Arquivo fotográfico Família Mártir). 

 

 As perdas ocorridas na década promoveram mudanças nas lideranças dos grupos, na 

dinâmica da festa e também na organização do festejo. Com as mortes de Maria da Glória e 

de Zé Camilo, o principal festeiro nos anos de 1990 foi o capitão de Catupé Luís Camilo. 

Neste período, o número de grupos visitantes e provavelmente também de públicoacabou 

diminuindo na festa. Essas mudanças foram apresentadas pelos entrevistados nas narrativas 

expostas logo abaixo.  

 

Samuel: Nesse tempo que o grupo dos Camilo ficou parado, teve festa no São Dimas? 

Zé Mineiro: O Luís Santana continuou, vinham grupos de fora. Convidava um ou outro, às vezes 

fazia festa quase que sozinho239. 

Samuel: Após a morte de Maria da Glória, como ficou a festa? 

Sidinho: Assim, a gente passou por um momento abalado. Porque a mãe era a matriarca e a Maria 

como sempre, como os Egípcios falavam, ela sempre foi como a segunda matriarca. Ficamos 

abalados e aí a Maria assumiu, ela não veio como Rainha Conga, ela veio como festeira. Porque 

tem uma diferença, rainha Conga é a rainha que fazia o Congado, a festeira é quem faz a festa. A 

Maria veio, e de lá pra cáa Maria faz a festa, a gente veio, unimos, fizemos o nosso grupo de 

                                                             
239CASTORINO, Lutero. Ex-Capitão do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e ex 

integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’ 

48’’20’’’. São João del-Rei, 16 de Agosto de 2018. 
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Congado. Nós sempre seguimos o Raimundo Camilo, que era o meu tio, filho do meu avô, mas por 

divergência nos separaramos e montamos o nosso grupo240. 

 

 Nos relatos apresentados fica a dúvida em relaçãoa quem era o principal organizador 

da festa na década de 1990. Sidinho aponta que sua irmã, após a morte de Maria da Glória, 

começou a organizar a festa e Zé Mineiro relata que nesses tempos de dificuldade, foi Luís 

Santana o responsável pelo festejo. O fato é que as mortes dessas importantes lideranças 

causaram dificuldades para o prosseguimento da festa e que houve uma diminuição na 

participação festiva e nos grupos visitantes. É possível que tanto Maria Auxiliadora e Luís 

Santana tenham se envolvido de alguma maneira com a organização do festejo, visto que para 

eles a tradição do congado no bairro era de suma importância, assim como a sua continuação, 

e principalmente, nesses períodos de extrema dificuldade, o trabalho em conjunto era 

essencial.  

 Pode-se constatar que a morte de Maria da Glória acabou gerando uma 

responsabilidade nova para Maria Auxiliadora, que ainda jovem teve que criar o seu irmão 

Nilo, com pouquíssimos anos de idade. Assim, presumimos que nesses anos a maior 

responsabilidade em relação a organização da festa foi através do capitão Luís Santana, mas 

não descartamos o envolvimento e ajuda de Maria Auxiliadora na festa, visto que sua 

identidade está ligada profundamente com a festa. Sidinho e Maria Auxiliadora prosseguiram 

no grupo de Raimundo Camilo no seu retorno em 1997 e podemos presumir que a 

participação da nova festeira do bairro, Maria Auxiliadora, foi crescendo no final da década 

de 1990.  

O certo é que em todos esses anos houve a Festa do Rosário no São Dimas. 

Posteriormente foi criado um novo grupo na comunidade, através de uma dissidência no 

grupo de Raimundo Camilo, em uma união entre os irmãos congadeiros e Zé Mineiro. Outra 

mudança na Festa foi aperda da tradição dos reis do Congo, pois Maria Auxiliadora, a 

próxima na hierarquia para se tornar a rainha Conga da festa, não desejava esse cargo 

exercido por sua mãe. Por uma questão de respeito à memória de Maria da Glória, 

considerava que apenas ela era digna do cargo. Sidinho, príncipe do Congo na década de 

1970, também não desejava o posto derei. Nesse período,decidiu dedicar apenas como 

congadeiro do grupo de Catupé de Raimundo Camilo.  

                                                             
240SANTOS, Sidney Rafael dos (Sidinho); MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Integrantes do Moçambique e Catupé 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de 

vídeo, 1´50 ´´ 39´´´. São João del-Rei, 23 de Agosto de 2018. 
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Maria Auxiliadora: Eu, só de rainha, eu não aceito sair não [ olha para o retrato de sua mãe]. 

Simone de Assis: Por que? 

Maria Auxiliadora: Eu não sou digna de colocar uma coroa [olha com ternura para o retrato]. 

Quem sou eu para ter o lugar da minha mãe?Jamais...[sinaliza negativamente com a cabeça]. Esse 

lugar só pertence a ela mesmo, rainha Conga. Só ela, é dela mesmo241. 

 

O final da década de 1990 é marcado por novas mudanças na Festa do Rosário do São 

Dimas e nas festividades congadeiras em São João del-Rei, logo, não houve apenas lamento 

nesse período para os viventes da cultura congadeira da região. O Moçambique bate-paus 

denominado como Frutos do Rosário, surge no bairro São Dimas em 1999, e tem uma 

importância significativa na cidade de São João del-Rei. Primeiro, por ser o grupo em que a 

liderança era exercidapor uma mulher, e, segundo, por ser um grupo do qual apenas mulheres 

participavam. A relevância desses fatos se apresenta porque, no início do segundo milênio, 

majoritariamente nos grupos de Congada do bairro, havia uma hegemonia dos homens, sendo 

que as mulheres ficavam com as responsabilidades da execução da festa ou nas “coxias”, 

como, por exemplo, na cozinha preparando a alimentação do festejo. De acordo com 

Passarelli, o grupo liderado pela capitua Márcia Aparecida Lopes teve um curto tempo de 

existência, durou de 1999 até o ano de 2002242.  

 

     Figura 31–Moçambique Bate-Paus Frutos do Rosário na Festa do Divino no Matosinhos 

                                                             
241MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Capitua do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e 

ex integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 

55’30 ’’. São João del-Rei, 16 de Maio de 2016.  
242PASSARELLI, Ulisses. Lista de Congados Desativados em São João del-Rei. São João del-Rei, 22 set. 

2013.Disponível em: <http://folclorevertentes.blogspot.com/2013/09/lista-de-congados-desativados-em-

sao.html>. Acesso em: 18 fev. 2019. 
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São João del-Rei. Fotografia: João Hipólito, 10/06/2000. 

 

O Moçambique em questão tinha como característica a participação de mulheres, 

crianças e adolescentes, e, além dessa característica notória a respeito da autonomia do gênero 

feminino e da juventude do bairro, o grupo ajudava na organização e execução da missa 

inculturada, um dos principais rituais existentes na festa do São Dimas. A missa inculturada, 

ainda permanece na programação da Festa do Rosário e a figura de Dona Vicentina, moradora 

do bairro São Geraldo e uma importante liderançada cultura negra em São João Del Rei, é 

primordial para a existência desse tipo específico de celebração no bairro São Dimas e em 

outras cidades da região, como é o caso da Festa do Rosário em Piedade do Rio Grande. A 

missa afro teve o suporte do grupo Moçambique Bate Paus Fruto do Rosário e anualmente é 

celebrada uma missa católica na comunidade com elementos da cultura negra brasileira até os 

dias atuais243. 

                                                             
243A missa inculturada pode ser compreendida como resultado de novas estratégias de evangelização católica 

que promoviam a reformulação dos ritos católicos. Desde a década de 1960, a Igreja Católica no Brasil estava 

preocupada em atingir um número maior de fiéis e a estratégia era “traduzir para uma linguagem mais simples a 

sua liturgia e seus dogmas”. O resultado foi uma “elaboração de versões populares de documentos oficiais e de 

alguns livros litúrgicos”, voltados principalmente para a cultura indígena e negra. A missa “Terra sem males” 

(1978) e a “Missa dos Quilombos” (1981), foram as primeiras a estruturar esta nova prática católica. Ver: 

OLIVEIRA, Rosenilto Silva de. “Orixás: a manifestação cultural de Deus”: uma análise das liturgias católicas 

inculturadas. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - Programa de Pós Graduação em Antropologia 

Social, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
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O Moçambique bate-paus Frutos do Rosário, segundo os depoimentos de Maria 

Auxiliadora, participava de toda a festa do Rosário no bairro. O grupo estava presente nos 

principais rituais existentes da festa, como a busca dos reis e rainhas e a procissão dos santos 

católicos e da corte negra. Porém, nas missas inculturadas, tinha um papel importante na 

organização e na prática religiosa, contribuindo tanto na apresentação dos elementos afros, 

quanto nas musicas cantadas na missa. O fim do grupo Frutos do Rosário não significou o 

término das missas inculturadas na festa do São Dimas. Atualmente, o grupo Raízes da Terra, 

liderado por Dona Vicentina, é oprincipal organizadordessa tradição católica afro na Festa do 

Rosário na comunidade. Infelizmente, não foi possível compreender pelas entrevistas 

realizadas, as razões do surgimento e da desativação do Moçambique Frutos do Rosário. 

 

Figura 32–Missa Inculturada na Festa do Rosário do Bairro São Dimas em 2018 

 

Samuel Avelar Jr. 2018 

 

A outra novidade ocorrida na cultura congadeira na cidade de São João del-Rei, no 

final da década de 1990, é a retomada da tradicional Festa do Divino Espírito Santo do bairro 

Matosinhos. Em 1998, ano de retorno da festa, os principais líderes do festejo decidiram 

inserir os grupos de Congada na festa, no Dia Maior realizado no domingo. Essa inserção 

resultou eu um sucesso, visto que todos os grupos de Congado da cidade participam desse 

festejo, além de inúmeros ternos das regiões rurais e de outras cidades de Minas Gerais. O 

grande público também agradou com essa novidade na festa, pelo menos a maior parte, pois 
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atualmente pode-se perceber o quanto é popular o domingo com a participação de inúmeras 

guardas de Congado. No retorno dessa festa, houve o envolvimento de dois entrevistados por 

essa pesquisa, Ulisses Passarelli, o Imperador do Divino em 1998, e o congadeiro e capitão 

Lutero Castorino (Zé Mineiro). 

 

Ulisses Passarelli: Em1998, eu fui eleito e escolhido para Imperador da Festa do Divino. Foi 

justamente o ano que a Festa do Divino foi reativada, ela estava meio estagnada, ela tava apagada. 

Então na época eu fui colocado para imperador. Eu fui o primeiro imperador depois do resgate da 

festa. Ai então eu tive que ter esse convívio mais aproximado com os grupos pela condição de 

imperador. Quando vi, estava dançando no meio deles. E assim eu comecei a participar das Folias 

de Reis e dos Congados, como Folieiro e Congadeiro. E ai eu acabei ficando em dois campos 

paralelos, ao mesmo tempo que eu participo, e ao mesmo tempo eu pesquiso244. 

 

Zé Mineiro: Por exemplo, a Festa do Divino do Matosinhos, quase 100 anos sem festa, acabou em 

1924. O Bispo de Mariana, decretou que era para cancelar os festejos externos, devido a festa estar 

ficando mais profana do que religiosa. Porque tinha onde hoje é o SENAI, tinha o pavilhão, ali era 

cassino, oito dias de jogatina, de festa, o imperador nomeado, automaticamente ele seria vereador, 

prefeito, tinha força. Por isso a disputa, briga, todo mundo queria ser imperador do Divino aqui em 

São João del Rei. Aí, em 1997, 1998, um grupo se reuniu, querendo resgatar o Jubileu do Divino, 

com a parte externa. Osnir Paiva, santeiro,eu e outros, e o padre quem era?Padre Raimundo, não o 

Padre Raimundo negro, o padre Raimundo branco, entre aspas. Ele disse assim, “eu confio nessa 

comissão, tudo que fizer eu apoio”. Como não tinha como fazer a cavalgada, igual Pirinópolis, nós 

temos aqui carroceiros, um animal desses não é adestrado para montaria. Então eu, como 

congadeiro, na comissão, falei, vamos trazer as Congadas, para cobrir esse elemento que não tem 

condição. E até hoje ta lá, são vinte anos, do resgate do Divino Espírito Santo245. 

 

A festa do Divino Espírito Santo no bairro Matosinhos era popular e famosa desde o 

século XIX. Na década de 1880, a festa promoveu uma intensa participação popular por conta 

da fé e dos festejos, além dos interesses comerciais que gerava. De acordo com Kleber Adão, a 

festa, tradicionalmente popular e marcada pelas expressões de fé e por práticas profanas, como 

folias e a jogatina, começou a sofrer críticas no início do século XX por grupos de poderde 

São João del-Rei. Inspirados pela política de romanização, essas associações acreditavam que 

                                                             
244PASSARELLI, Ulisses. Congadeiro, folclorista e funcionário da Secretaria de Cultura e Turismo de São 

João del-Rei. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 59’32’’. São João del-Rei, 

13 de Julho de 2018. 
245CASTORINO, Lutero. Ex-Capitão do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e ex 

integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’ 

48’’20’’’. São João del-Rei, 16 de Agosto de 2018. 
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as festas populares eram um atraso para a sociedade. Dentre os grupos que apoiavam essas 

críticas se destacavam os padres Franciscanos, o movimento religioso leigo, representado pela 

União Popular e o Jornal Ação Social, mantido pela própria União Popular246. 

Em 1924 as festas do Divino Espírito Santo do bairro Matosinhos foram abolidas pelo 

bispo de Mariana, Dom Helvécio Gomes de Oliveira. A justificativa era a crítica às jogatinas e 

os “excessos profanos” que promovia. O controle sobre a festa tem duas explicações segundo 

Kléber Adão, a primeira é relativa no plano do discurso jornalístico que exigia a ação policial 

para o fim da jogatina e o “acúmulo de gente mais presente no Largo da Igreja do que no seu 

interior”, o que não agradava a igreja romanizada. A segunda explicação é representada por 

grupos urbanos e civilizatórios de uma elite intelectual na cidade, que criticavam o catolicismo 

popular como formas de atraso intelectual e promoviam práticas de sociabilidade de forma 

disciplinadora247. 

O fato é que a tradicional festa do bairro do Matosinhos foi cerceada pela Igreja 

Católica no começo do século. O resgate da festa, como foi mencionado pelos entrevistados, 

contou com a inserção de grupos de Congada, desenvolvendo um novo e potente espaço de 

encontro para a cultura de festas de reis negros na região. A participação do congadeiro Zé 

Mineiro, imperador do Divino em 1999, na comissão do Divino contribui para incorporação 

de grupos Congadeiros. E essa cultura se fez tão importante que Ulisses Passarellicomeçoua 

partir de entãoa sua iniciação como congadeiroem grupos culturais de São João del-Rei e em 

Folias de Reis, na região rural da cidade, no distrito do Caburu, do Congo de São Gonçalo do 

Amarante. 

A década de 1990 foi um período de dificuldades para a dinâmica festiva congadeira 

do bairro São Dimas. As mortes de importantes líderes, como Maria da Glória e Zé Camilo, 

fez com que a festividade diminuísse de proporção em relação aos grupos no bairro e de 

visitantes, como também naturalmente de público. A paralisação do Catupé da família Camilo 

por 3 anos, entre 1994 e 1997, contribuiu para o enfraquecimento das articulações 

congadeiras, assim também como a falta de uma festeira de “ofício”. O papel do capitão Luís 

Santana nesse momento foi mais do que essencial. Podemos interpretar que o congadeiro foi, 

junto de Maria Auxiliadora, as principais lideranças do período responsáveis para a 

continuação da festa. Com essas mudanças, há então o surgimento de novas lideranças na 

Festa do Rosário, como o capitão Raimundo Camilo, Maria Auxiliadora, Zé Mineiro e Márcia 

                                                             
246ADÃO, Kleber do Sacramento. Devoções e Diversões em São João del Rei: Um estudo sobre as festas 

do Bom Jesus de Matosinhos – 1884-1924. 2001. Tese (Doutorado em 

EducaçãoFísica).FaculdadedeEducaçãoFísicadaUniversidadeEstadualdeCampinas, Campinas. 
247 Ibidem. 
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Aparecida Lopes. Esses são as principais lideranças, em conjunto com a família Santana, 

responsáveis pela festa na década de 2010 e por conduzirem o retorno do interesse público da 

festa na região.  

O período é marcado pela ampliação da abertura política no país, no entanto, um dos 

principais mecanismos políticos do bairro existente desde a década de 1960, a Associação dos 

Moradores, perde a força e é extinta no final de 1990. Os importantes trabalhos desenvolvidos 

pela organização, como a edificação de casas populares na década de 1980 e a resolução de 

problemas estruturais do bairro, atualmente podem ser percebidos, tendo em vista que todo o 

bairro possui asfaltamento, luz elétrica e água encanada. No entanto, a mobilização 

organizativa perde força na localidade durante os próximos, cabendo especificamente aos 

grupos de Congado, o espaço de união política e organizativa popular do São Dimas. 

 

2.5. A Festa do Rosário na década de 2000: quatro ternos de Congada em um mesmo 

bairro  

 

A eleição presidencial de 2002 culminou na vitória do presidente Lula, após ter sido 

derrotado em três diferentes oportunidades. O governo do líder do PT se estendeu de 2003 até 

o ano de 2011, incluindo nesse período sua reeleição em 2006 com a margem de 60,83%. O 

governo do ex-presidente Lula foi marcado, principalmente, pelo mérito de ter promovido 

políticas sociais que desenvolveram “uma redução generalizada da desigualdade da renda” no 

Brasil, no período entre 2003 e 2008. De acordo com o economista Reinaldo Gonçalves, essa 

conquista esteve atrelada a estratégias e políticas sociais realizadas pelo Estado como a 

valorização do salário mínimo, previdência, benefícios e assistência social248. 

Conforme Reinaldo Gonçalves, a diminuição da desigualdade no país foi devida a três 

elementos. Houve, primeiramente, o imperativo da governabilidade, uma estabilidade política 

democrática; segundo, houve o investimento na perpetuação no poder por parte de grupos 

dirigentes,ouseja,“políticas de redução da desigualdade geral”; e, por fim, no contexto 

econômico houve uma menor vulnerabilidade externa conjuntural, o que permitiu um maior 

dinamismo econômico desses países. Essa foi uma realidade vivenciada tanto no Brasil, 

quanto em grande parte dos países da América Latina249. 

                                                             
248GONÇALVES, Reinaldo. Redução da desigualdade da renda no Governo Lula: Análise comparativa. 

20/jun./2011. P.13. Disponível em: <http://www.ie.ufrj.br> 
249Ibidem. 

http://www.ie.ufrj.br/
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Os historiadores Roger Dutra e Regina da Silva defendem que as políticas públicas de 

incentivo à cultura no contexto de redemocratização no Brasil foram marcadas pela ausência 

do Estado. O governo Lula herdou da política desenvolvida por Fernando Henrique Cardoso, a 

prática das Leis de Incentivo, de modo que “as organizações privadas detêm o direito de 

decidir como serão utilizados os recursos públicos”. A interpretação dos autores é que houve, 

por parte do Estado, o distanciamento em relação a sua “função promotora”, deixando a 

iniciativa privada com essa responsabilidade. Nos dois mandatos do governo Lula, na primeira 

parte tendo como Ministro da Cultura o prestigiado artista Gilberto Gil (2003-2008), e, no 

segundo mandado, o sociólogo Juca Ferreira (2008-2010), é possível analisar que houve a 

conservação dos modelos de Leis de Incentivo250.  

As políticas públicas de incentivo à cultura no Ministério da Cultura de Gilberto Gil 

promoveram o início do desenvolvimento de um enfoque sobre a diversidade cultural. Por 

meio da diretriz da Unesco de Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, 

a política de editais estava atrelada ao objetivo de erradicar a pobreza e de gerar empregos. O 

principal plano que sintetiza o modelo adotado foi o Programa “Cultura Viva” o qual 

objetivava fomentar empreendimentos culturais em todo o país proporcionando visibilidades e 

a promoção de identidade e cidadania. Dutra e Silva compreendem que com esse programa o 

“ministério deixa de ser o órgão viabilizador de uma política cultural para o país, substituindo-

a por uma política social”. Logo, as problematizações referentes à “cultura, diversidade 

cultural, práticas e manifestações culturais é posta de lado”. A principal crítica elaborada pelos 

historiadores tem em vista o fato de os projetos terem se tornado “produtos culturais” 

vendidos pela nova categoria de profissional neoliberal: “o produtor cultural” 251.  

 A historiadora Lia Calabre defende, por outro lado, uma visão mais positiva dos 

trabalhos desenvolvidos no campo da cultura durante os governos de Lula. A autora tem como 

argumento que as ações promovidas “resultaram em efetivos avanços no campo da 

estruturação de políticas culturais em bases mais democráticas, participativas, abrangentes e 

cidadãs”. Outra questão positivamente interpretada pela autora é a característica 

“descentralizadora e participativa” na organização de políticas públicas de cultura, “com 

desenhos de gestão partilhada fundamentada na manutenção das responsabilidades”. 

Estratégia empregada nas diferentes áreas do governo ao longo das gestões de Lula. 

                                                             
250DASILVA, Regina Helena Alves; DUTRA, Roger Andrade. "A agenda transnacional da UNESCO e as 

políticas públicas de cultura do MinC (2003-2010)." (2012). p-1-17. 
251Ibidem 
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 A diversidade cultural é considerada pela autora como um campo inovador em relação 

às gestões anteriores. No mundo público, são perceptíveis “vozes antes ausentes” 

anteriormente silenciadas, de modo a existir gradativamente uma maior presença de 

diversidades culturais nas gestões culturais do período, o que culminou, por parte do governo, 

na “criação de instrumentos que garantam os direitos culturais, a promoção e a proteção da 

diversidade cultural”. A territorialização das políticas públicas também é algo destacado pela 

historiadora. Segundo ela houve ações na “sustentação de projetos e programas uniformes 

direcionados a todo o país” e uma “preocupação com distribuição desigual de recursos 

financeiros e humanos”. A relevância dos referidos projetos deve ser destacada visto que o 

Brasil é um país de “imensa diversidade geográfica e cultural” e isso torna primordial o 

desenvolvimento de políticas públicas de cultura cujos objetivos sejam abarcar as mais 

diversas práticas culturais existentes no território nacional252. 

 Os autores divergem nas avaliações das inovações referentes às políticas públicas de 

cultura empreendidas no período do governo Lula. Silva e Dutra afirmam que não houve 

profundas mudanças, ao contrário, a característica que foi iniciada no governo Collor da 

dinâmica da “economia de cultura” foi mantida e ampliada no governo de FHC e de Lula. No 

entanto, a historiadora Lia Calabre de Azevedo entende que houve profundas mudanças em 

relação as outras gestões, como o investimento na propagação da diversidade cultural, o 

incentivo à participação coletiva dos gerenciamentos públicos e a distribuição dessas políticas 

públicas em grande parte do território nacional.  

Corroboro com a defesa de Lia Calabre em relação à diversidade cultural, pois 

atualmente é notória a presença de variadas formas de expressões ligadas à cultura negra ou, 

também, de LGBTQ+253, amplamente manifestadas na sociedade brasileira. Acredito que 

essas manifestações outrora excluídas, estão dinamizadas hoje devido as políticas de 

investimentos na diversidade cultural e educacional realizadas durante o governo Lula, 

somado ao contexto da internet no mundo. No entanto, apesar de também compreender que a 

cultura está ligada ao mercado, sendo uma possibilidade interessante para geração de 

empregos, as críticas de Silvia e Dutra também são válidas no sentido de que a cultura não 

pode ser limitada ou controlada pelos interesses do mercado. Cabe ressaltar que não é efetivo 

o incentivo das manifestações culturais sem o desenvolvimento social dos seus agentes, não 

realizando esse trabalho em conjunto, novamente serão promovidos, no país, programas 

                                                             
252 Ibidem 
253 Lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, travestis e Queers. 
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culturais que apenas identificam os saberes e que não desenvolvem meios para as suas 

permanências e divulgações.     

Os projetos de valorização da cultura brasileira têm ligações íntimas com a área 

educacional e com o desenvolvimento de projetos de lei. A obrigatoriedade do ensino da 

cultura e da história afro-brasileiras, instituída pela lei 10.639 de 2003, e, posteriormente, em 

2008, complementada pela da lei 11.645 que impõe o ensino da “História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena”, são exemplos dos investimentos na diversidade cultural por meio da 

educação. Curiosa e assustadoramente, em grande parte das grades curriculares de licenciatura 

e bacharelado em história das mais diversas e tradicionais instituições brasileiras a disciplina 

da história do continente africano começou a ser implantada somente no decorrer da década de 

2010. O eurocentrismo e a mentalidade colonialista presentes na tradição científica brasileira 

podem ser a explicação para o estudo tardio do continente que tanto marca a história deste 

país. 

Em 2002, a FUNREI transformou-se na UFSJ, contendo três campus em diferentes 

locais em São João del-Rei. O campus Dom Bosco254 faz divisa com o bairro São Dimas, e 

abarca inúmeros cursos, inclusive o curso de História, implantado no ano de 2002. No ano de 

2003 surge a associação Cidadania e Justiça Ambientalenvolvendo moradores do bairro São 

Dimas, alunos e docentes da Universidade com o principal objetivo de promover a 

“diminuição da desigualdade ambiental em São João del-Rei, na medida que pretende auxiliar 

uma população social e ambientalmente carente a ampliar seu acesso ao espaço ambiental da 

cidade”. As principais ações realizadas pelo grupo no bairro foram: o auxílio na 

“reestruturação da Associação de Moradores do Bairro São Dimas”, desativada desde o fim 

da década de 1990, e a produção em conjunto com a comunidade, de “ofícios 

solicitandomedidas preventivas ou soluções para o problema com a voçoroca” direcionada aos 

poderes públicos, visto que, inúmeras casas do bairro estavam sob risco de desabamento255. 

 A partir das solicitações apresentadas pelos moradores do bairro e pelo grupo 

universitário, a Defesa Civil forneceu o “laudo técnico da área de risco” e a Companhia de 

Bombeiros de São João del-Rei classificou a área da comunidade “como de permanente risco 

de desabamento”. Porém, apesar dos documentos enviados para a prefeitura municipal, 

                                                             
254Os cursos atuais existentes no campus Dom Bosco são: Biotecnologia, Ciências Biológicas (Bacharelado e 

Licenciatura), Filosofia (Bacharelado e Licenciatura), Física (Bacharelado e Licenciatura), História (Bacharelado 

e Licenciatura), Letras (Língua Inglesa e Língua Portuguesa), Medicina, Pedagogia, Psicologia e Química 

(Bacharelado e Licenciatura). 
255 Barros MA e Carneiro EJ. De lava-pés a São Dimas: uma história conflituosa de apropriação das condições 

naturais. Relatório do Projeto de Extensão “Cidadania e justiça ambiental”. Universidade Federal de São João 

del-Rei, 2004.p.13-16. 
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secretaria de obras e reitoria da UFSJ, não houve qualquer tipo de resposta ou tentativa de 

solução para os problemas. Esse descaso irritou os moradores do São Dimas, cada vez mais 

receosos com os riscos de desabamentos. No mês de dezembro de 2004, em conjunto com os 

estudantes da UFSJ, foi empreendida uma manifestação “com o objetivo de tornar público o 

descaso das autoridades em relação ao problema do desabamento das casas”. De acordo com 

o estudo de Barros e Carneiro, o protesto contou com aproximadamente cinquenta pessoas e 

foi entregue um “dossiê” que apresentava a revolta popular e o risco eminente do 

desmoronamento das casas para a imprensa local e regional, além da Câmara de Vereadores, 

do prefeito e da reitoria da UFSJ256. O problema da voçoroca foi resolvido apenas em 2009 a 

partir do movimento iniciado em 2003 e pelo contato com o Projeto Maria de Barro257em 

parceria com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS)258. 

 A violência como resultado dos problemas sociais e do tráfico de drogas marcou a 

década de 2000 na cidade de São João del-Rei, na qual houve uma quantidade assustadora de 

homicídios tentados e consumados para uma cidade de porte interiorano. A população da 

cidade no último censo feito pelo IBGE em 2010 é registrada com o número de84.469 

pessoas259, e os dados informados pela 3º Delegacia Regional de Polícia Civil de São João del-

Rei evidenciam no ano de 2005 a ocorrência de 67 homicídios tentados e 35 consumados. No 

ano de 2006 o número de homicídio tentados foi 74 e 23 consumados; em 2007 as tentativas 

foram 46 e a consumação foi de 19. Nos próximos anos os números vão diminuído: 2008 com 

29 tentativas e 10 consumados, e mais à frente, em 2012, não há tentativas de homicídio, mas 

há 4 mortes consumadas. A partir de 2014 esse número volta a crescer, com o número de 24 

homicídio consumados e nenhuma tentativa de homicídio registrada no ano em questão260. 

                                                             
256 Ibidem p.16-17. 
257“O Projeto Maria de Barro é uma iniciativa sócio-ambiental que trabalha desde 1999 com a recuperação de 

voçorocas, sensibilização ambiental e planejamento participativo da ocupação do solo com as comunidades das 

Bacias Hidrográficas do Alto Rio Grande e Rio das Mortes, visando ao desenvolvimento sustentável”. O projeto 

conta com o Fundo Nacional do Meio Ambiente advinda do Ministério do Meio Ambiente, por meio de 

atividades desenvolvidas por unidades associativas produtivas locais. Os pesquisadores auxiliaram a construção 
da proposta para a resolução dos problemas com as voçorocas no São Dimas.  Conferir em: 

<https://ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=3189>. 
258O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS) foi fundado em 1952 e é um instrumento 

do Governo Federal para financiar investimentos em diferentes setores da economia brasileira. Os projetos que 

contem potenciais de “geração de empregos, renda e de inclusão social” são apoiados pelo Banco, contribuindo 

para empreendedores de diferentes portes, inclusive pessoas físicas. Conferir em: 

<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos>. 
259IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2010. Rio de 

Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em:<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/sao-joao-del-rei/panorama>. 
260 Dados fornecidos pelo 13º Departamento de Polícia Civil/Barbacena, 3º Delegacia Regional de Polícia Civil 

São João del-Rei – MG no ano de 2015. O Delegado Geral de Polícia Civil Alexandre Federico foi o responsável 

pela apresentação do requerimento realizado pelo autor. Conferir os dados no anexo 1.  

https://ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=3189
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/sao-joao-del-rei/panorama
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 Os dados fornecidos pela Polícia Civil de São João del-Rei, referentes ao período de 

janeiro de 2005 até março de 2015, revelam que foram registrados e investigados em 

procedimentos criminais 192 homicídios consumados e 297 tentativas de homicídio. A 

maioria dos casostem como vítimas pessoas do sexo masculino, não sendo possível afirmar a 

suposta motivação dos referidos crimes, tendo em vista que a instituição não dispunha desses 

dados. Também não foi possível o fornecimento da faixa etária dos menores envolvidos em 

atos infracionais, pois não é feito o registro sobre a idade do cidadão infrator.No entanto, em 

conversas com Congadeiros e moradores da cidade, percebemos que em meados de 2000, 

houve uma espécie de guerra entre as periferias de São João del-Rei, na qual menores e 

moradores de bairros periféricos foram vítimas das rivalidades existentes pelo controle do 

tráfico de drogas, incluindo congadeiros e  seus familiares. O clipe e a música de MC Tico SJ, 

um cantor de funk de São João del-Rei, , “É Fazer Valer”, de 2016, revela a permanência de 

rivalidades e mortes em função da violência presente na cidade, confirmando o fato de que 

essa é uma triste realidade das periferias de São João del-Rei261. 

 O início da década de 2000 na cidade é marcado pela violência urbana, mas aos poucos 

esse problema vai diminuindo de proporções no decorrer da década. Com o aumento dos 

investimentos em segurança na localidade, somado ao contexto de melhoria social vivenciado 

no Brasil e a implementação de uma universidade federal no local, houveram melhorias 

significativas no dia a dia dos moradores de São João del-Rei. Essas melhoras, impulsionadas 

pelas lutas de valorização da cultura negra em nível nacional, influenciaram a dinâmica da 

Festa do Rosário do São Dimas, o que culminou na existencia de quatro grupos de Congada 

no mesmo bairro e também na produção das festas de maiores proporções da história da Festa 

do Rosário do São Dimas.  

A década de 2000 pode ser considerada como um período no qual a Festa do Rosário 

no bairro São Dimas voltou a crescer após a perda de importantes lideranças nos anos 1990. 

Entretanto, no início desse período houve a morte do capitão mais antigo do bairro, aquele que 

trouxe da cidade de Coronel Xavier Chaves o ritmo do Catupé – Luís Santana deixa este 

mundo no ano de 2002. Todavia, o Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito da 

                                                             
261 No clipe a violência é representada por diferentes homicídios consumados em contraste com cenas de homens 

e de MC Tico nos locais históricos da cidade (Inclusive em frente à porta da Igreja do Rosário) e no Alto das 

Mercês, no bairro Senhor dos Montes. No início da canção é possível perceber a dinâmica da música relacionada 

à violência: “É fazer cada minuto com você/ no dia de amanhã talvez eu não possa te ver/ Hoje o morro chora e a 

família chora mais/ Não quero violência eu vou correr atrás de paz”. O clipe foi produzido por P.drão Vídeo 

Clipes e teve como DJ, Nico do Morro. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=I35ED5djE0A> 

https://www.youtube.com/watch?v=I35ED5djE0A
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família Santana não chega ao seu fim, pois o filho de Luís Santana, Moacir Santana, assume a 

liderança do grupo262.  

No ano de 2015 e 2016, na Festa do Divino do bairro Matosinhos, tivemos a 

oportunidade de observar o Capitão Moacir com o seu Catupé. Infelizmente não produzimos 

nenhuma entrevista com o capitão, mas registramos a dança, o ritmo e as cantigas entoadas 

pelo falecido congadeiro. “Navio negreiro que trouxe o negro pra cá”, “Oi, cutuca em mim 

faz doer pra você vê”, são algumas das cantigas entoadas pelo Capitão Moacir em ritmo do 

Catupé e herdadas do conhecimento de seu pai Luís Santana, que demonstra o conhecimento 

do falecido capitão a respeito da memória da escravidão e da tradição religiosa congadeira de 

proteção e ataque espiritual263. 

 

Figura 33 - Capítão Moacir Santana á direita com o Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito do 

bairro São Dimas Festa do Divino do bairro Matosinhos em 2016 

 
Fotoframe do filme (En) Cantos do Congado 

 

 

No decorrer da década, a congadeira Dona Dora, atualmente participante do 

Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, inicia a sua participação no 

Catupé liderado neste momento por Moacir Santana. A congadeiradestaca a utilização das 

                                                             
262PASSARELLI, Ulisses. Benedito é nosso rei! São João del-Rei, 22julho 2014.Disponível em: 

<http://folclorevertentes.blogspot.com/2014/07/benedito-e-nosso-rei.html>. Acesso em: 15 fev. 2019. 
263Essas cantigas fizeram parte da narrativa a respeito da espiritualidade congadeira ligada a proteção ou ataque 

de feitiços, exibida no documentário (En) Cantos do Congado, lançado em 2018, mas que foi produzido na 

pesquisa de Iniciação Científica do autor e de Simone de Assis entre 2015 e 2016 
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roupas do grupo ser toda branca e menciona o fato de que o capitão Moacir Santana herdou do 

pai a responsabilidade do terno de Catupé e também o levantamento e retirada dos mastros da 

Festa do Rosário do bairro São Geraldo.  Em toda a década de 2000 e até o falecimento de 

Moacir Santana, em 2016, o capitão sempre participou das Festas do bairro São Geraldo, São 

Dimas e do Divino, no Matosinhos. 

A morte do ilustre capitão Luís Santana foi à última daqueles integrantes da primeira 

geração responsável por promover a festa desde a década de 1960. A partir da década de 2000 

novas lideranças assumem o protagonismo e as responsabilidades para a execução da festa do 

São Dimas.  A tradição cultural negra congadeira tem uma força significativa no São Dimas, 

tanto que no início da década de 2000, existiam quatro grupos de Congada no bairro: o Catupé 

de Moacir Santana, herdado do pai Luís Santana; o Catupé de Raimundo Camilo, herdado do 

pai Zé Camilo; o Moçambique bate-paus “Frutos do Rosário” da primeira capitua mulher de 

Congada na cidade, Márcia Aparecida Lopes; e o atual grupo de Moçambique e Catupé da 

capitua Maria Auxiliadora Mártir, na época liderado pelo capitão Zé Mineiro. Esse caso 

merece ser problematizado, pois é curioso que em um mesmo bairro existissem tantos grupos 

e lideranças negras com o intuito homenagearem os santos católicos e entidades espirituais. 

 

Simone de Assis: Então, quando foi que você decidiu fundar o seu Congado? 

Maria Auxiliadora: O Lutero, eu e o Lutero nós tocavamos com o Raimundo. Mas o Raimundo 

era uma pessoa muito difícil de lidar. 

Simone de Assis: O Raimundo era de qual grupo mesmo? 

Maria Auxiliadora: Ele faleceu, ele era filho do Zé Camilo. Ele morava na casa 106. Aí ele era 

uma pessoa um pouco difícil. Aí a gente resolveu, o Lutero foi e conversou, aí nos resolveu fazer 

um novo grupo. Começou na minha casa e ta até hoje, vai fazer 14 anos, em julho vai fazer 14 

anos264. 

 

 A narrativa apresentada está relacionada com a fundação do grupo Moçambique e 

Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, com a sua criação, no início da década de 

2000 o bairro começa a contar com quatro grupos de Congada. Novamente pode-se perceber 

que as divergências entre lideranças de um grupo específico acabaram produzindo uma nova 

formação cultural na comunidade. No caso, a partir da narrativa de Maria Auxiliadora, tanto 

ela quanto Lutero, o Zé Mineiro, não se entendiam com o capitão Raimundo Camilo e assim, 

resolveram criar o novo terno entre 2001 e 2002.  

                                                             
264MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Capitua do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e 

ex integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 

55’30 ’’. São João del-Rei, 16 de Maio de 2016. 
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Toicinho: Começou eu, Maria, Sidinho Lutero, Fungão, na época nós fizemos uma reunião no 

fundo da horta. Vamos fazer um grupo, tinha mais pessoas que agora não me lembro. Fizemos 

uma reunião e decidimos criar um grupo novo de Congado. 

Samuel: Porque que vocês decidiram criar um novo grupo? 

Toicinho: Por causa da Maria, por causa da mãe dela. Aí a gente fez, tinha dois e virou três. Agora 

acabou os dois e só ficou o nosso265. 

  

 A partir da narrativa de Toicinho, entendemos que a fundação do grupo teve como 

principais lideranças as figuras de Maria Auxiliadora, Zé Mineiro, Sidinho, e do próprio 

entrevistado. Outros participantes da reunião também influenciaram na criação do grupo, mas 

com menos destaque, como o Fungão, dono de um bar popularmente frequentado na década 

de 2010 por estudantes do Campus Dom Bosco, da UFSJ. Para Toicinho, a fundação do 

Moçambique e Catupé é devido a ancestralidade advinda de Maria Auxiliadora, pois ser filha 

de Maria da Glória seria algo que legitimava a criação de um novo grupo no bairro. No 

entanto, o congadeiro não menciona a participação do grupo feminino Moçambique Bate-paus 

Frutos do Rosário, possívelmente por conta do pouco tempo de duração do terno, tendo em 

vista que ele foi desativado em 2002, durando pouco menos de 4 anos266. Outra explicação 

para o esquecimento pode ser a característica diferenciada do grupo em relação aqueles mais 

tradicionais, devido ao interesse na inserção e práticada missa inculturada e por ser composto 

estritamente por mulheres.  

 

Zé Mineiro: Quando a banda estava de pé, eu falei, aqui não cabe dois capitão. Pensamentos 

contrários. Na hierarquia, quem tinha o direito de ficar com a bandeira e com a banda?Eu, ou o 

filho legítimo de Zé Camilo?Responde universitária, responde universitário? [olha para Mayara e 

posteriormente para Samuel]. 

Samuel: Pela a hierarquia seria o filho de Zé Camilo. 

Zé Mineiro: O filho dele, aí eu saí e criei o grupo da Maria. Sem briga, sem guerra. E aí 

montamos, não houve compreessão quando eu falei que iria criar um novo grupo. “Pra quê isso? 

Aqui nessa praça já tem dois”. Vamos criar mais um, porque a Maria não ia para o grupo do 

Raimundo, não tinha afinidades, não ia para o grupo do Luís Santana. Como festeira, herdeira da 

mãe dela. Vamos criar um grupo aqui e teve ano deu ser festeiro lá também. Vamos ensaiar o 

grupo e vamos criar um grupo. E tinha muito preconceito com mulheres [olha para a Mayara], hoje 

                                                             
265DE PAULA, José Donizete (Toicinho). Caxeiro de Guia e vice-presidente do Moçambique e Catupé Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de áudio, 

17’44’’. Itapecerica, 12 de Agosto de 2018. 
266Conferir cit. 194. 
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vocês estão, na praia ne? Chegou e vamo tocar. Ô Maria, vamos criar um grupo aqui misto e 

começamos a ensaiar e fazer estatuto, atas, o começo dessa prática, burocrática267. 

 

 Zé Mineiro menciona novamente o motivo da separação do grupo da família Camilo, 

as divergências de pensamentos e, como era Raimundo Camilo, o principal capitão do terno, o 

entrevistado achou melhor juntar a Maria e Sidinho, também insatisfeitos, e assim, criaramum 

novo coletivo no bairro. Apesar do primeiro comentário de Zé Mineiro ser de que não houve 

atritos na sua saída e na fundação do Moçambique e Catupé, posteriormente ele confessa que 

foi gerado um clima de tensão e de questionamentos, pois para alguns, não havia a 

necessidade de se ter mais uma banda de Congado na região, tendo em vista que já existiam 

dois grupos tradicionais. A partir da memória de Zé Mineiro, entendemos que a ancestralidade 

de Maria Auxiliadora, filha de uma Rainha Conga, é utilizada para justificar a legitimidade da 

criação do Moçambique e Catupé. O entrevistado destaca a insatisfação de Maria Auxiliadora 

em participar tanto do grupo de Raimundo Camilo e de Moacir Santana, e como ela não tinha 

a intenção de ser a Rainha Conga da festa, era necessário a fundação de um novo grupo para 

que a tradição familiar não se diluísse. 

Novamente a memória sobre o Moçambique Bate-paus Frutos do Rosário não é 

lembrada e é comum entre os entrevistados, apenas mencionarem três ternos de Congada do 

bairro nesse período. Apenas Maria Auxiliadora e Ulisses Passarelli foram aqueles que 

mencionaram a existência do Moçambique nas entrevistas, e isso, de certa forma, nos instiga a 

refletir sobre o papel da mulher e seus significados na cultura congadeira. Na entrevista 

analisada, a participação de Mayara, recente integrante do Moçambique e Catupé se faz 

presente e em várias perguntas dirigidas ao congadeiro, as respostas eram também 

direcionadas para a jovem congadeira. É comum que os congadeiros confundam a nova 

integrante como uma universitária, o que não é uma realidade, pois a congadeira natural de 

São Paulo, apesar de ser uma nova moradora do São Dimas, não estava matriculada em 

nenhuma universidade da cidade. Essa confusão pode ser devido ao grande número de 

estudantes na região, o que contribui para associação de jovens ao ambiente universitário. 

Devido a essa presença feminina na entrevista, a reflexão sobre a participação de 

mulheres no contexto do Congado do bairro foi formulada em algumas oportunidades por Zé 

Mineiro. Na visão do congadeiro, nas décadas anteriores as mulheres sofriam discriminações 

                                                             
267CASTORINO, Lutero. Ex-Capitão do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e ex 

integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’ 

48’’20’’’. São João del-Rei, 16 de Agosto de 2018. 
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e era difícil a participação do gênero nas bandas de Congada, essa informação é valiosa para 

pensarmos o quanto importante foi à participação de Maria Auxiliadora como percussionista 

do Catupé de Zé Camilo, desde a década de 1980.As atuações dacongadeira e da capitua do 

Moçambique Bate-paus Frutos do Rosário, Márcia Lopes, significaram a quebra da 

hegemonia masculina na atividade de dançadores e músicos, e na liderança de um terno, pelo 

menos na realidade do São Dimas. Atualmente, na visão de Zé Mineiro, a presença de 

mulheres em grupos de Congada do bairro não é mais questionada.  

A tradição do ritmo do Catupé no bairro iniciou-se no final da década de 1950, com a 

criação do Catupé de Luís Santana. Posteriormente, devido a divergências no grupo, é criado 

o Catupé de Zé Camilo, que após a sua morte, seu filho Raimundo Camilo fica como 

responsável. A existência do Moçambique bate-paus é uma exceção ao estilo hegemônico 

vivenciado no bairro, no entanto, devido a sua curta duração, o novo ritmo não causa 

modificações profundas na realidade musical e estética do bairro. Assim, com a criação no 

início da década de 2000 do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito, há novamente uma tentativa de incorporar ao bairro novos estilos de Congada, 

porém, essa não foi uma tarefa que se deu facilmente. Os motivos da tentativa de misturar os 

ritmos foi uma ideia desenvolvida principalmente por Zé Mineiro.  

 

Samuel:Porque o grupo é de Moçambique e Catupé? 

Zé Mineiro: Porque quando eu criei eu queria misturar os dois. Eu sabia que o bairro era Catupê. 

Eu queria introduzir o Moçambique. Porque na hora de puxar o rei e rainha, a hierarquia, os 

Candombe entregou a responsabilidade para o Moçambique, e nós chegávamos em uma festa, e 

tinha o Moçambique. É o Moçambique que puxa o pé da coroa. Ele é pé de coroa. Ou seja, na 

procissão, ou no cortejo, ele vai perto da coroa, perto de Nossa Senhora, é o último. Atrás vêm, ou 

a corte do rei e rainha, ou vem a Nossa Senhora se for procissão. E tem terno que quer ficar ali 

perto de Nossa Senhora, cadê a hierarquia? Cadê o respeito?Se tiver o Moçambique, deixa o 

Moçambique puxar. Deixa não, é ele! Tem capitão que não entende e aí vem as desavenças. E aí 

entra as demandas. Aí ele usa da espiritualidade, para jogar ponto. Porque a guerra ali é feia268. 

 

  O ritmo do Catupé é mais acelerado e as músicas expressam as religiosidades, mas 

também oportunidades para brincadeiras, críticas à escravidão, desafios e indiretas 

direcionada a outros grupos e capitães, ou a determinadas situações vivenciadas no contexto 

das execuções musicais. Um bom exemplo é a música de Catupé popularmente entoada por 

congadeiros do bairro: “É na rua de cima, é no fundo da horta, a polícia me prende, a rainha 

                                                             
268Ibidem. 
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me solta”, uma situação descontraída que faz uma brincadeira com policiais e defendem que a 

maior autoridade do local são as rainhas negras. Já o ritmo do Moçambique é mais lento, 

também podem abordar temas relacionados ao contexto e existir desafios, mas em sua maioria 

carregam um aspecto mais espiritualizado, ligado a religiosidade, a dor do sofrimento da 

escravidão, ou as homenagens às divindades espirituais. “No tempo da escravidão, ai, quando 

o senhor me batia, eu gritava por Nossa Senhora, quando a pancada doía, um dia o nego 

sonhou ioiô, sonhou com a Nossa Senhora, ela cheirava uma rosa, cheirava nego de Senzala”, 

essa música revela parte da característica moçambiqueira, de lamento a situação do cativeiro e 

de expressões espirituais. Logo, naturalmente se fez desafiador a junção dos estilos e a 

incorporação do novo ritmo ocorreu de maneira lenta.  

 A explicação de Zé Mineiro para a mistura dos dois estilos está relacionada com a 

questão da hierarquia existente nos grupos de Congada. Essa hierarquia é explicada através do 

mito de origem da aparição de Nossa Senhora do Rosário e a sua escolha para ajudar os 

negros cativos do período da escravidão pertencentes ao grupo do Candombe269. De acordo 

com a narrativa de Zé Mineiro, os Candombes passaram a responsabilidade de cultuar a 

Virgem do Rosário para osmoçambiqueiros, assim, há uma certa hierarquia de poder nas 

festas de Congadas relacionadas a este mito.Os grupos de Moçambique têm direitos 

específicos, como o privilégio de puxar no cortejo o estandarte de Nossa Senhora do Rosário 

ou de ficaram próximos aos Reis e Rainhas.  Dessa forma, pode-se interpretar que a inserção 

do ritmo do Moçambique foi uma estratégia utilizada pelo novo grupo para garantir 

protagonismo nas festividades. Mas nem todos os capitães aceitam essa hierarquia, como 

mencionou Zé Mineiro, e na Festa do Rosário do bairro São Dimas esta situação 

possivelmente gerou problemas e conflitos. Essas desavenças poderiam tanto ser resolvidas 

por meio de conversas e debates, ou, também pelas vias espirituais, através das demandas.  

 

Samuel: Porque vocês fundaram o novo grupo? 

Sidinho: Foi devido a essas divergências.  Porque eu sempre fui do Congado do meu avô, ai a 

Maria, a minha mãe, aí trabalhavam e tudo mais. Ai quando o Raimundo começou a fazer essas 

coisas, nós fomos e paramos. Aí juntamos com o Zé Mineiro, o Lutero e aí é outra história...O 

Lutero tocava acordeom com o Raimundo. Aí eles reuniram, eu nem estava presente, a Maria e o 

Lutero formaram o grupo, isso e aquilo, eu fiz parte. Mas eu sou da época que Congadeiro para 

sair no Congado, em um domingo igual esse, tinha que tomar três pingas para tirar o “mal olhado”.  

                                                             
269O mito da aparição de Nossa Senhora do Rosário para os negros cativos são analisados nas teses de doutorado 

de Lívia Monteiro “A Congada é do mundo e da raça negra”: Memórias da escravidão e da liberdade nas festas 

de Congadas e Moçambique de Piedade do Rio Grande- MG (1873-2015); e de Daniel Albergaria Silva “Festas 

de Guardas, Ternos e Nações: A Coroação de Reis Congos e a Devoção á Nossa Senhora do Rosário”. 
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Samuel: E como ficou a festa com o surgimento de novos grupos? 

Sidinho: Essa festa de Congada, significa o seguinte, é como se você seguisse um Cruzeiro e 

Atlético, para nós que somos mineiros. Ou para quem é carioca o Flamengo e Vasco, Coríntians e 

Palmeiras para os paulistas, sempre tem rivalidade. Fora do campo nós nos amamos, mas dentro 

do estádio nós nos odiamos. Quer dizer, fora da festa nós nos amamos, mas quando chega o 

período da festa nós nos odiamos270. 

 

 As desavenças entre as lideranças e grupos de Congadas no bairro São Dimas eram 

também resolvidas no plano espiritual. Logo, era necessário tomar providências para a 

proteção de feitiços, como as pingas para retirar “o mal olhado”, além de terços e guias que 

representavam a força do Rosário, entidades ou algum Orixá.  A partir da narrativa de 

Sidinho, notamos que a rivalidade no bairro entre os grupos era intensa, principalmente ou 

estritamente, nos momentos de festa. A comparação entre as rivalidades congadeiras e o 

futebol é didática, mas podemos inserir, por exemplo, nas rivalidades do esporte paulista a 

equipe do São Paulo ou do Santos e no contexto do futebol carioca, o Botafogo ou 

Fluminense. Essa inserção comparativa tem como objetivo apresentar que as rivalidades entre 

os grupos de Congado na década de 2000 não era exercidas apenas por dois grupos, pois entre 

o Catupé da família Santana, o Catupe da família Camilo e o Moçambique e Catupé existiam 

disputas entre as lideranças e congadeiros. Como o Moçambique Bate-paus Frutos do Rosário 

foi desativado no início da década, não incluímos o grupo nessa rivalidade.  

As divergências entre os grupos do bairro São Dimas é uma realidade existente desde 

1960, quando no fim dessa década, Zé Camilo e alguns ex-integrantes do Catupé de Luís 

Santana, formaram um novo Catupé na localidade conforme seus determinados gostos e 

padrões. No final da década de 1990, aconteceu o mesmo, dessa vez no próprio grupo dos 

Camilo quando a liderança era realizada por Raimundo Camilo. Maria Auxiliadora, seu irmão 

Sidinho e Zé Mineiro saíram do grupo dos Camilo para fundar em 2001 o terno Moçambique 

e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, por conta de diferenças de pensamento 

em relação à liderança de Raimundo Camilo. Novas divergências ocorreram dentro do grupo 

do Moçambique e Catupé e recentes capitães de Congada surgiram na cidade de São João del-

Rei e cidades vizinhas, através de um primeiro contato com a musicalidade e religiosidade 

congadeira do bairro São Dimas. 

                                                             
270SANTOS, Sidney Rafael dos (Sidinho); MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Integrantes do Moçambique e Catupé 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de 

vídeo, 1´50 ´´ 39´´´. São João del-Rei, 23 de Agosto de 2018. 
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 Podemos observar nos grupos de Congada do bairro São Dimas a existência de 

divergências em relação às lideranças dos grupos. No entanto, essas divergências não são 

destruidoras, ou seja, ao invés dos insatisfeitos desistirem de prosseguirem vivenciando a 

cultura congadeira, o que acontece é o oposto, novos grupos são criados através do 

desencontro de ideias e opiniões. Denomino essa característica ocorrida no bairro São Dimas, 

como divergências multiplicadoras, que representa a repetição ao longo do tempo da criação 

de novas lideranças políticas e de organizações culturais, a partir dos embates de ideias e de 

opiniões distintas existentes dentro uma mesma comunidade cultural. 

O conceito de divergências multiplicadoras deve ser compreendido a partir do 

entendimento deque as lideranças congadeiras, como Luís Santana, Zé Camilo, Maria da 

Glória, Dona Loíde, Márcia Lopes, Maria Auxiliadora, Raimundo Camilo, Zé Mineiro e 

Moacir Santana, exercem um papel dentro da sociedade de São João del-Rei, como 

intelectuais mediadores. Esses líderes são representantes de uma determinada cultura, estão 

inseridos em certos contextos políticos e, assim, realizam práticas culturais ou desenvolvem 

projetos, apresentando e até mesmo traduzindo determinada linguagem de seus 

conhecimentos para outros públicos. Conforme o trabalho Ângela de Castro Gomes e Patrícia 

Santos Hasen, esses sujeitos contribuíram para a “construção de identidades culturais de 

indivíduos e comunidades” e assim, devem ser reconhecidos como agentes transformadores e 

lideranças populares que estabeleceram ou estabelecem redes de contatos e de lugares na 

cultura da cidade e região271.  

O estudo desenvolvido por Ângela de Castro Gomes e Patrícia Santos Hasen 

compreende o papel dos intelectuais mediadores como articuladores da construção de 

identidades culturais em suas comunidades e dos indivíduos viventes em seu contexto. A 

identidade do Congado está relacionada com a memória da escravidão e da liberdade, ou seja, 

ao conhecimento dos antepassados negros que experenciaram o contexto do cativeiro. Esse 

conhecimento do passado serve tanto para vivenciar o presente e o futuro, pois essa específica 

memória é utilizada para legitimar a prática do Congado e também, ao mesmo tempo, 

significa a importância de garantir as transmissões para as novas gerações das identidades 

culturais edificadas ao longo do tempo. Logo, devemos compreender que divergências 

multiplicadorassão possíveis, devido à consciência histórica desses intelectuais mediadores. 

As divergências desse tipo não desarticulam os sujeitos e sim, promovem a multiplicação de 

                                                             
271GOMES, Ângela de Castro; HASEN, Patrícia Santos. Intelectuais, mediação cultural e projetos políticos: uma 

introdução para a delimitação do objeto estudo. In: Intelectuais mediadores: práticas culturais e ação política. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, p. 7-37, 2016. 
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suas culturas. Continuemos mais um pouco a falar sobre as divergências no contexto do 

Congado. 

 

Maria Auxiliadora: Você me perguntou [olha para Samuel], sobre as mandingas de Congado 

[olha para o lado, mexe os ombros]. Em 2005, aconteceu um fato comigo, eu machuquei o pé. A 

Maria Isabel foi testemunha do meu machucado. Eu tava numa cidade, eu não vou dizer o nome 

não [olhar direcionado para baixo]. Tocando, eu tava tocando tambor. Ai do nada, eu falei com 

ela...o meu pé ta melando. Aí to lá tocando, mexendoe mexendo e meu pé melando. Aí, nós 

sentamos assim na beirada, assim como elas estão sentadas, e tirei o meu tênis. Pergunta para ela, 

o que tinha no meu pé? 

Dona Belinha: Um caco de vidro. 

Maria Auxiliadora: E mais o que?Vermelho de que? 

Dona Belinha: Tava cheio de sangue. 

Maria Auxiliadora: Eu não vi o vidro entrar [olha para Simone]. Eu não vi. E desde isso aí, eu 

amputei um dedo. Eu perdi um dedo por esse vidro. Não aconteceu nada por baixo por onde eu fui 

ferida, e aconteceu tudo por cima do meu pé. Aí você me perguntou sobre as mandingas, existe 

sim. É capitão querendo engolir capitão, eu acho isso uma besteira, tudo tem que ter paz [mexe os 

ombros] nós estamos ali pelo amor de Rosário, não é para caçar briga um com o outro. 

Simone de Assis: Foi alguém que jogou o ponto? 

Maria Auxiliadora: O ponto eu não sei, eu sei que o vidro apareceu no meu pé. Não sei o motivo. 

Aconteceu. Mas isso é a inveja, que é muito. Você perguntou, por eu ser mulher, eu estar ai, 

entendeu?Muitos tentam me tombar, mas eu sou teimosa...eu insisto, eu persisto. Eu envergo, mas 

não quebro [sorri]272. 

 

 A memória de Maria Auxiliadora sobre a ferida sofrida remete ao período em que ela 

era a presidente do Moçambique e Catupé e nos cortejos do grupo tinha a função de ser uma 

segunda capitã, ajudando nas cantorias, nos ritmos entoados e resolvendo qualquer tipo de 

imprevisto que pudesse ocorrer. Esse fato ocorreu em outra cidade, próxima a São João del-

Rei e o interessante é perceber de que modo a congadeira interpreta o acontecimento. Maria 

Auxiliadora entende que o ferimento causado é devido às invejas, principalmente por ela ser 

uma mulher e estar naquele posto, como presidente de um grupo de Congada e uma das 

principais lideranças. Devido a presença feminina e negra da pesquisadora Simone de Assis, 

que anteriormente havia perguntado sobre o papel da mulher no Congado, o assunto pode ser 

explorado e a Congadeira sentiu-se a vontade para abordar a temática sobre esse prisma. As 

                                                             
272MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Capitua do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e 

ex integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 

55’30 ’’. São João del-Rei, 16 de Maio de 2016. 
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invejas ou desavenças no contexto do Congado são experenciadas também por meio das 

demandas ou feitiços espirituais, e assim, Maria Auxiliadora tem a convicção de que essa 

infelicidade foi causada por pontos musicais carregados de malícia e inveja. 

 No mesmo ano desse acontecimento, em 2005, Maria Auxiliadora foi à festeira, cargo 

que foi assumindo aos poucos após a morte de sua mãe Maria da Glória. A congadeira e seu 

irmão Sidinho mencionaram que naquele ano, a ferida no pé de Maria Auxiliadora serviu de 

inspiração para criação de pontos musicais. Os irmãos mencionam que todos os grupos de 

Congada visitantes, uma tradição da festa, passaram em frente da casa da família Mártir para 

agradecer ao festejo. A maior parte dos grupos entoou cânticos de homenagem a festeira, no 

entanto, alguns capitães de Congada preferiram fazer gracejos a respeito da amputação do 

dedo de Maria. Os irmãos comentam de maneira descontraída que escutaram pontos como 

“aiii eu fui humilhado, não sei o quê, quem quem, ô abelha miúda, olha o formigado quem 

quem” e “bananeira ta doendo deixa doer”. A festeira ficou furiosa com os pontos 

direcionados a ela e podendo andar apenas com um pé, ainda levantou-se e procurou os 

capitães para esclarecer os fatos, mas Sidinho e mais um familiar a impediram de prosseguir. 

Maria Auxiliadora acredita que a superação dessas infelizes experiências é devida 

principalmente a sua força de resistência.  

 No ano de 2005, nem todos os grupos que homenagearam a festeira Maria Auxiliadora 

eram de Congada. O grupo de Maracatu Mucambo, liderado por André Mendes, também 

prestigiou a liderança da festeira através de musicas e danças. Além do Maracatu Mucambo, 

também existia em São João del-Rei nesse período o Maracatu Àbafú. Esses grupos eram 

compostos por moradores da cidade e por estudantes da UFSJ. André Mendestinha sido 

estudante de psicologia da UFSJ e exercia o trabalho como músico na cidade, aos poucos foi 

se envolvendo com a cultura congadeira da região e produziu posteriormente um estudo 

etnomusicólogo sobre o Congado realizado no Distrito do Rio das Mortes, em São João del-

Rei. A dissertação de André Mendes é analisada nesse trabalho e foi produzida na Escola de 

Música da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)273.Na época do Mucambo, André 

Mendes  fazia a especialização em História de Minas , séculos XVIII e XIX, pesquisando a 

temática do congado no século XIX em São João del Rei. 

 

                                                             
273PEREIRA, André Luiz Mendes. Um estudo etnomusicólogo do congado de Nossa Senhora do Rosário do 

Distrito do Rio das Mortes, São João de Rei-MG. Dissertação (Mestrado em Música). Escola de Música da 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011. 
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Figura 34 - Grupo de Maracatu Mucambo liderado por André Mendes274Festa do Rosário São Dimas 2005 

 

Arquivo fotográfico da família Mártir(Fotoframe da fotografia) 
 

 A presença do grupo de Maracatu Mucambo representa uma aproximação entre os 

grupos culturais do São Dimas com os estudantes da UFSJ, assim como foi a manifestação de 

estudantes e moradores do São Dimas a respeito do problema das voçorocas no ano de 2004. 

Aos poucos essa relação vai aumentando e a figura de Maria Auxiliadora sempre representou 

a ponte de contato entre os alunos da universidade e a participação dos eventos culturais 

desenvolvidos pelas lideranças do bairro. A Congadeira também contava na década de 2010 

com a ajuda de Zé Mineiro para a organização da festa, assim, em alguns anos, algumas 

festividades congadeiras do bairro dispuseram da liderança dos dois festeiros.  

 

Ulisses Passarelli: O Lutero, o Lutero Castorino. O Zé Mineiro, o Lutero foi outro dessas 

lideranças, outro desses ícones. Como tiveram outros ta? Eu vou sempre esquecer de alguém, é 

ruim falar nome porque você cai na injustiça. O Lutero foi um guerreiro, aquilo ali. Ele 

participando do Congado do seu Zé Camilo durante muitos anos, ele sempre ajudou na festa, e 

depois ele entra na condição de festeiro, depois ele participa de uma criação de grupo no local, 

funda um grupo de Congado no local. Ele lutou por aquilo ali viu?Lutou com unhas e dentes. De 

todo jeito que você possa imaginar275. 

 

                                                             
274André Mendes também é participante do documentário (En) Cantos do Congado. Suas análises e 

problematizações acerca da cultura congadeira foram de fundamental importância para a construção narrativa do 

filme. 
275PASSARELLI, Ulisses. Congadeiro, folclorista e funcionário da Secretaria de Cultura e Turismo de São 

João del-Rei. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 59’32’’. São João del-Rei, 

13 de Julho de 2018. 
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 O Lutero, ou como é conhecido no mundo do congado como Zé Mineiro, segundo 

Ulisses Passarelli, foi um importante intelectual mediador das festas de Congada na região. Zé 

Mineiro iniciou seu aprendizado na cultura através do Catupé de Zé Camilo e como já foi 

mencionado, contribuiu para a criação do Moçambique e Catupé do bairro São Dimas. Em 

alguns anos da década de 2010, foi em conjunto com Maria Auxiliadora, um dos principais 

organizadores da Festa do Rosário na comunidade. Além de organizar as festas, o congadeiro 

foi fundamental para consolidar o grupo de Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário 

e São Benedito, através do papel de capitão e também por meio de iniciativas para convidar 

novos membros para o terno. As bandeiras do grupo, Dona Mercês e Dona Belinha, entraram 

no coletivo por meio de convites realizados pelo congadeiro e também foi o capitão que 

comprou os primeiros instrumentos de percussão da guarda de Congada. A parceria entre Zé 

Mineiro e Maria Auxiliadora proporcionou o crescimento da festa no bairro, estabelecendo 

festejos de grande relevância no bairro.  

 

Zé Mineiro: Mas ai fizemos a festa, teve 13 ou 14 bandas de Congadas, pelo que eu sei foi a 

primeira vez, três bandas de música, eu levei a banda do exército, 11º Batalhão de Infantaria de 

Montanha, a banda de prefeitura de música e a banda de Santa Cruz de Minas, que cobrou cachê, 

porque tava começando e fazendo sede. O Coronel me deu várias barracas para acolher os 

congadeiros, mês de chuva, outubro. E aí fizemos a festa, Luciano e Sidiney, Banda Brasil Show 

com o Tião do Fole, Os Mineiros, Os pagodeiros, Sabiá e Rouchinol, que eu paguei, trouxe de São 

Paulo, ficou numa pensão pouco ali para baixo, na sogra do irmão do Tião do Fole. Porque eu tava 

na rádio e fazia a divulgação musical desse povo276. 

 

 A aliança dos festeiros proporcionou um crescimento da participação de grupos de 

Congada e do público na festa. Segundo Zé Mineiro, mais de 12 grupos de congadas 

participaram do festejo, grupos musicais da prefeitura de Santa Cruz e do exército de São 

João del-Rei, além de bandas e duplas sertanejas da música popular mineira e paulista. As 

novas atrações proporcionadas pela organização contribuíram para o interesse do público e o 

ofício do congadeiro como radialista facilitou o contato com diferentes artistas. Essa 

organização ajudou para a valorização da festa na cidade, além de ser uma boa oportunidade 

para os moradores do bairro de terementretenimentos, o que somente foi possível através dos 

trabalhos desenvolvidos pela cultura congadeira.  

                                                             
276CASTORINO, Lutero. Ex-Capitão do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e ex 

integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’ 

48’’20’’’. São João del-Rei, 16 de Agosto de 2018. 
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 A organização das festas contava com as lideranças de Maria Auxiliadora e Zé 

Mineiro, no entanto, dispuseramdo auxílio de outros moradores da comunidade e da cidade. 

No caso da festividade mencionada por Zé Mineiro, foram disponibilizadas barracas para a 

proteção de chuvas e Tião do Fole também foi essencial para o andamento de todo trabalho. 

As festas de Congada não são feitas de modo solitário e a ajuda de moradores da cidade se faz 

essencial para o sucesso das festas. Há sempre também o risco de haver contratempos, como, 

por exemplo, a queda e destruição do Cruzeiro das Almas na festa daquele ano. Para 

solucionar o problema, Zé Mineiro contou com a ajuda de uma conhecida para a compra da 

madeira e de um carpinteiro da prefeitura, morador do São Dimas, que gratuitamente 

construiu o novo Cruzeiro das Almas. A festa foi então realizada com o importante elemento 

da cultura religiosa congadeira.  

 A Festa do Rosário da comunidade São Dimas foi analisa pelo antropólogo Daniel 

Albergaria Silva nos anos finais da década de 2000 e as suas relações com o grupo naquela 

época foram amplas. O antropólogo iniciou o mestrado em 2007 no Programa Pós-Graduação 

em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) sob a orientação do 

professor Otávio Molet. A proposta inicial do projeto era estudar o circuito de terapias 

religiosas em sua relação ao Congado, a partir da menção a Zé Mineiro feita por uma 

benzedeira sanjoanense. O primeiro contato entre o Moçambique Catupé e o pesquisador deu-

se em junho de 2007. Daniel entende que teve uma ótima recepção por parte do grupo, 

principalmente do então capitão Zé Mineiro e da presidente Maria Auxiliadora. As longas 

conversas iniciadas e o convite para o pesquisador acompanhar o coletivo em suas viagens 

para festas de outras cidades transformou a pesquisa, que naquele momento, direcionava sua 

atenção aos diversos rituais existentes congadeiros em seus diferentes espaços277. 

 

Figura 35 -Daniel Albergaria Silva Doutor em Ciências Sociais e Professor da Universidade Estadual de Minas 

Gerais (UEMG/Barbacena).278 

                                                             
277SILVA, Daniel Albergaria. Doutor em Ciências Sociais e Professor da Universidade Estadual de Minas Gerais 

(UEMG/Barbacena). Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 4’ 11’’47’’’. São 

João del-Rei, 22 de Agosto de 2018. 
278 A entrevista realizada com o antropólogo Daniel Albergaria foi produzida no Campus Dom Bosco da 

Universidade Federal de São João del-Rei. A sala na qual a filmagem aconteceu foi a do Laboratório de Imagem 

e Som (LIS)278, do curso de história, e a gravação, assim como a maioria das entrevistas, foi produzida com uma 

câmera Canon T5i, um gravador de voz digital Sony e um pequeno tripé para suporte da filmadora. A entrevista 

ocorreu sem nenhum tipo de problema, o silêncio e a tranquilidade existentes no laboratório contribuíram 

positivamente para a filmagem. O ambiente naturalmente iluminado favoreceu muito a qualidade da filmagem, 

pois, além da janela presente atrás de Daniel, havia outra janela próxima à câmera. A entrevista durou por volta 

de quatro horas, começando à tarde e terminando no início da noite. 
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Samuel Avelar Jr. 22/08/2018. São João del-Rei, Campus Dom Bosco UFSJ(Fotoframe). 

 

Na Festa de Nossa Senhora do Rosário, em Trindade, uma comunidade próxima a São 

João del-Rei, no mês de julho, foi quando o pesquisador iniciou suas primeiras observações 

definidas por ele como o primeiro “ciclo do Rosário”. Daniel foi de ônibus com o grupo e já 

no caminho começou a observar importantes elementos da cultura, como as cantorias 

específicas realizadas quando se passava sobre uma ponte ou na frente de uma pedreira. Na 

festa, voltou a atenção para a formação do grupo em procissão: duas filas paralelas com o 

capitão Zé Mineiro atrás da bandeira e Maria Auxiliadora atrás do cortejo, fechando a guarda. 

Naquela época, como é possível perceber na fotografia (figura 36), a roupa do grupo tinha a 

cor branca com franjas azuis na calça e na blusa e os dançantes usavam chapéu de palha.  

 

Figura 36 - Dona Belinha, Capitão Zé Mineiro e bandeireira desconhecida 
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Anos 2000 (Arquivo fotográfico de Dona Belinha). 

 

Daniel Silva: Apenas o Lutero que as vezes usava uma cor de camisa diferente. Para indicar a 

presença do capitão, ele as vezes levava sanfona, sempre com seu berrante nas costas e dois 

bastões de capitão. E a Maria Auxiliadora usava, o objeto que ela usa até hoje, que é a bengala 

dela. Naquele momento ela usava ela, seguia no grupo, atrás do grupo, fechando o grupo. 

Samuel: A Maria não tocava tambor? 

Daniel Silva: Não, ela não tocava não. Algumas vezes ela tocava tambor, em algumas ocasiões, 

mas no geral, quando o grupo estava percorrendo. Eu fiz a pergunta para ela, porque ela ia atrás do 

grupo. E ela me falou que ela era forte e que se houvesse alguma coisa de ruim para o grupo, ela 

conseguia segurar de onde ela estava. Ela conseguia tomar conta de todos do grupo, ela dizia que 

vinha fechando o cortejo279. 

 

 O relato de Daniel Silva apresenta uma dinâmica interessante existente no 

Moçambique e Catupé, a relação entre as lideranças do grupo e seus respectivos papéis. Zé 

Mineiro como capitão utilizava bastões de capitão, berrante e sanfona, esses 

elementosserviam para liderar o grupo e para puxar as cantigas. Ocongadeiro seguia dentro 

das duas filas paralelas e entoava as músicas de cada contexto ritualístico nas festas em que o 

grupo participava, sendo então essa a sua principal função no Moçambique e Catupé. Já Maria 

Auxiliadora, na maioria das apresentações, tinha a função de proteger espiritualmente a 

                                                             
279SILVA, Daniel Albergaria. Doutor em Ciências Sociais e Professor da Universidade Estadual de Minas Gerais 

(UEMG/Barbacena). Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 4’ 11’’47’’’. São 

João del-Rei, 22 de Agosto de 2018. 
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guarda de Congado, para tal, utilizava-se de uma bengala representando liderança e domínio 

religioso. Devido a sua força espiritual, a congadeira tomava conta do grupo e fechava o 

cortejo, geralmente se postando no final das filas paralelas. Talvez, por isso, ela possa ser 

também mais propensa a receber qualquer tipo de demanda lançada para o terno e isso 

justificaria a ferida sofrida em seu pé no ano de 2005. 

 As festas de Congada no final da década de 2000 foram analisadas pelo antropólogo e 

podemos perceber a presença dos três ternos do bairro na festa. Além deles, Daniel observou a 

participação de um terno de São Paulo, além de grupos de cidades próximas a São João del-

Rei e também da cidade, em suas visitas a Festa do Rosário do bairro São Dimas. 

 

Daniel Silva: Em 2007 havia três grupos, no bairro São Dimas. Nesse ano vieram os grupos, que 

ainda existem, de Santa Cruz de Minas, o grupo do Matosinhos. O próprio grupo do Caburû. Esses 

grupos estavam na festa de 2007, em 2008 também.  A grande maioria dos grupos de São João del-

Rei estava na festa do São Dimas. A festa do São Dimas ocorreu depois da festa do São Geraldo. 

Mas na festa do São Dimas teve também um grupo de São Paulo, que não lembro o nome, mas era 

de Marujos. Vai oscilando a possibilidade dos grupos virem na festa do São Dimas. As vezes os 

grupos se comprometem entre eles, a irem um na festa do outro. Em 2007 também tinha o grupo 

do Duíta, que era do Alto das Mercês e do Zé Carreiro, de Coronel Xavier Chaves280. 

 

 Daniel Silva comenta que existe uma variação nos grupos de Congada que visitam o 

festejo, e isso realmente é algo que pude observar nos anos em que acompanhei a festa, entre 

2017 e 2019. Em 2007, o grupo de Coronel Xavier Chaves visitou novamente o São Dimas, 

esse grupo participava da festa na década de 1960 e foi onde o capitão Luís Santana aprendeu 

a sua vivência no mundo congadeiro e catupezeiro. Nessa época mencionada por Daniel e 

ainda atualmente, o grupo era liderado por Zé Carreiro, e na década de 1960 e 1970, a 

principal liderança era exercida pelo capitão Carioca, o que demonstra a continuidade no 

relacionamento entre os grupos. A partir do relato de Daniel Silva, podemos perceber a 

existência de outros congados em São João del-Rei e região, como o Catupé São Sebastião do 

bairro Matosinhos, liderado pelo capitão Tadeu do Nascimento, o Catupé Nossa Senhora das 

Mercês, do Alto das Mercês, liderado pelo capitão Wilson da Silveira e por fim, o Catupé 

liderado pelo capitão Danilo de Assis, conhecido como São Miguel Arcanjo e São Jorge 

Guerreiro, da cidade de Santa Cruz de Minas. De acordo com o congadeiro Toicinho, os 

capitães Danilo de Assis e Tadeu Nascimento participaram do Moçambique e Catupé do 

bairro São Dimas. 

                                                             
280Ibidem.  
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Toicinho: O do Zé Camilo acabou primeiro. Porque ele morreu, depois o filho que tocava o grupo 

também morreu e acabou. Ai ficou o do Luis Santana, Moacir Santana o filho dele continuou e 

também morreu. Aí só ficou o nosso. E do nosso saiu cria, dois para o Porto, São Sebastião lá da 

Serra, o do Tadeu. Eles começaram junto com a gente. Eles saiam com o nosso grupo, saíam com 

a gente, eles foram aprendendo as manhas e depois montaram outros grupos, no bairro deles. O 

capitão Tadeu, o capitão Danilo, eles tocavam caixa e começaram tudo foi com a gente. Tinha o 

capitão Dárcio, da Serra. É tudo cria nossa. O Pedro, grupo de Santo Antônio. Tudo começou com 

a gente. Aí eles aprenderam com a gente e foram montar novos grupos. Beleza, e a gente ta ai, 

pouquinha gente mas ta aí. Dando trabalho para os outros281. 

 

 Nota-se, a partir do relato de Toicinho, que outros grupos, alguns ainda ativos e de 

grande prestígio na cidade, tiveram seu aprendizado no Moçambique e Catupé Nossa Senhora 

do Rosário e São Benedito. Os congadeiros, insatisfeitos com algo no terno ou tendo o ímpeto 

de liderar uma guarda de Congado, começaram a liderar novos ternosem seus bairros e 

cidades. Essa informação corrobora com o conceito de divergências multiplicadoras, pois a 

insatisfação de congadeiros não significou a eliminação de participar de festas, ao contrário, 

após iniciarem ou aprimorarem seus conhecimentosna cultura congadeira no São Dimas, essas 

lideranças tiveram forças e articulações para criarem novas guardas. Percebe-se, no contexto 

congadeiro do bairro, o caráter formativo de aprendizado a “cultura do Congado”. Toicinho 

não sente abatido com a perda de membros do Moçambique e Catupé, que em alguns anos, 

principalmente no início da década de 2010, teve dificuldades em relação ao número de 

participantes. No entanto, o congadeiro acredita que o grupo ainda tem representatividade e 

isso é latente, quando observamos o aumento cada vez maior do número de membros do terno 

do São Dimas. 

 A memória apresentada por Toicinho também indica um acontecimento que marca a 

Festa do Rosário no São Dimas na década de 2000.  Em 2009, o capitão do Catupé da família 

Camilo, Raimundo Camilo, tem a sua saúde debilitada e logo falece. Com o falecimento de 

Raimundo, o tradicional terno dos Camilo, existente desde a década de 1960, teve o seu fim, 

pois, não houve uma nova liderança que assumisse as responsabilidades do grupo. O velório 

do capitão, assim como o da Rainha Conga Maria da Glória, do capitão Luís Santana e de seu 

pai, o capitão Zé Camilo, foi na Capela de Nossa Senhora do Rosário. Outra mudança 

                                                             
281DE PAULA, José Donizete (Toicinho). Caxeiro de Guia e vice-presidente do Moçambique e Catupé Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de áudio, 

17’44’’. Itapecerica, 12 de Agosto de 2018. 
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ocorrida no contexto congadeiro do bairro nesse período foi à saída de Dona Belinha como 

bandereira do Moçambique e Catupé e a entrada de Dona Mercês no cargo.  

 

Dona Mercês: Mas depois o Lutero sumiu, ele saiu, arrumou um negócio lá, eu não sei o que ele 

arrumou. Ele saiu e eu fiquei lá com a Belinha, junto da Belinha. Ai depois, teve esse problema 

com a Belinha lá né? Olha lá os “homi”, não tem nada não, não esquenta a cabeça não. 

Aconteceram essas coisas com a Belinha, ela adoeceu, e ela passou a bandeira para mim. [Olha 

para a viatura] Não tem problema não [acena para os policiais]. 

Policiais: Oi vó!! 

Dona Mercês: Ô meu filho [acena], Deus te abençoe [olha para a câmera e sorri]. Eu sou querida 

bobo[sorri]. Mas a Dona Belinha disse que iria passar a bandeira para a Mercês. E eu aceitei. Eu 

fiquei muito satisfeita. As vezes alguém de casa fica preocupado, mas eu digo, “deixa eu com a 

minha bandeira”. Eu fico feliz, ninguém meche comigo no caminho, fico com Deus e Nossa 

Senhora282. 

 

O relato de Dona Belinha sobre os fatos ocorridos no final da década é marcado pela 

presença de uma viatura no local de filmagem. Os policiais conhecem a Congadeira e até 

chamam por vó, Dona Belinha avisa anteriormente que não era para preocupar com a 

presença das autoridades, e aparentemente está ambientada com esse contexto. Dona Mercês 

sente-se feliz com o reconhecimento e carinho dos policiais no local. No final da década, a 

narrativa de Dona Mercês aponta para novas situações que também marcam as dinâmicas da 

festa, no caso, a saída do capitão Zé Mineiro do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do 

Rosário e São Benedito, também ocorrida em 2009 e a alteração da bandereira do grupo. 

Dona Belinha não tinha mais condições de carregar a bandeira, devido a problemas de saúde. 

Assim, a antiga bandeireira entrega o cargo para sua amiga, Dona Mercês. Atualmente, Dona 

Belinha continua participando das festas do São Dimas, ela recebe todos os grupos visitantes, 

e também, viaja com o terno para diferentes cidades, quando há possibilidade, carrega a 

bandeira do Moçambique e Catupé e dos santos nela representados, em conjunto com a amiga 

Dona Mercês. 

A saída do capitão Zé Mineiro do grupo deveu-se à discordância entre ele e alguns 

membros em relação às práticas ritualísticas do Congado. Na opinião do congadeiro, a saída 

ocorreu de maneira amigável e não criou inimizades ou rivalidades com o grupo por ele 

                                                             
282LIMA, Mercês Maria de Oliveira.Bandeireira do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’03’’27’’’. São João del-Rei, 

27 de Julho de 2018. 
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liderado no decorrer de quase toda a década de 2000. Maria Auxiliadora, a partir daquele 

momento, tornou-se a segunda mulher capitua existente em São João del-Rei, a primeira foi 

Márcia Lopes do grupo Frutos do Rosário, também do bairro São Dimas. No entanto, o grupo 

de Márcia já não existia mais e até o momento atual Maria Auxiliadora segue como a única 

liderança congadeira mulher da cidade e da região das Vertentes. A existência de uma 

liderança feminina, a princípio, não modifica de maneira drástica o prosseguimento do grupo, 

no entanto, é possível observar, ao longo do tempo, cada vez mais o protagonismo de 

mulheres no grupo Moçambique e Catupé. 

O ano de 2009 marca uma mudança na relação entre o antropólogo Daniel Silva e os 

membros do grupo de Congada. A partir desse ano o pesquisador é convidado para tocar 

percussão no Moçambique Catupé, e isso gerou novas percepções para a sua pesquisa como o 

aprendizado sobre a importância dos antepassados e a religiosidade de matriz africana, 

aspectos percebidos apenas após adentrar no grupo, como a devoção ao Preto Velhos e as 

homenagensàs lideranças ancestrais. Outro aprendizado importante diz respeito à percepção 

dos ritmos, que foram aprendidos somente a partir do momento que ele executava e 

vivenciava a musicalidade. 

 A participação de Daniel Silva no grupo de Congada prossegue, de certa forma, até os 

dias atuais. O pesquisador está sempre contribuindo para o grupo, seja em reuniões, ou na 

elaboração e escrita dos projetos para captação de recursos e verbas. Os Congadeiros do grupo 

consideram que o antropólogo é um Congadeiro e ele se pergunta sempre se mecere essa 

atribuição. Conta que as vezes não seconsidera um Congadeiro, pois falha em alguns 

compromissos do Rosário. Daniel Silva brinca dizendo que seus alunos comentam que ele 

“não dava uma aula de antropologia sem mencionar o Congado”. O professor admite que 

pensa a antropologia a partir do Congado. Na festa do Rosário do São Dimas de 2017, Daniel 

permitiu a si mesmo estar ali imerso no grupo, tocando novamente com o Moçambique 

Catupé. 



173 
 

Figura 37 - Daniel Albergaria Silva de branco participando do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do 

Rosário e São Benedito 

 
Festa do Rosário São Dimas 2017 (Fotoframe) / Samuel Avelar Jr. 

 

Daniel Silva: Em 2008, teve um evento interessante e curioso, que foi o encontro com o terno 

Moçambique Kigongo, de Ijaci, que é uma cidade mais ao Sul de Minas, depois do Rio Grande. 

Esse grupo, esteve em contato, na Festa do Divino, no Matosinhos e em 2009, ele estava presente 

na festa do São Dimas. E desde então, a Maria, não tendo o Lutero como capitão se aproximou 

bastante desse grupo, com amizade, de trocar presenças em festas. Então o grupo de Ijaci veio e o 

da Maria sempre passou a ir também na festa de Ijaci, com isso conheceu outros grupos, como o 

Moçambique de Macaiás e como outros grupos também283. 

 

Daniel Albergaria Silva pôde observar e conhecer inúmeros grupos de Congada 

visitantes da Festa do Rosário do Bairro São Dimas, como também outros ternos conhecidos 

nas viagens em que acompanhou o grupo. Após a saída do capitão Zé Mineiro do grupo 

Moçambique e Catupé, houve a construção de uma sólida aliança que permanece até os dias 

de hoje: a aproximação com o Terno Kicongo de Ijaci, cidade próxima ao município mineiro 

de Lavras. O primeiro encontro entre os grupos foi em 2007 na Festa do Divino do bairro 

Matosinhos. O grupo Kincongo participa da festa do São Dimas desde o ano de 2009, por sua 

vez, o Moçambique e Catupé todo ano visita a festa em Ijaci, na Pedra Negra, a partir dessa 

                                                             
283SILVA, Daniel Albergaria. Doutor em Ciências Sociais e Professor da Universidade Estadual de Minas Gerais 

(UEMG/Barbacena). Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 4’ 11’’47’’’. São 

João del-Rei, 22 de Agosto de 2018. 
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mesma data. O Terno Kincongo é sempre esperado na Festa do Rosário do bairro São Dimas, 

e, desde a sua primeira visita, sempre marcou presença. 

 

Figura 38 - Capitua Maria Auxiliadora festeja com o Terno KicongoIjaci-MG. 

 

Festa do Rosário São Dimas 2017 (Fotoframe) /Samuel Avelar Jr. 
 

 A Festa do Rosário na década de 2000 é iniciada com quatro grupos de Congada, um 

inclusive contendo a liderança feminina de Márcia Lopes e um novo capitão no Catupé dos 

Santana, Moacir Santana. Assim, os grupos do bairro eram o Catupé da família Santana, o 

Catupé da família Camilo, o Moçambique Bate-Paus Frutos do Rosário e o Moçambique e 

Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. No entanto, no decorrer da década, o grupo 

feminino de Moçambique Bate-Paus logo é desativado, de modo que as competições e atritos 

entre os grupos fossem estabelecidos apenas pelos outros grupos. No final do decênio há 

outras duas radicais mudanças nos ternos do São Dimas, a desativação do tradicional Catupé 

da família Camilo, devido a morte de Raimundo Camilo e a mudança na liderança do 

Moçambique e Catupé, a partir da saída de Zé Mineiro e inserção de uma nova liderança 

feminina no bairro, Maria Auxiliadora.  

 O Moçambique e Catupé surgiu em 2001, através de uma divergência entre as 

lideranças do Catupé de Raimundo Camilo, e assim, Zé Mineiro, Maria Auxiliadora e Sidinho 

retiram-se do grupo para formar o novo terno. O próprio surgimento do Catupé da família 

Camilo também se deve a conflitos vivenciados no Catupé da família Santana. Essa 
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característica ocorrida no bairro foi pensada a partir do conceito de divergências 

multiplicadoras, significa que mesmo havendo conflitos de idéias e perdas de membros de 

algum grupo, essas divergências acabam criando novos coletivos culturais. Essa é uma 

constante que não se limita no bairro São Dimas, visto que na década de 2000 alguns 

congadeiros saíram do Moçambique e Catupé e se tornaram capitães de Congado em outros 

bairro e cidades, como Tadeu Nascimento no bairro Matosinhos e Danilo de Assis na cidade 

de Santa Cruz de Minas.   

 A década de 2000 é marcada por um período em que o Brasil atravessava um bom 

momento na economia e com estabilidade política democrática. Os investimentos do governo 

na educação superior e na distribuição de renda significaram uma maior aproximação entre os 

estudantes da UFSJ com os moradores do bairro São Dimas e também, pode ser uma das 

explicações, do sucesso de produção da grande Festa do Rosário na década, que contou com a 

presença de inúmeras guardas de congadas visitantes e de bandas de show populares. Esse 

evento foi de fundamental importância para a Festa do Rosário no São Dimas, para cativar 

novos públicos e possibilitar o crescimento do orgulho em relação à continuidade da 

festividade ao longo dos anos. 

 

2.6. A Festa do Rosário na década de 2010: Lideranças femininas  

 

Os acontecimentos políticos ocorridos no Brasil na década de 2010 foram inúmeros. A 

mídia em geral tem uma um papel de destaque nesse período, principalmente a internet, que 

em muitas oportunidades se tornou o ambiente do despertar de reivindicações e a ferramenta 

para a organização e desorganização de ideias. Nessa década houve um bombardeamento de 

informações diárias a respeito de escândalos de corrupção, violência, intrigas polít icas, 

mudanças na presidência, prisões de políticos e grandes empresários, manifestações e eventos 

mega esportivos.  

 A década de 2010 foi iniciada com um acontecimento histórico, no ano de 2010 foi 

eleita a primeira mulher presidenta do país, Dilma Rousseff (PT) venceu as eleições com 

56,05% dos votos contra 43,95% de seu oponente José Serra (PSDB)284. A vitória de Dilma 

representou além da continuação do governo PT no poder, a aliança com o partido PMDB, 

representado pelo vice-presidente Michel Temer, que durante o anode 2016 adotou posições 

                                                             
284UNIVERSO ONLINE UOL. Eleições 2010. Apurações segundo turno, c2010. Disponível 

em:<http://eleicoes.folha.uol.com.br/2010/2turno/apuracao-presidente.shtml>. Acesso em; 03 de abril de 2019. 

http://eleicoes.folha.uol.com.br/2010/2turno/apuracao-presidente.shtml
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contrárias ao governo do PT e após o impeachment da presidenta, assumiria a presidência da 

república nos anos de 2016 até o final de 2018.  

Durante os últimos anos, são defendidas diferentes interpretações sobre os fatos 

políticos, dividindo a população entre a legitimidade do impeachment ou, sobre o caráter 

golpista da decisão do parlamento. A polarização política mencionada anteriormente é 

ampliada, e após a prisão do ex-presidente Lula, poucos meses antes das eleições de 2018, é 

radicalizada. A população novamente se vê diante da decisão de interpretar se foi legitima a 

prisão de Lula promovida pela Operação Lava Jato e orquestrada por Sérgio Moro, atual 

ministro da Justiça do governo de Jair Messias Bolsonaro, ou, se a ação contra o ex-presidente 

foi uma perseguição política, devido as escassez de provas para a condenação de Lula. Ainda 

são necessários estudos e investigações sobre os acontecimentos recentes, mas é fato que as 

decisões do executivo, legislativo e judiciário, estiveram ancoradas na defesa de ideologia ou 

de interesses políticos285.  

Os escândalos de corrupção, o impeachment de Dilma, a prisão de Lula, o assassinato 

da deputada Marielle Franco por milícias do Rio de Janeiro, a tentativa de assassinato sofrida 

por Bolsonaro, foram os principais acontecimentos que intensificaram em demasia a 

polarização política existente no país.  A figura de Jair Bolsonaro também contribui para tal 

crescimento, devido principalmente às suas declarações no passado com tonalidades racistas, 

machistas e homofóbicas, o candidato vencedor das eleições daquele ano, representava os 

interesses dos setores mais conservadores e moralistas da sociedade brasileira. O resultado 

final foi a vitória no segundo turno de Jair Bolsonaro (PSL) com 55,13% dos votos, contra 

44,87% de Fernando Haddad (PT), as abstenções foram de 21,30%, sendo o maior percentual 

desde 1998286. 

A Constituição da República Federativa em seu Artigo 2016-A institui que o Sistema 

Nacional de Cultura, de modo descentralizado e participativo entre os organismos da 

                                                             
285 O atual ministro da Justiça Sérgio Moro é um bom exemplo, pois enquanto era juiz dos processos 

encaminhados pelos procuradores da Lava Jato, criminalizava o uso de caixa dois promovidos por partidos 
políticos e grandes empresas. Após abdicar da carreira judiciária e aceitar o cargo de ministro do governo 

Bolsonaro, Sergio Moro estabelece em seu pacote anticrime de 2019, que o caixa dois não tem a mesma 

gravidade que “corrupção, crimes organizados e crime violento”, demonstrando assim, uma mudança de postura 

em relação ao que deve ser considerado como ato criminoso em um novo contexto político.Conferir em: 

ERNESTO, Marcelo. Moro diz que caixa 2 ‘não é corrupção’ e muda entendimento de quando era juiz da Lava-

Jato. Estado de Minas, 19, fevereiro de 2019. Política. Disponível em: 

<http://em.com.br/app/noticia/politica/2019/02/19/interna_politica,1031914/moro-diz-que-caixa-2-nao-e-
corrupcao-e-muda-entendimento-de-quando-e.shtml>. Acesso em: 07 de novembro de 2019.  
286GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. Eleições 2018. Apurações segundo turno, c2018. 

Disponível em:<https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/apuracao/presidente.ghtml>. Acesso em; 03 de abril 

de 2019. 

http://em.com.br/app/noticia/politica/2019/02/19/interna_politica,1031914/moro-diz-que-caixa-2-nao-e-corrupcao-e-muda-entendimento-de-quando-e.shtml
http://em.com.br/app/noticia/politica/2019/02/19/interna_politica,1031914/moro-diz-que-caixa-2-nao-e-corrupcao-e-muda-entendimento-de-quando-e.shtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/apuracao/presidente.ghtml
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Federação e da sociedade, tem o dever de desenvolver “políticas públicas de cultura, 

democráticas e permanentes”, tendo com o principal objetivo “promover o desenvolvimento 

humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais”287. A obrigatoriedade 

do SNC foi desenvolvida a partir da Emenda Constitucional nº71 de 2012, promulgada nos 

primeiros anos do governo da presidenta Dilma Rousseff”288. De acordo com Paula da Silva e 

Sérgio de Mello, o funcionamento da SNC estabelece a garantia dos direitos sociais, políticas 

e financeiras no âmbito da política cultural, agora assegurado de forma “jurídica descrita em 

lei”. Segundo os autores, o desenvolvimento do Plano Nacional de Cultura (PNC), atualizado 

em 2014 e que tem sua destituição ao fim do governo de Michel Temer, era um instrumento 

de planejamento que tinha como meta “as garantias necessárias para assegurar os direitos 

culturais” ao longo prazo289. 

O combate aos projetos culturais desenvolvidos pelos governos de Lula e Dilma foram 

um dos principais elementos presentes na campanha de Bolsonaro, apresentado 

principalmente a partir de crítica alegadas a respeito de regalias fornecidas pelos governos a 

determinados setores artísticos e no desenvolvimento da promoção de uma cultura baseada na 

diversidade. O atual governo de Jair Bolsonaro efetivou, de fato, a extinção do Ministério da 

Cultura, transformando-o em uma Secretaria Especial da Cultura inserida no Ministério da 

Cidadania que agrega além da Secretaria da Cultura, as pastas do Esporte e do 

Desenvolvimento Social. 

No final de abril de 2019, o governo Bolsonaro em conjunto com o Ministério da 

Cidadania e com a Secretaria Especial de Cultura, promoveu projetos de mudanças em 

relação à Lei Rouanet, uma parceria público-privada que desde a década de 1990, é um dos 

principais modelos de recursos para execução de projetos culturais no Brasil. Em estudo 

produzido pela Fundação Getúlio Vargas em 2018 é revelado que a Lei Rouanet produziu em 

27 anos, 53.368 projetos e injetou na economia brasileira, se considerada a inflação, R$ 31, 2 

bilhões, produzindo dividendos para o país que retornaram a sociedade290.  

                                                             
287BRASIL. Artigo. 216-A, de 29 de novembro de 2012. Disponível em: 

<https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_14.12.2017/art_216-A_.asp>. Acessado em 12 

abr. 2019.  
288DA SILVA, Paula Gonçalves; de Mello, Sérgio Carvalho Benício. Ministério da Cultura ou Ministério da 

Educação: qual o papel do Estado na cultura?Pol. Cult. Rev., Salvador, v. 9, n. 1, p. 57-73, jan./jun. 2016. 
289Ibidem. 
290GOVERNO FEDERAL BRASILEIRO.Projetos da Rouanet injetaram R$ 49,78 bilhões na economia em 

27 anos. Ministério da Cidadania. Secretaria Especial da Cultura, 2019. Disponível 

em:<http://cultura.gov.br/projetos-da-rouanet-injetaram-r-49-78-bilhoes-na-economia-em-27-anos/>. Acesso 

em: 23 abr. 2019. 

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_14.12.2017/art_216-A_.asp
http://cultura.gov.br/projetos-da-rouanet-injetaram-r-49-78-bilhoes-na-economia-em-27-anos/
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Os investimentos nas políticas culturais devem com toda certeza ir além das lógicas 

regulamentadoras do mercado. Os grupos representantes da cultura brasileira devem ser 

contemplados de modo que seus principais líderes possam ter meios para adquirir 

investimentos financeiros advindos do governo. Para tal, são necessárias também 

investimentos educacionais e sociais dos membros pertencentes a esses grupos, além da 

continuação de projetos que privilegiam os mais diferentes coletivos sociais e culturas no 

Brasil. No entanto, as leis de incentivos financeiros privados geram também um número 

significativo de empregos e rendas para o país, além de promover a cultura e conhecimento da 

história do Brasil. Logo, é necessária a correção dos erros relativos à má utilização dessa lei, e 

não a sua limitaçãoou extinção. As utilizações da Lei Rouanet, de forma ética, justa e 

democrática, somada aos investimentos sociais e educacionais amplos na sociedade brasileira, 

são um bom caminho, para que a cultura seja um instrumento de produção de empregos, 

rendas, educação, lazer e respeito entre os mais diversos grupos e classes. 

A internet atualmente faz parte do cotidiano de grande parte da sociedade mundial e o 

Brasil não é um caso a parte em relação a esse fenômeno, pois segundo o Ibope, 60% da 

população brasileira têm acessado a internet constantemente em seu dia a dia. Em pesquisas 

recentes, nota-se que a classe alta tem privilégios em relação ao acesso virtual, pois cerca de 

92% desse grupo utiliza a internet. Porém, devido ao desenvolvimento de novas ferramentas, 

como celulares e tablets, a classe média e baixa vem crescendo no acesso da internet.O acesso 

a internet vem passando “por uma acelerada democratização no Brasil”, devido a uma maior 

acessibilidade dos aparelhos móveis e pela existência de preços mais baixos nos planos de 

acesso. No Brasil, o grupo de jovens de 18 a 34 anos são os que mais utilizam a web, cerca de 

36,9% dos internautas291. 

 As mídias sociais e os sites de notícia e informação são as plataformas virtuais mais 

utilizadas pelos brasileiros. Em comparação com o restante do mundo, segundo os dados 

fornecidos pela Interactive Advertising Bureau e a empresa Facebook, o Brasil está em 

segundo lugar no consumo de internet e no uso ativo na rede social do Facebook, atrás apenas 

dos Estados Unidos.  Na comparação entre Brasil e Estados Unidos em relação ao número de 

brasileiros que utilizam o Facebook, em 2013 houve um crescimento de 79,08% dos 

brasileiros na interação da plataforma social em contraste com apenas 3% de aumento nos 

EUA. É possível compreender que a internet setornou um meio de “comunicação e 

                                                             
291PIESCO, Juliana. Impacto da internet sobre os hábitos culturais da população jovem em São Paulo. Centro de 

Pesquisa e Formação. Nº1. 2015.p.CENTRO DE PESQUISA E FORMAÇÃO / Nº 1, nov / 2015. p.101-102. 
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informação” de significativa influência na atualidade e em relação aos jovens brasileiros, cuja 

importância para esse grupo chega a superar o uso da televisão292.  

O fenômeno da internet também alterou as dinâmicas sociais e culturais do grupos de 

Congada e o Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito do bairro São 

Dimas  não foi uma exceção a esse processo vivenciado no Brasil e no mundo. O coletivo 

possui um grupo ativo na plataforma no Whatsapp na qual são marcadas reuniões, encontros, 

viagens ou trocas de vídeos, mensagens e imagens. O grupo também possui uma página 

oficial no Facebook, intitula Congada da Maria, com mais de 1000 amigos e inúmeras fotos e 

vídeos disponibilizado pelo grupo, além disso, a página é utilizada para troca de informações 

e contatos entre os diferentes ternos de Congada. Pela plataforma o Moçambique e Catupé 

recebe convites de festas e também convida outros grupos para a Festa do Rosário na 

comunidade.  É notório que cada vez mais, o grupo utiliza as ferramentas da internet para a 

propagação de sua cultura, de modo que se tornou uma prática constante do terno a 

preocupação com o registro de fotos e vídeos que servem tanto para divulgações em suas 

redes sociais, como também para arquivo de suas festas e comemorações. 

As crises, econômica e política, vivenciada no país no período analisado 

aparentemente não prejudicaram a continuidade e a boa qualidade da Festa do Rosário do 

bairro São Dimas. As lutas sociais de setores minoritários, como a feminista e a negra, em 

conjunto com o maior acesso da internet pela sociedade brasileira, proporcionaram no bairro 

São Dimas uma maior participação de mulheres na Congada e a produção de festas com 

inúmeros grupos de Congadas visitantes. É válido mencionar que os bons tempos econômicos 

da década passada, principalmente para os setores mais pobres da sociedade brasileira, 

também influenciaram no prosseguimento da execução de boas festas e na possibilidade de 

grupos de outras cidades pudessem visitar a festa no bairro.    

A Festa do Rosário na década de 2010 tem como principal característica uma maior 

participação das mulheres nos grupos de Congada e nas decisões organizativas do coletivo e 

da festa. Esse fato deve principalmente, aos fatos mencionados logo acima, e ao papel 

exercido pela por Maria Auxiliadora Mártir, festeira e capitua do Moçambique e Catupé 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. A participação de mulheres vai aumentando no 

decorrer da década, assim também como a maior aproximação entre os estudantes da UFSJ e 

o grupo de Moçambique e Catupé.  

                                                             
292Ibidem p. 102-103 
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A década de 2010 é novamente marcada pela morte de dois Congadeiros de 

fundamental importância para a Festa de Rosário do bairro, o esposo de Maria Auxiliadora, o 

pandereiro Mauro e o Moacir Santana, capitão do Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito. Mauro faleceu no ano de 2014 e o seu pandeiro, com fitas pretas dependuradas e de 

cores branco e bordô, foi apresentado na entrevista de Maria Auxiliadora produzida no ano de 

2016, na figura de número 2. Maria Auxiliadora também perdeu neste mesmo ano seu irmão 

Antônio Mártir, uma das principais lideranças da Associação dos Moradores do São Dimas 

desativada no final da década de 1990. O capitão Moacir Santana, filho do capitão Luís 

Santana, faleceu em 2016 e atualmente o Catupé está desativado parcialmente, pois participou 

nos anos de 2017, 2018, 2019 apenas da Festa do Rosário do bairro São Dimas, tendo como 

capitão o filho de Moacir Santana, Sidney Santana, acompanhado de familiares e amigos.  

As apresentações do terno na Festa do Rosário do São Dimas são marcadas por 

intensas emoções e homenagens aos capitães Luís Santana e Moacir Santana. Nos dias de 

Festa do Rosário no bairro São Dimas o grupo prossegue participando e pode ser, 

eventualmente, que o tradicional Catupé seja totalmente reativado. A história do Congado no 

bairro é um exemplo de tal possibilidade, visto que o Catupé do capitão Zé Camilo, ficou 

desativado entre 1994 e 1998. Raimundo Camilo em conjunto com outros congadeiros da 

cidade reativou o terno e assim, contribuíram para a promoçãoda cultura congadeira na região 

até o ano de 2009. No entanto, é valido mencionar, que alguns integrantes do Catupé dos 

Santana estão migrando para o grupo do Moçambique e Catupé, é o caso, por exemplo, de 

Languinho, filho de Luís Santana. Mas quando o grupo participa da festa do São Dimas, parte 

desses migrantes volta a auxiliar o Catupé da família Santana.   

 

Figura 39 - Capitão Sidney Santana de chapéu branco e Languinho Santana de chapéu azul (Irmão de 

Moacir Santana) no Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 
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Samuel Avelar Jr.Festa do Rosário do São Dimas 2017/ Capela de Nossa Senhora do Rosário (Fotoframe) 

 

Figura 40 - Capitão Sidney Santana com o Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito/ Á esquerda 

Edmílson um dos principais organizadores da Festa/ Á direita Congadeiro Cidinho do Moçambique e 

Catupe 

 
 Samuel Avelar Jr. Festa do Rosário do São Dimas 2018 (Fotoframe) 

 

 O Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, após a mudança 

na liderança, passa a ser denominado e conhecido também por Congado da Maria. Com a 

nova líder do grupo, um novo ciclo do Rosário é construído, com visitas a diversas festas em 

diferentes cidades. No começo de todo ano, Maria Auxiliadora organiza uma viagem para 
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Aparecida do Norte, em São Paulo, a líder fecha um ônibus de grande porte para que os 

congadeiros e moradores do bairro possam também participar do festejo. Outras visitas 

realizadas constantemente são para o distrito do Caburu e em Ijaci, cidade do terno Kicongo 

de Pedra Negra. Nos anos de 2018 e 2019, o grupo foi muito bem recebido na cidade do 

centro-oeste mineira de São Sebastião do Oeste, e possivelmente irão retornar em novas 

oportunidades. Enfim, as visitas durante o ano são inúmeras, os convites são diversos, mas 

essas cidades atualmente são aquelas que o Moçambique e Catupé sempre marca sua 

presença.  

 

Daniel Albergaria Silva: O que nós pensamos sobre tradição, como algo possivelmente estanque 

no passado, ela cai por terra, no contexto de grande atualização dos Congados no contexto da festa. 

Então naquele momento eles tinham uma roupa x, depois de um tempo, nas vivências do grupo, 

junto aos outros grupos, passando por esse processo de reciprocidade, de vivência das festas, as 

cores do grupo podem se transformar. Às vezes um encontro, como a Maria narrou uma vez, com 

um terno de Congado lá em Aparecida do Norte, com um senhor antigo do congado. Em uma 

conversa com ele, a partir daí ela pode mudar a cor da roupa. E o grupo passa a ser de blusa azul e 

calça preta293. 

 

 O Antropólogo Daniel Silva em sua narrativa apresenta uma concepção interessante 

para pensarmos as festas de cultura populares, no sentido de compreender que a tradição é 

atualizada constantemente à medida que os coletivos serelacionam com outros representantes 

da cultura caracterizados por diferentes formas de identidade e tradição. Uma alteração na 

liderança de um grupo, também gera modificações nessa cultura e isso é ainda mais 

intensificado quando essa mudança está relacionada às identidades de gênero, quando 

percebemos a participação cada vez maior de mulheres no grupo e suas influências na 

organização e decisões que envolvem o coletivo. O entrevistado identifica outra 

transformação no grupo, idealizada por Maria Auxiliadora quando esteve em contato com as 

lideranças congadeiras na Festa do Rosário de Aparecida do Norte. Foi decidido que era 

necessário modificar o uniforme do Moçambique e Catupé, os trajes de cor branca com 

detalhes de franjas em azul são substituídos pela calça na cor preta e a blusa azul clara, o 

chapéu de palha é mantido, mas alteram-se os detalhes que retiram as franjas azuis e são 

inseridas fitas coloridas em suas extremidades.  

                                                             
293SILVA, Daniel Albergaria. Doutor em Ciências Sociais e Professor da Universidade Estadual de Minas Gerais 

(UEMG/Barbacena). Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 4’ 11’’47’’’. São 

João del-Rei, 22 de Agosto de 2018. 
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Figura 41 – Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito sob a liderança da segunda capitua 
Vânia (Á direita carregando uma mochila preta). 

 

Festa do Rosário do São Dimas em 2018/ Samuel Avelar Jr. 

 

A liderança feminina exercida por Maria Auxiliadora no comando do Moçambique e 

Catupé modificou a hegemonia do gênero masculino presentes nas guardas de Congadas São 

Dimas. Nos anos 1970 e 1980 os grupos eram totalmente masculinos, a participação de Maria 

Auxiliadora no Catupé do capitão Zé Camilo no fim dos anos 1980 inicia a superação do 

predomínio masculino nas Congadas no bairro. Atualmente o grupo liderado pela capitua 

Maria Auxiliadora conta com inúmeras mulheres de diferentes localidades de São João del-

Rei, que além das congadeiras Dona Belinha, Dona Mercês e Dona Dora, conta com a 

participação das percussionistas Andrea e Mariza, além da segunda capitua do grupo, a 

congadeira Evânia.  

As paulistanas Sâmia, Mercedes e Mayara e a mineira Natália, integraram o 

Moçambique e Catupé, a partir do início 2018, e apesar do curto tempo, as quatro jovens 

influenciaram significativamente a dinâmica do grupo, de maneira positiva e agregadora. 

Essas jovens idealizaram e contribuíram para a efetivação da venda na Festa do Rosário de 

adereços e plantas ligadas a espiritualidade afro-brasileira, e também objetos de decoração 

que remetem a tradição congadeira, como mini bandeiras de santos, imãs de geladeira e 

artesanatos. O dinheiro arrecadado é convertido para o próprio grupo realizar as viagens e 

bancar custos em geral. Outras mudanças perceptíveis estão relacionadas à musicalidade, 
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novas músicas da cultura congadeira fazem parte do repertório e o ritmo do Catupé e do 

Moçambique.  Essas mulheres, em conjunto com Belinha, Mercês, Dora, Andrea, Evânia e 

Mariza, são as principais “sub-lideranças” do Moçambique e Catupé, que sob as decisões da 

Capitua Maria Auxiliadora, exercem suas opiniões e ações nas reuniões que o grupo promove.  

  Pode-se constatar que o comando feminino de Maria Auxiliadora contribuiu para que 

outras mulheres pudessem se aproximar da cultura congadeira existente no bairro. Além da 

participação constante das mulheres, os congadeiros Sidinho e Toicinho prosseguem sendo 

importantes figuras de destaque no Moçambique e Catupé e assim, também promovem suas 

posições e visões no grupo. Mesmo que de modo mais distante, Nilo, o irmão mais novo de 

Maria Auxiliadora, participa de parte dos eventos do Moçambique e Catupé e também exerce 

influência sobre as decisões do grupo. O congadeiro Luís, que participava como rei da festa 

na década de 1980, é também um importante integrante do terno desde meados da década de 

2000. Integrantes homens do antigo grupo da família Santana começaram recentemente a 

fazer parte do Moçambique e Catupé, porém, com menor poder de decisão e influência. São 

esses indivíduos mencionados nas últimas linhas, os principais congadeiros que participam 

das viagens em visitas a Festas do Rosário e eventos. Essas sub-lideranças exercem influência 

no coletivo e inserem parentes e amigos como integrantes, além de ajudarna organização da 

Festa do Rosário no bairro São Dimas.  

 

Figura 42 - Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 

 

Levantamento de Mastros para a Festa do Rosário do São Dimas de 2018 (Fotoframe)/ Samuel Avelar Jr. 
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Simone de Assis: O que você vê no futuro do seu grupo? 

Maria Auxiliadora: Há...eu acho assim, que se essa juventude não acordar, futuramente vai 

acabar. Porque, você viu, eu tenho bastante idoso. Eles não são eternos e nem eu sou eterna. 

Quando a gente for, quem vai ficar?Ninguém. Se eles não acordarem para a vida...sair desse 

mundo, porque eles estão perdido pela vida. Eu espero que eles acordem294. 

 

Figura 43 - Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 

 

Samuel Avelar Jr. 17/04/2016. São João del-Rei, bairro São Dimas (Fotoframe) 

 

No ano de 2016, quando foram produzidas as primeiras entrevistas com o grupo de 

Moçambique e Catupé e com a capitua do terno, era nítida a preocupação da líder em relação 

a continuação de Congado. Talvez, a morte do capitão Moacir Santana e a desativação 

temporária de seu Catupé, influenciaram a sua percepção do momento, mas a principal 

preocupação de Maria Axiliadora estava relacionada com a idade avançada da maioria dos 

participantes naquele período. Podemos também problematizar na narrativa apresentada a 

influência de uma perspectiva folclorista concernente ao perigo constante que a cultura 

popular pode acabar em qualquer momento, pois não há interesses das gerações mais novas 

                                                             
294MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Capitua do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e 

ex integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 

55’30 ’’. São João del-Rei, 16 de Maio de 2016. 
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em manter viva a cultura. No caso dos folcloristas essa preocupação advinha dos temores 

ligados aos avanços da ubarnização e da modernidade295. 

As pesquisas de Fernanda Pires Rubião (2010) e Lívia Monteiro (2016) identificaram 

nos Congados de Oliveira e Piedade do Rio Grande a participação de folcloristas da Comissão 

Mineira através de convites para a realização de encontros de congados e festivais de folclore, 

desde o fim da década de 1940 até a década de 1980, como aponta o estudo de Martha 

Abreu296. Não foi localizada nesse trabalho a ação de folcloristas na Festa do Rosário do São 

Dimas, porém, é possível que os grupos do bairro tenham tido algum tipo de contato com 

essas festividades, pois algumas das interpretações folcloristas marcaram o modo como os 

congadeiros percebem a cultura congadeira no bairro.  Como analisa Martha Abreu, a 

característica dos estudos folcloristas da época era definida pela interpretação de que as 

culturas populares iriam aos poucos enfraquecer e se tornar cada vez menos visíveis e ricas297. 

O objetivo dessa reflexão não é deslegitimar a fala da capitua Maria Auxiliadora, até porque 

sempre há o risco da desativação de um grupo de Congado, essa também é uma visão 

compartilhada por outros congadeiros, e a preocupação com os jovens nas suas relações com 

crimes urbanos em São João del-Rei é compreensível, mas sim, perceber que não é possível 

determinar o futuro de coletivos culturais.  

As influências dos jovens no Moçambique e Catupé são recentes e podemos também 

considerar a possibilidade, da perda dessa força nos próximos anos, o futuro do Congado no 

São Dimas sempre estará em aberto. No entanto, essas relações forneceram ao grupo uma 

significativa renovaçãoe foram exercidas através das atividades e ações desenvolvidas por 

mulheres jovens, principalmente por Mayara e Mercedes. Essas jovens apresentaram novas 

estratégias para a possibilidade de angariar recursos para o Moçambique e Catupé, além de 

proporcionar a inserção de novas cantigas, muitas delas entoadas por outras guardas de 

Congado ou do repertório da música popular brasileira.  

As novidades apresentadas pelas jovens congadeiras foram aceitas por todo grupo, 

mas é importante mencionar que os conhecimentos advindos da cultura congadeira também as 

transformaram, para tal, foram necessárias aberturas para as diferentes perspectivas e a 

vontade de conhecer outras possibilidades de formas de expressões. Mayara, por exemplo, 

buscou estudar sobre a tradição congadeira, através dos ensinamentos dos mais velhos. Na 

                                                             
295Conferir em: ABREU, Martha. Folcloristas, historiadores e jongueiros. In CAVALCANTE, Maria Laura e 

CORREA, Joana (org.). Enlaces: estudos de folclore e culturas populares, Rio de Janeiro. IPHAN. 2019. P. 115-

138. 
296Ibidem 
297Ibidem. 
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entrevista realizada com o ex-capitão do Moçambique e Catupé, Zé Mineiro, a jovem 

solicitou a sua participação. Segundo ela, seria uma boa oportunidade para adquirir 

conhecimentos a respeito dos saberes congadeiros.   

 

Sequência Fotoframe 5 – Congadeira Mayara ao encontro do congadeiro Lutero Castorino (Zé Mineiro) 

 

 

Samuel Avelar Jr. 16/08/2018. Bairro Matosinhos 

 

 O encontro entre as diferentes gerações foi marcado, como anteriormente 

problematizado, sobre a perspectiva feminina inserida no contexto do Congado. Zé Mineiro 

chegou a apresentar sua visão sobre o papel desenvolvido por Maria Auxiliadora nos grupos 
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de Congada e as dificuldades relacionadas ao fato. O congadeiro em diferentes oportunidades 

fez questão de mencionar sobre os mitos que envolvem a tradição cultural, como o mito de 

aparição de Nossa Senhora do Rosário e a preferência da santa em relação ao grupo dos 

Candombes. Na sequência, é possível notarmos que Zé Mineiro leva em sua bicicleta dois 

candombes de madeira e uma bandeira de Congado que pertencia ao Catupé de Zé Camilo, 

esses elementos são expostos pelo congadeiro na entrevista produzida.  

 Na entrevista destacada, a jovem congadeira promove algumas perguntas, mas a 

principal delas foi à relação entre o Congado e a Umbanda. Para respondê-la, Zé Mineiro 

explica que no período colonial o negro foi proibido de cultuar seus Orixás devido à situação 

do cativeiro, pois regime escravista culminava na proibição do culto de suas religiosidades 

advindas da África. No entanto, o congadeiro elucida que os escravizados enganavam os 

coronéis e representantes da igreja, de uma forma sincrética, através do culto aos santos 

católicos compreendidos pelos negros como representantes de seus Orixás. Segundo Zé 

Mineiro, essa foi uma característica presente na religiosidade congadeira, e quando há no 

Brasil a popularização do espiritismo de Alan Kardek e o desenvolvimento da Umbanda, 

essas novas tradições religiosas são assimiladas e incorporadas na cultura espiritual do 

Congado. 

 Mayara, possivelmente, ficou satisfeita com a resposta fornecida por Zé Mineiro, pois 

depois deste momento apenas contemplou o restante da entrevista. As relações entre o 

Congado e a religião católica e da umbanda são perceptíveis para quem possuiu algum tipo de 

conhecimento sobre elas, e certamente esse é o caso de Mayara, no entanto, é provável que a 

motivação desse questionamento tenha sido estimulada pela experiência vivenciada com o 

Moçambique e Catupé na Festa do Rosário da cidade mineira de Itapecerica, em 2018. Essa 

visita foi organizada por Zé Mineiro, que devido ao seu prestígio na cidade pela profissão de 

radialista, conseguiu verba para que o Congado e seus participantes pudessem participar da 

festa. 

A situação é atípica em relação ao contexto da década de 2010, visto que Zé Mineiro 

não participava do Moçambique e Catupé desde 2009. No entanto, Maria Auxiliadora aceitou 

a atuação de Zé Mineiro no grupo na visita organizada por ele, assim também como em 2019, 

na visita feita a cidade de São Sebastião do Oeste. Naquela primeira oportunidade, parte do 

padrão existente no Moçambique e Catupé da década de 2000 se repetiu, Maria Auxiliadora 

permitiu Zé Mineiro à liderança do grupo em alguns momentos, principalmente em relação às 

cantigas. A Capitua prosseguiu com o Moçambique e Catupé em todo momento da 
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festividade, alterando na execução das músicas e se postando na retaguarda do grupo. É 

importante mencionar que nessa época Maria Auxiliadora estava com a saúde debilitada e que 

tinha dificuldades em acompanhar o cortejo realizado pelo grupo. Esta foi uma situação 

vivenciada desde o início de 2018 e foi sendo agravada com o tempo. Atualmente Maria 

Auxiliadora continuar sendo a principal liderança, mesmo com a rotina semanal do processo 

de hemodiálise, a cada três dias na semana. A capitua mantém-se firme, como ela já dizia na 

entrevista de 2016.  

Em certa ocasião da Festa do Rosário de Itapecerica, quando o Moçambique e Catupé 

dirigia-se ao almoço, um morador da cidade junto de seus familiares e amigos solicita ao 

grupo algumas cantigas. Zé Mineiro em conjunto com Maria Auxiliadora e o terno dedicam 

uma canção para o assistente, e encantado com a homenagem, o homem deposita algumas 

notas de dinheiro na bandeira do Moçambique e Catupé. O grupo então dedica mais algumas 

canções em agradecimento ao homem, que começa a seguir o terno junto de sua família e 

amigos. Mais a frente, em uma praça, Zé Mineiro e Maria Auxiliadora iniciam um ritual 

denominado como embaixada. O ritual é realizado através de cantigas e do ritmo percussivo 

do moçambique, a fumaça do cachimbo de Zé Mineiro tem uma fundamental importância, 

visto que ela auxilia as entidades espirituais a retirar qualquer tipo de mal ligado a quem 

recebe a embaixada. Zé Mineiro ajoelha diante do homem e espalha a fumaça várias vezes em 

seu corpo. De acordo com o Congadeiro, intuitivamente ele descobre que o homem teria gota 

e passa à frente o recado de que era importante a mudança de rotinas prejudiciais em sua vida. 

 

Figura 44 - Capitua Maria Auxiliadora e Zé Mineiro no ritual da Embaixada 
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Samuel Avelar Jr. / Festa do Rosário de Itapecerica-MG 2018 (Fotoframe) 

 

Zé Mineiro: Menina [fala para Mayara, pega um papel com lista de telefones] o que eu recebi de 

telefonema de Itapecerica, Jesus Cristo. 

Mayara: Foi? 

Zé Mineiro: Até 11 e meia da noite eu tava atendo aqui por telefone, uai eu vou começar a cobrar 

[ri]. Mas ai as entidade me dá um coro. Aqui ó [mostrar a lista]. 

Mayara: Isso é para você mandar reza? 

Zé Mineiro: Rezar, resolver problema de tudo quanto é jeito. Você não viu lá no almoço?Eu não 

almocei. Fui comer um doce, para a glicose, para sustentar o corpo. Eu não consegui, graças a 

Deus [retira o chapéu de palha]. Não to reclamando não. Cheguei aqui e é telefonema um atrás do 

outro. Esse homem me ligou oito horas da manhã, para agradecer ao Rosário, não é eu não. Ta 

entendendo? Tão falando comigo, vou provar aqui [apresenta a lista]. Fazenda Guacho, Fazenda 

Cachoeira, Fazenda Pedra Negra, esse homem exporta pedra para a França. Tem muito gado, “me 

dá o número da sua conta que eu vou mandar um dinheiro “pro cê” [franze a testa e aperta os 

olhos]. Eu disse, o senhor ajuda a festa do Rosário porque quem faz a festa não é eu não, é o 

Rosário. Eu aqui to almoçando, to jantando, to andando de bicicleta.  Aí minha mulher me xingou, 

a minha mulher me xingou, porque o Pai Joaquim ta precisando. Na hora que ele ligar de novo eu 

falo pra ele mandar, porque nós vamos restaurar o Pai Joaquim de Angola298. 

 

                                                             
298CASTORINO, Lutero. Ex-Capitão do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e ex 

integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’ 

48’’20’’’. São João del-Rei, 16 de Agosto de 2018. 
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 O ritual promovido pela guarda de Moçambique e Catupé na cidade de Itapecerica, de 

acordo com o capitão Zé Mineiro, foi muito bem aceito pelo público da festa e promoveu à 

procura do congadeiro para a realização de novas resoluções de problemas. Para provar as 

informações, Zé Mineiro apresenta o papel com os nomes de pessoas que o procuraram, em 

sua maioria, donos de fazendas e de relevante poder financeiro. Aparentemente a situação 

ocorrida na praça reverberou em outros espaços da cidade e, de acordo com o Congadeiro, o 

homem que recebeu o atendimento espiritual, fazia questão de pagar pelos serviços 

promovidos no dia anterior. No entanto, na primeira oportunidade, Zé Mineiro defende que o 

trabalho espiritual foi feito por caridade, prática ligada à tradição religiosa espírita e 

umbandista. Porém, após conversas com a sua família, ele decide que não haveria problema 

em receber o dinheiro, pois o histórico terreiro de Pai Joaquim de Angola, localizado próximo 

ao centro histórico de São João del-Rei, necessita de ajudas financeiras para a sua restauração. 

O zelador Claudio Márcio do Carmo, do terreiro Ilê Axé Omolocô Ti Oxóssi Ogbani, do qual 

a família de Zé Mineiro faz parte, está desenvolvendo o projeto de restauração do terreiro em 

conjunto com os membros do Omolocô299. Esse antigo terreiro era freqüentado pelo pai de 

Santo Nem do Cachimbo, que na década de 1980, contribuiu para a edificação da Capela do 

Rosário do São Dimas. 

Além das jovens mulheres, novas moradoras do bairro, que iniciaram recentemente no 

grupo do Moçambique e Catupé, é fundamental destacar também a relação entre o grupo e 

com jovens pertencentes aos coletivos da cultura negra estabelecidos por estudantes da UFSJ, 

como o Jongo Negra Mina. Esses jovens, moradores do São Dimas e de bairros próximos, 

estão cada vez mais participando do Moçambique e Catupé e são importantes aliados do 

coletivo para a conquista de apoios financeiros e na organização da Festa do Rosário. Essa 

juventude tem como característica a luta de resistência da cultura negra e o orgulho da história 

dos antepassados africanos, dessa forma, os saberes da tradição congadeira estão em constante 

contato com os conhecimentos acadêmicos e sociais desses jovens, proporcionando no bairro 

São Dimas encontros de variadas percepções sobre o mundo. Assim, além do reforço para a 

luta de resistência cultural, essa juventude também contribui para incluir o debate de novos 

temas na localidade, como a diversidade de gêneros e de sexo.  

A aproximação entre o grupo de Jongo Negra Mina e da Congada do São Dimas foram 

observadas em 2017. Na Festa do Rosário daquele ano os participantes do grupo de Jongo 

                                                             
299 Conferir em:TEIXEIRA, Rafael Teodoro. Memórias da Tenda Espírita Pai Joaquim de Angola em São João 

del-Rei – Minas Gerais. XIV Encontro Nacional de História Oral: História Oral e a expansão do registro 

audiovisual. 2 a 4 de maio de 2018 na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
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auxiliaram na organização da festa e ao final, desempenhavam uma roda de Jongo em 

conjunto com o grupo de congadeiros do Moçambique e Catupé, e do público festivo. O 

Jongo Negra Mina foi criado em 2015 pela comunidade quilombola do Tamandaré na cidade 

paulista de Guaratinguetá. Posteriormente, alguns estudantes descendentes das famílias 

jongueiras dessa região estabeleceram-se em São João del-Rei, devido a transferência dos 

estudantes paulistanos recém ingressos na UFSJ300. Na Festa do Rosário do ano de 2018, a 

participação do Jongo foi menor, sendo que poucos representantes do grupo auxiliaram na 

organização da festa. 

 

Sequência Fotoframe 6 – Jongo Negra Mina e Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 

na 30º Inverno Cultural UFSJ 

 

 

 

                                                             
300ALMEIDA, Lucas. Quando as vozes da comunidade se unem. Disponível em: 

<https://invernocultural.ufsj.edu.br/noticias/411-quando-as-vozes-da-comunidade-se-unem>. Acesso em: 15 de 

Março de 2019. 

https://invernocultural.ufsj.edu.br/noticias/411-quando-as-vozes-da-comunidade-se-unem
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Samuel Avelar Jr. 24/07/2018/ Centro Histórico de São João del-Rei 

 

No Festa do Rosário do ano de 2019, não houve a participação do Jongo Negra Mina, 

mas alguns participantes do coletivo, como Rodolfo e Rafael, estiveram presentes como 

congadeiros do Moçambique e Catupé. Foi observado que, desde 2017, esses jovens 

participam da festa. No primeiro ano auxiliaram em sua organização, em 2018, participaram 

um pouco mais do grupo de Congada, mas sem estarem uniformizados. Já em 2019, Rodolfo 

e Rafael, estavam uniformizados e chegaram a serem protagonistas em alguns rituais da festa, 

como no auxílio da retirada dos mastros, em proteções espirituais e nos comandos musicais. 

 O congadeiro Rodolfo, neste último ano, acabou exercendo a função de terceiro 

capitão, já que ajudou a puxar as cantigas junto da segunda capitã, Evânia. Rodolfo em 

algumas oportunidades havia viajado com o grupo, inclusive para a cidade de Itapecerica, 

nesse dia pude perceber que os mais velhos solicitavam a ajuda do jovem para auxiliar nas 

execuções musicais. Tanto Rodolfo quanto Rafael possuíam experiência na cultura afro-

brasileira, através do Jongo, e além das vivências da religiosidade com raízes africanas 

advindas do Jongo, ambos também fazem parte de terreiro de Umbanda Omolocô, do terreiro 

Ilê Axé Omolocô Ti Oxóssi Ogbani. Esses jovens estudantes da UFSJ, congadeiros, 

jongueiros e viventes dos terreiros de São João del-Rei, são um interessante exemplo para 

compreendermos a complexidade das relações culturais, na qual um mesmo indivíduo 

participa de diferentes culturas e tradições, evidenciando que o conhecimento acadêmico tem 

uma potencialidade significativa em circular no mundo da cultura popular, e o contrário 

também é uma verdade. 

 

Figura 45 – Rodolfo e Rafael ao centro com o Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 

em frente ao Cruzeiro das Almas. 
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Samuel Avelar Jr. Festa do Rosário do São Dimas. 08/09/2019 

 

As Festas do Rosário do bairro São Dimas de 2017, 2018 e 2019, todas organizadas 

pela capitua e festeira Maria Auxiliadora, foram observadas por essa pesquisa, o registro 

audiovisual e fotográfico dos principais rituais existentes na festa, assim como as cantigas 

entoadas pelo grupo Moçambique e Catupé e os grupos visitantes foram registrados durante 

essas oportunidades. O levantamento e a retirada dos mastros, a missa inculturada e a 

procissão com os andores de santos protetores, em conjunto com os Reis e Rainhas, príncipes 

e princesas da festa, foram os principais elementos observados pelas lentes da câmera 

audiovisual Canon T5i.  

O ano de 2017 contou com a participação do Terno Kicongo de Ijaci-MG e do 

Congado de Nossa Senhora do Rosário, da Conceição da Barra de Minas, além das Congadas 

do bairro São Dimas, o Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e  o 

Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito (família Santana). O levantamento dos 

mastros dos santos de São Benedito, Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia ficou sob a 

responsabilidade do Moçambique e Catupé, a retirada também foi exercida pelo grupo, mas 

com a ajuda do Terno Kicongo. Após a retirada dos mastros, houve uma roda de Jongo com o 

grupo Negra Mina de São João del-Rei, com a participação de congadeiros e do público da 

festa. 

Figura 46 - Terno Kicongo de Ijaci-MG e logo a frente o Congado de Conceição da Barra de Minas 
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Samuel Avelar Jr. /Festa do Rosário do São Dimas 2017 (Fotografia) 

Figura 47 - Terno Kicongo de Ijaci-MG e Moçambique e Catupé São Dimas na retirada dos mastros

 Samuel Avelar Jr. / Festa do Rosário do São Dimas 2017 (Fotoframe) 

 

 A Festa do Rosário do ano de 2018 tem um maior número de grupos visitantes e uma 

mudança nas atrações festivas. Nesse ano duas bandas de música de São João del-Rei 

marcaram presença e não houve a participação da roda de Jongo. Fizeram parte do evento os 

dois grupos de Congada do bairro, Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 
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Benedito e o Catupé Nossa Senhora do Rosárioe São Benedito (família Santana), assim 

também como a presença já esperada do Terno Kicongo de Ijaci-MG. Outros grupos de 

Congada que participaram das festividades foram: Irmandade Nossa Senhora do Rosário de 

Bom Sucesso-MG, Catupé Santa Efigênia de Carmo do Cajuru-MG, Guarda de Moçambique 

Nossa Senhora de Oliveira de Senhora de Oliveira-MG, Banda de Congada São Cosme e São 

Damião de Resende Costa-MG, e o Moçambique Nossa Senhora do Rosário de Ibituruna-

MG.  

O levantamento dos mastros ficou novamente sob responsabilidades do Moçambique e 

Catupé e a retirada, novamente teve a contribuição do antigo aliado Terno Kicongo e do 

Moçambique Nossa Senhora do Rosário de Ibituruna. O grupo Moçambique e Catupé 

também colocou à venda em uma barraca, produtos artesanais e religiosos produzidos pelos 

próprios integrantes do grupo, com intuito de arrecadar verba e recursos.  

 

Figura 48 - Procisão 

Samuel Avelar Jr./ Festa do Rosário do Bairro São Dimas 2018 (Fotoframe) 
 

Figura 49 - Moçambique Nossa Senhora do Rosário de Ibituruna, Moçambique e Catupé São Dimas e 

Terno Kicongo na retirada dos mastros 
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Samuel Avelar Jr. Festa do Rosário do Bairro São Dimas 2018 (Fotoframe) 

  

 A Festa do Rosário de 2019 também contou com a barraca de vendas de artesanatos e 

objetivos da religiosidade afro-brasileira. Os grupos participantes foram Moçambique e 

Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e o Catupé Nossa Senhora do Rosárioe 

São Benedito (família Santana), ambos do bairro São Dimas, o Congado Nossa Senhora do 

Rosário e Nossa Senhora das graças de Ouro Preto-MG, a Folia de Reis Caminhos de 

Belémde São Vicente de Minas -MG, a Folia de Reis Estrela do Orientede São Vicente de 

Minas-MG, o Congado de Nossa Senhora do Rosário de Dores de Campos-MG, a Banda de 

Congado e Moçambique de Nossa Senhora do Rosário de Barroso-MG, o Grupo de Congada 

Nossa Senhora do Rosário de Conceição da Barra de Minas –MG e o Movimento Negro 

Frutos da África Escrava Anastácia de Conselheiro Lafaiete-MG. Esse último grupo é 

composto em sua maioria por mulheres e a liderança também é feminina. O Terno Kicongo de 

Ijaci-MG não participou da festa em 2019. 

 A retirada dos mastros de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito foi feita pelo 

Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, sob a responsabilidade dos 

congadeiros Rafael e Rodolfo. Enquanto estava filmando a retirada do mastro, foi pedido a 

minha ajuda, o que atendi de prontidão. O mastro de Santa Efigênia foi retirado pelo Catupé 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito (família Santana). Nota-se que no ano de 2019, foi 

proporcionada a abertura para que o Capitão Sidney do Catupé dos Santana e os jovens Rafael 

e Rodolfo, pudessem ser protagonistas desse importante ritual. Interpretamos que essa postura 

está relacionada com o incentivo dado a esses indivíduos para se relacionarem com maior 
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intimidade com as práticas fundamentais dos rituais congadeiros e assim, criarem raízes no 

ofício. 

Figura 50 – Sidney Santana comprimenta a festeira e capitua Maria Auxiliadora no final da festa. 

 

Samuel Avelar Jr. 08/09/2019 / Festa do Rosário do Bairro São Dimas (Fotografia) 

 

Figura 51 – Cortejo na Festa do Rosário da comunidade São Dimas. 

 

Samuel Avelar Jr. 08/09/2019 (Fotoframe) 

 

Figura 52 – Samuel Avelar Jr. Auxilia na retirada dos mastros com oMoçambique e Catupé Nossa Senhora do 

Rosário e São Benedito  
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Fotografia feita por Kawara. 08/09/2019  

 

A década de 2010 é iniciada com a liderança de Maria Auxiliadora no Moçambique e 

Catupé e de Moacir Santana no Catupé de sua família. Na metade da década o filho de Luís 

Santana morre e deixa o Catupé da família em uma situação de risco, pois podemos 

interpretar que atualmente o grupo está semi-desativado. Logo, o coletivo atual com mais 

força para angariar novos membros, promover as festividades e estabelecer vínculos com os 

moradores do São Dimas, é oterno mais novo, o Moçambique e Catupé Nossa Senhora do 

Rosário e São Benedito. A festa da comunidade éorganizada por Maria Auxiliadora, e os 

trabalhos desenvolvidos por essa mulher proporcionaram transformações na dinâmica 

culturaldo bairro, como uma maior participação de mulheres nas Congadas e nas principais 

decisões que envolvem os ofícios congadeiros.  

A internet e o significativo aumento de estudantes da UFSJ estabelecendo contatos 

com a organização das festas na comunidade contribuíram para que novos temas fizessem 

parte do cotidiano dos congadeiros e moradores do bairro. A temática sobre a diversidade 

sexual e o feminismo, por exemplo, através dos novos integrantes e simpatizantes, são 

realidades que os membros mais antigos tiveram de encarar. Na maior parte as experiências e 

debates são positivos, mas é natural que essas novas informações e posicionamentos são e 

serão negociadas por todos os membros do Moçambique e Catupé cuja característica atual se 
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dá por uma diversidade de gênero, raça, identidade sexual e idade. A classe social é o que 

mais homogeneíza o grupo atualmente, em sua maioria os integrantes pertencem a parcela 

mais humilde da sociedade, além das religiosidades relacionadas à cultura afro-brasileira.  No 

entanto, a integração de jovens para o Moçambique e Catupé e o fenômeno da internet deram 

força para a resistência da cultura negra e possibilidades de uma divulgação ampla do 

Congado do São Dimas. 

A tradição das Congadas presente na história do bairro revela o quanto essa 

comunidade tem a capacidade organizativa de desenvolver grupos culturais, comunitários e 

políticos. Estamos de acordo com a interpretação de que há na tradição do bairro uma 

“propensão à mobilização comunitária de luta e resistência” e os avanços sociais e estruturais 

conquistados, estão sempre sob risco de serem ameaçados, como bem defendemos 

pesquisadores Matheus Alves de Bairros e Éder Carneiro301. A organização comunitária dos 

Congados no bairro e a resistência pela luta da cultural negra na cidade de São João del-Rei,  

são elementos fundamentais para a continuação da  Festa do Rosário promovida no bairro 

com sucesso durante mais de cinco décadas. A produção de inúmeras festas expressivas e a 

atual boa infra-estrutura da comunidade são exemplos dos resultados positivos advindos das 

organizações sociais do bairro durante o longo dos anos.  

A construção da Capela de Nossa Senhora do Rosáriono bairro é um exemplo que 

caracteriza a organização política e cultural presente no São Dimas. Devido a impossibilidade 

de congadeiros cultuarem a Virgem na Igreja do Rosário no centro histórico de São João del-

Rei, lideranças congadeiras do bairro em 1980, de forma comunitária construíram o santuário 

que ao mesmo tempo é uma solução para a expressão da religiosidade congadeira em um 

templo do Rosário, e também, uma forma de denunciar a exclusão vivenciada por congadeiros 

na cidade. A Capela do Rosário prossegue sendo um importante local da religiosidade 

congadeira em São João del-Rei e as denúncias em relação a exclusão de festas de Congadas 

no centro da cidade uma realidade presente nas narrativas de congadeiros do bairro São 

Dimas. 

 Para o Moçambique e Catupé do São Dimas, apesar da tradição católica do culto aos 

santos, a Congada tem intensas relações com a figura dos pretos velhos e, assim, com a 

religiosidade afro-brasileira. Essas características de expressão religiosa são perceptíveis nas 

                                                             
301Barros MA e Carneiro EJ. De lava-pés a São Dimas: uma história conflituosa de apropriação das condições 

naturais. Relatório do Projeto de Extensão “Cidadania e justiça ambiental”. Universidade Federal de São João 

del-Rei, 2004. 
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cantigas, narrativas eobjetos das culturas materiais exibidas pelos congadeiros. Ao analisar a 

história da Congada no bairro, percebemos que essa característica está presente em todos os 

grupos existentes no São Dimas. Os dois capitães mais antigos do bairro, Zé Camilo e Luís 

Santana, são exemplos de congadeiros que dominavam e executavam os segredos das 

tradições congadeirasligadosàs religiosidades afro-brasileiras. As tradições espirituais ligada 

às entidades de preto-velhos e a devoção aos mortos, são traços da cultura centro-africana de 

origem banto, que associados a outros elementos e contextos, fazem parte da identidade 

congadeira do bairro São Dimas.  

 O pesquisador André Mendes, ao estudar o grupo de Congado do distrito do Rio das 

Mortes, analisou a preservação no tempo contemporâneo de determinadas tradições, presentes 

em cantigas, melodias e ritmos, ou também nos costumes, como na hegemonia da 

participação masculina e na realização da Festa do Rosário durante um dia inteiro. Essas 

preservações de tradições são explicadas pelo motivo do grupo produzir festas de modo 

isolado, não convidando outros grupos em suas festividades ou também não participando de 

outras festanças na região302. A tradição festiva presente no bairro São Dimas tem 

características distintas, o contato com outros grupos de Congada faz parte da história do 

congado na localidade, e os encontros com outras tradições congadeiras podem ser parte da 

explicação para as mudanças culturais existentes na Festa do Rosário do São Dimas, como na 

inclusão do ritmo Moçambique no contexto hegemônico musical de estilo Catupé, ou 

também, na inserção ao longo do tempo, da presença de mulheres nos coletivos do bairro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
302PEREIRA, André Luiz Mendes. Um estudo etnomusicólogo do congado de Nossa Senhora do Rosário do 

Distrito do Rio das Mortes, São João de Rei-MG. Dissertação (Mestrado em Música). Escola de Música da 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011. 



202 
 

CAPÍTULO 3 

OS CONGADEIROS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS: TRADIÇÃO BANTO E 

REIVINDICAÇÕES POLÍTICAS 

 

 O capítulo final do trabalho tem como objetivo principal problematizar como os 

congadeiros do bairro São Dimas representam nos locais públicos seus conhecimentos a 

respeito de sua cultura e identidade, além de perceber como nesses locais são elaboradas suas 

reivindicações sociais e políticas. As apresentações de Congadas geralmente são exibidas em 

locais públicos, no caso do São Dimas, nas festas do Rosário. No entanto, a intenção nesse 

momento é perceber as ações realizadas por esses agentes culturais em outros espaços, como 

nas universidades, teatros, museus e ruas do centro histórico.  

Essas ações são reproduzidas de uma forma específica, no caso dos congadeiros da 

comunidade São Dimas, estão intimamente relacionadas com a tradição centro-africana de 

origem banto, logo, as suas intervenções possuem traços de uma cultura ligada ao continente 

africano que através da memória, da religião e da cultura, foi transmitida de geração a geração 

e pode ser percebida nas atuais formas de expressão da cultura local. Assim, antes de 

problematizarmos como são reproduzidas as ações nos espaços públicos, é importante 

analisarmos de que modo a tradição banto faz-se presente na vida desses agentes. 

Na primeira será discutida de forma objetiva e problematizadora os traços da cultura 

banto vivenciados ao longo do tempo na Festa do Rosário da comunidade São Dimas. 

Posteriormente, é discutido como as consciências históricas são elaboradas em relação às 

reivindicações políticas e culturais congadeiras sobre o direito e legitimidade de poderem se 

expressar dentro da histórica Igreja de Nossa Senhora do Rosário, no centro de São João del-

Rei. Para finalizar, é elaboradoo estudo de como os congadeiros do bairro promovem suas 

ações culturais em diferentes locais públicos, e, por fim, é investigado como são expressas as 

contestações e organizações políticas no contexto social e cultural das Congadas no bairro e 

na cidade.  

 

3.1. A Cosmologia banto vivenciada na Festa do Rosário da comunidade São Dimas 

 

 Para iniciar a problematização em relação à presença da cosmologia banto vivenciada 

na Festa do Rosário do São Dimas, é interessante anteriormente apresentar um ocorrido no 

aniversário de 87 anos de Dona Mercês no final de setembro de 2018, no bairro Senhor dos 
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Montes. Esse acontecimento envolveu o grupo de Congada Moçambique e Catupé Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito e parte do grupo de Jongo Negra Mina. Nesse dia, decidi 

experenciar de uma maneira diferente a cultura negra da cidade, e assim, fui ao bairro sem 

caderno de anotações, microfone ou câmera de vídeo, o que causou certo estranhamento, visto 

que os Congadeiros esperavam serem filmados por mim naquele dia e pelo que percebi, era 

importante o registro do grupo naquela região. Com o celular produzi algumas imagens do 

terno e do aniversário e aos poucos fui deixando a ferramenta guardada e iniciei diferentes 

conversas com congadeiros, jongueiros e moradores do Senhor dos Montes. 

 

Figura 53 – Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito no bairro Senhor dos Montes em 

São João del-Rei.  

 

Samuel Avelar Jr. Final de setembro de 2018 (fotoframe) 

 

 A apresentação do Congado no bairro ocorreu no final da tarde e ao longo da noite a 

festa foi se estendendo. Em certo momento, o grupo de Jongo Negra Mina dirigiu-se para as 

ruas do bairro e iniciou ali uma roda bastante animada, com atabaques e cantigas que 

empolgaram grande parte dos que estavam ali presentes, inclusive eu, que também participava 

da roda de jongo, mas nesse momento sem utilizar o celular para registros. O atabaque estava 

cada vez mais acelerado e Rodolfo, o jongueiro congadeiro que exerceu a função de terceiro 

capitão do Moçambique e Catupé na Festa do Rosário de 2019, era quem puxava os pontos na 

roda. A apresentação encaminhava-se para o final, foi quando o grupo de jongo entoou uma 

cantiga que mencionava uma vovó que carregava a sua bengala, e eis que me surge ao meu 
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lado direito, uma vovó carrengando sua bengala e entrando muito animada dentro da roda de 

jongo, era a bandeireira e congadeira Dona Belinha. 

 

Figura 54 –Dona Belinha tocando atabaque na oficina de Jongo e Congado promovida no Inverno Cultural da 

UFSJ em 2018. 

 

Samuel Avelar Jr. Julho de 2018 (fotoframe) 

 

 A Congadeira ao entrar no jongo se dirige ao centro da roda, ergue seu corpo e 

bengala e depois efetua três giros. Posteriormente, Dona Belinha encurva-se e começa a falar 

e a rir de uma maneira diferente, pude escutar poucas palavras, mas notei que sua voz estava 

mais aguda e como se fosse uma senhora bem mais idosa do que a idade real de Belinha. 

Naquele momento, houve a incorporação de uma preta-velha denominada Vovó Catarina. O 

ocorrido foi inusitado para todos, principalmente para os jongueiros que se mostravam 

surpresos com a situação, rapidamente Maria Auxiliadora, Sidinho e Rodolfo vão ao encontro 

da vovó e conversam com a entidade. Sidinho salva a presença de Vovó Catarina, pede 

bênçãos e diz que ela já poderia ir embora. Os três e mais alguns congadeiros, guiam Dona 

Belinha ainda incorporada para o canto da festa, o Jongo nesse momento estava parado. 

Rodolfo retorna assustado para a roda, realiza mais alguns cânticos para encerrar a 

apresentação e pede desculpas para as entidades em seu nome e do grupo, ele dizia que eles 

não souberam se portar naquele dia e situação. Logo, fiquei a par de que a preta-velha 

incorporada em Dona Belinha havia partido. 
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 A situação inesperada resultou em uma situação desconfortável entre as lideranças 

congadeiras e jongueiras. Maria Auxiliadora e Sidinho principalmente se mostravam 

insatisfeitos com a atitude dos jongueiros, e em uma conversa com os congadeiros fiquei a par 

de que estavam sendo executados na roda pontos abertos, algo queeu até então não tinha 

dimensão da existência. Foi me explicado que existem pontos abertos e fechados para 

homenagear alguma entidade, os pontos fechados são cantigas apenas de homenagem aos 

espíritos e os pontos abertos servem para invocar a presença dessas entidades, como no caso, 

a preta-velha Vovó Catarina. Os pontos abertos, segundos os congadeiros, devem ser 

realizados em lugares apropriados, como nos terreiros de Umbanda. Os congadeiros 

comentaram que nas procissões executadas nas ruas, entoam pontos fechados e que os 

jongueiros não souberam lidar com os conhecimentos religiosos.  

Rodolfo e os jongueiros mostraram se arrependidos, alguns emocionados, e pediram 

desculpas. Pelo que percebi, era algo que aqueles jovens não tinham realmente experiência, 

apesar das vivências em terreiros da cidade. Em uma conversa posterior com Dona Belinha, 

ela se mostrou feliz com a experiência e disse que havia mais de 20 anos que não incorporava 

a sua preta-velha Vovó Catarina. A festa naquele dia, pelo menos para os congadeiros e 

jongueiros, chegava ao fim, e junto do congadeiro Toicinho, desci os morros de São João del-

Rei, passando pelos bairros do Iraçá e do São Geraldo até chegar àcomunidade São Dimas. A 

conversa com o congadeiro foi muito agradável e conversamos muito sobre a cultura negra da 

cidade, inclusive sobre as apresentações do carnaval do São Dimas e de outras escolas de 

samba, ao encontrar com diferentes moradores no caminho. Naquele dia, pela primeira vez, 

andei em diferentes bairros periféricos da cidade e contemplei o lindo visual noturno do alto 

da região. A minha primeira intenção, a de ter uma experiência diferenciada com a cultura, 

realmente foi efetivada, de uma maneira que nunca poderia imaginar.  

O acontecimento apresentado evidencia que em determinados grupos de Jongo e de 

Congada, são entoadas cantigas de homenagem as entidades espirituais, como no caso, a uma 

Preta-velha.  No entanto, é necessário que se tomem os devidos cuidados ao executarem esses 

pontos religiosos, pois é possível que alguma entidade incorpore em algum participante, e isso 

pode causar situações embaraçosas. É necessário ter o domínio do conhecimento espiritual, e 

foi o que os congadeiros mais antigos do Moçambique e Catupé passaram para os jovens 

jongueiros, que humildemente receberam as críticas e pediram perdão. Entendo que os 

aprendizados foram absorvidos pelos jongueiros e que a situação desconfortável foi superada. 

Em 2019, quando Rodolfo participa da Festa do Rosário do São Dimas como um dos líderes 
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do grupo, podemos constatar tal observação. Toda a situação revela a relação entre esses 

específicos grupos com as práticas religiosas da cultura afro-brasileira e evidencia em partes 

como devem ser desenvolvidos esses conhecimentos e como são transmitidos os 

conhecimentos intrínsecos a essas formas de expressão. 

A pesquisa de Lívia Lima Resende examina a memória da escravidão a partir da figura 

umbandista dos preto-velhos e seu estudo, fornece entendimentos para interpretarmos essas 

entidades através da percepção relativa à cosmologia banto.  A autora utiliza os trabalhos 

desenvolvidos por James Sweet (2007)303 para identificar os principais traços da cosmologia 

centro-africana, sendo esses a fé em um Deus único (Nzambi ou Mpungu), “a crença na 

possibilidade de um diálogo contínuo entre os mundos”, o dos vivos e dos mortos, e por fim, 

“o alargamento das idéias vinculadas à espiritualidade” relacionadas a outras dimensões do 

mundo social, cultural e político. Dessa forma, Lívia Resende associa os rituais da umbanda 

com a cosmologia banto,entre eles se dá a compreensão de que  as homenagens dos viventes e 

seus respectivos contatos com preto-velho ou preta-velha, é uma expressão ligada a 

possibilidadesdesses espíritos míticos, de ancestrais e antepassados,comunicarem-se e 

relacionarem-se com o mundo dos vivos. Logo, podemos interpretar essa específica crença e 

prática de congadeiros e jongueiros, como característica associada à cosmologia banto304. 

 Na análise histórica da Festa do Rosário do bairro São Dimas notam-se inúmeros 

traços da cultura banto. Além da fé nas devoções das figuras de ancestrais denominadas como 

pretos-velhos, também podemos perceber essas particularidades em rituais como aqueles 

realizados por congadeiros diante do Cruzeiro das Almas ou em embaixadas, como a prática 

executada pelo Moçambique e Catupé na cidade de Itapecerica. Também são perceptíveis tais 

peculiaridades nas mandingas, nos procedimentos de proteção espiritual, em pontos de 

desafios, lançamentos ou defesa de feitiços e no culto aos mortos. Essas características 

vivenciadas pelos grupos de Congada do São Dimas fazem parte de suas identidades, mas em 

algumas oportunidades, essas qualidades não são compreendidas por todos, e constantemente 

esses representantes da cultura local são taxados como “macumbeiros”, uma maneira 

preconceituosa para identificar e tentar diminuir de algum modo essa forma expressiva de 

cultura. 

 

                                                             
303SWEET, James H. Recriar África: cultura, parentesco e religião no mundo afro - português (1441-1770). 

Lisboa: Edições 70, 2007. 
304RESENDE, Lívia Lima. FORÇA AFRICANA, FORÇA DIVINA: a memória da escravidão recriada na figura 
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Sidinho: Eu aprendi beber para tirar o mau olhado, saindo com a Congada, sobre a nossa cultura, 

uma coisa que está acabando hoje. Às vezes muitas pessoas pensam, “é a pessoa entra ali no 

mundo da Congada, é macumba, é saravá, é isso aqui, aquilo isso”, Não é isso! A Congada é uma 

doutrina, é igual o Judô, o Taekwondo. Muitas vezes, a pessoa usa isso para sugar disso, só que 

essa raiz vem de muito longe (SANTOS; MÁRTIR, 2018). 

 

A narrativa de Sidinho contempla uma denúncia associada às atitudes preconceituosas 

sofridas por grupos de Congada. Podemos interpretar essas ações comouma falta de 

conhecimento sobre a riqueza cultural presente na realidade congadeira e, também, uma 

ausência de sensibilidade em perceber essa tradição e conhecimentos como uma história 

vivenciada e transmitida durante muitos séculos. De acordo com Sidinho, a Congada não pode 

ser limitada como uma denominação discriminatória de “macumba”, os saberes congadeiros 

possuem doutrinas específicas, conhecimentos e métodos próprios para serem aplicadas em 

diferentes ocasiões. Esses saberes não estão dados, possuem raízes que “vem de muito longe”, 

e essa raízes, estão no continente Africano.  

Lidar com a história da África, no contexto da diáspora negra, demanda ter o cuidado 

de não reproduzir uma simplificação do que seria esse continente. É necessário compreender 

que as culturas africanas são amplas e diversificadas, uma vez que no extenso território 

africano existia uma pluralidade de manifestações e princípios culturais variados. Sob esse 

aspecto, evidenciamos a influência de milhares de escravos africanos de diferentes nações que 

formaram diferentes culturas em terras brasileiras. 

Essa comunidade afro-brasileira foi sendo construída aos poucos, moldada e 

transformada constantemente, na qual intensos processos de mudanças culturais eram 

realizados dia a dia305. Esses novos grupos comunitários que se estabeleciam no Brasil foram, 

aos poucos, definindo as suas maneiras de expressar sentimentos e cultura. Assim, a 

manifestação cultural das Congadas, Tambor de Crioula e Jongo, é uma interessante forma de 

se pensar sobre estas novas culturas que se desenvolviam no Brasil, principalmente aquelas 

advindas da região central da África, comumente denominadas como “povos bantos”. Tendo 

como referência a diversificada África, essas festividades são uma expressão cultural, negra, 

que se estabeleceu por diversos estados centrais do Brasil e, por inúmeras gerações, tiveram 

essas manifestações culturais reaelaboradas, negociadas e rearticuladas por sujeitos ligados a 

essa cultura306. 
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O Congado é uma cultura negra popularmente praticada na região sudeste do Brasil, 

porém é possível observar congados em outras regiões como nos estados de Goiás e Mato 

Grosso do Sul. Nessa parte da pesquisa, procuramos apresentar parte das especificidades 

presentes na cultura congadeira, como a presença de traços da cosmologia banto. No entanto, 

essas características têm aproximações com outras formas de manifestaçõespresentes em 

diferentes localidades do Brasil, é o caso do Tambor de Crioula, tradicionalmente praticado 

no estado do Maranhão, e o Jongo do Sudeste, popularmente praticado nos estados do Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Essas formas de expressões contêm 

significativas semelhanças, apesar das diferenças, com a cultura congadeira. 

O Tambor de Crioula, assim como o Congado, recebeu e transformou a herança da 

tradição banto centro-africana.  Isso pode ser percebido nos estudos desenvolvidos por Sergio 

Ferreti, em sua análise a respeito dos elementos católicos em conexão com a religiosidade 

afro-brasileira, principalmente no culto aos mortos. Essa é uma prática comum nessa forma de 

expressão, por exemplo, na cidade do Vale do Itapecuru, interior do Maranhão, o autor 

examina algumas festas praticadas no cemitério, em homenagem aos mortos. As semelhanças 

com o Congado não se limitam ao uso de instrumentos percussivos e, tanto o pagamento de 

promessas como a devoção à São Benedito são outros exemplos das aproximações. Segundo 

Ferretti, a tradição do Tambor de Crioula, cujos princípios e costumes dizem da memória da 

escravidão, sofreu preconceitos e foi marginalizada no Maranhão, de modo que a festa foi 

historicamente proibida pelas autoridades locais307. 

A historiadora Fernanda Pires Rubião analisa em sua pesquisa as semelhanças entre a 

cultura congadeira e o Jongo. Assim como na Congada, o Jongo realiza cânticos que remetem 

à memória da escravidão e da liberdade, além disso, em um e outro verifica-se a devoção aos 

santos católicos, como São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Outras semelhanças 

percebidas pela autora são o ritmo percussivo e o costume de expressar em suas músicas a 

importância do papel da Princesa Isabel na abolição da escravatura308. Podemos somar às 

comparações elencadas, a existência de desafios e provocações por meio de cantorias, tal 

como a vivência da religiosidade afro-brasileira.  

Os africanos da região central do continente já faziam contato com a cultura europeia, 

principalmente a portuguesa, desde meados do século XV. Segundo os estudos sobre a 
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209 
 

história de coroação de reis congoleses no Brasil realizados por Marina de Mello e Souza, as 

festas que envolviam os reinados negros seriam formas de representações culturais das 

práticas de organização social, cultural e política existentes na África. Contudo, esse processo 

apresenta marcas de elementos europeus apropriados pela realidade de africanos, em muitos 

casos, antes mesmo de estes chegarem às terras brasileiras como cativos. De acordo com 

Marina de Mello e Souza, o Cristianismo praticado por Portugal já se fazia presente desde o 

século XVI na região central da África, em especial na região do Congo e na área Umbundu. 

Por motivos econômicos, principalmente aqueles associados ao comércio de escravos, 

ocorreram na África Central e no reino do Congo conflitos e alianças políticas com o reino de 

Portugal desde o século XV309. 

Marina de Mello e Souza apresenta um interessante fato ocorrido entre os portugueses 

e congoleses em seus primeiros contatos que pode explicar os motivos iniciais da boa relação 

entre as diferentes culturas e políticas. Em 1491 os portugueses, ao chegarem ao Congo em 

seus navios, “foram recebidos como emissários da terra dos mortos, fonte de toda sabedoria, e 

seu rei foi identificado à mais poderosa de todas as divindades”. Dessa forma, D.João II, rei 

de Portugal, era assumido pelos congoleses como um “deus vivo”, ainda mais poderoso que 

Nzambi Mpungu, rei do Congo, considerado uma divindade terrestre310. Esta interpretação 

explica-se em razão da chegada dos portugueses através dos mares, local onde acreditava-se 

ser a divisão entre o mundo dos vivos e dos mortos, e, assim, imaginava-se que o rei de 

Portugal vivia em um elevado mundo espiritual311. 

Esse fato é um interessante exemplo para pensarmos que, apesar das autoridades 

congolesas estarem dispostas a aceitar o catolicismo e batizarem-se na fé católica, tais 

conversões foram feitas sob concepções das cosmologias religiosas bantos. O rei de Portugal 

era identificado com o “deus congolês” que vivia, não perto do Deus cristão, e sim ao lado 

dos mortos e divindades africanas e, por esse motivo, os congoleses deveriam receber bem 

seus representantes, e aceitarem de bom grado os novos ritos religiosos e as tecnologias 

desconhecidas. Além disso, é importante nos atentarmos para o fato de que o mundo dos 

mortos para os bantos tem uma importância vital, sendo constantemente presente em suas 

manifestações de fé e crença. 

Com o tempo, houve uma intensa propagação do catolicismo no interior da região 

central da África visto que processos de cristianização foram progressivamente se adensando 
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no continente. Os conhecimentos culturais das tradições portuguesas e centro-africanas 

estiveram em constante contato, ocasionando negociações e influências diversas. No entanto, 

os africanos continuavam a visitar túmulos de seus ancestrais em busca de sorte, saúde e 

bênçãos. As continuações dessas devoções aos mortos evidenciam uma característica africana 

nos rituais católicos, assim como as identificações ocorridas entre as divindades territoriais e 

os santos cristãos. Por fim, Thornton analisa que o cristianismo presente no reino do Congo e 

em áreas sob administração lusitana penetrou profundamente enraizando-se como “parte da 

identidade local”, apesar da característica sincrética312. 

Segundo os estudos desenvolvidos por Mary Karasch, uma das mais importantes rotas 

comerciais de escravos no Brasil até o século XVIII era aquela dirigida à capitania de Minas 

Gerais. O caminho dessa rota iniciava-se no porto de entrada do Rio de Janeiro atravessava a 

baía de Guanabara e seguia rumo às trilhas montanhosas em direção à Vila Rica, atual Ouro 

Preto-MG. De acordo com a autora, a maioria dos escravos tinha como destino o trabalho 

compulsório nas vilas mineradoras, e esses africanos importados que chegavam ao porto do 

Rio de Janeiro eram originários da região central da África, principalmente de Luanda, 

Angola, Loango, Cabinda e Benguela, “somente uma minoria de escravizados era mina do 

oeste da África”313. 

Sheila de Castro Faria analisa que a escravidão formou comunidades escravas, no 

entanto, no plural, pois não foi gerada uma comunidade escrava singular, devido às distintas 

origens e heranças culturais. Para a historiadora, as comunidades escravas eram separadas, 

“mas que estabeleciam, por meio da vida no cativeiro, solidariedades, espírito de grupo, 

identidade e proteção mútua”314. Dentre essas comunidades formadas no contexto da 

escravidão no país, podemos identificar as sociabilidades existentes entre africanos advindos 

da região central da África. 

Marina de Mello e Souza afirma que os escravos de diferentes etnias advindos da 

África Centro-Ocidental, “ao serem agrupados pelo tráfico e pela escravidão, descobriram as 

similitudes que os uniam”315. Os povos dessa região possuíam uma unidade linguística e 

culturas semelhantes, possibilitando aos estudiosos denominar tais culturas como banto. A 
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historiadora realizaainda uma importante análise relativa às estruturas sociais, políticas e 

culturais do mundo banto. Marina de Mello e Souza interpreta que os processos de expansão 

territorial, da língua e dos costumes, davam-se, principalmente, por meio de casamentos e 

alianças matrimoniais, “as linhagens, as aldeias e os clãs, isto é, estruturas cada vez mais 

amplas teciam uma solidariedade fundada na etnia e na consciência de cada um descender do 

mesmo antepassado”316. Dessa forma, eram comuns nessas regiões da África, processos 

centralizadores de poder caracterizados pelo controle de chefes que reuniam poderes 

religiosos, militares e laços de solidariedades, fundamentados em uniões matrimoniais317. 

As comunidades escravas também se desenvolveram em São João del-Rei e criaram 

laços de solidariedades. Os historiadores, Anderson de Oliveira e Sílvia Brügger, identificam 

que o grupo denominado como Nação Benguela, no final do século XVIII, doou para a 

Irmandade do Rosário dos Pretos, a quantia de três oitavas de ouro. Os pesquisadores, através 

de registros paroquiais de óbito e da documentação da Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário e São Benedito dos Homens Pretos de São João del-Rei, analisam a dinâmica do 

tráfico atlântico de cativos e os processos de constituição de identidades étnicas na região, na 

virada do século XVIII para o XIX318. O trabalho traz à tona a existência de uma congregação 

de caráter étnico instituída por escravos e forros procedentes da região de Benguela, na África 

Centro-Ocidental. De acordo com os autores, o entendimento sobre a nação Benguela 

corrobora com o argumento “afirmado pela historiografia brasileira quanto ao fato de as 

irmandades terem sido espaços privilegiados para a afirmação de identidades coletivas, 

principalmente para africanos e seus descendentes”319.  

As ações da congregação negra analisada pelos autores revelam indícios de que os 

escravos e seus descendentes formavam um grupo com “identidade própria e certa autonomia 

dentro da irmandade”. A interpretação acerca da formação de um grupo coeso em torno de 

uma identidade comum desenvolvida pelos Benguelas, a partir da década de 1780, também 

compreende que essa comunidade foi a que mais realizou casamentos endogâmicos em São 

João del-Rei. Assim, de acordo com os historiadores, a congregação dos Benguelas permitia a 

recuperação de parte da memória africana e procurava constituir redes de solidariedade tendo 
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como base a sua identidade, evidenciando tanto os laços de solidariedade quanto o 

fortalecimento dos embates em relação aos outros grupos de africanos e seus descendentes320. 

O trabalho desenvolvido por Anderson de Oliveira e Sílvia Brügger também identifica 

parte da cosmologia banto presente na congregação negra dos Benguelas. O Livro de 

Certidões de Missas da congregação tinha como principal objetivo o ato de “sufragar as almas 

dos seus nacionais”. Esse fato reforça o entendimento sobre a organização de identidades 

étnicas provindas de uma determinada região da África, além da confirmação da importância 

do culto aos mortos promovidos por africanos da região central do continente. O culto aos 

mortos, ou seja, o “culto aos ancestrais, que invoca os mortos do clã como uma das formas de 

estabelecer a paz na comunidade”, e as estratégias de organização que os grupos étnicos de 

origem Benguela utilizaram na cidade de São João del-Rei ao mesmo tempo significa a 

recuperação de parte da memória das linhagens africanas e a súplica para o grupo da proteção 

de seus ancestrais, o que representa tanto a organização de solidariedade entre estes escravos, 

quanto o fortalecimento da “construção de uma identidade sócio- cultural”321. 

Uma das principais características das culturas banto se evidencia pela religiosidade. 

Apesar da dificuldade de delimitar as crenças bantos, há um consenso de que para eles os 

mortos influenciavam o mundo dos vivos. Thornton indica que os africanos dessa localidade 

“acreditavam em uma variedade de seres espirituais residentes no outro mundo” e que esses 

espíritos, “distantes” e “poderosos”, eram considerados em alguns casos como divindades 

territoriais ou almas dos familiares recentemente falecidos. Alguns deles eram compreendidos 

como inferiores, “desapegados de famílias individuais ou territórios”, por isso, eram 

carregados de malícia e maldade, podendo trazer problemas à região322. Nota-se, assim, o 

quanto tais espíritos estavam ligados à prosperidade e proteção em relação aos seus 

descendentes. 

Interpretamos parte da crença do mundo dos mortos, promovidas por congadeiros e 

jongueiros examinadas por essa pesquisa, a partir das devoções nas figuras ancestrais dos 

pretos-velhos. As expressões relativas a essa fé em devoção aos preto-velhos pelos 

congadeiros da comunidade São Dimas é uma constante percebida já na primeira entrevista 

com a capitua Maria Auxiliadora, produzida em 2016. Ao perguntarmos para a congadeira os 

significados da Congada, ela logo menciona que a forma de expressão está associada aos 

pretos-velhos, pois para ela, “A Congada é coisa de preto velho”, e no caso da experiência 
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vivida no aniversário de Dona Mercês, podemos também interpretar que o congado também é 

“coisa de preta-velha”. Ao aproximar cada vez mais da cultura congadeira expressa no bairro, 

nota-se que a devoção a esse ancestral mítico é promovida através das canções, de pedidos de 

proteção e também está representada por guias utilizadas ao redor do pescoço nas cores 

branco e preto.  No mesmo dia da entrevista mencionada, Maria Auxiliadora junto de alguns 

membros do Moçambique e Catupé e de Nilo, seu irmão mais novo, apresentam algumas 

canções para o registro audiovisual. 

 

Figura 55 - Apresentação musical Moçambique Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 

       Samuel Avelar Jr. 17/04/2016. São João del-Rei, bairro São Dimas (Fotoframe) 

 

O grupo de congada inicia a apresentação pedindo e cantando licença e depois executa 

algumas canções curtas com temáticas religiosas. Após essas músicas iniciais, a capitã puxa 

uma cantiga frequentemente apresentada pelo grupo e que contém um fundo religioso afro-

brasileiro. Em uma possível interpretação para a canção, a figura espiritual do Preto Velho 

está junto da pessoa que seencontra em uma situação de padecimento. 

 

Música: Nego Veio do Congo 

Ritmo: Moçambique 

 

Andei andei mamãe sem conhecer [2x] 

A minha vida mamãe é padecer [2x] 

Bateu na porta mamãe, vai ver quem é [2x] 
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É o Nego Veio mamãe do Congo é [2x] 

 

O fato curioso ocorrido após a canção em homenagem aos Pretos Velhos foi que, ao 

final da música, Maria Auxiliadora sopra o seu apito para terminar a canção e expressar 

saudações religiosas como o “Viva ao Rosário!”, “Viva a boa união!” e “Viva São 

Benedito!”. Mas também é aclamada uma reverência, possivelmente, ao espírito de Maria da 

Glória através da expressão “Salve Maria da Glória!” entoada pela capitua. A falecida Rainha 

Conga é, nesse momento, posta em sintonia com Nossa Senhora do Rosário, com São 

Benedito e também com os espíritos dos Pretos Velhos sempre saudados pelo grupo de 

Congada. 

Aparentemente é uma crença de Maria Auxiliadora que sua falecida mãe esteja no 

mundo dos mortos e, devido a um desenvolvimento de seu espírito, ela tem a capacidade de se 

comunicar e ajudar a quem pede. Tal crença está bem próxima daquela examinada por 

Thornton323, que identifica na cosmologia religiosa banto,expressões de fé e crença de que o 

mundo dos mortos estaria em comunicação com o mundo dos vivos, principalmente os 

espíritos de familiares que tinham como principal objetivo continuar se relacionando e 

protegendo seus próprios entes familiares. O culto aos mortos na tradição congadeira é 

evidenciado no respeito e na crença das almas dos antepassados, principalmente aqueles que 

mais contribuíram para o desenvolvimento das festividades, como Maria da Glória, e os 

capitães líderes dos ternos.  

 

Samuel: Você cantou uma música em homenagem ao Zé Camilo? 

Zé Mineiro: Foi para pedir licença. Tem que pedir benção, tem que pedir licença, é isso que o 

povo não entende, esquece das raízes.Ah, já morreu, “o espírito não está aqui”. O espírito está 

rodando por aí, ele, o filho dele, José Raimundo. Respeito!Quem te ensinou. O Congado tem 

ritual, tem que pedir licença aos mais velhos e antepassados, a senhora do Rosário e por aí vai. Ao 

mastro, não se faz nada no Rosário sem acender uma vela, pedir uma luz, pedir licença, fazer uma 

cantoria. Não se faz nada no Rosário sem fé, sem seriedade. Rosário não é festa profana, Rosário 

não é só folclore, Rosário não é só cultura, Rosário é um conjunto de tudo isso. É crença, é 

religião, é lenda. Rosário é afro. Se uma dessas coisas falharem, não forem respeitadas, aí não 

existe o Rosário (CASTORINO DA SILVA, 2018). 
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 O relato de Zé Mineiro, assim como o de Sidinho, faz menção às raízes culturais, ou 

seja, a uma tradição do entendimento advinda dos antepassados, dos mais velhos e do 

continente africano. Para Zé Mineiro, é necessário ter respeito com os capitães que já se 

foram, pois foi através de seus ensinamentos que o congadeiro pode apreender sobre os 

conhecimentos advindos do Congado, e também, pela crença de que as almas desses antigos 

capitães estão presentes próximos daqueles cujas experiências em vida foram compartilhados 

em conjunto. Novamente, a narrativa de Zé Mineiro tem relações com a fala de Sidinho, pois 

há uma proteção da legitimidade do conhecimento congadeiro, na defesa de que os rituais 

possuem sentidos e métodos. Para Zé Mineiro, é necessário respeitar esses conhecimentos e 

tradições, pois para ele, o Congado não é apenas folclore, mas também é religioso.   

 As comunidades escravizadas desenvolveram de diferentes maneiras a produção de 

significados comuns para seus laços de solidariedade, e as congregações pertencentes ao 

mundo banto não foram uma exceção, essas características comum foram analisadas por 

Robert Slenes. O autor compreende duas diferentes perspectivas de cultura brasileira, 

contendo distintos conceitos e representações de nação e povo. Uma era ligada aos senhores 

de escravos e a outra, aos escravizados africanos. Para o historiador, os escravos praticavam 

outro mundo “linguístico e cultural” que provavelmente não era conhecido pelos senhores324. 

 O conhecimento da cultura africana, segundo Slenes, era incompreensível para 

determinadas camadas sociais brasileiras que interpretavam as identidades escravas somente a 

partir de sua condição de cativos ou os interpretava como socialmente bárbaros que 

impossibilitava “uma união entre cativos em torno de paradigmas culturais complexos”. No 

entanto, consoante as interpretações do autor, para os escravos, a África era constantemente 

“descoberta e acobertada”, em uma perspectiva cultural, histórica e linguística, a partir de 

uma “teia de significados em comum” que possibilitava a existência de comunidades e de 

revoltas populares325.  

Robert Slenes compreende que essas características comuns lingüísticas foram 

também desenvolvidas pelas congregações de escravizados de origem banto. Atualmente, 

podemos identificar e perceber aspectos dessa linguagem específica no vocabulário 

congadeiros da comunidade São Dimas. “O capitão tinha as suas mirongas”, significa que o 

líder detinha o conhecimento espiritual, ou, “Os Congadeiros têm direito de saravá Nossa 

Senhora do Rosário”, tem o significado de que os representantes culturais tem licença para 

                                                             
324SLENES, Robert W. “Malungu, ngoma vem!”: África coberta e descoberta no Brasil. Revista Usp, n. 12, p. 

48-67, 1992. 
325Ibidem. 
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saudar a virgem do Rosário.  Tanto a palavra mironga326 e saravá327 são de origem banto e 

para aqueles que não são íntimos da cultura congadeira essas linguagens são incompreensíveis 

ou são entendidas de uma maneira errônea. É importante ressaltar que essas as palavra não 

fazem parte apenas da cultura congadeira. São expressões presentes em outras manifestações 

da cultura negra. E algumas, como saravá, são de algum modo incorporadas em outros 

universos da cultura brasileira. 

 O trabalho antropológico elaborado por Daniel Albergaria Silvaoferece um panorama 

e uma análise etnográficos a respeito dos aspectos culturais presentes nas festas do Rosário, 

de modo a contribuir para as análises comparativas entre a cosmologia banto e as 

expressividades congadeiras em diferentes locais. Esse panorama é produzido mediante a uma 

reflexão sobre as interações entre osgrupos, ou ternos, de congado em seus inúmeros 

encontros festivos e religiosos e com base no exame das ações rituais e das narrativas do mito 

de aparição de Nossa Senhora do Rosário. A produção de um “esquema geral do festejo” tem 

como objetivo possibilitar a comparação entre festas de regiões diferentes e a compreensão de 

características peculiares das variações locais328. 

Na construção de sua tese e dos “esquemas gerais do festejo”, Daniel Silva procede a 

abordagens fundamentais para a compreensão da “cultura do Congado” enquanto resultante 

dos encontros étnicos estabelecidos entre europeus, africanos, indígenas e brasileiros. Dessa 

forma, o autor investiga os motivos festivos e a influência banto nas práticas culturais 

congadeiras; as heranças culturais africanas como, por exemplo, os cortejos e embaixadas; 

questões relativas às práticas de resistência cultural e desaparecimento cultural. Através de 

tais considerações o autorpromove um panorama atual das festas do Congado caracterizando 

os estilos de ternos do Rosário, as formas rituais executadas e suas determinadas variações.  

Uma fundamental contribuição para as análises de festas de Reis Negros é a 

construção teórica proposta por Daniel Silva do conceito do “Estar no Rosário”, pois ela 

auxilia a compreensão do processo ritual e de seus aspectos de produção e transmissão a partir 

das formas expressivas de alguns grupos de congado, como, por exemplo, os contatos entre 

                                                             
326"Mironga" vem do quimbundo milonga, plural de mulonga, mistério, segredo. Mas também pode significar 

briga, desentendimento. Palavra bastante usada nos cultos bantos. MIRONGA. Dicionário inFormal online, 19 

fev. 2019. Disponível em <https://www.dicionarioinformal.com.br/>. Acesso em 19 fev. 2019. 
327 “Saravá” significa “salve” ou “bem-vindo”, constantemente utilizado em terreiros de cultos afro-brasileiros. 

Essa é uma influência da fonologia banta devido à dificuldade de escravos em pronunciar a palavra portuguesa 

“salvar”. SARAVÁ. Dicionário inFormal online, 07 out. 2019. Disponível em 

<https://www.dicionarioinformal.com.br/>. Acesso em 07 out.. 2019. 
328SILVA, Daniel Albergaria. Festas de Guardas, Ternos e Nações: A Coroação de Reis Congos e a Devoção á 

Nossa Senhora do Rosário. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Programa de Doutorado em Ciências 

Sociais, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2016. 

 

https://www.dicionarioinformal.com.br/
https://www.dicionarioinformal.com.br/
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congadeiros com ancestrais, entidades e santos. O autor observa em seu trabalho sobre as 

“provocações” públicas promovidas entre os grupos de Congada, essas expressões de 

desafetos estão atreladas aos conhecimentos e fundamentos espirituais adquiridos por um 

determinado grupo, que, ao provocar outro, pode receber uma resposta ligada a outros 

fundamentos, e, em alguns casos, a resposta também tem a possibilidade de se tornar um 

“contra-feitiço”329. 

Desse modo, os congadeiros atuam no mundo, ou seja, se põem “produzir situações, 

entrar em contato com forças diversas, interferir em acontecimentos futuros”. Para o 

antropólogo essas situações se fazem presentes nas redes de relações sociais vivenciadas por 

grupos de Congado, e são uma maneira de se inserir no mundo constituído330. Segundo Silva, 

nos grupos africanos bantos a figura do feiticeiro tem uma importância significativa na 

cosmologia, sendo um personagem vital para variados grupos. No entanto, é importante 

diferenciar as figuras do adivinho, do feiticeiro e do curandeiro, além de compreender que no 

catolicismo português também existiam práticas de feitiçaria, como o caso das benzedeiras e 

das curandeiras (apud BORGES, 2005). 

Podemos interpretar ao analisar a história da Festa do Rosário da comunidade São 

Dimas que a prática de duelos e feitiços entre os grupos era uma realidade, percebida, 

sobretudo nas narrativas relativas aos rituais de proteção para evitar o “mal olhadado”, assim 

também na compreensão das explicações de morte de Maria da Glória e Raimundo Camilo 

como vítimas de feitiçaria.  Na introdução desse trabalho também foi abordada a rivalidade de 

dois grupos de Congadas em São João del-Rei no início do século XX, a partir das memórias 

do capitão Luís Santana presente em um texto de Ulisses Passarelli: Foi apresentada prática 

de feitiçaria envolvendo o lançamento de marimbondos pela guarda do Capitão João Lopes 

em direção ao terno do Capitão José Francisco331. No São Dimas, escutamos constantemente a 

menção da palavra “amarrar”, como uma forma de capitães executarem feitiços sobre algum 

rival. 

 

Samuel: Existem desafios entre as guardas de Congada? 

Luís: Existe 

Alaíde: Um quer passar na frente do outro, quer ganhar daquele que está ali 

                                                             
329Ibidem p. 325. 
330Ibidem p. 326. 
331PASSARELLI, Ulisses. História dos Congados de São João del-Rei. São João del-Rei, 29 ago. 2012. 

Disponível em: 

<http://folclorevertentes.blogspot.com/search?q=Hist%C3%B3ria+dos+Congados+de+S%C3%A3o+Jo%C3%A

3o+del-Rei>. Acesso em:01 fev 2019. 

http://folclorevertentes.blogspot.com/2012/08/congados-e-festas-do-rosariode-sao-joao.html
http://folclorevertentes.blogspot.com/search?q=Hist%C3%B3ria+dos+Congados+de+S%C3%A3o+Jo%C3%A3o+del-Rei
http://folclorevertentes.blogspot.com/search?q=Hist%C3%B3ria+dos+Congados+de+S%C3%A3o+Jo%C3%A3o+del-Rei
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Samuel: Mas no sentido de fazer a festa mais bonita? 

Alaíde: Tem uns que quer fazer a festa mais bonita, mas tem outros que quer passar na frente, 

fazer uma festa melhor, mais bonita do que a nossa. 

Luís: E outros que querem amarrar um Congado sobre o outro Congado. 

Simone de Assis: Como que é esse amarrar? 

Luís: Amarrar é segurar um outro congado. 

Alaíde: É uma oração. 

Luís: Eles param um Congado e eles não conseguem mais andar, não passa. 

Alaíde: É...mas a gente firma com Nossa Senhora do Rosário e nóis vence. Nóis vence, vence!As 

vezes eles pelejam “pá”...pra segurar nóis. E nóis aqui e dali nóis peleja e passa na frente332. 

 

----------                                                                                                                                ------------ 

 

Dona Belinha: O Congado, aconteciam as demandas...Eu até hoje, tenho coisa, porque uma vez, 

lá em Caburú, eu carregava bandeira. Eu carregava sozinha a bandeira e eles queriam que eu 

passasse na frente do...ia pegar a rainha em uma casa lá. O certo era isso, se tem uma guarda na 

frente a outra não pode passar daquele, o certo é esse né?Porque aí que está a mironga. Porque 

podemos tomar um olho ruim, num horário desse. Porque tem congadeiro que segura forte viu. Eu 

já vi capitão de Congado, o cara riu dos congadeiros. O outro capitão chegou perto dele e 

perguntou “você gosta de rir meu filho”?O cara continuou rindo, o cara ficou naquela encruzilhada 

rindo o dia inteirinho [bate com as mãos na mesa] e só depois que desceu o mastro foi que o cara 

tirou ele de lá. O capitão foi lá e rancou ele de lá. Tem capitão que sabe o que é uma mironga 

forte. Agora tem, mas têm poucos333. 

 

 As memórias de Alaíde, Luís e Dona Belinha mencionam execuções de feitiçarias 

realizadas por algum capitão ou líder de algum terno em direção a outro grupo. Essas práticas 

são entendidas como amarração ou demanda, cujo significado está relacionado ao controle de 

algum grupo, através de feitiços realizados através de orações ou rezas esses congadeiros 

demonstram vivências em que um grupo ou capitão fica totalmente paralizado e incapacitado 

de realizar movimentos. Nas diversas narrativas registradas nessa pesquisa, nota-se a 

preocupação dos capitães a respeito das demandas, de entender que na Festa do Rosário 

também são travadas guerras e duelos, assim, há sempre a necessidade de prestar atenção em 

outras guardas de Congado e nas malícias de outros capitães. Como salienta Dona Belinha, 

                                                             
332OLIVEIRA, Luis Carlos de; SANTOS, Alaíde Paulina dos. Congadeiros do Moçambique e Catupé Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior e Simone de Assis. 

Arquivo de vídeo, 14’30’’. São João del-Rei, 17 de Abril de 2016. 
333ANUNCIAÇÃO, Maria Isabel da. Bandeireira do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’30’’17’’’. São João del-Rei, 

3 de Agosto de 2018. 
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tem capitão que conhece o que é uma mironga forte, ou seja, tem domínios sobre os mistérios 

e segredos que envolvem a prática ou proteção de demandas.  

O capitão Zé Mineiro evidencia em diversos momentos de sua entrevista tradições 

existentes no Congado que aludem à cultura banto. O congadeiro comenta que o capitão de 

Congo deve preparar o grupo para a saída festiva, portanto, é necessário “fechar o corpo de 

cada um” para nenhum mal ocorrer, pois, segundo o entrevistado, a festa do Rosário é um 

espaço no qual, além das devoções religiosas, trava-se uma guerra espiritual e uma disputa 

entre os grupos pelo lugar de destaque na festividade. Zé Mineiro revela que há capitães que 

não entendem as disputas e assim são iniciadas as desavenças e as demandas. Alguns capitães 

utilizam sua espiritualidade para “jogar pontos”, “porque a guerra ali é feia”. O entrevistado 

defende que a cantoria presente nos Congados pode ser utilizada como instrumento de 

“guerra” e exemplifica um tipo específico de ponto musical para atacar e lançar feitiços no 

grupo rival: 

 

Zé Mineiro: O marimbondo miúdo vai picar o Tico Tico, o marimbondo miúdo vai picar o Tico 

Tico334. 

 

O significado dessa canção espiritual é explicado por Zé Mineiro: “Tá mandando 

Egum, mandando espírito para atacar outro, amarrar, fechar”. Ele continua as cantorias e 

pontos: 

 

Zé Mineiro: Quem acha que o céu tá perto, nas nuvens não vai chegar. Os anjos do céu tão 

rindo do tombo que vai levar [Música – Toca tambor de Candombe]. “Tem essas cantorias 

e tem gente que canta e nem sabe o que é. Tudo tem sentimento, tudo tem um sentido. 

Tudo tem regulamento” [Zé Mineiro fumando cachimbo e segurando vara de madeira]335. 

 

A cosmovisão banto vivenciada no bairro São Dimas temsemelhançasà cultura 

congadeira de Tiradentes em Minas Gerais, cidade próxima a São João del-Rei. As narrativas 

e memórias das práticas culturais congadeiras da região das Vertentes foram analisadas pela 

historiadora Sílvia Brügger. Embasada nos casos de memória familiar do Capitão Prego, 

Capitão de Congada do grupo Escrava Anastácia e Nossa Senhora do Rosário de Tiradentes-

MG, a autora afirma que a apresentação de suas narrativas é marcada por “uma cosmovisão 

                                                             
334CASTORINO, Lutero. Ex-Capitão do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e ex 

integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’ 

48’’20’’’. São João del-Rei, 16 de Agosto de 2018. 
335Ibidem. 
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banto que se faz presente nesta forma de narrar suas experiências”. Tal cosmovisão pode ser 

percebida nos momentos de mudança experienciados pelo congadeiro ao longo de sua vida; 

na flexibilidade ou plasticidade das suas experiências religiosas; através da recordação de seus 

ascendentes; e principalmente, na medida em que se evidencia, nos diferentes momentos de 

sua vida, a lógica banto do “complexo ventura-desventura”336. 

O “complexo ventura-desventura” compreendido nas memórias do congadeiro Prego é 

identificado por Sílvia Brügger através dos estudos desenvolvidos por Cramer, Vansina e Fox 

(apud KARASCH, 2000). Essa lógica banto é percebida pela autora, a partir dasinterpretações 

estabelecidas pelo capitão de congado ao entender que certas más situações vivenciadas por 

ele e sua família, estariam relacionadas como “desequilíbrio de ordem natural” advindas de 

espíritos e ancestrais inseridos no universo dos mortos cujas intenções não eram boas, ou seja, 

a “desventura”. Para a solução dos problemas vivenciados, a pesquisadora analisa ações do 

congadeiro para buscar o “estado de ventura”, possibilitada através de estabelecimento de 

contatos com forças espirituais com boas intenções, além dos amuletos e rituais. A lógica 

banto do “complexo ventura-desventura” identificada no Congado de Tiradentes pode ser 

também compreendida nas dinâmicas culturais vivenciadas pelos grupos de Congado do 

bairro São Dimas. Assim, os procedimentos de proteções contra o “mal olhado” e também as 

memórias a respeito das amarrações, pontos espirituais, embaixadas e demandas entre os 

grupos, estariam ligadas a esse fundamento337. 

A respeito da cura da coluna de Dona Dora através de simpatias procedidas por meio 

do patuá de Raimundo Camilo herdado de seu pai, Zé Camilo, não se pode relacionar o 

ocorrido necessariamente à cosmologia banto. De acordo os estudos de Luiz Mott, os 

“patuás” ou “bolsas de mandingas” eram amuletos popularmente utilizados por escravizados 

oriundos da África no Brasil e em grande parte do continente americano desde o século 

XVIII. No entanto, o autor interpreta queessa prática também pertence à cultura cristã da 

época, pois os cristãos utilizavam para sua proteção amuletos como rosário, escapulários ou 

medalhas milagrosas. Mas também há casos, segundo o autor, que a utilização desses 

amuletos pelos devotos era realizada de maneira sincrética, pois essas proteções, também 

herdeiras de uma tradição de feitiçaria medieval, eram misturadas com elementos da natureza 

e assim eram atribuídos poderes mágicos338. 

                                                             
336BRUGGER, Silvia. Venturas e Desventuras do Capitão Prego e sua família: memórias de um congadeiro da 

região das Vertentes, Minas Gerais. XII Encontro Regional Sudeste de História Oral, 2017, 1-12.  
337 Ibidem p.5. 
338MOTT, L. Bahia: inquisição e sociedade [online]. Salvador: EDUFBA, 2010, 293 p. ISBN 978-85- 2320-890-

5. Available from SciELO Books . 
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A partir das narrativas e contextos teóricos examinados compreendemos que a tradição 

congadeira está relacionada a uma raiz intimamente associada aos conhecimentos religiosos, 

sociais e políticos advindos da África. Essas influências ainda são percebidas nos contextos 

congadeiros, como procuramos identificar e analisar na Festa do Rosário da comunidade São 

Dimas. No entanto, temos que salientar que essas raízes foram construídas de uma maneira 

específica no Brasil, através de negociações entre as culturas africanas, indígenas e européias. 

As formas de expressão da cultura congadeira possuem fortes ligações com a tradição cristã 

eeuropeia, as imagens dos santos nas bandeiras e nos mastros, assim como a presença de 

Congados nas missas católicas demonstram que o ofício cultural é uma expressão sincrética 

entre diferentes tradições religiosas. E esse fato, pode causar situações conflituosas, pois 

alguns representantes da igreja católica não admitem a mistura dessas tradições nas igrejas e 

nos rituais católicos. Assim, é comum exemplos de práticasdiscriminatórias e modos para 

impossibilitar que essas específicas expressões de fé não possam ser executadas em espaços 

dominados por uma tradição católica conservadora.   

 

Dona Belinha: Eu sempre fui muito religiosa e Congado para mim é religião. Tem gente 

que...gente na rua, quantas vezes a gente num...em lugares, tem lugares que tem muita gente muito 

racista com a pessoa do Congado. É...chama de...eu mesma já escutei, mas eu olho assim, e a gente 

num da resposta porque cada um pensa aquilo que quer...é de falar que é Macumbeiro. Pouco 

tempo mesmo a gente foi em uma festa em Caquende. O padre não abriu a igreja porque diz que 

era tudo macumbeiros...Eu achei aquilo, da parte do padre, uma ignorância339. 

 

 O Congado para Dona Belinha é uma religião, e podemos perceber em suas memórias 

devoções religiosas aos santos católicos e as entidades ligadas à umbanda. Para a congadeira, 

é legítimo que grupos congadeiros possam adentrar nos santuários católicos, pois a sua fé em 

Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia deve ser expressada também dentro 

dos espaços dedicados a essas santidades. Para a entrevistada, é necessário o respeito a 

devoção a esses santos tradicionalmente cultuados pelas comunidades negras e as ações que 

impossibilitam tais religiosidades é interpretada por Dona Belinha como uma falta de 

conhecimento ou também como uma atitude racista. 

Sílvia Brügger em seu estudo sobre o Congado, baseado em trabalhos que assim 

caracterizam a cosmovisão banto, evidenciou a plasticidade e a flexibilidade religiosapresente 

                                                             
339ANUNCIAÇÃO, Maria Isabel da. Bandeireira do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’30’’17’’’. São João del-Rei, 

3 de Agosto de 2018.  
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nos congados340. Esse aspecto contribui no entendimento de que a vivência religiosa dos 

congadeiros de São João del-Rei são expressadas de diferentes maneiras. No entanto, como 

foram salientados por Sidinho e Zé Mineiro, os rituais congadeiros são executados através de 

saberes e procedimentos próprios dessa cultura, ou seja, as lideranças congadeiras sabem 

muito bem sobre as suas religiosidades e conhecem os limites onde elas podem ser expressas, 

pois cada ritual é produzido em um lugar estabelecido e para um determinando fim.  

O fato ocorrido com Dona Belinha nas ruas do bairro Senhor dos Montes é um bom 

exemplo do respeito aos limites empreendidos pelos congadeiros do bairro São Dimas. Para 

eles, a rua não seria um espaço adequado para a incorporação de uma entidade ancestral, por 

isso, as homenagens a essas entidades são executadas através de pontos fechados, ou seja, 

apenas para homenagens e não para a invocação. Nas Igrejas católicas esses limites também 

são claramente percebidos, pois os grupos estão nesses templos para cultuarem os santos de 

devoção católica, eles bem sabem que ali não é o espaço ideal para cultuarem outros seres 

míticos, pois existem espaços adequados para a realização dessa devoção, como os centros de 

umbanda, de candomblé ou nas ruas.   

 

Samuel: Um dia escutei uma palestra sua, e você disse algo que me despertou a atenção e queria 

que você falasse um pouco mais sobre isso: “O Congado não é uma manifestação de religião, é 

uma manifestação religiosa”. 

Ulisses: É muito diferente né? Nem todo mundo compreende, é uma diferença sutil, mas muito 

profunda. Congado não é religião, congado é religioso, são coisas muito diferentes. Você tem 

religião católica, religião evangélica, religião da Umbanda, religião budista, seja o que for lá...Isso 

é religião. Ela é estabelecida, ela tem um corpo sacerdotal, ela tem uma sede para funcionar, ela 

tem um esquema litúrgico, ritualístico, cerimonial. O Congado é manifestação cultural de rua, mas 

que tem um profundo senso religioso, porque ele agrega pessoas de fé que vivenciam a sua 

expressão religiosa através de canto, dança, música, coreografias, vestimentas, ritos próprios, uma 

mitologia, um folclore e tudo isso em conjunto forma parte do patrimônio imaterial do lugar. 

Como o Congado leva a frente à bandeira de um santo, ele vem e participa de uma missa, ele vai 

em uma procissão, ele canta louvores, ele é uma expressividade religiosa, mas ele não é 

propriamente uma religião. É uma expressão de grande religiosidade, as pessoas que fazem aquilo 

ali fazem com fé341. 

 

                                                             
340BRUGGER, Silvia. Venturas e Desventuras do Capitão Prego e sua família: memórias de um congadeiro da 

região das Vertentes, Minas Gerais. XII Encontro Regional Sudeste de História Oral, 2017, p.10.  
341PASSARELLI, Ulisses. Congadeiro, folclorista e funcionário da Secretaria de Cultura e Turismo de São 

João del-Rei. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 59’32’’. São João del-Rei, 

13 de Julho de 2018. 

 



223 
 

 Para finalizar essa parte da pesquisa, a narrativa de Ulisses Passarelli nos fornece 

interessantes meios para pensarmos sobre as religiosidades exercidas por grupos de congados 

em diferentes espaços. Não cabe a nós definirmos se o Congado é ou não é religião, mas 

destacar que essa cultura está imersa em uma profunda relação espiritualizada e de grande fé. 

Para alguns grupos essas religiosidades são expressas de maneira sincrética, através da 

religião católica, umbandista e do candomblé, mas como salientamos, os diferentes espaços 

são compreendidos por esses religiosos e assim respeitados. As ruas são os locais de maior 

democracia em relação às diferentes manifestações religiosas, e é bem comum escutarmos 

nesses ambientes músicas em devoção a Nossa Senhora do Rosário em seguida de uma 

homenagem a um preto-velho.  

Entender o Congado como manifestação religiosa, como aponta Ulisses Passarelli, 

ajuda também a compreender outros grupos de Congadas, como o de Piedade do Rio Grande 

e do Rio das Mortes que se afirmam estritamente apenas como católicos. No entanto, é 

fundamental respeitar a cultura congadeira e entender a legimidade para a participação de 

grupos congadeiros nos espaços católicos, cuja devoção em igrejas católicas também são 

espaços de fundamental importância para a execução de seus rituais religiosos. Cada coletivo 

possui as suas especificidades e identidades, e assim promovem estratégias 

políticasexecutadas em grupo para alcance de determinados objetivos. Os congadeiros de 

Piedade do Rio Grande, como bem problematiza a historiadora Lívia Monteiro, através de 

procedimentos próprios conquistaram o direito de promoverem suas festividades na igreja 

Católica da cidade a partir da década de 1980, e essa luta é estritamente legítima342. A 

construção da capela do Rosário do São Dimas, também estabelecida na década de 1980, foi 

uma estratégia que igualmente deve ser valorizada, visto que foi impedido a entrada de 

congadeiros na Igreja do Rosário, e assim, os líderes congadeiros do bairro acharam ser 

melhor a construção de um novo centro católico.  

A abertura para a negociação entre as comunidades congadeiras e os representantes da 

Igreja do Rosário de São João del-Rei ainda não foi promovida e essa impossibilidade de 

diálogo, assim como os preconceitos em relação aos congadeiros serem taxados como 

macumbeiros refletem sobre a falta de conhecimento em relação as raízes da cultura negra no 

Brasil. É necessário, no meu entender, a compreessão sobre o passado ocorrido no país 

                                                             
342MONTEIRO, Lívia Nascimento. “A Congada é do mundo e da raça negra”: Memórias da escravidão e da 

liberdade nas festas de Congadas e Moçambique de Piedade do Rio Grande- MG (1873-2015). 2016. Tese 

(Doutorado em História). Programa de Pós- Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2016. 
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durante séculos, afinal, foram diversas as estratégias políticas e sociais de negros cativos para 

não sileciarem sua cultura e conhecimento. O contexto histórico e atual da cidade de São João 

del-Rei é o exemplo de como as opressões em relação a cultura e do conhecimento das 

comunidades negras permanecem vivos na realidade brasileira. 

 

3.2. O direito de saravá na Igreja de Nossa Senhora do Rosário de São João del-Rei 

 

 A Igreja Nossa Senhora do Rosário está localizada no centro histórico de São João del-

Rei, ao lado do Solar dos Neves (residência tombada e pertencente a tradicional família 

política dos Neves) e também, bem próxima de outras duas igrejas históricas da cidade, a 

Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Para os 

congadeiros, a virgem de Nossa Senhora do Rosário tem uma importância vital, pois a origem 

mítica congadeira está intimamente vinculada à relação entre os negros e a santa, além disso, 

o santuário do Rosário localizado no centro da cidade foi erguido em 1719 pela Irmandade de 

Nossa Senhora dos Homens Pretos, a primeira irmandade da cidade (1708) e compostas por 

homens escravizados343. Ao longo do tempo, a Irmandade do Rosário foi perdendo o vínculo 

com a comunidade negra da cidade de modo que os grupos de Congada foram afastados da 

Igreja e da Irmandade. Atualmente os congadeiros são impossibilitados de adentrar ao seu 

modo no santuário, esse fato é frequentemente mencionado pelos congadeiros do bairro São 

Dimas e essa proibição, lhes causa dor e indignação.  

 As memórias dos congadeiros do São Dimas a respeito dessa exclusão sofrida pelas 

comunidades negras na cidade são interessantes exemplos para compreendermos o modo 

como a consciência histórica é elaborada pelas narrativas dos entrevistados. No primeiro 

capítulo do trabalho, analisamos o conceito e a sua relação com as memórias dos congadeiros 

de modo detalhado, e, neste momento, utilizamos o conceito de consciência histórica para 

compreendermos como o conhecimento histórico dos entrevistados é utilizado tanto para 

promoverem suas ações e reivindicações no tempo presente, e como essas narrativas 

realizadas no tempo presente estão vinculadas a uma perspectiva ligada ao futuro. Logo, o 

conhecimento a respeito da construção da Igreja de Nossa Senhora Rosário legitima as 

demandas promovidas a partir da esperança de que um dia o Congado na cidade possa festejar 

na histórica igreja. 

                                                             
343Oliveira, Myriam Andrade Ribeiro de. Barroco e Rococó nas igrejas de São João del-Rei e Tiradentes / 

Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira e Olinto Rodrigues dos Santos Filho. – Brasília, DF: Iphan / Programa 

Monumenta, 2010. 
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Sequência Fotoframe 7 – Jongo Negra Mina e Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 
na 30º Inverno Cultural UFSJ 

 

 

 

Samuel Avelar Jr. 24/07/2018/ Centro Histórico de São João del-Rei 

 

As sequências do foto frame fazem parte do registro audiovisual empreendido na 

oficina Cantos e Tambores:uma vivência de Jongo e Congada promovida no 30º Inverno 

Cultural da UFSJ pelo Congado Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e pelo 

Jongo Preta Mina em 2018, de frente a igreja do Rosário. No final da oficina, Maria 

Auxiliadora improvisa uma cantiga de frente as portas fechadas do santuário católico.  

 

Ritmo Moçambique/ Música Improvisada pela Capitua Maria Auxiliadora 

 

Maria Auxiliadora: Salve a nossa padroeira 

Moçambique e Catupé + Jongo: Êêêêêêêêê [Tambores e chocalhos] 

Maria Auxiliadora: Oi para nós fazer a festa![aponta para a igreja com o bastão] 

Moçambique e Catupé + Jongo: Êêêêêêêêê [Tambores e chocalhos] 

Maria Auxiliadora: Essa coroa vêm primeiro [movimento circular com o bastão] 
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Moçambique e Catupé + Jongo: Êêêêêêêêê [Tambores e chocalhos] 

Maria Auxiliadora: Essa coroa vêm primeiro! 

Moçambique e Catupé + Jongo: Êêêêêêêêê [Tambores e chocalhos] 

Maria Auxiliadora: Aqui nós temos que adorar [aponta para a igreja com o bastão] 

Moçambique e Catupé + Jongo: Êêêêêêêêê [Tambores e chocalhos] 

Maria Auxiliadora: Pois nasceu o nosso Rosário [olha em direção ao topo da igreja] 

Moçambique e Catupé + Jongo: Êêêêêêêêê [Tambores e chocalhos] 

Maria Auxiliadora: Ai para os pretos trabalhar. 

Moçambique e Catupé + Jongo: Êêêêêêêêê [Tambores e chocalhos] 

Maria Auxiliadora: Vamo rezar pai Nosso, Vamo rezar ave Maria, Vamo rezar pra São 

Pedro, Nossa Senhora estrela da Guia. [Mudança para ritmo Catupé] 

Moçambique e Catupé + Jongo: Vamo rezar pai Nosso, Vamo rezar ave Maria, Vamo rezar pra 

São Pedro, Nossa Senhora estrela da Guia. 

 

Figura 56 - Capitua Maria Auxiliadora cantando em frente a Igreja do Rosário de São João del-Rei. 

30ºFestival de Inverno UFSJ 

 
 Samuel Avelar Jr. Oficina Cantos e Tambores: uma vivência de Jongo e Congada/ Julho de 2018 (Fotoframe) 

 

A canção improvisada pela capitua Maria Auxiliadora reforça o argumento que 

tentamos estabelecer nessa etapa do trabalho. Na visão da capitua e de todo o grupo, a 

participação festiva e religiosa dos congadeiros dentro da igreja do Rosário é um direito 

legítimo. A explicação do improviso de Maria Auxiliadora é a de que a Nossa Senhora do 

Rosário possui uma relação íntima com os negros e que a construção da igreja foi devido aos 

trabalhos e esforços desses homens em homenagem a santa. A congadeira afirma que “aqui 

nós temos que adorar”, pois “essa coroa vem primeiro” e é imprescindível homenagear a santa 
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para esses congadeiros promoveram a Festa do Rosário. Esse registro foi realizado em 2018, 

porém, nos registros com o grupo feito em 2016 também foi identificada essa específica 

reivindicação. 

 

Simone de Assis: Aqui em São João, nós vemos que no centro histórico tem a Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário também, vocês já tocaram lá dentro alguma vez? 

Maria Auxiliadora: Não, não é permitido que congadeiros toquem dentro dela, não pode [sinal 

negativo com a cabeça, olha para baixo]. Não é permitido e uma senhora lá de Tiradentes, ela 

arrumou um evento ai, a única coisa que o padre fez foi abrir a porta, colocou um santinho 

pequeno assim e a gente passou na porta tocando. Dentro não pode. Agora isso tá muito errado, eu 

acho errado porque, construída pelos negros, pelos escravos e eles não poderem louvar o Rosário, 

ta errado, não dá para entender. Quando o padre Raimundo, o padre faleceu a gente foi. Não pode 

tocar dentro da matriz. Eu entrei para um lado e olhei para o outro, não tinha nenhum padre, eu 

tava com a minha bandeira e passei a bandeira em cima do padre Raimundo [ri], passei e depois 

levei lá fora e pendurei a minha bandeira. Foi chegando os congadeiros sabe, de Piedade, de 

Barroso e nós preparando para ajudar a tirar o corpo do padre da igreja e não teve jeito. Aí os 

padres começaram a tirar, a sair carregando o caixão. O Lutero (Zé Mineiro) foi e ajoelhou no pé 

do caixão, perto da porta da saída e aí fizemos um corredor de congadeiros e outras pessoas assim 

e o Lutero de joelhos. Nós conseguimos cantar para o padre e aí os padres lá da matriz tiveram que 

parar, porque a gente cruzou assim, apertou...e aí Lutero tocou bastante a sanfona, tocou, a gente 

respondeu e os padres desceram carregando a urna dele, a hora que os padres colocaram no 

carrinho, nós fomos e pegamos e inclusive eu carreguei também. Nós fomos carregando com a 

mão na alça e depois que passamos da matriz nóis falou assim: “Ele não merece ser carregado na 

mão”, foi quando colocamos ele no ombro, pelo menos eu consegui até dentro do cemitério das 

Mercês e lá ele foi sepultado. Mas eu ajudei, a turma de Piedade e cantando também, e aí nós foi 

“Ô mamãe, abraça eu mamãe, embala eu mamãe, tem dó de mim”, ele gostava muito né?Então a 

gente foi embalando ele “Ô mamãe, abraça eu mamãe, embala eu mamãe, tem dó de mim” 

[representa o modo como embalaram, como um recém nascido]. E assim foi, até lá no cemitério, é 

um padre que faz falta, ele era demais!(MÁRTIR, 2016). 

 

 A resposta de Maria Auxiliadora sobre a presença do grupo na Igreja do Rosário 

evidencia que não é permitida a presença de louvores congadeiros dentro do centro religioso. 

Para a capitua, essa posição da irmandade católica está errada, pois o templo foi 

primeiramente um espaço construído pelos escravizados da cidade e para que essa 

comunidade negra pudesse organizar em conjunto o culto aos santos e aos dogmas próximos a 

lógica cristã. Mesmo que não fique evidenciada no seu relato a perspectiva sobre o futuro 

relativo à possibilidade dos congados poderem adentrar na igreja, podemos perceber na 
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cantiga promovida em 2018, que a capitua defende que os congadeiros têm o direito de adorar 

à virgem do Rosário no templo cristão.   

 O relato de Maria Auxiliadora também apresenta uma experiência do enterro de um 

importante padre negro para a cultura popular e das comunidades negras da região das 

Vertentes. O padre Raimundo Inácio da Silva, é natural de São João del-Rei e primo da 

bandereira Dona Mercês, antes de falecer desenvolvia seus trabalhos com a pastoral afro-

brasileira na comunidade rural de Jacarandira, em Resende Costa344.  Padre Raimundo 

promovia aberturas entre a religião católica e as festas do culto afro, como as Congadas e as 

Folias de Reis, e sua morte veio ocorrer no ano de 2014. Nesta época, o Moçambique e 

Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito da comunidade São Dimas já era liderado 

pela capitua Maria Auxiliadora, mas com a participação do ex-capitão Zé Mineiro, que no dia 

do enterro, se postou de joelhos em frente ao caixão do padre, enquanto os congadeiros 

homenageavam Raimundo com suas cantigas. 

 A narrativa de Maria Auxiliadora destaca as homenagens e carinhos de congadeiros 

da região perante a figura desse importante padre, e evidencia que sua relevância para as 

comunidades congadeiras não foi apenas estabelecida em São João del-Rei ou em Resende 

Costa, mas também para os congadeiros da cidade de Barroso e de Piedade do Rio Grande. A 

união congadeira em homenagem ao Padre Raimundo foi apenas permitida nas ruas do centro 

histórico, no entanto, dentro da matriz católica, as homenagens congadeiras não foram aceitas, 

visto que, até mesmo para Maria Auxiliadora passar a bandeira em seu corpo, teve de ser feito 

de uma maneira escondida das autoridades católicas. A experiência mencionada marcou 

grande parte do grupo de Moçambique e Catupé, pois a música “embala eu” em homenagem 

ao padre é frenquentemente entoada e relembrada pelo terno.  

Para o desenvolvimento da problematização entre as reivindicações da comunidade 

congadeira e suas relações com o conceito de consciência histórica, serão apresentados e 

analisados mais alguns relatos correlacionados ao tema. As narrativas selecionadas foram as 

de Dona Mercês, Dona Belinha e Sidinho, apesar de extensas, os relatos são de profunda 

riqueza histórica e política, além de evidenciar as sensibilidades desses representantes 

culturais.    

 

                                                             
344INSTITUTO DAS COMUNIDADES MISSIONÁRIAS DE EMAÚS, secretaria de São João del-Rei. Nota de 

falecimento – Padre Raimundo Inácio. São João del-Rei, 22 jul. 2014. Disponível em: 

<http://emaus.org.br/sao-joaodelrei/index.php/canais/noticias/item/271-nota-de-falecimento-padre-
raimundo-inacio>. Acesso em:07 out. 2019. 
 

http://www.emaus.org.br/sao-joaodelrei/index.php/canais/noticias/item/271-nota-de-falecimento-padre-raimundo-inacio
http://www.emaus.org.br/sao-joaodelrei/index.php/canais/noticias/item/271-nota-de-falecimento-padre-raimundo-inacio
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Samuel: Você tem vontade de entrar com o Congado na Igreja do Rosário? 

Dona Mercês: Eu tenho vontade, é tão bonito a gente entrar lá na igreja, entrar igual em outros 

lugares aonde vamos viajar. Nas festas em outra cidade, nossa senhora, menino, o povo fica doido 

com a nossa festa. Todos os lugares que vamos pro lado afora, cê precisa devê, o povo adora. Só 

aqui que eles não deixam entrar nessa igreja, que é de nós preto [bate no peito], não é dos brancos 

não. Quer dizer tem uns que ajudam lá, tem uma coisa lá...ajudam lá a arrumar a igreja, qualquer 

coisa que precisa de arrumar, eles disseram que a gente pode entrar se falar antes. Mas eu não 

sabia, mas eu pensei assim, falei com um com outro...é né? Nós vamos entrar lá, se Deus quiser e 

fazer uma festa naquela igreja, porque nunca ninguém entrou lá, Congado nunca entrou lá. Com a 

idade que eu tô, Congada nunca entrou lá. É só na porta ali, na porta e vai embora. Eu pensei, 

porque eles não deixou a gente entra lá dentro da igreja?Parasaravá Nossa Senhora do rosário 

[estende as mãos representando uma saudação]. Eles disseram que tem que combinar com mais 

tempo, mais cedo. Para eles liberar né, para nós entrar lá. 

Samuel: E quem falou isso com você? 

Dona Mercês: Foi uma senhora que eu trabalhei na casa dela. Eu esqueci o nome dela, eu 

perguntei para ela:por que eles não deixam a gente entrar dentro da igreja? Ficou todo mundo 

triste, tava todo mundo triste lá porque a gente queria entrar dentro da igreja, saravá a Nossa 

Senhora, porque lá é a igreja de Nossa Senhora do Rosário, e nós é escuro, nós é preto, se ela foi 

fundada pelos negros, “aaa eu não sabia não, quando for assim tem que falar com a comunidade 

lá”. Eu falei não e então tábão. Depois alguma hora eu vou lá na Maria, para conversar com a 

Maria, porque quando for assim, junta a pessoa com todo mundo para pedir para gente entrar na 

igreja. Nunca entrou não, Congado nenhum, lá é só defunto, defunto e defunto. 

Samuel: O Congado nunca entrou?Nem nas festas antigas feitas no centro histórico? 

Dona Mercês: Nunca entrou, tinha festas, mas com igreja sempre fechada345. 

 

Dona Mercês exibe seu relato através de uma postura de defesa da identidade negra, 

tanto sua e quanto do grupo de Congado. Para a congadeira, poder saravá no templo cristão é 

um direito, pois ela tem o conhecimento de que a igreja foi realizada a partir da organização 

da comunidade negra no passado. Dona Mercês tem o desejo de poder adentrar na igreja e 

acredita que ainda em vida o seu anseio será realizado. O relato da bandereira destaca o fato 

de que ela nunca presenciou a entrada de algum Congado no histórico santuário, e é bem 

possível que quando criança ou adolescente, ela chegou a presenciar junto de seu pai Senhor 

Raul, os antigos ternos dos capitães João Lopes e João Francisco nas décadas de 1930 e 1940. 

Como constata as pesquisas de Ulisses Passarelli através de registros orais feitos com antigos 

capitães da cidade, a festa do Rosário nessa época era praticada no bairro do Tijuco, na antiga 

                                                             
345LIMA, Mercês Maria de Oliveira. Bandeireira do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’03’’27’’’. São João del-Rei, 

27 de Julho de 2018. 
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Capela da Conceição, atual Matriz de São José Operário e depois os ternos caminhavam até a 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário, provavelmente com as suas portas fechadas346.   

A congadeira Dona Mercês destaca que em outras cidades da região a entrada de 

congadeiros em igrejas de Nossa Senhora do Rosário é permitida, e que além de ser bem 

recebido nesses locais, o grupo de Moçambique e Catupé apresenta-se de uma forma bem 

executada. A narrativa de Dona Mercês revela uma conversa entre a congadeira e moradora 

da região, que possivelmente pertence à organização da irmandade. A congadeira revela que 

trabalhou na casa dessa senhora, provavelmente como empregada doméstica, e isso ao 

comparar que outras mulheres congadeiras que também exerceram esse tipo de trabalho, 

como a segunda capitua Evânia, a falecida Maria da Glória, e também por Dona Belinha, no 

começo de sua vida no Rio de Janeiro, pode-se interpretar que essa é uma profissão 

constantemente executas por mulheres negras da região de São João del-Rei. Segundo a ex-

patroa de Dona Mercês, os grupos de Congada podem adentrar no santuário se eles 

agendarem a visita anteriormente. No entanto, Dona Belinha acredita que isso não faz parte da 

realidade. 

 

Dona Mercês: Vai abrir sim Belinha. 

Dona Belinha: Pra Congada minha filha não adianta que não abre. 

Dona Mercês: Eu nem vou falar nada não. 

Dona Belinha: É, porque ali não abre. 

Samuel: Abrir o que gente? 

Dona Belinha: A igreja do Rosário, ali onde eles fazem a roda. Aquela igreja, ela foi feita...nós 

temos direito de entrar porque aquilo ali foi feito por escravos né?Eles não abrem, não é a 

primeira, nem a segunda, nem a terceira...festa que a gente faz ali. Eles abrem assim, os 

congadeiros não entram lá dentro, abrem assim, botam uma santinha pequeninha lá do lado de fora 

na porta. Para os congadeiros louvar ali. Agora entrar lá dentro ninguém entra, tocar lá dentro eles 

não aceitam, negativo [ri e representa o sinal com o dedo indicador de negativo]  

Samuel: Você tem vontade de entrar com o Congado lá? 

Dona Belinha: Com o Congado, a gente tem vontade de tocar lá dentro. Lá na igreja do Pilar a 

gente até já chegou a entrar que é a matriz principal, porque a igreja do Pilar é a matriz principal 

de São João del-Rei. 

Samuel: E o que você acha sobre isso? 

Dona Belinha: Eu acho preconceito né, ah, é preconceito...é347. 

                                                             
346PASSARELLI, Ulisses. História dos Congados de São João del-Rei. São João del-Rei, 29 ago. 2012. 

Disponível em: 

<http://folclorevertentes.blogspot.com/search?q=Hist%C3%B3ria+dos+Congados+de+S%C3%A3o+Jo%C3%A

3o+del-Rei>. Acesso em:01 fev 2019. 

http://folclorevertentes.blogspot.com/2012/08/congados-e-festas-do-rosariode-sao-joao.html
http://folclorevertentes.blogspot.com/search?q=Hist%C3%B3ria+dos+Congados+de+S%C3%A3o+Jo%C3%A3o+del-Rei
http://folclorevertentes.blogspot.com/search?q=Hist%C3%B3ria+dos+Congados+de+S%C3%A3o+Jo%C3%A3o+del-Rei
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 A entrevista produzida com Dona Belinha também contou com a visita de Dona 

Mercês a partir da metade do registro. No momento que estava trocando o cartão de memória 

e novamente ligando a câmera, foi gravada uma discussão já iniciada anteriormente entre as 

congadeiras relativas ao congado e a igreja do Rosário. Dona Mercês acredita que é possível a 

entrada no templo cristão, no entanto, Dona Belinha defende não ser possível a permissão 

para a entrada dos congadeiros. Novamente é destacado que as festas quando são realizadas 

em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário são promovidas com as portas fechadas, e os 

representantes cristãos apenas colocam um pequeno santo de frente do santuário.  

Dona Belinha também tem o conhecimento de que a igreja do Rosário foi construída 

através dos esforços e estratégias dos negros escravizados, porém, em relação ao futuro, a 

congadeira não acredita que um dia os grupos de Congada da cidade poderão louvar no 

espaço cristão. A narrativa de Dona Belinha também aponta que os Congados chegaram a 

apresentar na matriz principal da cidade, na Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar. 

Nota-se assim, que há um esforço dos representantes da Igreja de Nossa Senhora do Rosário 

em promoverem um distanciamento radical com as comunidades negras da cidade. Para Dona 

Belinha, essa postura revela uma atitude preconceituosa. Essa entrevista foi marcada por uma 

forte chuva ocorrida na cidade e ao final do registro, podemos aproveitar uma conversa 

descontraída, regada a torresmos, cerveja e cachaças servidas no cuité. Para finalizar a 

problematização sobre o assunto, será analisada uma narrativa apresentada por Sidinho.  

 

Sidinho: Agora eu vou puxar lá pra frente, em 2018. Veio esses senhores batalhar tanto por nós 

em 1900 eu não te dizer, quanto?1960, eu não sei 17 e alguma coisa, hoje em dia em 2018 a gente 

não pode entrar na igreja do Rosário. Tendeu?Quando eles começaram lá atrás, existia as igreja 

dentro de São João del-Rei e hoje a gente não pode entrar na igreja do Rosário, eles não deixa. 

Eles preferem deixar fazer a festa do Rosário com 150 ou 200 pessoas, do que convidar 300 

bandas de Congada. Você vai em Aparecida do Norte, para quem ta me ouvindo, por favor, por 

favor, vai na Festa de São Benedito, vocês vão achar a coisa mais linda. Eu tive lá, você passa em 

frente ao altar de Nossa Senhora de Aparecida, você beija ela, você beija a mãe toda poderosa, 

beija ela. E nós não conseguimos ir ao pé de Nossa Senhora do Rosário, na catedral, no centro da 

cidade. Se alguém tem algo a me dizer, por favor me fale. 

Samuel: É uma igreja muito antiga né Sidinho, tem mais de 300 anos de história. 

                                                                                                                                                                                              
347ANUNCIAÇÃO, Maria Isabel da. Bandeireira do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’30’’17’’’. São João del-Rei, 

3 de Agosto de 2018. 
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Sidinho: É...assim eu ouvi contar não posso confirmar. Porque, assim diz a história o seguinte, já 

que construíram a igreja x, a igreja y, e a igreja w, os negros disseram, vamos também construir a 

nossa igreja, tanto que ela é a mais simples, a mais pobrezinha, mais aconchegante. Na Semana 

Santa é a que tem mais calor, mais amor, tem mais cultura, ela tem um dom maior. Só que 

simplesmente nós não podemos entrar lá. Eu acho que eu vou morrer, não vou conseguir ver isso. 

Mas o meu maior prazer seria um dia entrar dentro da igreja do Rosário e tocar a Congada. Dizer 

para ela, assim: “O Deus minha mãe to indo embora, ô Deus minha mãe to indo embora, fica com 

Deus e com Nossa Senhora”. Entendeu?É uma coisa que a gente fica chateado348. 

 

 A narrativa de Sidinho retrata os motivos pelos quais os negros no passado colonial se 

organizaram e fundaram a igreja em homenagem à virgem do Rosário. A história contada pelo 

congadeiro expõe que a fundação foi devido à possibilidade dos escravizados também 

promoverem suas devoções em um espaço aceito pela sociedade da época. Para a realização 

da narrativa, Sidinho elabora um procedimento do entendimento do passado para interpretar o 

tempo presente e constata com profunda tristeza a impossibilidade do culto à santa de uma 

maneira considerada por ele como legítima. O passado é promovido pelo congadeiro para 

interpretar o presente e prever as possibilidades do futuro, pois existe um desejo em cultuar a 

santa no templo histórico cristão de uma maneira congadeira, através de cântico de louvores, 

no entanto, essa possibilidade em sua visão é difícil de acontecer algum dia.   

 O registro audiovisual causou em toda entrevista com Sidinho uma reação 

interessante, pois em diferentes oportunidades o congadeiro apresentou sua narrativa 

diretamente para as câmeras. Nessa ocasião, Sidinho faz um convite, provavelmente aos 

representantes da irmandade do Rosário, para que explicassem o seu ponto de vista. Outro 

ponto relevante no relato de Sidinho é a menção à grande festa congadeira promovida na 

tradicional cidade católica de Aparecida do Norte-SP. O entrevistado evidencia o quanto a 

festa tem grandes proporções e que no templo cristão da cidade, os grupos de Congado podem 

apresentar da maneira desejada por eles e assim, podem expressar suas homenagens e 

religiosidade. O congadeiro entende que é um despedício uma Festa do Rosário na cidade 

com poucas pessoas e que em São João del-Rei pode-se fazer uma festa com a mesma 

proporção da festividade de São Benedito, em Aparecida do Norte. Logo, para Sidinho, além 

da segregação ser uma injustiça, é também um esperdiçamento, tendo em vista a 

                                                             
348SANTOS, Sidney Rafael dos (Sidinho); MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Integrantes do Moçambique e Catupé 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de 

vídeo, 1´50 ´´ 39´´´. São João del-Rei, 23 de Agosto de 2018. 
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potencialidade cultural de uma possível Festa do Rosário no centro histórico da cidade, com 

inúmeros grupos de Congada convidados.  

 As narrativas expostas nessa etapa da pesquisa mostram atitudes de segregação com a 

cultura congadeira de São João del-Rei  no espaço católico da Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário, na percepção dos congadeiros. Apesar de alguns exemplos de representantes cristãos 

que abrem espaços para os rituais afros, como a Festa de São Benedito em Aparecida do 

Norte e o padre Raimundo Inácio, na leitura dos congadeiros há apersistência dos 

representantes da igreja do Rosário de São João del-Rei em impossibilitar uma reivindicação 

advinda das comunidades negras da cidade. Esse procedimento ainda vivenciado no tempo 

presente e relacionado com uma expectativa ligada ao futuro, possivelmente tem resquícios 

com as ações de romanização católica ocorrida em Minas Gerais e em diferentes estados 

brasileiros, no início da década do século XX.  Esses procedimentos explicam, por exemplo, a 

proibição da Festa do Divino no bairro do Matosinhos nesse período349.  

Os representantes cristãos da igreja do Rosário, na visão dos congadeiros dificultam a 

relação entre Congado e a Igreja do Rosário na cidade, essa atitude é percebida pelos 

congadeiros como um preconceito em relação a seus modos devocionais. Nota-se que o 

desejo de Sidinho em louvar a virgem do Rosário na igreja é apresentado por uma cantiga que 

cultua somente à santa e não outro ser divino. Como foramapresentados no último item do 

trabalho, os congadeiros sabem muito bem sobre os procedimentos religiosos e ritualísticos, e 

assim, respeitam os limites de suas expressividades religiosas.   

 

3.3. O Moçambique e Catupé de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito nos espaços 

públicos 

 

 Os grupos de Congada geralmente apresentam sua cultura e promovem suas 

religiosidades nos espaços públicos. As ruas, igrejas, terreiros, universidades, teatros, praças e 

museus são alguns dos lugares possíveis onde as Congadas podem compartilhar diretamente 

com o público os conhecimentos associados aquele saber e no qual são também possibilitadas 

as comunicações entre as coletividades e os congadeiros. Os únicos espaços privados dessa 

forma de expressividade cultural seriam os locais de ensaios e reuniões, porém, no caso da 

                                                             
349ADÃO, Kleber do Sacramento. Devoções e Diversões em São João del Rei: Um estudo sobre as festas 

do Bom Jesus de Matosinhos – 1884-1924. 2001. Tese (Doutorado em EducaçãoFísica).Faculdade de 

Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 
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comunidade São Dimas, ainda mais especificamente na circunstância do Moçambique e 

Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, esses espaços são também abertos ao 

público, visto que são empreendidas em frente à casa da família Mártir, um lugar acessível a 

todos.  

 

Figura 57 – Local de reuniões e ensaios do Moçambique e Catupé na varanda aberta da família Mártir 

 

Samuel Avelar Jr. Festa do Rosário do São Dimas em 2018 (Fotoframe) 

 

 As Congadas do São Dimas promoveram entre as décadas de 1950 e 1990 inúmeras 

festas públicas no entorno do bairro e é bem provável que suas apresentações não se limitaram 

a esses espaços. Porém, a pesquisa não identificou nesse período manifestações em outros 

lugares da cidade e região. A partir da década de 2000 e, principalmente no decênio de 2010, 

foi possível perceber os aparecimentos de congadeiros em outros locais de São João del-Rei. 

Pelo falo de um maior vínculo com o Moçambique e Catupé do São Dimas e também pela 

maior abertura do grupo em participar de outros pontos de encontros públicos. Apenas as 

presenças desse terno serão problematizadas nessa parte da pesquisa.  

 São João del-Rei, em 2007, conquistou o título de capital da cultura do Brasil. Essa 

reputação foi concedida pelo Ministério da Cultura, a partir de uma disputa entre as cidades 

de Santa Cruz de Cabrália, na Bahia, Mossoró, no Rio Grande do Norte, Santa Maria, do Rio 

Grande do Sul e Mariana, município pertencente também ao estado de Minas Gerais350. Como 

comemoração, foram promovidos na cidade festas, encontros, oficinas e apresentações 

                                                             
350O GLOBO. São João del-Rei será a capital brasileira da cultura em 2007.Rio de Janeiro, 11 de abr. 2006. . 

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/sao-joao-del-rei-sera-capital-brasileira-da-cultura-em-2007-
4590140>. Acesso em:07 out. 2019. 
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culturais, e também, uma semana com a temática da cultura afro, em homenagem as 

contribuições artísticas e educativas do povo negro brasileiro. Nesse contexto, houve na 

cidade oficinas e palestras sobre a temática afro-brasileira, como por exemplo, as comidas de 

origem africana, e sobre moda e beleza negra. As apresentações de grupos afros da cidade não 

poderiam faltar, e assim, os Maracatus, Folias de Reis e as Congadas foram convidados para 

apresentações no histórico Teatro Municipal de São João del-Rei.  

 No contexto da Semana Afro, o Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e 

São Benedito foi o principal terno representante das Congadas de São João del-Rei no Teatro 

Municipal. O ano de 2007 foi quando se deram os primeiros contatos do antropólogo Daniel 

Albergaria Silva com os grupos congadeiros do São Dimas e o pesquisador pode acompanhar 

a participação da guarda nesse grande evento da cidade. Como foi observado por Daniel, 

nesse dia o grupo teve como principal líder a atual capitua Maria Auxiliadora, apesar de o 

primeiro capitão ser ainda nesse período o Lutero (Zé Mineiro), porém, o congadeiro não 

participou do evento.  

O Moçambique e Catupé iniciou a sua apresentação fora do Teatro Municipal e foi 

adentrando no ambiente tocando tambores e entoando cantigas. De acordo com o pesquisador, 

o público logo se levantou e interagiu através de palmas empreendidas no mesmo ritmo 

executado pelas percussões do grupo. Posteriormente, o Moçambique e Catupé manifestou 

algumas canções no palco e em seguida, um cerimonialista elucidou algumas informações 

sobre a cultura congadeira. Os momentos que se seguem contém importantes informações e 

pontos para problematização, assim, é valido expor a fala do pesquisador na íntegra. 

 

Daniel: Eles entraram, ficaram um pouco no palco, tocaram mais um pouco e foram embora 

despedindo, com cantigas de despedida e saíram do Teatro Municipal tocando. Lá fora, eu não 

lembro muito bem a sequência, não sei se foi em algum momento depois ou se foi no mesmo 

momento. Naquele momento quem estava lá fora recebendo era o prefeito da cidade, o Sidinho do 

Ferrataco, e a Maria começou a conversar com ele e tinha a imprensa, acho que era a Gazeta São 

João del-Rei. A TV Gazeta, então a televisão estava lá com a filmadora e o Sidinho, conversando 

com a Maria em volta de algumas pessoas. Estavam filmando e o Sidinho agradecendo a Maria, a 

presença, como aquilo era importante para eles. E a Maria simplesmente disse “ah que bom, o 

senhor está me agradecendo e tudo mais, mas nós estamos aqui e mantemos isso com o nosso 

esforço, nós não temos dinheiro para comprar tênis, nós não temos dinheiro para comprar as 

vestimentas, para arrumar os instrumentos, para viajar para outros lugares que nós fazemos a festa 

e nós não temos auxílio algum para a nossa própria festa, que é feita no São Dimas”. Então 

naquele momento [representa com o corpo o susto dos envolvidos], a organização ficou um pouco 

assim, pegou o prefeito da cidade meio de assalto, né, assim?[representa com o corpo o susto do 
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prefeito]. Naquele momento a Maria me chamou, estavam ali conversando com o prefeito de 

frente de uma câmera de televisão, ela me chamou “olha aqui Daniel, aí nós estamos pedindo para 

ele aqui ó, agora na frente da câmera”, falou alguma coisa nesse sentido e então ele prometeu 

alguns pares de tênis e o dinheiro para a roupa do grupo e tudo mais pela prefeitura. Eles 

aplaudiram, enfim e aí desligaram a câmera351. 

 

 A primeira interação entre público e Congada do dia foi feita entre o Moçambique e 

Catupé, promovida a partir do ritmo congadeiro e das palmas da platéia. O terno do São 

Dimas exibiu a cultura da cidade através da cantoria e dos instrumentos percusivos, mas cabe 

destacar, que não foram eles aqueles que explicaram sua cultura para o público e sim, um 

intermediário cerimonialista. A segunda interação do dia aconteceu no espaço externo em 

frente ao Teatro Municipal, entre Maria Auxiliadora e o representante político da cidade na 

época, o prefeito Sidinho do Ferrotaco352. Esse último diálogo foi registrado, de acordo com 

Daniel, pela câmera de vídeo da TV Gazeta de São João del-Rei, um meio de comunicação 

que potencializou a interação, além de proporcionar a representatividade, crítica e 

reivindicação do grupo de Congada para o grande público da cidade.  

 A reivindicação de Maria Auxiliadora da necessidade de um maior apoio da cultura 

congadeira para as autoridades políticas da cidade foi possível devido à presença da imprensa 

no local. Entendemos a fala da congadeira como uma crítica aos agradecimentos e elogios do 

prefeito em um contexto no qual não havia nenhum tipo de contribuição da prefeitura da 

cidade em relação à Festa do Rosário do São Dimas e também auxílios materiais, como o 

adorno de roupas e investimentos de instrumentos. A fala de Maria Auxiliadora revela que as 

festividades negras da cidade não contavam com o auxílio da prefeitura e a promessa de 

Sidinho do Ferrotaco apresenta-se mais como uma característica assistencialista do que 

preocupada com as questões sociais e culturais inseridas nas realidades dos congadeiros. O 

comprometimento do prefeito, feito apenas devido a uma exposição pública, atenta-se 

somente para ajudar os congadeiros com as roupagens, mas não admite a possibilidade de 

investimentos na Festa do Rosário.   

 No mesmo dia do acontecido, o Moçambique e Catupé do São Dimas vivenciou novas 

experiências com outros públicos de São João del-Rei, os principais representantes da elite da 

cidade, como o alto escalão do exército e vereadores. Esse momento também foi observado 

                                                             
351SILVA, Daniel Albergaria. Doutor em Ciências Sociais e Professor da Universidade Estadual de Minas Gerais 

(UEMG/Barbacena). Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 4’ 11’’47’’’. São 

João del-Rei, 22 de Agosto de 2018. 
352Sidney Antônio de Souza foi prefeito da cidade entre os anos de 2005 e 2008. Era membro do PMDB e tinha 

como vice Cristiano Tadeu da Silveira (PT).  



237 
 

por Daniel e é revelador de como a sociedade sanjoanense relaciona-se com os grupos da 

cultura negra. Após a apresentação no teatro e a situação estabelecida com o prefeito e 

imprensa, o terno do São Dimas se organizava para retornar as suas residências. No entanto, 

nesse mesmo dia a prefeitura estava fornecendo um jantar em comemoração a escolha de São 

João del-Rei como a capital da cultura. Esse jantar tinha como temática a comida africana, e 

alguns participantes dos eventos foram convidados, como o grupo de maracatu Àbafú. Os 

líderes do maracatu ao saberem que o grupo de Congada não foi convidado para o jantar 

trataram logo de providenciar tíquetes para que os congadeiros também pudessem participar 

do evento final. Depois de relutar um pouco pelo motivo de não ter sido convidada, a 

Congada é convencida e se dirige ao evento realizado próximo ao Teatro Municipal, na 

Associação dos Sargentos de São João del-Rei. Novamente, apresento em íntegra a narrativa 

do pesquisador natural do município sobre o ocorrido e as suas considerações.  

  

Daniel: Quando chegou lá, o grupo entrou na porta e as mesas da Associação dos Sargentos 

estavam todas ocupadas. Então tinha profissionais liberais de São João del-Rei, algumas figuras 

políticas da cidade, vereadores, tinha alto escalão do exército com o traje de gala. Enfim, já estava 

montado o cenário da comemoração da semana, do jantar afro, comemorando São João del-Rei a 

capital da cultura. Então o Congado chegou tocando e parou na porta da Associação dos Sargentos. 

E ficou ali parado, tocando umas duas ou três cantigas e parou de tocar. As pessoas do lado de 

dentro ficaram olhando e tudo mais e o Congado voltou a cantar, mas aí saiu lá de dentro, da 

cozinha, um rapaz negro, veio correndo, recebeu a bandeira, beijou a bandeira, entrou com a 

bandeira para dentro, pegou a bandeira assim [representa] entrou no local e pediu para o pessoal 

arrumar umas mesas para eles, colocaram umas mesas lá. E aí o jantar todo parou para ver aquela 

cena, aquela situação e o rapaz colocou os congadeiros na mesa ali no centro, armada naquele 

exato momento e a comida já estava para ser servida, só que ninguém ainda havia sido servido. 

Então esse rapaz pegou os pratos e foi servindo ele mesmo, dando de mão em mão aos 

congadeiros que levantaram e foram pegar os pratos de comida e tudo mais. Esse rapaz tinha umas 

tranças afros também e depois eu conversei com ele e soube que ele era do Congo, ele era 

proprietário de um restaurante africano, étnico africano, em São Paulo e ele tinha sido contratado 

pela prefeitura para promover esse almoço com comida africana. Então tinha arroz com côco e uva 

passa, uma comida étnica, vamos falar assim. E esse rapaz falou “olha, as pessoas que chamaram 

esse grupo aqui não sabem o que eles são” e ele comentou que no Congo é igualzinho, por isso que 

eu fui recebê-los, receber a bandeira, porque quando um grupo chega você tem que receber e eles 

são os primeiros a comerem. Então o grupo de Congada começou a comer e as pessoas do jantar 

ficaram super impactadas e ali naquele contexto era muito presente a diferença não só de cor dos 

membros do Congado e das pessoas que estavam ali no jantar oficial da prefeitura, como também 

de condição social. Então era nítido ali para mim, eu fiquei chocado com a situação, por ver como 

que é uma população negra e pobre de São João del-Rei, chegando por acaso em um jantar oficial 
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da prefeitura no dia da comemoração, dentro da festividade de São João del-Rei  a capital da 

cultura, no evento voltado para a população afro.  Então é interessante, que tudo que era afro dessa 

programação não era da cidade de São João del-Rei e as pessoas que estavam ali, representativas 

desse universo negro eram duplamente marginalizadas, na condição de serem negros e na condição 

social, em um evento que era para ser afro. Isso foi chocante para mim, ver isso em cena, Então 

assim que o pessoal do Congado acabou de comer, eles levantaram, pegaram a bandeira, 

agradeceram, o rapaz foi com a bandeira em mãos até a porta da Associação dos Sargentos, o 

grupo pegou a bandeira de volta, saiu e foi embora. O jantar continuou lá, foi a conta de eles 

chegarem, comerem, ficarem um tempo, o rapaz conversou, abraçou, agradeceu, pediu desculpa e 

o grupo se retirou tocando pelas ruas, entrou na van e foi embora. Então é interessante aí várias 

questões, uma delas eu acho que é gritante, que é a diferença de classe social, de condição social 

que vivenciam e fazem o Congado hoje lá em São João del-Rei, não só em São João del-Rei, como 

elas são alheias a muitos espaços institucionais da cidade, sejam eles prefeitura ou Irmandades 

centenárias, como é o caso da Irmandade do Rosário que perdeu o vínculo com a população negra 

da cidade353. 

 

O acontecimento vivenciado na Associação dos Sargentos evidencia qual o olhar da 

cidade em relação a essa cultura, quando na semana de cultura afro e em um jantar típico 

africano, os congadeiros, representantes da cultura afro-brasileira na cidade, nem mesmo 

chegam a ser convidados. Como foi observada, a maioria dos participantes do jantar advinha 

de uma classe alta e tinham a cor da pele branca. O descaso com o grupo patente na 

inexistência de uma recepção digna e nos olhares curiosos e constrangedores, exemplifica 

como o Congado é marginalizado na cidade pela elite sanjoanense, mesmo quando são os 

personagens mais importantes nas festividades realizadas. Dessa forma, podemos interpretar 

como a homenagem à cultura negra pode ser distanciada dos sujeitos que a realizam, como as 

homenagens podem ser vazias e encontrir distanciamentos e ignorâncias. 

Aparentemente, apenas o chef de cozinha originário do Congo valorizou o Congado 

naquele jantar, tratando com dignidade e respeito o grupo – os únicos viventes presentes no 

local que carregam em suas tradições a cultura do continente africano. A crítica do congolês a 

respeito de que os presentes locais não sabem o que significa a cultura congadeira é válida, 

pois quando o grupo fica de frente à porta do estabelecimento, a educação normativa do 

Congado em ser concedida a licença antes de adentrar se quer foi percebida. Somente após a 

permissão dada pelo cheff foi quando o grupo entrou no local. O conhecimento do homem 

oriundo do Congo também apresenta algo importante, a de que no país africano tradições 
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próximas ao Congado brasileiro são também vivenciadas. O cheff tendo a consciência dos 

significados daquela cultura tratou logo de recebê-los com a dignidade merecida. O ocorrido 

também mostra como a distância física ou geográfica é diferente da distância cultural, nesse 

caso, o homem natural do Congo estava mais próximo dos congadeiros de São João do que as 

elites da cidade. 

 Essa é uma situação emblemática que evidencia o preconceito e a ignorância por parte 

de segmentos sociais em relação ao Congado. Ficou claro o quanto os presentes ignoram a 

cultura congadeira e, por isso e pelo preconceito, não sabem como agir diante dela. 

Entendemos que essa é uma realidade ocorrida atualmente em diferentes espaços da cidade de 

São João del-Rei, inclusive no ambiente universitário da UFSJ, onde é possível destacar 

eventos em que grupos de Congadas são convidadas apenas para “enfeitar”  os encontros 

acadêmicos, como uma alegoria. Essas atitudes e ações, de apenas compreender esses agentes 

culturais como um fetiche são exemplos de resquícios do racismo estrutural presente em 

diversas instituições do país, como bem aponta a amiga de pesquisa Simone de Assis, e abre 

oportunidade para questionarmos “se corpos negros são apenas validados quando estão em 

grupo para cantar e dançar”354.  

 No início da década de 2010 aconteceu um encontro de grupos de Congada no campus 

Dom Bosco da UFSJ, organizado por uma conhecida mãe de santo de São João del-Rei, a mãe 

Celina Batalha. Mãe Celina é Ialorixá do Terreiro Ty Oxum – Egbe Elê Omidewa Asé 

Igbolayo, localizado no bairro Guarda-Mor. O evento foi um espaço de debates entre as 

lideranças congadeiras da cidade e da região, parte dos grupos presentes foram o Moçambique 

e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito da comunidade São Dimas, a Congada do 

Rio das Mortes, o Terno de Congado Nossa Senhora do Rosário e Escrava Anastácia, da 

cidade mineira de Tiradentes e um grupo de Congado do bairro Matosinhos liderado por José 

Tadeu do Nascimento, o Congado São Benedito e São Sebastião.  

 

Sidinho: Uma vez a gente teve um debate na universidade, onde o pessoal falou assim, a Maria 

que gosta de mexer com essa parte, a “Congada e macumba não se mistura”. Não, não mistura não, 

só vive junto. Um anda ao lado do outro, de braços dados. 

                                                             
354Esta frase faz parte de uma carta feita por Simone de Assis em protesto a organização da Semana de História 

da UFSJ feito pelo Centro Acadêmico do curso no ano de 2019. Nessa ocasião, houve um conflito entre os 

organizadores e a pesquisadora, Simone de Assis promoveu a crítica de que a organização do evento teve 

dificuldades em compreender as lideranças congadeiras como representantes legítimos de um conhecimento 

social e histórico da região.  



240 
 

Maria Auxiliadora: Foi a Mãe Celina que organizou355. 

 

 O trecho destacado revela um debate polêmico entre as lideranças presentes no evento, 

o fato do Congado ser ou não ser ligado a “macumba”, ou seja, se as Congadas estão 

associadas ou não às religiões de matriz africana. No debate, Sidinho afirmou que a cultura 

congadeira era “coisa de preto-velho” e isso causou indignações em outras lideranças 

congadeiras. Os líderes do Congado do Rio das Mortes criticaram a fala de Sidinho e 

defenderam que “congada e macumba não se mistura”, o capitão Claudinei Matias, conhecido 

como Prego, do Congado Nossa Senhora do Rosário e Escrava Anastácia, segundo Maria 

Auxiliadora, também foi contrário a posição defendida por Sidinho. É necessário aqui 

destacar que é diferente quando um congadeiro afirma-se como “macumbeiro”, como uma 

afirmação identitária, do que quando há a taxação discriminatória de “macumbeiro”, advinda 

de outras pessoas não viventes da cultura para diminuir o outro.  

Esse é um termo complexo, servindo às vezes para auto-afirmação ou também para 

promover segregações. Dessa forma, entendem-se em parte as polêmicas do debate 

vivenciadas no evento. As lideranças do grupo de Congada do Rio das Mortes apenas se 

identificam com a tradição religiosa cristã, e devido ao contexto experenciado por esses 

congadeiro no distrito do Rio das Mortes, esse posicionamento é totalmente legítimo.  Vale 

pensar o Congado, como Ulisses Passarelli sugeriu, como uma manifestação religiosa, ou 

seja, onde há a possibilidade de diferentes expressões de fé.  Sidinho e as lideranças do 

Moçambique e Catupé do bairro São Dimas ainda hoje se afirmam como “espíritas”, e isso 

também é legítimo. Em relação ao capitão Prego, veremos o desfecho de sua afirmação 

religiosa mais adiante, evidenciando que os debates promovidos na universidade têm seus 

efeitos até o tempo presente.   

As memórias da tradição congadeira existente no bairro São Dimas, a partir de 2017, 

começaram a serem percebidas e valorizadas pelo Museu Regional de São João del –Rei356. 

Os objetos pertencentes à Rainha Conga e antiga festeira do bairro, Maria da Glória, assim 

como outros elementos pertencentes à cultura congadeira do bairro, foram expostos como 

parte do acervo histórico exibido no Museu Regional do município. 

                                                             
355SANTOS, Sidney Rafael dos (Sidinho); MÁRTIR, Maria Auxiliadora. Integrantes do Moçambique e Catupé 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de 

vídeo, 1´50 ´´ 39´´´. São João del-Rei, 23 de Agosto de 2018. 
356O Museu Regional de São João del-Rei/IBRAM, em Minas Gerais, é um reflexo do cotidiano mineiro dos 

séculos XVIII e XIX, com peças que retratam os costumes, comportamentos, profissões e crenças dos brasileiros 

que viveram nos períodos colonial e imperial. Através de móveis, utensílios domésticos, meios de transporte, 

imagens sacras e telas, o acervo do Museu Regional expõe nossa história e ainda hoje influencia o presente. 
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 Esse acervo pode ser visto tanto pessoalmente ou também a partir do curta-metragem 

“Abraça Eu!O museu acolhendo memórias”357, produzido pela própria equipe de profissionais 

da instituição. O vídeo elaborado não tem fins lucrativos e teve como principal objetivo o 

registro audiovisual da Semana de Valorização da Cultura Afrobrasileira358, desempenhada 

pelo Museu Regional de São João del-Rei em novembro de 2017. Além das oficinas e 

exibições de filmes, nesse projeto houve a participação de Moçambique e Catupé do bairro 

São Dimas e palestras e palestras. Maria Auxiliadora Mártir foi uma das representantes da 

cultura sanjoanense no evento e assim, apresentou para as câmeras e microfones suas 

considerações, pois a partir dessa solenidade, permaneceu em exposição no terceiro andar do 

edifício, um espaço dedicado a memória da família de Maria da Glória Mártir e da cultura da 

Congada do bairro São Dimas.   

 É um objetivo da instituição que o terceiro andar do edifício seja um exemplo da 

representação da cultura afro-brasileira, segundo a diretora do museu, Rosiane da Silva 

Nunes. O espaço dedicado àexposição dessa memória da cultura negra na cidade é composto 

por um chapéu de palha dependurado na parede, enfeitado por longas fitas coloridas; ao lado, 

uma mesa de madeira protegida por uma toalha de mesa branca, em cima da mesa está um 

simples vaso “falso” de flores, Nossa Senhora do Rosário, o santo negro São Benedito e a 

também santa negra, Santa Efigênia; acima da mesa esta a bandeira do grupo de Congada 

Moçambique Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito; dependurado na parede 

também está a mesma foto e porta-retrato de Maria da Glória, presente em nossas cenas de 

filmagem em 2016; o vestido branco da Rainha Congo de Maria da Glória; um cartaz escrito 

sobre a história da antiga rainha da Festa do Rosário; ao lado direito, são exibidas inúmeras 

fotos da família de Maria Auxiliadora e dos moradores da comunidade do São Dimas em  

uma TV de plasma de 32 polegadas; e por fim, exibido em uma mesa de vidro, a coroa da 

Rainha Congo, o pandeiro de Mauro359 e algumas fotos de congadeiros. 

 

Figura XX - Exposição da cultura material congadeira do bairro São Dimas 

                                                             
357Abraça Eu!O Museu acolhendo memórias. Dir.Caroline Oliveira e João Victor Militani. Perf. Maria 

Auxiliadora Mártir, Celina Batalha, Ulisses Passareli. Museu Regional de São João Del-Rei, 2018. Film. 
358 Em conjunto com o Museu Regional de São João del-Rei o evento contou com a participação e colaboração 

de grupo de Congado Moçambique e Catupé de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito; a Associação afro-

brasileira Casa do Tesouro (EGBE ILE OMIDEWA ASE IGBOLAYO); Pontos de Memória Batuques; Núcleo 

de Pesquisa em cinema e dança (PECDAN); Laboratório de arte e educação (LAE); Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ); Centro Cultural Virgílio Dornelles 

d’Ãngelo; Secretaria de Cultura e Turismo de São João del-Rei e Prefeitura de São João del-Rei. 
359 Este pandeiro é também o mesmo apresentado no dia de nossa filmagem no bairro do São Dimas. Foi Maria 

Auxiliadora que desejou colocar este pandeiro em cena que pertencia a Mauro, seu falecido marido. 
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Samuel Avelar Jr. Museu Regional de São João del-Rei  (Fotografia) 

 

Os objetos que foram exibidos nas primeiras entrevistas produzidas com o grupo e que 

costumavam estar presentes nos principais encontros e apresentações que envolviam a 

Congada do bairro São Dimas, fizeram parte do acervo material exibido pelo Museu Regional 

de São João del-Rei. Na entrevista elaborada com Maria Auxiliadora no curta-metragem da 

instituição, em frente ao espaço detalhado acima, a capitã diz sentir emocionada por participar 

pela primeira vez de um evento em museu, e comenta a sua felicidade diante da valorização 

da história do congado na cidade e de sua mãe, alcançada pelo menos nessa instituição. 

Segundo a diretora Nunes, a ideia contida na Semana de Valorização da Cultura 

Afrobrasileira, que definiu as participações dos envolvidos e os objetivos do projeto, estão 

vinculados a posição de convidar os próprios congadeiros para apresentar os seus 

conhecimentos para o público e especialistas. 

 

Rosiane da Silva Nunes: Uma de nossas preocupações era que não fosse o museu que 

falasse sobre os negros, mas que a própria voz deles é que estivesse aqui. Por isso é que 

nestes três anos de trabalho a gente não fez, esse foi o primeiro que marcou esta integração. 

Porque tivemos aqui grupos de Congada, tivemos aqui Pais de Santo, tivemos aqui vários 

representantes da comunidade que vivem e que são esta cultura360. 

 

 O objetivo de expor os traços culturais da memória negra da cidade sanjoanense se dá 

através de uma aproximação direta com os representantes dessas culturas. A Congada, assim 

                                                             
360Enquadramento: Primeiro Plano, Altura do ângulo normal e Lado do ângulo ¾. Rosiane Nunes à frente e ao 

fundo uma estante com vários livros e objetos de arte. 
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como o Candomblé, é também considerada pelo museu como um patrimônio histórico da 

cultura imaterial na cidade, sendo os personagens do bairro São Dimas aqueles 

representantesda cultura congadeira na cidade e região a partir do museu. O que a diretora do 

Museu Regional de São João del-Rei define como proposta de trabalho, aquela de possibilitar 

aos próprios representantes culturais a apresentação de sua visão cultural, pode ser 

confirmado pelo espaço dedicado a memória congadeira no edifício histórico. Os objetos 

exibidos neste espaço são os mesmos apresentado para nós no ano de 2016, em nossa primeira 

filmagem com o grupo e os mesmos que eram expostos em dias de festa do Rosário, do bairro 

São Dimas. Dessa forma, a presença do vestido e a coroa da Rainha Conga Maria da Glória, 

além dos instrumentos, fotos e roupas são os vestígios culturais e históricos desse grupo de 

Congada na histórica cidade, que agora são exibidos pelo museu. 

 Interpretamos que a ação ocorrida no Museu Regional de São João del-Rei é uma 

“aula” de história pública. As lideranças da época perceberam que para falar sobre a cultura 

negra, era necessário ouvir as vozes dos representantes dessas formas de expressão e assim foi 

aberto o espaço e as problematizações do debate sobre a cultura negra presentes na cidade. 

Infelizmente, Rosiana da Silva Nunes não é mais a coordenadora do museu e segundo a 

Ialorixá Celina Batalha, em 2019 o espaço dedicado a memória da cultura congadeira da 

cidade foi retirado pela nova organização do Museu Regional de São João del-Rei. Esse fato 

demonstra o quanto a luta para a valorização da cultura negra local é desafiadora, com 

avanços e retrocessos ao longo do tempo.  

 No dia 8 de março de 2018, data celebrada como o dia das mulheres, as congadeiras 

do Moçambique e Catupé do São Dimas, Maria Auxiliadora, Dona Mercês, Dona Belinha e 

Andrea, foram convidas pela a UFSJ a participar de um debate no Campus Santo Antônio, 

localizado no centro histórico da cidade. Novamente, uma situação de desconforto vivenciada 

agora somente com as mulheres do grupo e mencionada por Dona Belinha em sua entrevista.  

 

Samuel: Você acha que em relação aos preconceitos contra os negros, as coisas estão mudando 

hoje em dia? 

Dona Belinha: Ainda existe muita injustiça e ainda existe muito preconceito. Aqui dentro desse 

São João del-Rei tem muito preconceito. Você não viu quando fomos no negócio do Santo 

Antônio? Aquele homem não deixou nóis tocar?[olha em direção a Dona Mercês]. Fomos no 

Santo Antônio pois fomos convidados a tocar e o homem, o guarda, não deixou a gente entrar. 

Samuel: Isso foi na universidade, no dia das mulheres né? 

Dona Belinha: Foi, nós fomos convidadas. Tinha uma feirinha lá, não deixou nóis entrar, 

preconceito. Teve que chamar outras pessoas, falamos para ele que nóis não ta aqui de pescoço 
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não, eu fui convidada. Eu vou sair lá da minha casa para vir aqui?Eu sou meia grossa quando eu 

quero, sou meia ignorante. Aí veio o pessoal que convidou nóis para ir lá que liberou, “não, nós 

chamamos elas para vir”. Tanto que na volta, quando nóis saímos lá de dentro, tinha uma feirinha 

lá, ele não tava lá fora, ele era guarda lá do Santo Antônio, foi ainda esse ano361. 

 

 A circunstância apresentada por Dona Belinha aponta para a reflexão de que os 

preconceitos direcionados aos congadeiros em São João del-Rei não são somente práticas 

advindas da elite econômica e política. O porteiro da UFSJ, ao negar a entrada das 

congadeiras em uma universidade pública e com o dever de estar aberta para todos os 

cidadãos brasileiros, é um exemplo de que a atitude do profissional foi totalmente motivada 

pela discriminação. Não havia nenhuma necessidade de impossibilitar a entrada dessas 

mulheres no campus, não importa qual a intenção fosse a delas, e isso diz muito sobre como 

parte da sociedade da cidade enxerga a cultura congadeira. O fato é ainda mais grave, por se 

tratar do dia internacional da mulher, e dessa forma, a atitude do funcionário da UFSJ pode 

ser interpretada como racista e também machista. A entrada das congadeiras somente foi 

permitida através de outros funcionários da UFSJ terem conversado com o porteiro, e é 

provável que ocorreu no mínimo uma advertência de seu comportamento, visto que no final 

do evento ele não estava mais presente em sua função de porteiro.   

As reivindicações promovidas por congadeiros do bairro São Dimas ecoam atualmente 

pela cidade. A participação no 30º Inverno Cultural da UFSJ no ano de 2018, em que o grupo 

Moçambique e Catupé em conjunto com o Grupo de Estudos e Prática de Jongo Negra Mina 

produziram a oficina Cantos e Tambores: uma vivência de Jongo e Congadae organizaram a 

conferência Vozes da Comunidade e a Cultura Popular na cidade, foi uma oportunidade para 

que as denúncias a respeito da exclusão sofrida pelas Congadas pudessem ser propagadas em 

diferentes espaços. A oficina de tambor e canto foi produzida em frente à Igreja do Rosário 

cujas portas permaneciam fechadas. Além de destacar a oficina, o site do Inverno cultural 

desenvolveu uma matéria sobre os eventos e analisou o debate ocorrido na conferência. No 

texto de Lucas Almeida, a palavra resistência fez-se presente inúmeras vezes e foi 

evidenciada a negação da entrada dos congadeiros na Igreja do Rosário, além das lutas dos 

grupos por “políticas públicas de incentivo e preservação da cultura popular”362. 

                                                             
361ANUNCIAÇÃO, Maria Isabel da. Bandeireira do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’30’’17’’’. São João del-Rei, 

3 de Agosto de 2018. 
362ALMEIDA, Lucas. Quando as vozes da comunidade se unem. Disponível em: 

<https://invernocultural.ufsj.edu.br/noticias/411-quando-as-vozes-da-comunidade-se-unem>. Acesso em: 15 de 

Março de 2019. 

https://invernocultural.ufsj.edu.br/noticias/411-quando-as-vozes-da-comunidade-se-unem
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A conferência Vozes da Comunidade e a Cultura Popular na cidade foi marcada por 

inúmeros exemplos de exclusão histórica vivenciadas pelo grupo de Congado em São João 

del-Rei. Em uma oportunidade de fala, a capitua Maria da Glória e as congadeiras Dona 

Belinha, Dona Mercês e Andréia, relataram o episódio infeliz ocorrido no ano de 2018 na 

portaria do campus Santo Antônio da UFSJ.  

 

Figura 58 - 30ºFestival de Inverno UFSJ/ Conferência Vozes da Comunidade e a Cultura Popular na cidade 

 
Samuel Avelar Jr.Julho de 2018 (Fotografia) 

 

A oficina de Cantos e Tambores: uma vivência de Jongo e Congada estabeleceu um 

intercâmbio de conhecimentos musicais, históricos e religiosos entre os grupos e o público 

participante. No final da oficina, o Moçambique e Catupé executou um cortejo no largo do 

Rosário, com o percurso de saída na Igreja de Nossa Senhora do Rosário em direção Igreja de 

Nossa Senhora do Carmo e posteriormente retornando ao ponto de partida. A imprensa, 

apenas da UFSJ, estava cobrindo o evento e produzindo entrevistas no decorrer da oficina 

com as principais lideranças dos grupos. Maria Auxiliadora participou de uma entrevista 

enquanto ocorriam as oficinas. Quando o repórter questionou sobre a história da cultura 

congadeira, a capitua apresentou uma narrativa de lamento em relação à situação vivenciada 

pelos congadeiros na cidade.  

 

Figura 59 - Capitua Maria Auxiliadora em entrevista concedida a impressa do Inverno Cultural. 

30ºFestival de Inverno UFSJ/ Oficina Cantos e Tambores: uma vivência de Jongo e Congada 
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 Samuel Avelar Jr. Julho de 2018 (Fotoframe) 

 

Maria Auxiliadora: Para mim a cultura é tudo...mas nem tanto. Sabe por que menino? A 

gente não é valorizado. Como eu vou falar sobre a cultura? Eu acho que eu não vou falar, 

eu não tenho o que falar [balança a cabeça negativamente para baixo]. Eu não tenho o que 

elogiar. Porque o que a gente tem é somente o lamento [olha em direção ao repórter]. 

Lamento sabe? Uma dor forte no coração. 

 

Novamente os sentimentos de exclusões sociais experienciados pelos congadeiros são 

escancarados para o público, agora através das câmeras de vídeo da imprensa universitária. A 

capitua se negou a falar sobre a cultura, um assunto que ela tem amplo domínio por estar 

inserida nesse contexto cultural desde o seu nascimento. Essa negação tem correlações com as 

dores da exclusão, ela não tem ânimo para exibir os valores de sua cultura, pois tem a 

percepção de que as ações culturais de negros na história de São João del-Rei não foram 

valorizadas. As reivindicações e denúncias são promovidas por meio da expressão de lamento 

em relação a essas exclusões e pela consciência da importância e do valor do povo negro na 

contribuição da história da cidade.  

Por outro lado, cabe pensar o que significa a presença do Congado no maior evento de 

extensão da UFSJ e, talvez, maior evento artístico-cultural da cidade. Os estudantes jornalistas 

estão abertos para ouvir o que os congados têm a dizer, ao contrário da impresa sanjoanense 

no contexto do Teatro Municipal, que somente registrou o grupo devido à presença do 

prefeito local. A participação do Moçambique e Catupé nesse evento de grande 
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expressividade da cidade, significa que parte dos funcionários e estudantes da UFSJ, assim 

como os líderes do Museu Regional de São João del-Rei em 2018, tem trasnformado seu o 

olhar e relação com grupos culturais da cidade, encarando-os como indivíduos e grupos 

repletos de conhecimentos e subjetividades de grande importância para a sociedade e para o 

conhecimento científico.  

Vale também destacar a união entre o grupo de Congada e do Jongo Preta Mina que de 

forma comunitária desenvolveram os projetos de oficina e confêrencia, aprovados pela 

comissão de organização do Inverno Cultural. Ambos os grupos receberam uma quantia 

significativa para a execução dos projetos aprovados, e de um modo solidário e louvável os 

estudantes universitários transferiram o direito de sua verba para o grupo do São Dimas. Para 

que o dinheiro fosse destinado para o Congado, diversos impecilhos devido a dívidas e 

burocracias tiveram de ser resolvidos, e as lideranças jongueiras tiveram muito que se 

empenhar para que a importante verba fosse recebida. Mas o objetivo foi alcançado e o 

dinheiro tão necessário para o Moçambique e Catupé foi recebido. Essas experiências entre as 

diferentes gerações da cultura negra brasileira são exemplos de como pode ser positivo o 

encontro entre os conhecimentos acadêmicos e sociais, e que apesar das permanências 

negativas de alguns preconceitos em São João del-Rei, também são também reais as 

mudanças de comportamento dos indivíduos e das instituições.  

O filme (En) Cantos do Congado363 foi produzido pelas professoras de História da 

UFSJ, Sílvia Brügger e Cássia Palha, e pelos pesquisadores Samuel Avelar Jr. e Simone de 

Assis, uma produção através de gravações e edição de vídeos, sobre a história do Congado nas 

cidades mineira de São João del-Rei e em Tiradentes364. O filme contou com a participação da 

capitua Maria Auxiliadora e das congadeiras Dona Belinha, Dona Mercês, Luís e Alaíde, 

além de registros do grupo de Catupé da família Santana. O documentário é um resultado da 

pesquisa “Memórias do Cativeiro e da Liberdade entre os Congadeiros da Região das 

Vertentes”, orientado por Sílvia Brügger, e das matérias de produção audiovisual e história 

ministradas pela professora Cássia Palha. 

O documentário produzido nos anos de 2016 e 2017 e foi finalizado em 2018. Para o 

retorno do produto midiático para a sociedade e os congadeiros envolvidos nas gravações, foi 

                                                             
363(EN) cantos do Congado. Dirigido por Cássia Palha; Samuel Avelar Jr; Sílvia Brugger; Simone de Assis. São 

João del-Rei: Laboratório de Imagem Som (LIS/UFSJ), 2018. 1 DVD (45 mim) 
364O documentário procura ampliar o som dos batuques e a voz das memórias do cativeiro e da liberdade, 

narradas e cantadas por homens e mulheres entrelaçados nos festejos do Congado da região das Vertentes, 

especialmente de São João del-Rei e Tiradentes. Buscamos entender rituais e encantos da cosmovisão Banto, 

memórias da escravidão e da diáspora negra que reverberam nos tempos de hoje, nas práticas culturais e 

religiosas de pessoas que mantém e recriam as tradições congadeiras (Texto de Simone de Assis). 
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organizada uma apresentação do filme no Museu Regional de São João del-Rei. Além dos 

integrantes do Moçambique e Catupé, também estiveram presentes os participantes do terno 

de Congado São Benedito e São Sebastião do bairro Matosinhos e o José Roberto 

representando o Congado do Rio das Mortes. Alunos e professores da UFSJ, lideranças 

jovens da política da cidade e parte da sociedade sanjoanense também esteve presente no 

evento. Após a exibição do filme, foram entregues os DVD’s para os grupos de Congada e 

também houve uma roda de dabate onde se discutiu a “cultura do Congado” na cidade e a 

educação no Brasil. Nessa oportunidade, congadeiros, professores, alunos e população da 

cidade tiveram a oportunidade de apresentar suas opiniões e posicionamentos. Essa 

experiência foi intesamente marcante em minha vida, pois foram claras as potencialidades dos 

diálogos entre os diferentes saberes, além de ser também uma realização em poder apresentar 

o retorno de trabalhos científicos para os congadeiros e para a sociedade. 

 

Figura 60 – Diretores do filme com congadeiros, professores da rede pública e Rosiane da Silva Nunes, 

diretora do Museu Regional de São João del-Rei 

 

Museu Regional de São João del Rei/ Novembro de 2018. 

 

 No mês de maio de 2019, foi organizado pela professora doutora Sílvia Brügger, do 

curso de história da UFSJ, o I Primeiro Seminário Pós-Abolição e História Pública. O 

seminário contou com professores e pesquisadores da UFSJ, da Universidade Federal 
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Fluminense (UFF), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal do 

Pará (UFPA), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e do Centro Universitário Celso Lisboa, além de alunos e 

pesquisadores de diversas instituições brasileiras. A abertura do evento contou com a mesa 

redonda “História Pública e luta antirracista em Minas Gerais – Roda de Conversa com 

lideranças ligadas à cultura negra”, com os participantes Celina Batalha (Ialorixá do Terreiro 

Ty Oxum – Egbe Elê Omidewa Asé Igbolayo – SJDR); Pedrina de Lourdes Santos (Capitã do 

Massambique de Nossa Senhora das Merces – Oliveira-MG); Sidney Alves Moreira 

(Babalorixá do Terreiro Nzó Atim Oiá Oderim Atim Katispera); Ana Luzia (Rainha Conga do 

Massambique de Nossa Senhora das Mercês – Oliveira-MG); Maria Auxiliadora Mártir 

(Capitua do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito – São Dimas 

SJDR); José Tadeu do Nascimento (Capitão do Congado São Benedito e São Sebastião – 

Matosinhos SJDR); Mário Tomé Sobrinho (Congado e Moçambique de Piedade do Rio 

Grande-MG); Claudinei Matias do Nascimento (Capitão do Congado de Nossa Senhora do 

Rosário e Escrava Anastácia – Tiradentes –MG);Claudio Márcio do Carmo (Babalorixá do 

terreiro Ilê Axé Omolocô Ti Oxóssi Ogbani – Senhor dos Montes –SJDR); e Vicentina Neves 

Teixeira (Grupo de InculturaçãoAfro-descendentes Raízes da Terra – São Geraldo SJDR). 

 A roda de conversa que contou com a capitua Moçambique e Catupé do São Dimas, 

foi um sucesso de público, de modo que inúmeros estudantes e professores de vários cursos 

da UFSJ puderam acompanhar o debate entre as lideranças negras da cultura mineira. Como 

estratégia, apenas os representantes culturais participaram da roda e o resultado foram aulas 

de história pública de grande valor educacional, cultural e social. Cada uma das lideranças 

pode apresentar suas vivências e conhecimentos sobre a sociedade e o público mostrou-se 

participativo e atento aos novos saberes. Essa experiência foi de grande aprendizado para 

todos e marcante para os envolvidos na organização do evento, pois os resultados das rodas de 

conversa, apresentações de trabalhos e pesquisas evidenciaram as potencialidades da história 

pública e dos estudos de pós-abolição.  
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Figura 61 – História Pública e luta antirracista em Minas Gerais – Roda de Conversa com lideranças 

ligadas à cultura negra 

 
Samuel Avelar Jr. I Primeiro Seminário Pós-Abolição e História Pública UFSJ – Campus Dom Bosco – 21 de 

maio de 2019(Fotografia) 

 

 Um momento importante da roda de conversa foi quando o capitão Claudinei (Prego), 

relembrou anos atrás, no mesmo espaço do seminário, a roda de conversa congadeira 

organizada por Celina Batalha. Prego disse sobre o debate a respeito da relação entre Congada 

e religiões de matriz africana e comentou que na época negou essa associação. O congadeiro 

confessa não pensar mais como naquela época e nos últimos anos o capitão vem afirmando 

cada vez mais sua religiosidade de matriz africana e reconhecendo suas influências e 

importâncias nos rituais do Congado. Essa afirmação pode ser constatada no filme (En) 

Cantos do Congado e nas pesquisas desenvolvidas por Sílvia Brügger e Simone de Assis com 

o capitão. 

A capitua Maria Auxiliadora, devido aos problemas de saúde, acabou participando 

pouco dos debates, mas fez questão de estar presente e mostrar que está firme e forte. Nas 

conversas entre Maria e os integrantes da Congada e Moçambique de Piedade do Rio Grande, 

foi relembrado o enterro do Padre Raimundo Inácio, e foi destacada a importante participação 

de Maria e Zé Mineiro no momento dos congadeiros levarem o corpo do padre até o 

cemitério.  Ao fim do evento, voltei de automóvel junto de Maria Auxiliadora e o capitão 

Tadeu do Nascimento, e pude escutar o quanto para eles foi importante aquela noite, 

destacando sobre a felicidade de estar apresentando suas histórias de vida e de que naquele dia 
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o público estava mais diferente das outras oportunidades de falas conceditas, mais atento, 

interessado e participativo.  

Nos útimos anos é notório o quanto a Congada Moçambique e Catupé vêm 

participando de outros espaços de São João del-Rei diferentes do ambiente da Festa do 

Rosário. No final da década de 2000, a partir das experiências das comemorações do 

município como a capital da cultura brasileira, fica evidente que os representantes políticos e 

camadas da elite sanjoanese compreendem muito pouco os significados da cultura negra 

congadeira, as oportunidades quando dadas, limitaram-se as apresentaçõs musicais e rítmicas 

do grupo, com pouquíssimas interações entre público e congadeiros. Práticas de segregação e 

de preconceitos também fazem parte do modo como parte da cidade tem o seu olhar voltado 

para o congado, não importando a classe social.  

Algumas instituições da cidade, como o Museu Regional de São João del-Rei e a 

UFSJ tem nos últimos anos transformado o modo de se relacionar com a cultura polular 

negra, e isso fica evidente nos eventos apresentados. A organização do museu em 2017 e 2018 

e a comissão do Inverno Cultural em 2018 são exemplos da aproximação e democratização 

dos diferentes saberes, de um modo que tanto os representantes congadeiros e os grupos 

ligados às instituições, em conjunto e através de debates, constroem novos conhecimentos e 

instruções para o diálogo entre as diferentes classes, raças, gêneros e cultura. O encontro dos 

grupos de estudantes negros da UFSJ com o Moçambique e Catupé demonstra as novas 

práticas das irmandades negras na cidade e apresenta o quanto essas uniões podem trazer 

benefícios para as comunidades das periferias de São João del-Rei e para o conhecimento 

social, cultural, político e religioso dos estudantes da UFSJ.  

A aproximação entre as distintas ciências tem potencialidades significativas e são 

exemplos para os trabalhos de História Pública. O documentário (En) Cantos do Congado e o 

evento em 2019, I Primeiro Seminário Pós-Abolição e História Pública, são atividades 

recentes de promoção da ação entre os conhecimentos e evidenciam a competência das 

contribuições dos saberes sociais em parceria com os ofícios acadêmicos, além de indicar o 

quanto para as lideranças congadeiras é importante ter esses espaços de fala e trocas de 

conhecimentos. Para o público acadêmico e da comunidade de São João del-Rei, esses 

eventos ocasionam maiores interesses e podem ser o despertar para que novos exercícios e 

práticas educacionais. Os diferentes grupos sociais e culturais podem apresentar nesses locais 

suas vivências e modos de percepção sobre o mundo, e apesar de ainda existir resistências a 
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essas recentes estratégias, os avanços cada vez mais vêm criando laços e forças em relação 

aos retrocessos conservadores.  

 

3.4.  A Festa do Rosário também é política 

 

Para iniciarmos a problematização deste tópico é importante compreender que “festa é 

um fato social, histórico e político”365. Social no sentido de ser resultado de uma criação 

coletiva do homem a cada momento; histórico, pois tem uma relação com a apropriação do 

tempo e do espaço, por exemplo, o uso do calendário como instrumento de poder; e político, 

devido ao fato de ser uma “prática coletiva das comunidades de reapropriação de seu próprio 

tempo”. Assim, a festa pode ser considerada como uma “celebração de uma subversão do 

tempo no cotidiano” através da consciência de seus direitos e usos costumeiros366. 

 Percebem-se as práticas políticas na Festa do Rosário da comunidade São Dimas 

principalmente nas afirmações da cultura negra, nas recordações e análises sobre o tempo do 

cativeiro e na valorização constante dos potenciais dos homens e mulheres negros para os 

avanços culturais, sociais e políticos do Brasil. No caso específico do São Dimas, as 

apreciações referentes às religiosidades de matriz africana também expressam um caráter 

político, no sentido de enaltecer as influências da espiritualidade afro-brasileira no contexto 

congadeiro. Apesar dos preconceitos sofridos devido a esses juízos, os congadeiros do São 

Dimas valorizam os saberes associados a essas espiritualidades e afirmam suas identidades 

religiosas de modo objetivo.  

 A aproximação entre as práticas dos congadeiros do bairro São Dimas e dos 

moçambiqueiros e congadeiros da cidade de Piedade do Rio Grande, em relação às 

afirmações políticas são válidas. Podemos perceber em ambas as festividades afirmações da 

identidade negra dos congadeiros, e também, as suas reivindicações para oportunidades de 

cidadanias e de ações anti-racistas. A liberdade e a igualdade fazem parte das lutas políticas 

inseridas no contexto dessas comunidades negras e apesar das diferenças em relação às 

afirmações religiosas, nota-se que isso não impossibilita os esforços em conjunto, como 

notamos na aliança entre os grupos para a particição e protagonismo congadeiro no enterro do 

padre Raimundo Inácio em 2014367. 

                                                             
365ITANI, Alice. Festas e Calendários. São Paulo: Editora UNESP, 2003, p.7-39. 
366Ibidem. 
367MONTEIRO, Lívia Nascimento. “A Congada é do mundo e da raça negra”: Memórias da escravidão e da 

liberdade nas festas de Congadas e Moçambique de Piedade do Rio Grande- MG (1873-2015). 2016. Tese 
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A construção da Capela de Nossa Senhora do Rosário na década de 1980 também é 

um exemplo da força política existente na festa, pois foi através de trabalhos comunitários que 

foi edificado o templo religioso e possibilitado aos congadeiros de São João del-Rei a 

expressão de fé à santa, do modo como eles julgam serem legítimos. No entanto, a 

impossibilidade dos congadeiros entrarem na Igreja de Nossa Senhora do Rosário do centro 

da cidade ainda incomoda os grupos de Congada e as denúcias e expressões de indignação em 

relação a essa situação significam também a continuação das reivindicações políticas dos 

grupos negros em São João del-Rei.  

 A maior participação das mulheres como catupezeiras e moçambiqueiras no São 

Dimas representa os processos de lutas para diferentes participações da Festa do Rosário. As 

ações desenvolvidas por Maria Auxiliadora e pela capitua Márcia Aparecida Lopes do 

Moçambique Bate-Paus Frutos do Rosário são exemplos de lutas femininas para exercer 

novas funções na festa e significou aberturas para que outras mulheres pudessem se tornar 

catupezeiras e moçambiqueiras. No entanto, vale ressaltar, como analisa Lívia Monteiro, o 

papel das mulheres negras como guardiãs da festa, no sentido de compreender seus trabalhos 

na organização, missas inculturadas, cozinha e rainhas, como um lugar de destaque e de 

fundamental importância no passado e no presente das festividades congadeiras368.  

As participações de homens e mulheres são essenciais para a continuação da tradição 

festiva congadeira ao longo de tantos anos e no contexto de poucos investimentos públicos 

para o incentivo da festa e do desenvimento social dos envolvidos, essas festividades apenas 

são possíveis através da união de forças como uma estratégia política de resistência. Essa 

tática empreendida é denominada no mundo como congadeiro como irmandade. 

 

Ulisses Passarelli: O grande sentido do Congado é a irmandade, tudo é feito em parceria. Os 

congadeiros todos te dirão isso, a irmandade é o seguinte, cada um ajuda como pode e da forma 

como pode. Um ajuda como? Tocando reco-reco e o outro como ajuda?Tocando sanfona e o outro 

como ajuda?Fazendo bandeirinha para enfeitar o Cruzeiro, o outro varrendo o Cruzeiro, outro 

ajuda enfeitando andor, outro ajuda cozinhando feijão, o outro é pedindo prenda. Esse regime, 

praticamente um multirão é uma cooperação comunitária que existe em cada comunidade aonde a 

festa acontece. Isso, em todas as comunidades desde sempre foi assim369. 

                                                                                                                                                                                              
(Doutorado em História). Programa de Pós- Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2016. 
368Ibidem p. 221. 
369PASSARELLI, Ulisses. Congadeiro, folclorista e funcionário da Secretaria de Cultura e Turismo de São 

João del-Rei. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 59’32’’. São João del-Rei, 

13 de Julho de 2018. 
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 A Festa do Rosário é resultado de uma cooperação comunitária na qual qualquer tipo 

de auxílio é valorizado e de grande contribuição. A irmandade não se limita no tocar e entoar 

as cantigas de Congado, ela está presente em cada momento da festa, seja no cozimento da 

alimentação ou no exercício de capitão. Apesar de existir no congado hierarquias visíveis, 

como o cargo de Rainha, festeira ou na liderança dos grupos, podemos perceber na Festa do 

Rosário da comunidade São Dimas uma clara participação democrática, na qual diversos 

interessados tem poder de atuação e de críticas, evidenciando o quanto é importante a 

participação de toda a comunidade para a continuação da Festa. No contexto congadeiro do 

bairro também há a participação de pessoas brancas, mas o sentido dessa Irmandade é 

cometido a partir de uma perspectiva negra, no sentido de ser exercido de modo comunitário 

cuja essência está ligada à tradição festiva de homens e mulheres negros que vivenciaram a 

vida no cativeiro. Essa união elaborada na Festa do Rosário da comunidade São Dimas é o 

que motivou a participação de Mayara370 no Congado do bairro.  

 

Mayara371: E aí você me perguntou o que me motivou. A motivação mesmo é a frase da nossa 

capitã, a saudação dela que é “salve a boa união”. É a boa união mesmo, é todo mundo que chega 

tem espaço, todos os filhos da Maria que são muitos, não dá nem pra contar. Mas principalmente o 

da irmandade, o Rosário sendo uma irmandade eu acho que a Maria é a nossa professora de 

irmandade, de como conviver, de como mediar os conflitos, de como estar em momentos de baixa 

e celebrarem momentos de alta. E acolher os irmãos que estejam, que tenham boa vontade, bom 

coração, bom humor, para cantar para Nossa Senhora do Rosário. E aí irmão, o futuro do Congado, 

eu não sei. Eu acho que nossa capitã, ela não deixa nenhum fio solto [ri]. E se esse legado está nas 

mãos dela, eu acho que o processo dela será muito bem amarrado para que exista mesmo a 

continuidade. Porque ela não dá um passo em falso não, com todas as dificuldades já chegamos até 

aqui e é isso assim, vamos lá372. 

 

                                                             
370MASCARENHAS, Mayara.Congadeira doCatupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista 

concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de áudio 6’49’’. São João del-Rei, 02 de Outubro de 2019. 
371 A entrevista concedida por Mayara Mascarenhas foi realizada através da ferramenta de mídia social do 

WhatsApp, um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones. Essa 

não é a forma ideal para esse tipo de pesquisa, mas é uma ferramenta que pode contribuir em situações de 

impossibilidade de entrevistas em contextos específicos. Com o acessso da internet de banda larga esse 

aplicativo é utilizado por inúmeras pessoas e quando bem utilizada, é uma interessante ferramenta de trabalho de 

pesquisa e de comunicação. No entanto, para o registro de uma entrevista nesse formato, acredito somente ser 

possível, se haver uma relação sólida relação de confiança entre pesquisador e entrevistado. Foram muitas 

conversas pessoais sobre diversos assuntos e várias experiências divididas em conjunto, somente assim, defendo 

ser legítima esse tipo de abordagem.  
372MASCARENHAS, Mayara.Congadeira doCatupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista 

concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de áudio 6’49’’. São João del-Rei, 02 de Outubro de 2019. 
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 A característica democrática praticada no Moçambique e Catupé é exemplificada pela 

narrativa da congadeira Mayara, pois a capitua Maria Auxiliadora promove uma abertura para 

diferentes interessados em participar da cultura local. Mayara destaca a capitua como uma 

professora, cujos ensinamentos vão desde a competência a mediação das relações entre os 

congadeiros e de como encarar momentos de dificuldades e de conquistas. A união vivenciada 

no São Dimas é uma irmandade, e os integrantes são considerados como filhos da grande líder 

cultural da comunidade, a professora Maria Auxiliadora. Mayara, aparentemente, não tem 

muita preocupação em relação ao futuro da Congada, ela confia na sabedoria de Maria 

Auxiliadora para a continuidade do grupo e, assim, contribui no tempo presente para o 

encadeamento da “boa união”. 

 A preocupação com o futuro da Congada está associada àconsciência histórica, pois 

nessa forma de expressão o conhecimento sobre o passado é um exercício contínuo e de 

aprendizados constantes realizado pela irmandade em contato com outros saberes. O 

pensamento sobre o passado e a inquietação sobre a continuidade influencia a todo o 

momento as práticas promovidas no presente, como as afirmações identitárias, denúncias e as 

reivindicações de cidadania. Logo, entendermos as manifestações congadeiras como 

atividades moldadas a partir de suas consciências históricas e também encararmos as 

lideranças congadeiras como intelectuais, ou seja, como produtores de bens culturais que 

exercem intervenções sociais e políticas373, ajuda na compreensão de um dos principais 

mecanismos da tradição do Congado, a sabedoria constante da articulação entre passado, 

presente e futuro. As intervenções sociais e políticas na realidade do Congado são promovidas 

por meio de resistência cultural, a faixa presente na Festa do Rosário da comunidade São 

Dimas demonstra devidamente essa característica. 

 

Fixura 62 - Espaço de vendas de produtos artesanatos e religiosos produzidos pelo grupo Moçambique e 

Catupé do bairro São Dimas 

                                                             
373SIRINELLI, Jean-François Os Intelectuais. RÉMOND, René. Por uma história política, v. 2, 2003. 
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Samuel Avelar Jr. Festa do Rosário 2018 (Fotoframe) 
 

Mayara: Em relação à faixa, ela apareceu na festa do ano passado. Na festa do ano passado foi 

quando a gente entendeu que a gente poderia se unir, junto ali a minha força e da Mercedes, que 

traz uma força que vem mais do artesanato, de uma frente que também se desdobra com...a Maria 

estava nos processos de questões de saúde, então a gente pegou essa frente aí de mexer com os 

artesanatos, de nos artesanatos, está trazendo a coisa também da política, que é uma coisa da 

conscientização, que a gente chega ali, tanto eu quando a Mercedes vê que a Maria já tem tudo 

sabe? A Maria já sabe tudo de política sabe, ela entende sobre injustiça, sobre os lugares que o 

Congo é colocado. Mas ai como a gente podia misturar nisso, somar nisso, e trazer isso, expor né? 

Trazer para a fala, para a reivindicação mesmo do abandono. Do abandono. E aí a gente começou 

a fazer imãs, a montar barraquinha, e aí a Maiza apareceu com essa faixa feita já. E aí essa faixa 

ela, ela virou o símbolo mesmo da fala, da profundidade da fala, do Congado, dos Congadeiros, da 

Maria, ela faz muito sentido na festa porque aquilo é uma resistência, mas uma resistência com 

muita alegria [sorri]. Então essa faixa apareceu feita, ela veio do movimento de Fórum Popular, 

que tem tudo haver também com o movimento popular, de ficar ali na insistência mesmo374. 

 

 A faixa estendida na Festa do Rosário representa o conhecimento sobre os abandonos 

vivenciados pelas comunidades negras ao longo do tempo em São João del-Rei e no Brasil. 

De acordo com Mayara, essa faixa advém de outros grupos de movimento popular na cidade, 

a congadeira e artesã Maíza entendeu que as lutas do Fórum Popular de São João del-Rei são 

semelhantes às resistências experenciadas por congadeiros e o grupo também achou válida a 

                                                             
374MASCARENHAS, Mayara.Congadeira doCatupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Entrevista 

concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de áudio 6’49’’. São João del-Rei, 02 de Outubro de 2019. 
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utilização da faixa para representar a cultura congadeira do bairro São Dimas. Essa faixa fica 

de frente à barraca de artesanatos e íntens religiosos do Moçambique e Catupé e o lucro das 

vendas vai direto para o grupo. Essa atividade recente do coletivo é uma estratégia idealizada 

pela nova geração da Congada e é compreendida como uma integralidade dos conhecimentos 

políticos e sociais das lideranças congadeiras das gerações mais antigas. O artesanato e a faixa 

simbolizam então os novos procedimentos para a teimosia histórica da Festa do Rosário do 

São Dimas e a expressividade cultural do Congado no bairro como um todo exibem 

ensinamentos para a sociedade de como cultivar a igualdade e valorizar as diferenças.  

 A resistência cultural praticada por coletivos negros em São João del-Rei alcançou 

importantes conquistas relativa a uma nova lei de incentivos culturais do município, fruto da 

atuação dos grupos religiosos da cidade, em negociação com os agentes públicos. A Lei 

Municipal nº5.443375, aprovada dia 20 de junho de 2018, é resultado dos esforços dos agentes 

culturais da cidade e teve como auxílio para a sua aplicabilidade, os trabalhos estabelecidos 

pela Secretaria de Turismo e Cultura de São João del-Rei, na gestão do prefeito Nivaldo 

Andrade376.  

 A história congadeira da comunidade São Dimas é marcada por lutas e resistências, e 

ao longo do tempo, notam-se avanços e retrocessos em relação a conquistas de igualdades 

reivindicadas pelas comunidades negras de São João del-Rei. Algumas instituições 

                                                             
375A Lei Municipal nº5.443 reconheceu oficialmente as festas religiosas tradicionais, seus atrativos culturais e a 

culinária típica nelas contida, por seu potencial seja cultural, histórico, artístico ou turístico, e valor social e 

educacional, como parte do patrimônio cultural, imaterial ou intangível do Município, realizadas na Zona Urbana 

e Zona Rural, nas sedes paroquiais e comunidades, nos distritos e povoados, como parte do patrimônio cultural 
imaterial ou intangível municipal. Essa Lei é complementada pelo Decreto nº7.620, de 17 de agosto de 2018, que 

cria o Calendário de Festas Religiosas Tradicionais do Município de São João del-Rei, nos termos do artigo ZO, 

11, da Lei Municipal nº5443, de 20 de junho de 2018 e dá outras providências. O Decreto nº7621, também do 

dia 17 de agosto de 2018, complementa a nova Lei, pois estabelece normas regulamentares para o novo 

regimento. Essas informações foram concedidas por Márcia Heliane Gomes, Coodernadora de Comunicação 

Turística da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de São João del-Rei, no mandato do prefeito Nivaldo 

Andrade (2017-2020). 
376 A aprovação da lei é um passo importante, no entanto, os mecanimos exigidos para que os recursos sejam 

pleitados é uma dificuldade real para contemplar grande parte das festas populares de São João del-Rei. A 

Iarolixá Celina Batalha, no seminário de Pós-Abolição e História Pública da UFSJ, mencinou as obstáculos das 

exigências no preenchimento de formulários e apresentação de documentos como uma dificuldade para que os 
grupos possam pleitar as verbas. A congadeira Mercedes do Moçambique e Catupé do São Dimas, também 

mencionou sobre as dificuldades para a obtenção dos recursos e apesar das tentativas, a Festa do Rosário do 

bairro São Dimas em 2019 foi realizada apenas com os investimentos e organização dos próprios congadeiros. 

Mãe Celina apontou algumas falhas nos editais, na primeira festa do Terreiro Ty Oxum – Egbe Elê Omidewa 

Asé Igbolayo o recurso não saiu, no entanto, em uma segunda oportunidade, apesar das imperfeições do 

mecanimos de distribuições de verbas mencionada pela Ialorixá, a festa foi realizada com recursos do município. 

As críticas promovidas pela Mãe Celina e pela congadeira Mercedes são válidas, visto que apesar da importância 

da nova lei, é necessário que esses recursos devam ser concedidos de maneira democrática. Para tal, a Secretaria 

de Turismo e Cultura deve promover esforços para que as lideranças populares da cidade consigam de fato a 

obtenção dos recursos, e assim é fundamental o investimento no ensino do preenchimento correto dos editais, 

além das correções de falhas e novas estratégias para possibilitar o aprendizado sobre o alcance do capital para 

aqueles líderes populares com baixa instrução de escolaridade. 
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representativas da cidade, indicam transformações no modo de relacionar com a cultura 

congadeira e os efeitos dessas novas ações são positivas. Porém, são também nítidas as 

permanências de preconceitos e segregações vivenciados por essa forma de expressão no 

município.  

A expressividade congadeira persiste na problematização sobre o passado escravista 

brasileiro, e esse exercício tem relações com o presente, pois ainda são reais as diversas 

injustiças sociais e variadas violências que o povo negro vivencia na atual conjuntura do país. 

O futuro é incerto, mas é fato de que as lutas de resistência cultural promovidas no presente 

estão também diretamente relacionadas com o dever de transmitir para as próximas gerações 

os sofrimentos e as alegrias do povo negro, além de cultivar as esperanças de tempos 

melhores. Para a conclusão do capítulo, nada melhor do que apresentar as implicações a partir 

de uma perspectiva congadeira, essa rica forma do conhecimento que ao mesmo tempo 

promove conclusões de impacto e possibilita questionamentos e reflexões. 

 

Zé Mineiro: A liberdade tava próxima, agora, isso foi simbólico. Nóisfestejamo, tem que festejar, 

é uma maneira de se expressar, é uma maneira de gritar, estamos aqui, que nóisexistimo, o negro 

existe, o tambor resiste, o folclore afro-brasileiro resiste, é muita discriminação. Então nessa hora 

exaltamos [acende o cachimbo, fumaça]. Mas, a liberdade tava pra chegar não tava?Mas até hoje, 

se não fosse no 13 de maio, iria ser em outra data, em outro ano. Se não fosse em 88, 1888, iria ser 

em 1900. Evolução. Os Estados Unidos já tinham libertos seus negros e tal tal tal...Mas até hoje 

somos escravos [bate a vara três vezes no chão rapidamente]. Não pensa nisso não, que ta liberto 

não. Só que a escravidão hoje é camuflada, é o preconceito, é a desigualdade racial. As 

oportunidades são menos. Não sei quantos homicídios de mulheres no Brasil por hora, por minuto, 

o percentual maior, é mulher negra. A média de salário entre a mulher e o homem no Brasil, 60% a 

menos. Mas entre as mulheres brancas e negras, a mulher negra recebe muito menos. Acabou a 

escravidão universitário? Responde aí para ficar gravado [sorri]. 

Samuel: Não, não acabou não. 

Zé Mneiro: Acabou negra? [olha para Mayara] 

Mayara: Não, não acabou não377. 

 

 

 

 

 

                                                             
377CASTORINO, Lutero. Ex-Capitão do Moçambique e Catupé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e ex 

integrante do Catupé dos Camilo. Entrevista concedida a Samuel Pereira Avelar Junior. Arquivo de vídeo, 2’ 

48’’20’’’. São João del-Rei, 16 de Agosto de 2018. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esse trabalho somente foi possível de ser realizado devido ao compartilhamento de 

saberes. As histórias de vida e da Festa do Rosário do bairro São Dimas narradas pelos 

congadeiros são fundamentais para que esse trabalho podesse existir. Logo, pode-se constatar 

que essa pesquisa é inteiramente de História Pública. As diversas narrativas apresentadas 

publicamente evidenciaram a força política e cultural comunitária do São Dimas, as lutas das 

mulheres negras para consquistarem novos espaços de liderança, o racismo estrutural latente 

em São João del-Rei e as lutas anti-racistas historicamente exercidas por congadeiros, a 

vivência da religiosidades afro-brasileiras inseridas no contexto da Congada da cidade, e 

inúmeros exemplos de inclusão social existentes nos grupos do bairro. 

A cultura das Congadas na comunidade São Dimas tem aproximadamente seis décadas 

de tradição e suas práticas estão associadas ao conhecimento sobre o passado da escravidão 

no país somada as expectativas em relação à continuidade do costume e as esperanças de 

tempos melhores. O passado e o futuro fazem parte da lógica congadeira e as dificuldades 

percebidas no tempo presente, assim também como a compreessão da importância de sua 

expressividade, resultam na ininterrupção das afirmações da identidade negra, das 

reivindicações dos espaços de atuação e nas lutas antirracistas. Logo, o conceito de 

consciência histórica é um interessante modo para análise da história da Festa do Rosário no 

bairro, pois é nessa constante articulação temporal que podemos perceber como são sucedidas 

as transformações e continuidades vivenciadas no contexto congadeiro do São Dimas.  

 O jogo temporal experenciado pela tradição congadeira somente é possível a partir da 

transmissão de memórias entre as diferentes gerações dos viventes da Festa do Rosário. A 

memória é o instrumento fundamental para a tranferência dos conhecimentos sobre o passado 

para as novas formações de congadeiros, a partir das reminiscências sobre experiências 

anteriores relacionadas à escravidão, musicalidade, religiosidade, segregação e conquistas, 

boa parte das sabedorias das primeiras gerações permanecem até o tempo presente. Devemos 

compreeder que a memória congadeira é propagada de maneira específica, por meio de 

estratégias das memórias subterrâneas, pois o contexto político e histórico em diferentes 

oportunidades valorizou as memórias associadas à história oficial da nação, excluindo outros 

saberes. As memórias subterrâneas sobreviventes a múltiplas objeções são possibilitadas na 

conjuntura congadeira através dos proximus, ou seja, pelas trocas de conhecimentos e 

sabedorias entre as solidariedades vivenciadas nas comunidades negras.   
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 As memórias congadeiras e a continuidade da articulação temporal são possíveis 

devido à construção coletiva das identidades. No caso específico da cultura congadeira, esta 

identidade está associada à valorização do povo negro. A identidade negra congadeira está 

presente na música, espiritualidade, lutas sociais e nas danças. Os enaltecimentos dessas 

identidades afirmam a força cultural negra para os viventes e para a sociedade, é o motor 

propiciador das reivindicações e das denúncias, é o elemento essencial para as solidariedades 

negras e para as estratégias de sobrevivências. A identidade negra do São Dimas é perceptível 

na tradição catupezeira e moçambiqueira, na coroação dos reis do Congo, nos ritmos 

percussivos e melódicos, na memória do cativeiro e nas espiritualidades associadas às 

religiões de matriz africana.  

 A identidade religiosa dos congadeiros do bairro São Dimas é expressa através da 

afirmação da relação entre Congada e os Pretos-Velhos. A religiosidade católica também é 

fundamental para religião congadeira do bairro, perceptível através das missas inculturadas, 

santos estampados em bandeiras e nos mastros, além de uma devoção fervorosa à Nossa 

Senhora do Rosário. No entanto, a espiritualidade identificada na comunidade ao longo do 

tempo tem uma característica plástica, ou seja, em diferentes locais ou situações, os 

congadeiros de foma legítima promovem devoções relacionadas às tradições católicas ou 

umbandistas. Em alguns eventos, essas religiosidades são expressas de modo composto. A 

plasticidade espiritual desses congadeiros, assim como a devoção ao mundo dos mortos, e as 

práticas de proteção e lançamentos de feitiços e demandas fazem parte dos atributos 

correlacionados à cosmologia centro-africana banto. 

Essas particularidades estão associadas ao catolicismo negro presente na Festa do 

Rosário da comunidade São Dimas e em inúmeras outras festividades católicas negras 

promovidas em Minas Gerais e no Brasil. A partir de diferentes contextos e estratégias, cada 

festa negra é promovida de maneira peculiar, e assim, podemos perceber o contraste religioso 

entre a Festa do Rosário do São Dimas e a Festa do Rosário do distrito do Rio das Mortes e da 

cidade mineira de Piedade do Rio Grande. Nessas duas últimas festas somente a tradição 

católica é assumida e ambas são efetuadas de maneira isolada, ou seja, somentes as Congadas 

daquelas localidades participam das devoções à Nossa Senhora do Rosário. O não isolamento 

da Festa do Rosário São Dimas, de modo que os proximus sejam também grupos de Congadas 

de outras regiões, esclarece parte dos motivos pela existência de devoções não católicas no 

contexto festivo da comunidade São Dimas.  
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 As principais modificações da festa ao longo tempo são percebidas por meio da 

criação de novos ternos, da transferência da centralidade festiva da zona norte para a zona sul 

do bairro, a construção da Capela do Rosário, a existência de lideranças femininas nos grupos, 

a maior participação de mulheres como catupezeiras e moçambiqueiras, o fim da tradição de 

Reis do Congo, devido o não interesse de Maria Auxiliadora e Sidinho em exercer essa 

função, e uma maior relação com outros grupos de cultura afro, como o Jongo Negra Mina. 

No entanto, são permanentes as tradições ligadas às devoções de santos católicos e as 

religiosidades associadas aos credos de matriz africana, a continuidade de devoção aos mortos 

no Cruzeiro das Almas, a musicalidade do Catupé e a constante rememoração sobre o período 

do cativeiro.  

 Entendemos que as novas fundações de grupos congadeiros do bairro surgiram através 

de divergências entre as lideranças. Esse é o caso do Catupé da família Santana na década de 

1960 e do Catupé da família Camilo no início do decênio de 2000. Na década de 1960, Zé 

Camilo retirou-se do Catupé dos Santana e criou um novo Catupé e na década de 2000, os 

congadeiros Zé Mineiro, Sidinho e Maria Auxiliadora saíram do Catupé da família Camilo e 

fundaram o Moçambique e Catupé. Percebemos esses conflitos e a fundação de novos ternos 

através do conceito de divergências multiplicadoras, que significa o desdobramento de outros 

coletivos devido às discordâncias. Os conflitos não resultaram no desânimo de lideranças em 

participar das festas e as culminâncias de novos grupos estão relacionadas à lógica temporal 

da consciência histórica, ou seja, da importância de transmistir para as novas gerações os 

conhecimentos e identidades congadeiras, e também no entendimento que essas liderança são 

intelectuais mediadores, isto é, desenvolvem projetos de intervenção social e política, e 

produção de bens culturais. O conceito de divergências multiplicadoras pode também ser 

percebido na criação de novos grupos de Congada na cidade e região por capitães que tiveram 

seu início de aprendizagem no Moçambique e Catupé do São Dimas na década de 2000. 

 A força da cultura congadeira na comunidade São Dimas é também vivenciada através 

das experiências políticas. As afirmações das identidades negras, as revindicações de espaços 

de atuação, a luta antirracista, a maior participação de mulheres como catupezeiras e 

moçambiqueiras e a construção da Capela do Rosário na década de 1980, são exemplos de 

como a ação política está inserida no contexto festivo do bairro. As melhoras na estrutura do 

bairro, como saneamento básico, construção de casas populares, iluminação e asfaltamento, 

estão associados à tradição comunitária vivenciada no bairro e relacionados com a “cultura do 

Congado”. Congadeiros como Antônio Mártir e Luís Santana, foram protagonistas das lutas 
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empreedidas pela Associação de Moradores do São Dimas, e são exemplos da relação entre 

organização comunitária e da ligação com coletivos culturais. A impossibilidade ainda 

existente de congadeiros não poder promover suas devoções na Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário do centro histórico, significa a continuidade de uma luta política travada durante 

décadas pelos congadeiros da comunidade São Dimas. 

 As metodologias empregadas por essa pesquisa foram essenciais para as interpretações 

e considerações a respeito dessa rica tradição cultural, caracterizada pela arte, memória da 

escravidão, religiosidades, identidade negra e pelas reinvidicações de igualdades. Dessa 

forma, a história oral e a história pública foram fundamentais para compreender os 

conhecimentos apresentados por narrativas, músicalidades e expressões de fé. A história oral 

é um método que possibilita as interpretações de uma tradição cultural profundamente ligada 

às tradições orais e a história pública proporcinou a conexão entre as potencialidades das 

sabedorias populares e acadêmicas, ou seja, na percepção do conhecimento histórico popular 

interpretado pelas categorias e conceitos do trabalho científico. É notório nos últimos anos 

que algumas instituições em São João del-Rei, como o Museu Regional de São João del-Rei e 

a UFSJ, representada pela comissão do Inverno Cultural e o curso de História, vem 

desenvolvendo novos métodos de abordagem com os congadeiros da cidade, de modo que 

seus conhecimentos culturais, sociais e políticos possam ser apresentados não apenas pela 

musicalidade, mas também pelo recurso do discuso da narrativa.   

 A história oral nessa pesquisa foi redimencionada pela ferramenta de câmeras 

audiovisuais. Logo, os registros das memórias de congadeiros e especialistas da área, assim 

como as festividades, encontros, oficinas, conferências e palestras, em sua maior parte, teve 

como auxílio o uso das ferramentas do gravador de vídeo. Esse redimensionamento 

proporciona percepções associadas à expressividade corporal, como os gestos e sentimentos, e 

também o registros das culturas materiais, conforme a Capela do Rosário e o Cruzeiro das 

Almas do São Dimas; objetos como a câmera de Dona Belinha e o tambor de candombe de Zé 

Mineiro; e os retratos da rainha Conga Maria da glória e do capitão de Zé Camilo. O registro 

audiovisual possibilita a melhor percepção dos modos como são narradas às memórias dos 

entrevistados e fornecem diferentes fontes históricas, como as fotografias e objetos ligados a 

essas formas de expressão. Por fim, as narrativas sobre essas diferentes fontes acabam sendo 

surpresas positivas para a pesquisa e possibilitam novas interpretações sobre as memórias, que 

podem ser identificadas nas falas, musicas, dança e também nos objetos da cultura material. 
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