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“Talvez não seja inusitado introduzir aqui a ideia de se pensar em termos 

de movimento, em oposição a se pensar em palavras. O pensar por 

movimentos poderia ser considerado como um conjunto de impressões de 

acontecimentos na mente de uma pessoa, conjunto para o qual falta 

nomenclatura adequada. Este tipo de pensamento não se presta à 

orientação no mundo exterior, como o faz o pensamento através das 

palavras, mas, antes, aperfeiçoa a orientação do homem em seu mundo 

interior, onde continuamente os impulsos surgem e buscam uma válvula de 

escape no fazer, no representar e no dançar” (LABAN, 1978, p. 42). 
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RESUMO 

 

 

O presente estudo intitulado “Labor(D)anças: laboratórios performativos em dança popular 

brasileira” teve como objetivo principal observar, refletir e analisar a performatividade intrínseca 

nos rituais do Congado e das Folias de Reis e do Divino, a fim de estimular o processo criativo da 

performer (pesquisadora). A metodologia abordada foi de caráter qualitativo e o método foi da 

cartografia, a partir do conceito de Kastrup e Ferracini. Os recursos metodológicos disponíveis 

foram em diálogo com os conceitos de rizoma (Deleuze e Guattari) e somática, eles se 

materializaram com os registros de fotos, vídeos e das entrevistas semi-estruturadas . Com o 

desenvolvimento da cartografia-somática-rizomática das festas, foram estimulados os laboratórios 

performáticos intitulados de Labor(D)anças, eles foram realizados nas cidades de Diamantina, 

localizada na região do Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais, no bairro Vila Operária e, em São 

João Del Rei, localizada no Campo das Vertentes em Minas Gerais, no Conjunto Habitacional 

Tancredo de Almeida Neves, conhecido popularmente por INOCOOP. Esses laboratórios foram 

desenvolvidos na perspectiva de integração corpo e cidade, comunidade e universidade, 

empoderamento e resistência, a partir do meu lugar de fala enquanto mulher, pobre e negra. 

 

 

Palavras chave: Dança, Congado, Folias, Performatividade.



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present study entitled “Labor (D) dwarfs: performative laboratories in Brazilian popular 

dance” aimed to observe, reflect and analyze the intrinsic performativity in the rituals of the 

Congado and the Folias de Reis and the Divino, in order to stimulate the creative process. of the 

performer (researcher). The methodology approached was qualitative and the method was 

cartography, based on the concept of Kastrup and Ferracini. The available methodological 

resources were in dialogue with the concepts of rhizome (Deleuze and Guatarri) and somatic, 

they materialized with the records of photos, videos and semi-structured interviews. With the 

development of the somatic-rhizomatic cartography of the festivals, the performance laboratories 

entitled Labor (D) dwarfs were stimulated, they were held in the cities of Diamantina, located in 

the Jequitinhonha Valley region of Minas Gerais, in the Vila Operária neighborhood and, in São 

João Del Rei, located in Campo das Vertentes in Minas Gerais, in the Tancredo de Almeida 

Neves Housing Estate, popularly known as INOCOOP. These labs were developed from the 

perspective of body and city, community and university integration, empowerment and 

resistance, from my place of speech as a woman, poor and black. 

 

Keywords: Dance, Congado, Folias, Performativity. 
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GLOSSÁRIO 

 

Catopés: Folguedo afro-brasileiro que, segundo pesquisadores, originalmente acompanhava as 

procissões de Nossa Senhora do Rosário. Sua apresentação é em cortejo ao som de cantos, não 

havendo registro de enredo. O grupo é em geral guiado pelo mestre, assessorado pelo 

contramestre, e ambos se empenham numa dança animada, seguidos pelos demais integrantes. 

Há também versões de sua ocorrência em junho de 1760, no Rio de Janeiro, quando foi 

supostamente apresentada a dança "catupé" por negros escravizados, homenageando o 

casamento de D. Maria com D. Pedro
1
. 

Congado: Folguedo cujos primeiros registros datam de 1674, realizado por negros escravizados 

em Pernambuco. Reúne também elementos temáticos ibéricos, sagrados e profanos. Ocorre, com 

variações, por todo Brasil, nas festas religiosas ou profanas, na forma de cortejos, cujos 

participantes cantando e dançando homenageiam, em especial, São Benedito e Nossa Senhora do 

Rosário
2
. 

Congo: Variação do nome Congado ou Congada. Dependendo da região, usa-se essas três 

terminologias para se referir as homenagens à Nossa Senhora Do Rosário, São Benedito, Santa 

Efigênia, entre outros. O uso da palavra Congo, provavelmente tem relação com a região de 

migração dos negros escravizados, do Congo para uma determinada região do Brasil, como 

Minas Gerais. 

Folguedo ou Festa popular: Festa de caráter popular e tradicional que traz os costumes ou 

hábitos de um povo, de uma região ex: folguedo do Bumba Meu Boi. 

Folia do Divino: Folia que antecede a festa do Divino Espírito Santo em diversas regiões do 

país. Geralmente sai pelas ruas à partir da casa do festeiro levando a bandeira do divino. Pode 

acontecer também durante todos os dias da festa fazendo o trajeto e angariando donativos
3
. 

Folia de Reis: Folia que se realiza em vários estados do Brasil, entre o Natal e a Festa de Reis 

(06 de janeiro), reproduzindo idealmente a viagem dos três reis magos a Belém. 

                                                                 
1
  Fonte: TESAURO DE FOLCLORE E CULTURA POPULAR BRASILEIRA. Disponível: 

<http://www.cnfcp.gov.br> Acesso em: 12 de abr. 2017. 
2
 Fonte: TESAURO DE FOLCLORE E CULTURA POPULAR BRASILEIRA. Disponível: 

<http://www.cnfcp.gov.br> Acesso em: 12 de abr. 2017. 
3
 Fonte: TESAURO DE FOLCLORE E CULTURA POPULAR BRASILEIRA. Disponível: 

<http://www.cnfcp.gov.br> Acesso em: 12 de abr. 2017. 

http://www.cnfcp.gov.br/


 
 

 

Guardas: As Guardas do Congado, são os grupos que festejam Nossa Senhora Do Rosário e o 

Reinado com a coroação de reis e rainhas congos. Dentre as guardas temos: 

Congo/Congado/Congada, Moçambique, Marujada, Catopés, entre várias outras. 

Marujada: A Marujada também é encontrada nas festas do Congado em Minas Gerais, com 

suas Guardas de Marujos que encenam as guerras em alto-mar, as embarcações do tráfico 

negreiro, e a fé em Nossa Senhora do Rosário, com figuras como: o patrão, o mestre, o contra-

mestre e o mar-de-guerra. 

Moçambique: As Guardas de Moçambique também fazem parte dos cortejos em homenagem a 

Nossa Senhora do Rosário. Dada a origem africana do ritual, alguns elementos materiais 

funcionam como símbolos, centralizando o poder e a força sobrenatural. O Moçambique, 

investido de magia, tem como símbolo condutor, o bastão, que é o símbolo de comando do 

Moçambique. O movimento do Moçambique assume uma profundidade que se caracteriza pela 

tendência à penetração: é como se o corpo do dançante, o então nomeado moçambiqueiro, 

quisesse varar a terra, ao bater o bastão no chão. 

Palhaço da Folia: O palhaço é uma figura muito sábia e uma Folia de Reis não pode andar sem 

o palhaço. Eles têm essa sabedoria de desvendar mistérios macabros, como cruzamentos, velas, 

enterrar dinheiro, entre outros mistérios que somente os palhaços podem desvendar
4
. 

Reinado: São os grandes cortejos em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, que reúnem as 

Guardas do congado com a coroação dos reis, rainhas, príncipes, princesas e a representação de 

cortes africanas. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4
 Fonte: BLOG OS PALHAÇOS DO NOSSO POVO. Disponível em: 

<http://ospalhacosdonossopovo.blogspot.com.br/2010/06/entrevista-com-inimar-dos-reis.html>. Acesso em: 12 de 

abr. 2017 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Esse estudo teve como objetivo principal observar, refletir e analisar a performatividade 

intrínseca nos rituais do Congado e das Folias de Reis e do Divino, a fim de estimular o processo 

criativo da performer (pesquisadora). Assim sendo, estabeleceu-se inicialmente os contatos com 

os grupos de congadeiros e foliões, e posteriormente, a participação nos festejos com o intuito de 

cartografar os rituais, com o auxílio de recursos metodológicos como, os conhecimentos da 

somática e o conceito de rizoma (Deleuze e Guattari). 

 Os trabalhos de campo foram divididos em duas partes: a primeira descrita acima, de 

contato e participação das festas e, a segunda parte foi referente aos laboratórios performativos, 

experimentados em meu próprio corpo. Esses laboratórios ganharam o nome de Labor(D)anças, 

e foram desenvolvidos em espaços considerados à margem da sociedade. Eles foram 

desenvolvidos em Diamantina/MG e São João Del Rei/MG, as duas cidades que residi durante a 

pesquisa. Frente à essa marginalização das duas comunidades, elas criaram estratégias de 

resistência e empoderamento que, muito contribuíram para a construção desses laboratórios 

performativos. 

 Esse trabalho foi organizado em 7 capítulos, mais as considerações finais. O primeiro 

capítulo é o memorial, onde conto um pouco de minha trajetória familiar nos festejos populares, 

e da minha trajetória acadêmica. Estando as duas atreladas às escolhas que fiz desde a escolha do 

tema, os teóricos utilizados na bibliografia e os caminhos percorridos artisticamente. Esse 

capítulo ganhou o nome de “(An) danças: as travessias do reverso”. 

 O segundo capítulo foi nomeado “ Memória: a história viva de um povo”, nele apresentei 

o contexto histórico do Congado e da Folia de Reis, a partir de teóricos como Glaura Lucas, 

Leda Maria Martins e Maurício Tizumba, no contexto do Congado. Na Folia de Reis dialoguei 

com Juliana Martins Silva e Fernando Schwarz. 

 No capítulo 3 discorri sobre a metodologia e os recursos metodológicos utilizados nesse 

trabalho. O capítulo foi nomeado de “objetivos, escolhas e percursos”. A metodologia de caráter 

qualitativo se baseou no método cartográfico a partir de Ferracini e Kastrup. Vários foram os 

recursos metodológicos utilizados como os conceitos de rizoma e somática. 

 Em “a potência dos entre-lugares: as festas”, no quarto capítulo, relatei cartograficamente 

as festas que vivenciei com o Congado e as Folias. Nesse capítulo coloquei de maneira sensorial 

e sensível todas as minhas observações e vibrações, durante a experiência nos rituais, em 
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diversas cidades de Minas Gerais como, Senador Modestino Gonçalves (Alto Jequitinhonha), 

Azurita, Juatuba e Itatiaiuçu (as três últimas da região metropolitana de Belo Horizonte).  

 Nesse sentido, é indispensável considerar que muitas foram as cidades que vivenciei as 

festas, além das mencionadas no capítulo 4, porém não foi possível relatar diretamente todas 

elas, mas foram potências de empoderamento e estão nas entrelinhas e na construção desse 

trabalho. Dentre entre elas no Vale do Jequitinhonha, as cidades de Diamantina na Festa do 

Divino, desse ano 2019, e São Gonçalo do Rio Preto, Festa de Nossa Senhora do Rosário. Na 

região do campo das vertentes, Tiradentes, Rio das Mortes e São João Del Rei, todas na Festa de 

Nossa Senhora do Rosário. E na Festa da Folia de Reis em Pará de Minas, situada na região 

metropolitana de Belo Horizonte. 

 O quinto capítulo intitulado “a performance e a transdisciplinaridade: uma encruzilhada 

de saberes”, me propus a apresentar teoricamente os conceitos de performance e 

performatividade, a partir do autor Richard Schechner e, posteriormente relacionei esse autor a 

Jarbas Siqueira Ramos, que sugeriu a performance do Congado enquanto uma cultura das 

encruzilhadas e, Leda Maria Martins com a proposta do Congado enquanto uma performance 

mitopoética. 

Em “Labor(D)anças: laboratórios performativos em dança popular brasileira” foi o 

capítulo onde apresentei as análises das performances, desenvolvidas a partir da cartografia das 

festas participadas. Assim sendo, trouxe algumas referências teóricas da área da Dança, como o 

autor Rudolf Von Laban com a Teoria do Movimento. Nesse capítulo tracei relações primordiais 

no processo desse estudo, como o corpo e a cidade, a comunidade e a universidade, e várias 

outras no decorrer da análise dos movimentos, no laboratório performativo em dança popular 

brasileira. 

No último capítulo, intitulado “O corpo em ecos de resistência: o movimento em dança 

na encruzilhada performativa do congado e da folia de Reis”, dou continuação as relações 

traçadas no capítulo anterior e, apresento outras encruzilhadas como as relações com o PIPAUS 

(Programa Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e 

Sustentabilidade), com a tecnologia, a vídeo-dança, e o método BPI (Bailarino-Pesquisador-

Intérprete), da autora Graziela Rodrigues. 

E ao final do trabalho fiz alguns apontamentos mais íntimos sobre o que aprendi com 

essa pesquisa, o que mais me atravessou durante esse processo, e algumas indagações de meu 

fazer artístico, político e social, enquanto mulher, pobre e negra.  
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1- (AN) DANÇAS: AS TRAVESSIAS DO (RE) VERSO 

 

A minha trajetória familiar e cultural, natural de uma cidade do interior de Minas Gerais, 

chamada de Juatuba, onde vivi até meus 20 anos, contribuiu para as escolhas e percursos 

contidos nesse trabalho. Essa experiência antecedeu a carreira acadêmica, e possibilitou-me 

resgatar artisticamente algumas vivências de minha infância, como meu primeiro contato com a 

dança vendo e participando dos cortejos de congado, folia de reis e folia do divino. O contato 

com a terra, com as frutas do cerrado, com as águas frescas e límpidas das cachoeiras, essa 

percepção e apreço pela tradição, e pelo sertão deu-se dentro do Curso de Dança cursado na 

Universidade Federal de Minas Gerais, posto que, nesse momento a identidade negra
5
, rural e 

popular se “corporificou-se” de uma outra maneira. 

Ainda bem pequenina, antes mesmo de começar a falar, lá pelos meus dois anos, minha 

mãe já me levava para as procissões e cortejos do mês de maio em Juatuba, Minas Gerais. 

Vestia-me de anjo com uma roupa de cetim de cor branca e uma auréola de rosas brancas 

artificiais. Com três para quatro anos, ganhei uma irmã que logo foi se paramentando nos seus 

primeiros meses de vida e, no colo de mamãe nos acompanhava nos cortejos para ir “pegando 

gosto”, como dizia minha mãe. Recordo-me da primeira música que aprendi naquela época. 

Cantava olhando para o chão, com vergonha, e movimentando o corpo de um lado para o outro. 

Tendo nas mãos, um ramalhete de flores que colhíamos no quintal de casa para ofertar à Nossa 

Senhora do Rosário, eu cantava os versos que diziam assim: “mãezinha do céu eu não sei rezar, 

só sei repetir, eu quero te amar, azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha eu quero te ver lá 

no céu”. 

 

                                                                 
5
 A minha identidade negra está sendo construída nessa encruzilhada de saberes, por isso, me recuso a utilizar o 

termo mestiça ou parda, nesse contexto, por estar me referindo ao meu empoderamento enquanto mulher e que, se 

identifica com a cultura negra e afro-brasileira em todos os sentidos. Porém, sempre avaliando meus privilégios e 

sabendo infelizmente, o quanto a cor da pele importa e muito no Brasil, perpetuando desigualdades sócio raciais 

ainda no século XXI. 



 
18 

 

                   Figura 1: Eu coroando Nossa Senhora aos quatro anos 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Junho era o mês da cavalhada em Mateus Leme, cidade vizinha onde aconteciam os 

festejos em comemoração ao13 de junho, dia de Santo Antônio. Todos os anos, eu e minha irmã 

queríamos ir para ver a princesa ser salva pelos cristãos na luta contra os mouros que a raptavam. 

O cenário, as cores, as músicas, e principalmente o sincronismo das danças com os cavalos e o 

ritmo nas batalhas das espadas, nos faziam brilhar os olhos e querer voltar todos os anos, mesmo 

sabendo que o ritual se repetia. Mas para nós, a festa era sempre diferente e a participação nessas 

festas era algo sagrado para a nossa família e para os nossos amigos, que sempre formavam o 

grande grupo no qual festejávamos.  
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Figura 2: Cavalgada de Santo Antônio em Mateus Leme 

 

 

Fonte: Mateus Leme Recordações 

  

Nos meses de agosto e setembro, papai nos levava para participar dos cortejos de 

congado em homenagem à Nossa Senhora do Rosário, organizado pela Guarda de Moçambique 

de Juatuba. Nesse dia, que sempre era um domingo, iam guardas de congá, moçambique e 

marujada de várias cidades vizinhas e algumas até bem distantes de Juatuba. Lembro de algumas 

cidades que participavam das festas de Nossa Senhora do Rosário em Juatuba, com suas guardas 

e, muitas dessas cidades participam até hoje, como: Azurita, Contagem, Belo Horizonte, Pedro 

Leopoldo, Mateus Leme, Itatiaiuçu, Pará de Minas, Itaúna, Florestal, Divinópolis e Oliveira. 

Eram muitas guardas vindas dessas cidades e a praça igreja matriz de São Sebastião em Juatuba 

ficava toda colorida de congadeiras e congadeiros mineiros: desde crianças, moças, rapazes, 

senhores e senhoras, mestres, contra-mestres, princesas e príncipes, rainhas, reis e porta-

bandeiras. 
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Figura 3: Festa de Nossa Senhora do Rosário em Juatuba 

 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Em dezembro, às vésperas do natal, a folia de reis saía pela cidade, foliavam pelos 

bairros, e seus integrantes iam de casa em casa do Satélite, bairro que morávamos. Lembro-me 

de meus tios e meu pai se vestindo de palhaços, com roupas vermelhas e largas, com máscaras 

pretas que cobriam todo o rosto. Quando ouvíamos o barulho da sanfona e mamãe dizendo: “lá 

vem a folia, meninas”! Logo, eu e minha irmã nos escondíamos dentro do guarda-roupa e 

ficávamos bem quietas, com medo dos palhaços, que sempre nos encontravam e nos colocavam 

para dançar com outras crianças. Ganhávamos doces e moedas para colocarmos na sacola de 

esmola e, aquele ritual era incorporado aos poucos por nós, numa mistura de medo e comunhão, 

diversão e desconfiança, fé e folia. Abaixo, um trecho de Braga e Kamimura, que nos permite 

conhecer o contexto histórico da folia de reis: 

 

Geralmente, os grupos de Folias de Santos Reis têm uma unidade ritual autônoma. Não 

estão submetidos à orientação da Igreja institucional, ocorre fora dos seus templos e 

sem a presença do clero. Mesmo que um grupo inspire-se num outro já existente, 

dificilmente se vê unidade de rito e significações, isso porque os códigos de relações, as 

normas, a estrutura da festa e o imaginário vão sendo construídos entre os homens e 

mulheres da própria Companhia, mediada pela experiência vivida no cotidiano. É por 

isso que, apesar de terem um único eixo, elas se diferenciam no ritual, nas construções 

simbólicas e nos papéis desempenhados por seus foliões (BRAGA; KAMIMURA, 

2010, p. 279). 

 

A seguir, apresento uma fotografia antiga do nosso acervo familiar (figura 4), da folia de 

reis em Juatuba. Participam nessa foto, meu pai, Libério Almeida, que está de vermelho e 
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máscara preta, representando o palhaço. Atrás de meu pai, está meu tio, Júlio Almeida, com a 

sacola da esmola, de cor azul, e ao seu lado um tio de minha mãe, já falecido: 

 

                                    Figura 4: A Folia de Reis em Juatuba 

 
Fonte: acervo familiar

6
 

 

Como não sabíamos que eram nosso pai e nosso tio que estavam por detrás daquela 

máscara, eu e minha irmã Larissa Almeida, tínhamos muito medo daqueles bonecos estranhos 

que chegavam dançando em nossa casa. Na imaginação de criança, nem eram pessoas, e sim 

seres de outro mundo. Nós conversávamos o ano todo sobre aqueles momentos, encenávamos os 

palhaços da folia e até planejávamos o que fazer para os “enfrentar” quando chegassem. 

Descobrimos que eram nosso pai e tio que se vestiam de palhaços, quando já tínhamos mais de 

sete anos de idade, e começamos a observar que papai saía com o tio no dia 24 de dezembro e só 

voltavam depois no dia 06 de janeiro, dia de Reis.
7
 

E assim, com o decorrer dos anos, minha vida foi sendo permeada por símbolos e 

significados que variavam entre o contexto do sagrado e do profano, estando essas manifestações 

ora atreladas à instituição da igreja católica da cidade, ora atrelado à festas da profanas repletas 

de pessoas embriagadas, que ao mesmo tempo que festejavam o nascimento do menino jesus, as 

mesmas chegavam tão transtornadas em casa, que brigavam e eram violentas com a gente. Uma 

                                                                 
6
 Foto do acervo da família Almeida do ano 2001, da época que participavam da Folia de Reis em Juatuba, 

disponibilizada pelo meu tio, irmão de meu pai, Tio Júlio Almeida. 
7
No dia 06 de janeiro comemora-se o dia de Reis, que na tradição cristã foi o dia em que os três reis magos levaram 

presentes a Jesus Cristo. 
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relação de “amor e medo”, de valorização daquele modo de vida, e ao mesmo tempo, algumas 

atitudes daqueles representantes causava também repugnação. 

Nesse sentido, minhas trajetórias familiar, acadêmica e artística se cruzam, conectam e 

interlaçam tornando-se potência para o percurso dessa pesquisa, desde os espaços de referência 

para esse estudo, como as guardas de congado até às pessoas que me apresentaram à esse ritual, 

tornando-se base para pensar toda a estrutura desse projeto, desde o tema e objeto até os 

objetivos mais específicos, da escolha dos métodos, dos referenciais teóricos que incluem muitos 

dos professores, projetos e eventos participados e colaborados. A intensidade dessas 

participações emerge nesse momento, possibilitando reflexões a partir de um diálogo pautado 

num percurso acadêmico, aqui considerado como espaço de construção e afirmação de 

identidade. 

Contando um pouco da minha aproximação com a presente pesquisa e tema, no quarto 

período do curso de Licenciatura em Dança na UFMG, minha participação no Núcleo Conexões 

de Saberes, foi meu primeiro contato com a pesquisa e todas as suas especificidades. Nesse ano 

de 2014, participando do Mapeamento da Resistência Negra da Cidade de Belo Horizonte e 

Região Metropolitana, o contato com um outro grupo: Programa Ações Afirmativas na UFMG, 

sediado na Faculdade de Educação, possibilitou uma experiência humana e principalmente de 

afirmação de identidade muito forte, além de contribuir efetivamente para um primeiro contato 

com a temática da “resistência negra”, das ferramentas de pesquisa e referenciais teóricos dessa 

temática e suas nuances. 

 

      Figura 5: Reunião do Ações Afirmativas 

 

 

Fonte: arquivo pessoal 



 
23 

 

As aulas das disciplinas Danças Populares Brasileiras I e Danças Populares Brasileiras 

III: Folclore e Educação, ambas componentes do percurso curricular do Curso de Licenciatura 

em Dança da Escola de Belas Artes da UFMG foram outros espaços muito relevantes na escolha 

do tema. Uma das ações na disciplina Danças Populares III foi a criação de um vídeo da Festa 

do Divino da cidade de Senador Modestino Gonçalves no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. 

Essa foi uma das experiências que estimulou o desenvolvimento de um projeto de iniciação 

científica (IC), por motivar e valorizar a afro-brasilidade nas origens e vivências religiosas, 

dançantes e culturais da família e amigos da pesquisadora. 

 

 

Figura 6: Apresentação da disciplina Danças Populares no LeveArte 

 

Fonte: Marina Mitre 

 

Esse projeto de iniciação científica mencionado, intitulado “Identidade e Resistência: 

processos de ensino-aprendizagem de danças afro-brasileiras na educação básica”, registrado na 

Pró-Reitoria de Pesquisa da Escola de Belas Artes da UFMG, vinculado ao projeto "Pontos de 

Contato: interculturalidade, identidade e investigação do movimento nas práticas artísticas e 

pedagógicas das danças brasileiras", sob a orientação da Prof.ª Juliana Amelia Paes Azoubel, 

teve como um dos objetivos a aproximação e investigação sobre os fazeres das crianças e 

mestres do congado de Senador Modestino. As ações do projeto registraram os diversos festejos 

religiosos, como a Festa de Nossa Senhora do Rosário e a Festa do Divino, com o objetivo de 

sensibilizar olhares para símbolos tão únicos e marcantes da dança presentes no congado, no 

contexto cultural do Vale do Jequitinhonha, desde as músicas, os adereços e a ritualização de 

gestos e movimentos em momentos específicos dos cortejos. Nesse contexto, buscou-se sinalizar 
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esses movimentos em dança e observar a relação de ensino-aprendizagem estabelecida na 

tradição do congado, entendendo-se que: 

 

Nos rituais do Congado, a religiosidade vinculada ao culto aos antepassados, bem como 

um conjunto de valores e saberes africanos que vêm sendo reelaborados ao longo do 

tempo, se manifestam na forma de devoção, nas estruturas rituais, nos elementos 

simbólicos, em atitudes e comportamentos, na música e na dança. Esse sentimento 

deixa transparecer no congado a importância que grupos bantos atribuem à participação 

e interferência dos habitantes do tempo passado nos acontecimentos do presente 

(BRASILEIRO, 2010, p. 42-43).   

 

Outro ponto relevante e que contribui no processo de pesquisa com o congado é a 

efetivação da lei 10.639/03, que foi um passo importante para a promoção da igualdade racial e 

para a valorização da cultura africana. Com a participação no Programa Ações Afirmativas, o 

diálogo com as questões apontadas pela legislação tornou-se mais forte e a minha aproximação 

com o tema surgiu de referenciais teóricos abordados e compartilhados nesse espaço. Outro fator 

importante na escolha da lei como base para essas proposições está no fato da idealizadora do 

Programa Ações Afirmativas, a professora doutora Nilma Lino Gomes e ex-ministra da 

igualdade racial, de gênero e dos direitos humanos, ser uma mulher negra, e referencial na 

produção acadêmica sobre essa lei de homologação no ano de 2003: 

 

A aprovação e a paulatina implementação dessa legislação, fruto das pressões sociais e 

proposições do movimento negro brasileiro, juntamente com os demais aliados da luta 

antirracista, sinaliza avanços na efetivação de direitos sociais educacionais e implica o 

reconhecimento da necessidade de superação de imaginários, representações sociais, 

discursos e práticas racistas na educação escolar. Implica, também, uma postura estatal 

de intervenção e construção de uma política educacional que leve em consideração a 

diversidade e que se contrapõe à presença do racismo e de seus efeitos, seja na política 

educacional mais ampla, na organização e funcionamento da educação escolar, nos 

currículos da formação inicial e continuada de professores, nas práticas pedagógicas e 

nas relações sociais na escola (GOMES; JESUS, 2013, p. 22). 

 

 

 

No mestrado, vários espaços também constituíram esse memorial que dá base à pesquisa 

proposta, desde as experiências ricas em cada disciplina cursada, até os grupos de estudos 

participados, como os grupos: ECOLAB (Laboratório de Ecopoéticas), Murundum (Grupo de 

Dança Contemporânea) e GTRANS (Grupo de Pesquisa Transdisciplinar em Artes e 

Sustentabilidade), coordenados pelo professor doutor Adilson Siqueira. Esses espaços foram 

potências para o desenvolvimento dessa pesquisa, principalmente no que tange ao conhecimento 

prático e teórico quanto à performance, a dança, as práticas artísticas em um limiar das práticas 

sustentáveis, desde as causas de sustentabilidade ambiental até as sociais, econômicas, raciais e 

de gênero. 
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Esse memorial é uma introdução inevitável e indispensável para que as escolhas teóricas, 

estéticas e poéticas dessa pesquisa sejam justificáveis, pois assim, percebe-se o quanto as 

festividades populares sempre foram presentes em minha vida, desde muito pequenina, sejam 

elas, sagradas ou profanas, e como, hoje, depois de outros contextos, acadêmico, profissional, 

artístico, me reinvento de uma outra maneira, reflexionando os contextos atuais, as mazelas 

sociais, raciais e de gênero.  

As manifestações populares nesse contexto passam a ser problematizadas de uma 

maneira que tenta romper com o exotismo, com a manutenção nua e crua da tradição. Mas a 

proposta passa a ser justamente colocar em xeque o meu papel enquanto performer, brincante e 

mulher dentro do congado e da folia de reis, como me reinventarei nesses lugares de uma 

maneira crítica, reflexiva e poética. 
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2 – MEMÓRIA: A HISTÓRIA VIVA DE UM POVO 

 

Nesse capítulo apresentarei e elucidarei para a leitora o contexto histórico do Congado e 

da Folia de Reis. Uma vez que é fundamental a abordagem conceitual desses dois festejos, tão 

presentes em Minas Gerais, e com toda a extensão territorial de nosso estado, sabe-se da 

diversidade e pluralidade com que cada ritual se fortalece e acontece de acordo com cada 

contexto. Faz-se também, uma abordagem sociocultural do Vale do Jequitinhonha e alguns 

processos que permeiam essa pesquisa, e percebeu-se o quanto esses contextos históricos, 

culturais, artísticos e sociais comunicam, perpassam e elucidam as questões levantadas com essa 

pesquisa sobre a performatividade da dança no ritual do Congado. 

Juliana Martins Silva (2013) adverte que “a polissemia do conceito cultura: revela que 

povos e contextos históricos não são unidos por características meramente genéticas ou 

biológicas, mas sim, por costumes, práticas e identidades socialmente construídas” (p.2). E nesse 

sentido, a potência dessas festas como “entre-lugares”, como cultura de “encruzilhadas”, como 

resistência daqueles que ocupam e permeiam espaços urbanos e rurais de uma outra maneira, 

reinventando seus cotidianos, reapropriando-se das ruas, dos morros, becos e trilhas de terra, 

cascalho, asfalto ou mato. 

 

2.1 Contexto Histórico do Congado  

 

Os rituais do Reinado de Nossa Senhora do Rosário, ou Congado, constituem umas das 

mais importantes expressões da religiosidade e da cultura afro-brasileira presentes em Minas 

Gerais.  Segundo Glaura Lucas (2014), a cada ano, sob o comando dos tambores, das caixas e 

demais instrumentos, milhares de pessoas, das pequenas vilas à capital, cantam e dançam sua 

fé, prestando homenagem a Nossa Senhora do Rosário, aos seus antepassados e aos santos de 

sua devoção, sobretudo os negros, Santa Efigênia e São Benedito, reatualizando e recriando a 

memória ancestral. E ainda segundo a autora: 

 

A expressão religiosa do Congado, e mais especificamente a do Reinado de Nossa 

Senhora do Rosário em Minas Gerais, desenvolveu-se no interior do sistema escravista 

brasileiro, resultando do violento processo de imposição cultural sofrido pelos negros. 

Como decorrência dos contatos culturais, os negros desenvolveram estratégias de 

resistência cultural, e também reelaboraram valores alheios à sua concepção de mundo, 

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

do Congado, portanto, estão presentes valores e sabores derivados de matrizes 

africanas, principalmente vinculados a culturas bantu, os quais, trazidos para o Novo 

Mundo, sobrevivem às imposições da cultura dominante, com ela se mesclaram, e se 

transformaram continuamente em sua trajetória brasileira (LUCAS, 2014, p.16). 
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O Congado é indiscutivelmente um patrimônio cultural do Brasil, de acordo com dados 

do Instituto Do Patrimônio Histórico E Artístico Nacional (IPHAN, 2015). Essa manifestação 

popular vai além quando se trata de valor étnico e identitário. Uma vez que, esse festejo presente 

principalmente no estado de Minas Gerais, apresenta uma grande importância na diversidade 

étnico-racial de seus participantes. Nesse sentido, os autores Nayara Almeida, Adilson Siqueira 

e Raissa Jacob contribuem ao refletir sobre o contexto histórico desse ritual: 

 

Em diversas partes do país, por muitas vezes o Congado foi julgado por autoridades 

civis e eclesiásticas como afronta à sociedade. Já foi proibido de sair às ruas, 

considerado crime, sofreu preconceito étnico e racial, entre tantas outras formas de 

opressão. No entanto, a cultura continuou viva nos terreiros, nas casas e nas ruas 

(ALMEIDA et al, 2017, p. 12). 

 

 
 

 

Figura 7: Marujada de Senador Modestino Gonçalves/MG 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

De acordo com Leda Maria Martins, em Afrografias da Memória (1997), “nas 

festividades, o terno ou guarda de Moçambique é o que conduz as majestades, as coroas e os 
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coroados, e o que representa o poder ritual maior nos rituais reencenados anualmente, poder esse 

que emana dos tambores sagrados e que guia o rito comunitário” (p. 30).  Ainda de acordo com 

ela, os estandartes das guardas, os mastros, o cruzeiro no adro das capelas e igrejas do Rosário, 

os candombes, o rosário, dentre outros, são elementos sagrados do código-ritual, investidos da 

força e energia que asseguram o cumprimento dos ritos. Assim, no Moçambique o bastão é o 

símbolo maior de comando dos principais capitães e no Congo o tamboril e/ou a espada 

cumprem a mesma função. 

 

                 Figura 8: Festa Grande da Irmandade dos Carolinos, Belo Horizonte/MG 

 

Fonte: Patrick Arley
8
 

 

Outro instrumento muito utilizado é o patangome, que segundo Tizumba (2016), é mais 

um instrumento sagrado e de resistência do povo negro congadeiro. Tem o formato de bateia. É 

tocado como se estivesse batendo e na música do mundo sempre existe um instrumento com a 

mesma função: a de unir e emoldurar e conduzir o ritmo. “Quando eu era menino, o preto velho 

Luiz Carolino gritava assim: ‘chitangome!’. Aí o patangome era o primeiro a ser tocado, depois 

vinham os outros instrumentos”. 

 Nos festejos de Congado existem as divisões de Impérios que são carregadas de 

simbologias e complexidades, pois ressignificam a região de onde vieram os negros congadeiros 

e a região que passaram a festejar seus santos aqui no Brasil. Assim, em cada guarda ou terno 

que festejam juntos o Reinado de Nossa Senhora do Rosário, que é a festa maior, existem as 

estruturas que formam cada grupo, por exemplo: Moçambique, Congo ou Congá, Candombe, 

Vilão, Marujada, Catopés e Caboclos.  

                                                                 
8
 Foto de Patrick Arley, publicada na Revista Marimbondo, edição 4, especial do congado, em 2016. Disponível em: 

<http://revistamarimbondo.com.br/artigo/80>. 
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Pois, esses grupos, chamados de guardas ou ternos, cada qual com sua especificidade, 

como por exemplo, o Moçambique, que tem uma marcante presença das gungas. As gungas são 

os chocalhos feitos de lata com sementes, e eles os amarram sobre o tornozelo. Ou os Marujos 

que, ganharam esse nome por simbolizarem os rituais que aconteciam em alto mar. No geral, 

esses impérios “cuja concepção inclui vários elementos, atos litúrgicos, cerimoniais e narrativas 

que, na performance mitopoética, reinterpretam as travessias dos negros da África às Américas” 

(MARTINS, op. cit, p.31-32).  

 

Quanto à história do Congado em Minas Gerais, o registro mais antigo de sua 

ocorrência no Estado é o de André João Antonil, que, em sua obra de 1711, deu notícia 

do costume dos negros de criarem reis, juízes e juízas, por ocasião das festas de Nossa 

Senhora do Rosário e de São Benedito. Vinculada às origens do Congado em Minas, há 

também a história de Chico Rei, antigo rei africano que teria vindo como escravo para a 

Vila Rica no século XVIII, e após ter conquistado sua liberdade e ajudado na alforria de 

vários escravos, construiu no Bairro do Alto da Cruz uma igreja para o culto de Santa 

Efigênia, sendo depois coroado rei da Festa de Nossa Senhora do Rosário pelo Bispo de 

Diamantina (LUCAS, 2014, p.48). 

 

2.2 O Contexto Histórico da Folia de Reis ou Santos Reis 

 

A Folia de Reis ou a Festa de Santos Reis variam de nomeação de acordo com as regiões 

do Brasil em que são festejadas. Esse festejo que reúne símbolos tão diversos, ligando o sagrado 

e o profano em toda sua manutenção, se faz presente em diversos estados do país, como Minas 

Gerais, São Paulo e Goiás, por exemplo. A pluralidade ancestral desse festejo é potente e, nos 

aponta ao contrário de algumas versões, que a Folia de Reis advém da cultura europeia. Uma vez 

que Silva (2013) nos apresenta a complexidade e a diversidade desse festejo, que se inicia com o 

imbricamento das culturas africana, indígena e europeia: 

 

 

No âmbito da cultura popular, a festa de Santos Reis, em qualquer contexto e lugar, 

deve ser pensada sob diferentes culturas, como: a africana, indígena e europeia, que 

contribuíram para a sua pluralidade e para o desligamento de suas práticas sob o ponto 

de vista do catolicismo oficial. Deixando de representar unicamente uma forma de 

manifestação religiosa, mas sim, uma válvula de escape para compensar o corpo e alma 

das cansativas jornadas de trabalho na roça (SILVA, 2013, p. 7). 

 

 

 

“A Folia de Reis é um festejo que acontece em diferentes regiões do país ela e se difere 

muito na sua composição” (SILVA, 2013, p. 4). Isso porque em cada região a folia toma novas 

cores, personagens, músicas, danças e dramaturgia. Em algumas cidades do interior de Minas 

Gerais, por exemplo, como aqui vivenciado nessa pesquisa, a Folia ainda está estritamente 
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ligada à instituição da igreja católica, sendo o dia de Santos Reis marcado por missas, cortejos, 

almoços e leilões. Em outros locais, a Folia se mantêm independente, saindo de casa em casa 

com os palhaços, que oferecem suas danças e manobras radicais em troco de oferendas em 

dinheiro, chamadas também de esmola, que são doadas pelos moradores que recebem os foliões 

em suas casas. 

 

Figura 9: Folia de Reis em Pará de Minas/MG 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Hoje, não somente na Folia de Reis mas também em outras manifestações populares, 

percebe-se uma certa preocupação na manutenção dessas tradições. Foi possível observar nas 

festas, essa inquietação principalmente dos mais velhos, dos pais, e avós dos que estão iniciando 

agora naquele determinado grupo. É importante pensarmos que a tradição só existe, porque 

existe também a contemporaneidade, as duas andam lado a lado e uma nutre a outra para que 

novas maneiras de se fazer, criar e viver sejam possíveis:  

 

As alterações enfrentadas não só pela Folia de Reis, mas por boa parte das 

manifestações religiosas, não leva ao fim propriamente dito de tais tradições, porém 

atribui a elas novas formas e significados configurando-as como consequência de uma 

“cultura” que não estatizou suas formas ao longo do tempo, contudo foi se 

reformulando continuamente na busca de se adequar a contemporaneidade (SILVA, 

2013,p.2). 

 

O contexto da Folia de Reis como apresentado, sendo vasto e plural, traz consigo 

algumas figuras básicas na constituição dos grupos. Geralmente, esses grupos são formados por 

violeiros, tocadores de pandeiros, sanfoneiros, cantadores e o palhaço. A figura do palhaço é a 

figura mística da folia, que conecta o sagrado e o profano em constância e fluência. Pois, é de 

extrema importância entender essa figura como um elo metafórico de tantos sentidos que vamos 
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criando durante a vida. Como por exemplo, os estereótipos de verdade e mentira, bom e mau, e 

nesse sentido, o sagrado e profano, na figura do palhaço da folia propicia-nos repensar essas 

dialéticas, como propõe Schwarz (1993): 

 

Quando inclinamo-nos atentamente sobre a mensagem das tradições e filosofias do 

Oriente e do Ocidente, parece-nos que o Sagrado e o Profano não são dois conceitos 

opostos, mas complementares. Eles indicam as duas direções ou tendências da Vida. 

Esta é considerada pela Tradição Universal como um grande sopro que percorre todos 

os elementos da criação, ritmando os atos dos homens e do mundo como uma 

respiração. Uma árvore ou uma planta jamais são sagradas enquanto árvore ou 

enquanto planta. Elas se tornam sagradas por sua participação em uma realidade 

transcendente, e porque significam esta mesma realidade. Por sua consagração, a 

espécie vegetal concreta, profana, é transubstanciada; segundo a dialética do sagrado, 

um fragmento (uma árvore, uma planta) vale o todo (o Cosmos, a Vida), um objeto 

profano torna-se uma hierofania (SCHWARZ, 1993, p. 261). 
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3 OBJETIVOS, ESCOLHAS E PERCURSOS 

 

“A investigação é cuidado ou cultivo de um território existencial no qual o pesquisador 

e o pesquisado se encontram” (KASTRUP, 2015, p. 115). E nesse encontro, a metodologia de 

caráter qualitativo e de origem rizomático-cartográfico, conta com o auxílio de procedimentos 

metodológicos como, a somática e as entrevistas semiestruturadas. Esses procedimentos 

permeiam desde a primeira fase da pesquisa, com os trabalhos de campo nos festejos do congado 

e da folia de reis, até a segunda parte, das investigações do processo criativo da autora, a fim de, 

criar uma performance artística, estimulada e possibilitada com esses encontros. 

“O que define um cartógrafo é exclusivamente um tipo de sensibilidade que ele 

prioriza em seu trabalho, um ‘composto híbrido’ que envolve seu olho e simultaneamente as 

vibrações de seu corpo” (FERRACINI, 2014, p. 229). A cartografia possibilita re (conhecer) o 

ritual do congado de maneira somática e híbrida, considerando o corpo tanto do congadeiro, 

como da própria artista/pesquisadora, enquanto corpos atravessados por diversas experiências 

perceptivas, sensoriais e somáticas. 

Pois, “habitar um território existencial é uma das pistas do método cartográfico. Uma 

pista metodológica não é o mesmo que uma regra ou protocolo de pesquisa [...], tanto a pesquisa, 

quanto o campo pesquisado estão sempre num processo incessante de coprodução e 

coemergência” (KASTRUP, 2015, p. 147). E é nesse sentido de coprodução e coemergência, no 

processo criativo da performance, que esse trabalho se desenvolveu, buscando promover a 

autonomia da artista em seus processos de criação, e no diálogo com seus/suas companheiros 

(as) do congado. Como contribui Taís Carvalho Soares (2018): 

 

Além desse mergulho ativo nos acontecimentos e nas referências, também manifesto 

minha implicação diante das interpretações teóricas, correspondendo a uma atitude 

política. O cartógrafo é de fato um sujeito que se implica no processo de mapeamento, 

pois mapear é realmente criar. Criar sentidos, significados, linhas de fuga, 

territorializar-se e desterritorializar-se sem fixar-se como num decalque, que é estático. 

Esse processo micropolítico se dá na linguagem e nas próprias ações, e está 

naturalmente relacionado com uma atitude ética frente à vida, que se afirma, 

manifestando na diferença uma estética enquanto obra de arte. Trata-se de uma 

micropolítica do movimento através da dança, por exemplo (SOARES, 2018, p. 31). 

 

Segundo a autora, Félix Guattari e Gilles Deleuze acreditam que, “o pensamento não 

segue um modelo arborescente, linear, mas, rizomático, modelo dinâmico de funcionamento da 

cognição” (p. 29).  Sendo assim, o pensamento humano na concepção rizomática, busca romper 

com o modelo cartesiano de organização do pensamento humano. Pois, “seu funcionamento 

requer a utilização de dispositivos que vão sendo criados no acompanhamento da dinâmica das 

subjetividades e dos territórios” (id).  
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“A cartografia enquanto rizoma constitui-se de múltiplas conexões em constante 

construção, sendo um método que se desenvolve tanto na prática quanto na teoria de modo 

coemergente com os afetos que se apresentam num território existencial” (ibid). Na natureza há 

dois tipos de raízes: as arborescentes e as rizomáticas. As primeiras possuem raízes fixas, tendo 

como exemplo as árvores, ao passo que as segundas são constituídas por raízes que se espalham 

por toda superfície de contato possível, tendo como exemplo, a grama, cuja característica 

possibilita-nos pensar no rizoma como um autêntico andarilho, de espaços lisos e de itinerâncias.  

“Filosofias ortodoxas sempre fizeram da árvore um modelo ideal de sistema: raízes 

fincadas em um solo fixo (seja este solo a Razão ou Deus), um tronco rígido, a Física, ligando as 

raízes aos diversos galhos, que são as disciplinas sustentadas dogmaticamente pelo tronco” 

(SOUZA, 2015).  Descartes, o racionalista, é o exemplo mais célebre de uma filosofia 

arborescente. Já em Deleuze e Guattari, diferentemente, as formações rizomáticas inspiram uma 

filosofia, pautada em um território de conexões, mobilidades itinerantes e contato expandido. 

O rizoma é constituído por raízes, formando um espaço sem centro, uma “anarquia 

coroada”. O rizoma não é uma semente, um fruto ou uma flor. Ele é uma raiz que brota de si 

como se fosse uma semente, ele guarda em si sua continuidade à maneira de um fruto, ele 

desabrocha para fora como só faz uma flor. Ele é sua própria semente, fruto e flor, sem deixar de 

ser raiz. Ele é plenamente raiz, e como tal o rizoma cresce.  

Enquanto no modelo arborescente as disciplinas são compartimentadas e segmentadas, 

o rizoma inspira uma produção de conhecimento “trans e interdisciplinar”. A essência do rizoma 

é se expandir:  expandir-se como raiz, sem para tal necessitar de semente, fruto ou flor. Os 

rizomas são plantas sem “existidura de limites” (BARROS, 2010). Eles são plantas de 

conectividade, agenciamentos, encontros e afetos. Como em Manoel de Barros, os rizomas são 

as raízes crianceiras, são as raízes da invenção: 

 

[...] “Porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão: de um orvalho 

e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua árvore. Então eu trago das 

minhas raízes crianceiras a visão comungante e oblíqua das coisas. Eu sei dizer sem 

pudor que o escuro me ilumina. É um paradoxo que ajuda a poesia e que eu falo sem 

pudor. Eu tenho que essa visão oblíqua vem de eu ter sido criança em algum lugar 

perdido onde havia transfusão da natureza e comunhão com ela. Era o menino e os 

bichinhos. Era o menino e o sol. O menino e o rio. Era o menino e as árvores” 

(BARROS, 2010, p. 187). 

 

Então, o rizoma nos permite pensar “Vida, Corpo e Natureza” como uma filosofia 

transdisciplinar, e isso nos leva a poetas como Manoel de Barros, quando diz: “eu trago das 

minhas raízes crianceiras a visão comungante e oblíqua das coisas. Eu sei dizer sem pudor que o 
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escuro me ilumina” a um modo de ver o escuro, que ao contrário de escurecer, ilumina. É um 

modo que tenta romper, com uma “ordem de raciocínio”, um modo raso de se viver. Ou quando 

Clarice Lispector, (1984) diz: “Usa-se a inteligência   para entender a não-inteligência [o afeto, a 

arte, a vida]”. 

Outro recurso metodológico utilizado tanto nos trabalhos de campo, quanto nos 

laboratórios performáticos e posteriormente na análise dos mesmos, será o campo de 

conhecimento da Somática. A palavra “soma” teve origem nos Vedas hindus
9
, significa “corpo”.  

O termo foi inaugurado por Thomas Hanna e tem origem na palavra grega “soma”, que significa 

“corpo vivo”. Acredita-se que os métodos de educação somática surgiram na Europa e na 

América do Norte entre os séculos XIX e XX. E nesse sentido conceitual da Somática, muito nos 

contribuiu Thomas Hanna: 

 

Todos os somas são processos holísticos de estrutura e função em constante troca entre 

matéria e energia; somas tendem simultaneamente à homeostase e equilíbrio enquanto 

tendem à mudança e desequilíbrio num paradoxo que caracteriza e produz a vida; todo 

processo somático acontece em padrões rítmicos cíclicos de movimento interno 

alternante (por exemplo, sístole/diástole, expansão/contração, parassimpático/simpático, 

sono/vigília); na ecologia somática, o soma tende à autonomia e independência de seu 

ambiente enquanto tende a desejar e depender dele – tanto social quanto fisicamente; 

todos os somas crescem numa alternância entre funções adaptativas analíticas e 

sintéticas rumo à diferenciação; somas coordenam suas partes holisticamente, 

intencionando seu crescimento, diferenciação e integração (HANNA, 1976, p. 32). 

 

Nesse estudo, a Somática enquanto recurso metodológico, agregada e potencializada 

pelos conceitos apresentados acima de cartografia e rizoma, possibilitou-me a experiência 

expandida dentro dessa grande área, que por ser tão complexa e multidisciplinar, desafiou-me a 

delimitar a área de estudo do campo epistemológico da Arte, entendendo a performatividade 

dentro desse campo e deixando o campo da terapia, que é uma grande abrangência dos estudos 

da Somática. Como nos apontou a autora Ciane Fernandes: 

 

Cada vez mais, a somática vem tornando-se uma referência contemporânea de 

relevância e consistência reconhecidas. A partir de práticas somáticas específicas e suas 

aplicações terapêuticas, educativas e criativas, a somática expandiu para abordagens, 

estudos e pesquisas em campos variados. Nomeada há menos de meio século, a 

somática vem justamente resolver a fragmentação entre diferentes formas e áreas do 

saber, entre prática e teoria, educação e contexto, estética e cura, técnica, criação e 

performance, experiência e reflexão, e assim por diante, permitindo um campo 

                                                                 
9
 Os Vedas formam a base do extenso sistema de escrituras sagradas do hinduísmo, que representam a mais antiga 

literatura de qualquer língua indo-europeia. A palavra Veda, em sânscrito, da raiz      vid- (reconstruída como sendo 

derivada do proto-indo-europeu weid-) que significa conhecer, escreve-se     veda no alfabeto devanágari e significa 

"conhecimento". 
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conectivo entre micro e macropolíticas em diferentes níveis (FERNANDES, 2015, p. 

10). 

 

O principal objetivo ao utilizar a Somática como um recurso metodológico foi entender 

que “ [...] quando o todo é mais que a soma das partes” (FERNANDES, 2015, p. 10), seria o 

mesmo que, o rizoma se nutrir de sua própria raiz. Assim, a vida no planeta e suas conexões com 

o cosmo e com a poética artística acontecem de uma maneira fluida e orgânica, ao mesmo tempo 

dá-se pelo artista um olhar poético das relações que existem e coexistem nesse Cosmo. Com 

isso, a metodologia desse estudo buscou esses diálogos nesses campos do conhecimento 

apresentados que permeiam todos os capítulos posteriores. 

Outro recurso metodológico utilizado na segunda parte dessa pesquisa foram os 

laboratórios performativos, experimentados em meu próprio corpo. Esses laboratórios ganharam 

o nome de Labor(D)anças: Laboratórios performativos em dança popular brasileira, e foram 

desenvolvidos em espaços considerados à margem da sociedade. Eles foram desenvolvidos em 

Diamantina/MG no bairro Vila Operária e em São João Del Rei/MG no conjunto habitacional 

INOCOOP.  

Nessas duas cidades que residi durante a pesquisa, refleti sobre a marginalização das duas 

comunidades e, como elas criaram estratégias de resistência e empoderamento que, muito 

contribuíram para a construção desses laboratórios performativos. 

3.1 Cronograma das festas vivenciadas 

 
“Ê vai começar a festa 

E eu vou beijar o chão 

Vou estender a minha mão 

Pedir a Deus, Nossa Senhora 

Que põe as benção.. 

aô lelê aô lelê”
10

 

 

Os festejos acompanhados foram muito importantes para a estrutura e processo desta 

cartografia, pois, essa proposta é potencializada em cada encontro com os participantes, na 

acolhida, nas cidades e ruas diversas de Minas Gerais. Nesse contexto, é indispensável deixar o 

registro dessas “encruzilhadas metodológicas”, onde foram utilizados vários procedimentos 

como entrevistas semiestruturadas, registros de vídeos e fotos. 

 

Campo das Vertentes  

São João Del Rei : Festa do Divino, maio/2018 - Desfile de Carros de Boi, agosto/2018 

                                                                 
10

 Guarda de Moçambique Nossa Senhora do Rosário de Juatuba/MG. 
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Distrito Rio Das Mortes: Reinado de Nossa Senhora do Rosário, outubro/2017 

Tiradentes: Reinado de Nossa Senhora do Rosário, agosto/2018 

 

Região Metropolitana de Belo Horizonte 

Juatuba: Reinado de Nossa Senhora do Rosário, agosto/2018 

Itatiaiuçu: Reinado de Nossa Senhora do Rosário, setembro/2018 

Azurita: Reinado de Nossa Senhora do Rosário, agosto/2018 

Pará de Minas: Encontro de Folias de Reis, janeiro/2019 

 

Vale do Jequitinhonha 

Senador Modestino Gonçalves: Festa do Divino, maio/2018 

Senador Modestino Gonçalves: Reinado de Nossa Senhora do Rosário, novembro/2017 

São Gonçalo do Rio Preto: Reinado de Nossa Senhora do Rosário, setembro/2018 

Diamantina: Festa do Divino, maio de 2019 

 

 
 

 

 
Fonte: desenhado pela pesquisadora 

  

Figura 10: Mapa cartográfico somático das regiões das festas participadas e a distância em quilometragem 

de uma cidade a outra percorrida 
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Esse mapa foi criado a partir da necessidade de situar o leitor cartograficamente nas 

cidades onde foi desenvolvida essa pesquisa. Ele foi criado com materiais simples como folha 

branca a4, lápis de cores, caneta de tinta preta, linhas e agulha de crochê. O mapa foi desenhado 

com base nos estudos geográficos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas). 

A escolha de apresentar a trajetória percorrida através do bordado de crochê diz muito da 

poética que foi sendo criada durante a pesquisa. Aprendi a bordar crochê e ponto cruz com 

minha mãe, que aprendeu com a sua mãe. A poética da cultura popular apresentada nesse 

trabalho propiciou a autocrítica e a reflexão acerca das dinâmicas de reinvenção da tradição. A 

contemporaneidade nesse contexto, principalmente possibilitada através da performatividade me 

trouxe questões importantes para ressignificar minha trajetória. E esse mapa é um exemplo físico 

dessas encruzilhas entre sagrado e profano, tradição e contemporaneidade. 
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4 A POTÊNCIA DOS “ENTRE-LUGARES”: AS FESTAS 

  

“A Festa é um espaço de equilíbrio entre relações sociais e trabalho, mas acima de tudo 

um espaço de resistências” (SILVA, 2013). As cartografias somáticas das festas participadas 

serão apresentadas neste capítulo em vocabulário ora simples, ora teórico, ora permeado pelas 

encruzilhadas que esses “entre-lugares” me proporcionaram, de emancipar no meu corpo 

imagens antigas e ao mesmo tempo tão sensíveis, simbólicas e performáticas que me levaram a 

refletir sobre a grande festa, geralmente o domingo da festa, considerado o dia da “festa maior”, 

como potência de resistência dessas pessoas, que busca um lugar que não é o do trabalho, ou de 

uma igreja, mas onde o sagrado e o profano se encontram e transformam esse lugar em um entre, 

em uma fresta, uma franja, uma margem, uma saída emergencial do cotidiano plasmático do ser 

humano.  

Nesse capítulo, apresentaremos as festas participadas durante o período dessa pesquisa. É 

importante ressaltar que, a escolha dessas cidades como campo de pesquisa não foi feita de 

forma aleatória. Como já mencionado na introdução desse trabalho, essas são cidades que tenho 

laços familiares e uma forte relação de pertencimento. Eu nasci em Juatuba, em Itatiaiuçu me 

batizaram e festejava a vida com meus avós maternos. Em Senador Modestino, conheci a 

essência de minha vida no sertão mineiro do Vale do Jequitinhonha, e em Azurita ainda tomo 

demorados cafés, com muita prosa, ao lado de meus cunhados queridos. Para mim, essas 

cidades, são cidades em conexão, que fazem parte da minha infância, lugares que me 

proporcionaram um grande aprendizado para a vida. 

 

4.1 A Festa do Divino em Senador Modestino Gonçalves 

 

Nesse dia, aconteceu um dos pousos do divino
11

, no povoado de Cruz Padre Chico, na 

região rural de Senador Modestino Gonçalves. Para mim, a festa foi além da pura e crua 

observação, pois a participação como festeira nesse dia possibilitou-me aguçar as primeiras 

inquietações e possibilidades para dar início a esse projeto de pesquisa. “O pouso”, na casa de 

minha sogra, como acontece todos os anos, há mais de dez anos consecutivos, proporcionou-me 

conhecer um outro lugar que não era mais puramente de uma brincante da expressão popular. 

Mas, ao mesmo tempo, naquele dia, eu não era somente uma pesquisadora. Esse novo lugar, 

diferente, “anomear” (sem nomeação), e de difícil explicação, me transportou para um mundo de 

                                                                 
11

 Definição de Pouso do Divino no Glossário em Folia do Divino, termos relativos que variam de região. 
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perguntas, valorização, inquietação, reconhecimento da minha ancestralidade, e o desejo de 

pesquisar algo tão familiar, mas ao mesmo tempo, tão singular para mim. 

Os preparativos para esse dia começaram bem antes que chegássemos em Senador 

Modestino Gonçalves. Há mais de uma semana, minha sogra e minha tia já preparavam as 

quitandas, os doces e salgavam as carnes para o preparo dos caldos para o dia da festa. 

Chegamos um dia antes, e logo na “madrugadinha” do primeiro dia de maio, o dia do 

trabalhador no calendário comemorativo brasileiro, várias pessoas, entre homens, mulheres e 

crianças se “achegavam” para prepararem as comidas, os leilões, a limpeza e a decoração. Cada 

flor criada com papel crepom, cada bandeirinha recortada e “amarrada no pau”, cada bambu 

“ajeitado” formando um grande e lindo arco na porteira, enfim, cada detalhe simples e caro de 

significado iam estreitando as minhas relações com as possibilidades de pesquisa acadêmica, e 

com o que eu podia conversar a respeito. 

 

Figura 11: Preparando a casa para receber a bandeira 

 

Fonte: acervo pessoal 

Em cada momento, nas coisas simples, mas muito simbólicas da festa, várias questões 

surgiam, e me colocavam em diálogo direto com as várias pessoas que, aos poucos, iam se 

“achegando” para a festa. Os primeiros a se “achegarem” foram os bandeireiros que vinham 
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batendo caixa
12

 pelo mato afora.  De longe, à léguas dali, já ouvíamos o “tum-tum-tum”, e todos, 

ansiosos, se perfumavam, e vestiam seus melhores tecidos para receberem o divino. Para nós, 

moradores do sertão mineiro, esses momentos de fé e devoção são únicos. As questões do dia-a-

dia, como a plantação, a colheita, a criação, a escola, a saúde e muitos outros afazeres se 

silenciam para darem espaço a um novo lugar: o da fé e da devoção, onde o tudo é atemporal, e 

tudo é canto, dança e devoção, sem pressa, sem mágoas e sem ambições. 

Aos poucos, o som que acompanhava o cortejo do divino foi se aproximando e ficando 

cada vez mais forte. Todos da casa, e alguns convidados, se posicionaram na varanda, onde o 

altar estava preparado para receber o divino, e por aquele arco de bambu, a imagem vermelha da 

bandeira com suas fitas de cetim esvoaçando ao vento veio se apresentando. Uma performance 

mansa e marcante, silenciosa e musical, harmônica e espontânea, precisa e inquietante. Nós, 

devotos, com os olhos brilhando e molhados por águas de amor e respeito, devoção e emoção 

nos “púnhamos” ajoelhados em frente ao divino, retratado em formato de pomba branca sobre 

um cetim vermelho muito vivo, com muitas flores e fitas de cetim em adorno, beijávamos suas 

fitas e traçávamos sobre a face o sinal da cruz. Assim, nos sentíamos protegidos, agraciados e 

respeitosos com aquela visita única e fervorosa que acontece uma vez ao ano, mas que nos 

abençoa e guarda em todos os dias de peleja e de alegria, de conquistas e perdas, na saúde e na 

falta dela.  

Os bandeireiros, que carregaram sobre os braços a bandeira durante cinquenta dias e 

cinquenta noites por toda a cidade em regiões urbanas e rurais, ali se apresentaram sorridentes, 

disponíveis e com olhares de realização encantando os presentes. Também chegaram o tio 

Aristeu, irmão de Tia Eugênia (Gininha), e Arlindo, um rapaz com necessidades especiais que 

participa de várias das expressões religiosas da cidade. Na tradição da Festa do Divino, os 

bandeireiros sempre andam em duplas, e todos os dias revezam com um terceiro homem, para 

poderem ir a suas casas descansar um dia e/ou trabalhar. Arlindo quase sempre dispensa a troca e 

vai acompanhando a bandeira pelos cinquenta dias (desde o domingo de páscoa até o dia de 

pentecostes). Após os cinquenta dias de pouso, a grande festa do divino acontece na cidade, no 

domingo de pentecostes, geralmente em junho. Nesse dia, aconteceu o cortejo com a bandeira, 

onde reis, rainhas, príncipes, princesas, condes, marujos, moçambiqueiros e congadeiros 

participaram, louvando e protegendo a bandeira do Divino Espírito Santo. 

 

 

 

                                                                 
12

 Bater caixa: é tocar o tambor específico do congado, chamado de caixa do divino, caixa da folia, ou apenas caixa. 



 
41 

 

Figura 12: A bandeira e os bandeireiros: Aristeu e Arlindo 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Nesse pouso do Divino, o que mais marcou-me foi a maneira com que os festeiros (donos 

da casa) prepararam com tanto carinho e cuidado cada detalhe da festa. As comidas, a decoração, 

as rezas e cantos foram pensados cuidadosamente e, até me coloco a relacionar esse processo de 

acolhida dos foliões e o próprio processo dos preparativos, como um modo criativo, como um 

modo inconsciente de arte, mas a arte estava lá presente o tempo todo, em cada olhar, cor, sabor, 

som, movimento e harmonia do festejo ao divino espírito santo. 

 

 

4.2 A Festa de Nossa Senhora do Rosário de Senador Modestino Gonçalves 

 

Na “Festa de Nossa Senhora do Rosário” ou “a Festa do Congado”, como falam na 

cidade, foram observados os cortejos do reinado e da marujada já com um olhar muito atento e 

cuidadoso para as relações corporais somáticas que se iam sendo proporcionadas na festa. Foram 

feitos registros de imagens, vídeos e vozes nas cinco entrevistas realizadas, com congadeiros 

cujo nome, por princípios éticos, são aqui relatados por nomes fictícios.  Nesse sentido, é 

necessário ressaltar a importância da oralidade nesse trabalho, considerando que: 
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(...) a oralidade é um elemento central na produção e manutenção das mais diversas 

culturas, dos valores, conhecimentos, ciência, história, modos de vida, formas de 

compreender a realidade, religiosidade, arte e ludicidade. A palavra falada, para os 

povos africanos, possui uma energia vital, capaz de criar e transformar o mundo e de 

preservar os ensinamentos. As narrativas orais são registros tão complexos como os 

textos escritos. Essas narrativas se articulam à musicalidade, à entonação, ao ritmo, à 

expressão corporal e à interpretação. São guardadas e verbalizadas por narradores ou 

griôs, treinados desde a infância no ofício da palavra oral. Eles se apropriam e 

transmitem crenças, lendas, lições de vida, segredos, saberes, e têm o compromisso com 

aquilo que dizem (BRASIL, 2014, p.34). 

 

A festa de Nossa Senhora do Rosário, que por muitos anos estava adormecida, voltou em 

2014 com nova força das famílias dos marujos, que há muitos anos dançavam e festejavam a 

padroeira dos negros, com seus pais e avós. Sr. Moço
13

 começou no congado com oito anos de 

idade, e atualmente, com quase oitenta, ajudou o padre a revitalizar a festa. Na última festa, ele 

foi o bandeireiro da marujada, carregando sobre seus ombros a bandeira de Nossa Senhora do 

Rosário, subindo e descendo ladeiras dia e noite, durante os três dias da festa. Em entrevista, 

contou-me um pouco dessa história: 

 

“[...] ficô quatorze ano sem a festa e veio meu pai levantô ela e ela continuô... depois 

duns ano parô de novo, é!... parô uns ano e depois continuô... continuô!... e aí deu uma 

parada. Quando foi ano passado, um filho meu que mora aqui, chegô lá em casa: ‘ ô pai 

mais mãe, cadê mãe?- que o padre mandou cunvesâ com ceis aqui, pro cês fazê a festa 

do rusáro. E tava fartano vinte dia só. Eu falei: de jeito nium fio, nois num tem cundição 

de fazê festa agora não...fartano só vinte dia...não de jeito nium, pode falá com ele que 

nois num quê memo. Das Dor falô: não fio fartano vinte dia...não...Aí ele falô: não, 

intão ocês dá pra ele o recado. Aí das Dor vai na igreja pra dá ele a resposta, e ele 

encarnô: não de jeito nium! É ocês memo! É ocês memo...(risos). Porque nessa época a 

marujada era só dois dia, num é igual agora três dia não.” [...]Ele feis na igreja...aí nois 

ainda ficô cum vergonha...um mucado desses aí tava tamém (apontando para alguns 

marujos). Aí nois pediu disculpa ...aí eis: não a festa é munto boa...”. Mais, Deus judô 

que ele levantô a festa, porque ela já tava interrada...e aí com vinte dia.... nois... mas, eu 

tenho oito fio, todos eis me ajudô” (Informação oral) 

 

                                                                 
13

 Nome fictício dado ao capitão da Marujada de Senador Modestino Gonçalves/MG 
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Figura 13: Sr. Moço e a bandeira do “Rusáro” 

 

                                                                        Fonte: arquivo pessoal 

 

A festa do congado em Senador reúne dois movimentos: o da marujada e o do reinado, 

que fazem da festa os dias mais esperados do ano. São meses de encontros nas ruas, na igreja, 

nas casas dos festeiros e dos congadeiros para ensaiarem os cantos, as danças, as rezas e também 

para ajudarem a costurar as roupas. As vestimentas são bem detalhadas, e por isso exigem meses 

de tempo e cuidados. Na cidade, existe uma senhora que já é conhecida por criar as vestimentas, 

mas quando está chegando perto do dia da festa, todos vão ajudar. A festa nesse ano começou na 

sexta-feira, com o levantamento do mastro da bandeira na porta da capela antiga de Nossa 

Senhora do Rosário, com muitos fogos e muito festejo dos marujos. 

Na manhãzinha do sábado, bem antes das oito, os marujos já se encontravam na praça 

central da cidade para buscarem, de casa em casa, os participantes do reinado, entre eles, reis, 

rainhas, princesas, príncipes, mestres, contra-mestres, condes e condessas, patrões e serviçais. 

Aos poucos, o cortejo agregava os participantes e se ampliava, transformando-se numa grande 

procissão em direção à igreja matriz de Nossa Senhora das Mercês para a missa festiva. Na 

cidade de Senador Modestino Gonçalves, são cerca de oitenta congadeiros que participam 

diretamente do congado, mas contando com os bastidores, entre festeiros, costureiras, 
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cozinheiros, e ajudantes são cerca de duzentas pessoas envolvidas nessa grande festa em 

homenagem a Nossa Senhora do Rosário. 

 

        Figura 14: Os marujos e a guerra 

 

                   Fonte: arquivo pessoal 

                     Figura 15: Ala dos príncipes e princesas do Reinado 

 

                                       Fonte: arquivo pessoal 
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Nos três dias de festa, o tempo cronológico pareceu parar, e a cada rito, tudo acontecia de 

uma maneira única e simples, mas ao mesmo tempo muito rebuscada e complexa, que me fazia 

refletir o tempo inteiro, até o último dia da festa, no domingo, até o último minuto, no momento 

em que a rainha foi deixada em sua residência, sobre os cuidados dos guerreiros marujos. Eu me 

sentia encantada, extasiada com tudo que vivi, mas também com um cansaço físico enorme. E 

conversando com os festeiros, eles relataram sentir uma paz e uma grande realização, e diziam 

que não cansaram nada, que tudo passou tão rápido, que nem tinham visto o fim de semana 

acabar. Foram nesses três dias que comecei a questionar o lugar que ocupava naquela festa: 

brincante? Pesquisadora? Amiga? Festeira? Observadora? E como me senti confusa nesse 

processo! Mas como me senti realizada também, com aquele brilho nos olhos e aquele suspiro 

leve de amor e encontro, de fé e devoção ao universo, e de amor aos meus pais, meus avós e aos 

meus ancestrais que me apresentaram à essa expressão artística e cultural. 

Foram nesses dias que saí completamente do meu lugar de conforto nessa cidade tão 

habitual e familiar e, me permiti ver com outras lentes, e traçar outras relações. E foram nesses 

três dias também que descobri uma paixão: observar as crianças no congado. Como me senti 

realizada ao observar as relações que as crianças traçavam durante o cortejo. O jeito que 

olhavam para seus mestres e reproduziam os movimentos e os cantos, a maneira como 

conversavam entre si, e como utilizavam as brincadeiras, o repertório mais atraente aos 

pequenos. 

 

Figura 16: Uma conversa de marujos 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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                Figura 17: Um olhar, uma brincadeira 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Durante a festa, fiz novos e pequeninos amigos, entrevistei “gente pequena” e aprendi 

muito com eles. Muitas coisas do rito do congado eu não conhecia a fundo, e não me preocupava 

em saber o porquê. “Se era assim, é porque tinha que ser e pronto”, assim eu pensava. E não 

somente eu, porque nessa mesma festa, percebi que muitos dos adultos também pensavam assim. 

As crianças não se contentavam com essas respostas prontas, elas problematizavam minhas 

perguntas, os porquês de tudo, as respostas em construção, a curiosidade de ir até os mais velhos 

e conhecer mais, indagar, investigar e questionar. Em entrevista, os irmãos Juca e Bartô
14

 me 

contaram um pouco da vida dos pequenos marujos de Senador Modestino Gonçalves: 

 

Juca:[...] “ano que vem acho que a gente vai dançá aqui e lá no Bonfim, eu num gosto 

de dançá lá no Bonfim não, a rua lá é ruim de dançá. A rua é grande, demora e tem que 

andar a rua toda. Bartô:[...]quando que sobe no morro dói[...] “um qui, e o oto lá 

embasso. Juca (apontando para outra direção): tem um ali em cima ô... que sobe pra 

levar a muiê lá... a rainha, depois cê vai lá pro cê vê, cê segue lá”.(patrão apita no 

término do almoço) Juca: alá..já tá começando já ô. [...] é um sinal... porque se ele 

assoviar e num vim... ele vai lá e busca ou manda outras crianças buscá e leva as 

criança pro patrão” (Informação oral)
.
 

 

                                                                 
14

 Nomes fictícios dados aos entrevistados, respeitando as normas éticas. 
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               Figura 18: Juca e Bartô –irmandade e marujada 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Um outro participante que nos informou sobre a marujada foi o Sr. Jeni
15

. A serenidade 

de Jeni, mar-de-guerra da marujada, me encantou, assim também como a qualidade de seus 

gestos e a paz que trazia no cortejo quando vinha com a bandeira e apaziguava aquela cena de 

guerra. De acordo com ele: “pelo que aprendi e os mais velho fala, foi o capitão que chegô 

quando eles estavam em guerra, pra tentar acalmar a guerra, apariar a guerra” (Informação oral). 

E não foi somente em cena e em rito que Jeni transparecia ternura e serenidade. Em conversa, ele 

me contava seu amor pela marujada de uma maneira calma, e parecia declamar versos de uma 

poesia ou sussurrar cânticos, uma maneira muito especial, com muita maturidade cultural, muito 

empoderamento e propriedade daquilo que falava:   

 

“Comecei com sete anos [...], eu gosto de participá chega a época da festa e eu num tô 

participano dá um trem ruim assim, sabe?! Eu gosto de tá ali no meio dos marujos 

participano. [...] meu avó materno foi um dos fundadores da marujada lá de Felício, 

meu pai já foi marujo, e eu tenho um tio que dança até hoje, ele mora em São Paulo, 

mas toda época da marujada, ele vem e dança. [...] pode que na época não era arte né, 

mas hoje acho que já pode se considerar como uma arte. [...] muita gente nem sabe o 

que é né?! Igual, tem uns que ri da cara da gente, o que esse monte de besta ta fazendo 

pra rua afora gente? Batendo pandeiro, batendo lata pra rua afora? Porque muita gente 

não conhece, não sabe o que é, então num tem ‘conhincimento’, então na escola teria 

que ter um estudo mais aprofundado, de ir lá nas raízes mesmo pra saber o que é a 

marujada” (Informação oral)
.
 

                                                                 
15

 Nome fictício dado ao entrevistado. 
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Com muita sensibilidade nas palavras e um olhar iluminado, Jeni nos apontou várias 

questões importantes para esse trabalho, com seus objetivos e especificidades. Desde os 

apontamentos etnográficos do congado, até a dinâmica do racismo na sociedade e na escola. 

Quando o menino nos contou sobre o desconhecimento de seus colegas sobre a marujada, nos 

deparamos com a existência do preconceito, da falta de políticas amplas na educação étnico-

racial e, sua fala contextualiza a importância de se valorizar essa expressão cultural e artística, 

com um estudo mais aprofundado e mais consciente. 

 

 Figura 19: O Mar-de-Guerra 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

No decorrer dessa pesquisa, entre leituras e trabalhos de campo, percebi que falta 

principalmente um investimento na formação dos educadores, como contribui o Ministério da 

Educação no livro “História e Cultura Africana e Afro-brasileira na Educação Infantil”: 

 

Essa produção cultural dos descendentes de africanos escravizados no Brasil tem sido 

entendida de diferentes formas: cultura negra, cultura afro-brasileira, africanidades, 

entre outras. Todavia, quando analisamos a fundo o que sabemos sobre ela, chegamos à 

conclusão de que sabemos muito pouco, ou o pouco que conhecemos ainda está repleto 

de naturalizações e visões estereotipadas. [...] Melhor seria se esses profissionais 

pudessem vivenciar de maneira mais próxima algumas experiências culturais que 

expressam publicamente a relação com essa matriz. Essas lacunas em nossa formação 

pessoal, profissional e política exigem mudanças de posturas e práticas. Por isso, faz-se 

necessário recontar a história, dar visibilidade aos sujeitos e suas práticas, e enfatizar a 
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atuação protagonista da população negra no Brasil e no mundo, seus elos com o 

continente africano e as diferentes culturas produzidas nesse complexo contexto 

(BRASIL, 2014, p. 17). 

 

Assim, depois dos três dias de Festa do Rosário em Senador Modestino Gonçalves, foi 

possível organizar melhor o pensamento e as ideias que surgiam em insigths
16

, com muitas 

inquietações, investigações e tentativas. Foi a partir das minhas participações nessas primeiras 

festas que construções e ressignificações foram possíveis, e a cartografia somática começou a se 

perpetuar no meu corpo, em cada olhar, nas vibrações dos músculos ao ouvir as caixas, em cada 

descortinar das festas e dos seus ritos. 

 

4.3 A Festa de Nossa Senhora do Rosário em Azurita 

 

Azurita, agosto de 2018, um domingo cheio de luz se anunciava ao som do tambor do congado.  “Vai 

ter festa...vai! Vai sim... e viva Nossa Senhora do Rosário por quê que num viva?! VIVA!!!” 

 

Azurita é um distrito da cidade de Mateus Leme, em Minas Gerais, com 

aproximadamente cinco mil habitantes de vilarejos, fazendas e roças e um aconchego familiar de 

pessoas especiais que vivem lá. A devoção por Nossa Senhora do Rosário está por todos os 

lugares: nos nomes das ruas, na capela, no comércio, nas placas de “seja-bem-vindo” nas portas 

das casas, e principalmente no coração dos seus devotos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
16

 Insight é considerada sinônimo de intuição. A palavra intuição também tem, na sua raiz, a presença do sentido da 

vista, pois vem do latim intuitio, que significa olhar. É definida como um modo de conhecimento imediato, 
apreensão direta, sobre o modelo da visão, da realidade das coisas ou da verdade dos conceitos, por oposição ao 

conhecimento discursivo ou o raciocínio. 
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Figura 20:  Capela de Nossa Senhora do Rosário – Azurita MG 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

A experiência que vivi nesse dia é inexplicável e as palavras aqui compartilhadas são 

insuficientes para descreverem o que foi acordar ao lado de pessoas que tanto amo, assim como, 

tomar um café tão doce e forte com um biscoito tão bem feito na companhia de amores tão 

grandes e ainda, sendo abençoada pelo sino da capela que soava festejando o dia e convidando 

os moradores a se paramentarem de corpo e alma e irem para as ruas receber os convidados para 

a festa. Minha reflexão não poderia ser diferente, não poderia se iniciar no que observei no 

cortejo e na missa, porque um ritual começa antes, bem antes dos espectadores “dessabidos” 

chegarem inocentes para uma simples foto. 

Quem vai para a Festa de Nossa Senhora do Rosário deve deixar-se inundar pela 

sabedoria dos mais velhos, pela audácia e curiosidade das crianças e pela devoção dos que 

recebem “de portas abertas e coração escancarado”: a alvorada às seis horas da matina, a 

recepção das guardas de outras cidades às oito, e o cortejo até a capela. A missa às nove e trinta 

é muito diferente da missa convencional, sem pressa, sem receios, sem luxo ou sermões, e se faz 

cantada, dançada e compartilhada. Depois, uma pausa para o almoço às doze horas, feito com 

tanto carinho por mãos serenas, fortes e sábias. À tarde, tem preguiça não minha gente! Às treze 

horas, os capitães apitam e mais que depressa lá estão as guardas, todas em posição de luta e fé, 

de aconchego e resistência, de sentimentos e lembranças que se metamorfoseiam em alegria e 

paixão, em amor e devoção. 
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Figura 21: Guarda de Moçambique 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

O ritual aqui compartilhado desde os preparativos da festa, possibilitou-me começar a 

pensar a performance e seus desdobramentos artísticos, e nas relações traçadas nesse contexto. 

Assim, essas relações se manifestaram, integraram, possibilitaram e perpassaram, elas fizeram 

parte dos ritos no congado, desde a necessidade de subir e descer becos e ladeiras, capoeiras e 

pastos, cidades e sertões, da posição de guerra, de defesa e de resistência dos marujos que pulam 

alto ao som dos seus pandeiros, como quem, pelas águas do oceano, veio a resistir e a rezar, a 

odiar e a amar, a pelejar e a devotar, fazendo da dança seu escudo, da música sua fé e de “suas 

rezas” a esperança. 

O dia não era um dia qualquer, era o dia de Nossa Senhora do Rosário naquela cidade, 

para aquele povo, para aquela gente, para mim, para minha família e para meus amigos. A 

análise da herança da tradição africana, que se mantém nos festejos de congado, nos aproxima da 

amplitude e da relação de continuidade da energia circular que perpassa toda a composição desse 

ritual. Se perguntarmos para uma congadeira se ela dança, canta ou atua no congado ela, com 

muita sabedoria poderá lhe dizer: “nem um nem outro e todos ao mesmo tempo”. A devoção a 

Nossa Senhora do Rosário, a São Benedito, a Santa Efigênia e a tantos outros santos se 

manifesta em um rito completo. Nada é fragmentado. Nada é só de um ou só do outro brincante 

do congado, mesmo que cada um assuma o seu papel específico como o de capitão ou de rainha. 
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E nesse sentido de complexidade e completude que foi possível observar a performatividade 

nesses festejos. 

Assim, observando a perfomatividade das crianças, que com os olhares atentos, folgazes 

e astutos, aprendem e ensinam o tempo todo no congado. Gosto de pensar na sabedoria dos 

“pequenos mestres”, aqueles que aprendem brincando, que ensinam aprendendo e ritualizam 

corporificando. Eles são donos de um corporificar que vai além da simples imitação ou do 

simples fazer e repetir como exercício físico, um fazer que penetra pelas entranhas de uma 

maneira natural, completo e circular, como a mandala, o conhecimento oriental e toda a 

sabedoria ancestral. Jorge Larrosa nos possibilita refletir melhor sobre os estereótipos na 

nomenclatura e ampliar os significados: 

 

E isso não é feito por imitação, mas por algo assim como por ressonância. Porque se 

alguém lê ou escuta ou olha com coração aberto, aquilo o que lê, escuta ou olha ressoa 

nele, ressoa no silêncio que é ele, e assim o silêncio penetrado pela forma se faz 

fecundo. E assim, alguém vai sendo levado à sua própria forma (LARROSA, 2006, p. 

52). 

 

Figura 22: As crianças congadeiras em Azurita 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Nesse sentido, pensar a performatividade dos congadeiros é pensar em toda a simbologia 

do rito que não se corporifica apenas no dia da festa, mas em cada dia do ano, em cada reza ao se 
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levantar, ao comer, ao deitar-se, ao enfrentar um “boi brabo”, ou uma seca que castiga. Tudo se 

corporifica nesse ritual em processos de construção e desconstrução de movimentos, sejam eles 

presentes na dança, na música, na dramaturgia, no cinema, na poesia, nas artes da vida concebida 

por vidas. 

 

4.4 A Festa de Nossa Senhora do Rosário em Juatuba 

 
Hoje é dia de festa 

Hoje é dia de alegria 

Eu vim lá de muito longe 

Vim aqui pra festejar 

Viva São Benedito 

E todo santo no altar 

Ôô 

Senhora Rainha 

Onde me mandar eu vou, 

No palácio da rainha 

Nunca vi tanta fulô (Informação oral)
17

. 

 

Figura 23: Cumprimento dos mastros em Juatuba 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Nas festas do congado, o respeito é primordial e muito praticado em movimentos como 

ajoelhar, cantar, beijar, e traçar o sinal da cruz em frente aos elementos considerados santos, 

como a bandeira, os mastros erguidos, os altares com imagens, os bastões, as coroas do reinado, 

entre outros símbolos. O cumprimento no início das festividades é marcado por muita emoção e 

aconchego, e sempre é executado em frente ao altar. Os congadeiros nunca dão as costas para 

                                                                 
17

 Transcrição de áudio de um Moçambique cantado no início da festa pela Guarda de Moçambique de Juatuba. 
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um espaço santo. Dentro da igreja, por exemplo, os congadeiros entram de frente para o altar e 

saem andando de “fasto”
18

, sempre de frente para o espaço santo. 

Meu olhar para com as crianças, meus “pequenos mestres”, congadeiros e congadeiras foi 

a cada festejo se refinando e relacionando mais com a faixa etária delas. Havia momentos que 

praticamente, de forma involuntária, quando eu percebia, eu estava conversando, brincando e 

tirando fotos com as crianças.  

 

Figura 24: crianças tocando e cantando 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Juatuba foi bem diferente de todas as outras cidades cujos festejos acompanhei. Todas 

essas cidades são lugares muito especiais, com pessoas que amo muito, e com “coisas” que sou 

apaixonada, como as belezas naturais e mineiras de cada um desses “cantos”. Nesse domingo, 

em especial, eu estava na cidade que nasci, brinquei, estudei, dancei, amei muitos amores, 

conheci o meu amor, trabalhei de babá, professora de dança, auxiliar de produção, e técnica de 

laboratório. Foi nessa cidade que aprendi com meus pais a frequentar os diversos festejos que 

tínhamos durante o ano.  

Nesse contexto, “em casa”, tudo era desafiador, até mesmo olhar para meus amigos e 

conhecidos e pensar em fazer uma entrevista, outrora, sair novamente da caixinha confortável e 

                                                                 
18

 ‘Fasto’ é um termo regional do interior de Minas Gerais, que significa andar para trás, afastar-se de algum lugar. 
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me propor a (re) construir espaços, pensar em novas estratégias, dialogar e relacionar academia e 

vida. Ver meu pai ajudando a levantar os mastros, minha mãe ajudando na missa festiva, meu tio 

pulando com a guarda de catopés de Itatiaiuçu, tudo era antigo e ao mesmo tempo novo para 

mim. A palavra que ficou forte e marcou-me intensamente em Juatuba foi: Infância. 

 

Figura 25: Quando a bandeira é maior que a pessoa 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

E nesse diálogo com os pequenos, e a partir da minha infância, busquei observar os 

processos de ensino-aprendizagem das crianças e a dinâmica com que isso acontecia. Nesse 

sentido, foi possível perceber em que momento desse processo a performatividade tornava-se 

intrínseca ao desenvolvimento do ritual e do descobrimento dessas próprias crianças dentro 

daquele contexto. E assim, fui aprendendo com elas que a paciência e o olhar atento a tudo que 

vai acontecendo, são elementos presentes nesses processos de aprendizagem das crianças. É uma 

maneira diferente de se aprender, como contribui Oliveira:  

 

As guardas de congado são manifestações afro-brasileiras de tradição oral nas quais os 

conhecimentos são repassados de geração a geração. São formadas por pessoas muito 

simples, muitas vezes semianalfabetas ou analfabetas, que vivenciam a tradição e a 

recriação da tradição como parte de suas vidas cotidianamente, utilizando a oralidade 

como suporte de suas memórias. Nesse contexto, a aprendizagem acontece em 

entremeios e imbricações de narrativas, práticas culturais, relações e interações ligadas 

às vivências e experiências familiares e comunitárias. As crianças convivem e são 

educadas nesses processos de aprendizagem, nos quais a escrita (tão privilegiada pela 
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escola) nem sempre é o meio de informação e comunicação preponderante. É de suma 

importância conhecer delas, e a partir delas, como percebem esses processos e quais 

implicações exercem sobre as mesmas. [...] É grande a participação de crianças no 

congado; observa-se que desde bebês acompanham e dançam com suas mães. Quando 

têm seus filhos, as mulheres congadeiras não deixam de dançar e sair para as festas com 

as guardas, levam seus filhos ainda amamentando, dançam e cantam com eles nos 

braços. Quando as crianças começam a andar já fazem o uniforme para os pequeninos. 

À medida que vão crescendo, vão aprendendo a tocar, a cantar e a dançar e assim vão 

conquistando espaços e funções. Aqueles que sobressaem e demonstram maior 

envolvimento e “devoção” são preparados para os cargos de capitães, reis, rainhas e 

outros (OLIVEIRA, 2011, p.43). 

 

Figura 26: Um pequeno moçambiqueiro 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Esse pequenino da figura acima, acompanhava saltitante sua guarda de moçambique, se 

curvava como seu pai, pulava como seus irmãos e cantava como sua mãe. Lá estava toda a 

família em ritmo de festa, fé e devoção, luta e prazer, fazer e dever, amor e ancestralidade. 

Percebi ao analisar os movimentos das crianças dessa guarda, que elas estavam disponíveis, 

abertas e brincando muito, e que o cansaço era uma mera consequência do dia brincado e 

contemplado com muita responsabilidade e aprendizado.  Ao participar e observar essa festa, eu 

retornava à minha infância a cada minuto, e me via ali como aqueles pequenos mestres. Como 

era bom e instigante! Quantos lugares diferentes conheci participando em encontros festivos e 
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comemorações religiosas! Como aprendi a cantar e a dançar os mais variados ritmos nesse 

contexto de fé e devoção! Foi um domingo de festejar Nossa Senhora do Rosário, e também 

poder festejar a vida, pois pude me encontrar em tempos passados e projetar novos caminhos em 

conexão com o lugar que vim ao mundo. 

 

4.5 A Festa de Nossa Senhora do Rosário em Itatiaiuçu 

 

Domingo, setembro de 2018, e lá vamos nós rumo a Itatiaiuçu!  

 Hoje é dia de festa, hoje é dia da mãezinha, viva o ‘Rusaro’ e viva todos os santos! 

 

Como já mencionado, todas as cidades que festejei o congado nesse período do trabalho, 

não foram cidades aleatórias, foram lugares em que o pertencimento familiar se faz presente e 

fortalecido. Em Itatiaiuçu
19

passei feriados e finais de semana da infância na casa de meus avós, 

lugar onde meus pais se casaram, e onde me deram de batismo aos meus avós maternos. Hoje, 

meus avós não moram mais na cidade, e ao retornarmos a esse lugar, eu, meu pai e minha mãe, 

nos encontramos em um momento de fé e devoção, com leveza e ardor, lembranças de bons 

tempos, de calorosos abraços e noites festejadas ao som de tambor e amor, viola e forró. 

Minha avó materna veio também do Vale do Jequitinhonha para Itatiaiuçu. Lá no Vale, 

aprendeu com sua mãe, os ofícios de parteira e benzedeira. Quando morava em Itatiaiuçu e tinha 

saúde, ela benzia e fazia garrafadas de remédios para quem precisasse. Os forrós na casa de 

meus avós eram animados e duravam a noite toda. Atualmente, após um acidente cardiovascular, 

eles se mudaram para Juatuba, bem pertinho da casa de meus pais. Minha avó tem pouca fala, 

mas conta, com muito esforço, a saudade e as lembranças que tem desses tempos, de cada 

“peleja”
20

 na roça, dos festejos nas casas, e dos congados e catopés que iam pelas ruas afora de 

Itatiaiuçu.  

                                                                 
19

 Itatiaiuçu é um município do estado de Minas Gerais, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Localizada em 

plena Cordilheira do Espinhaço, nas encostas da Serra do Itatiaiuçu, na Zona Metalúrgica, o município, com 267 

quilômetros quadrados, tem como principal atividade econômica a mineração de ferro. É, também, grande produtor 

de hortifrutigranjeiros além de possuir pecuária de corte e leite. Num clima temperado tendendo para o frio, a 

cidade-sede está a 890 metros de altitude e a 70 quilômetros de Belo Horizonte, localizada às margens da BR-381 

(Rodovia Fernão Dias), que liga o estado de Minas Gerais ao estado de São Paulo. O município é dividido em 8 

povoados e dois distritos: Santa Terezinha de Minas e Pinheiros. Sua população aferida em 2008 era de 9.292 

habitantes.Seus municípios limítrofes são: Mateus Leme, Igarapé, Brumadinho, Rio Manso, Itaguara, Carmo do 

Cajuru e Itaúna. Disponível em: http://www.itatiaiucu.mg.gov.br/. 
20

 “Peleja” é um termo que aprendi bem pequenina e uso cotidianamente para se referir as minhas tentativas e 

persistências. Seria: tentar, trabalhar, estudar. 
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Nesse dia de festa, convidei meus pais para me acompanharem até Itatiaiuçu, que fica à 

58 km de Juatuba. Nós ficamos muito felizes ao chegar à cidade e ver tudo enfeitado com tanto 

carinho e dedicação. A cidade estava graciosa e colorida para receber os convidados de outras 

cidades e para festejar o dia de Nossa Senhora do Rosário. No calendário religioso, o dia de 

Nossa Senhora do Rosário é comemorado no dia 07 de outubro, porém, como são tantas guardas 

de congado e tantos municípios mineiros comemorando, uma estratégia, foi cada munícipio ou 

sua guarda marcar uma data específica, que na maioria das vezes é um final de semana inteiro. 

No domingo é o grande encontro com os festeiros, convidados e guardas de diversos lugares de 

Minas Gerais. Sendo assim, o segundo semestre do ano, geralmente de agosto à novembro, 

temos festa em homenagem à Nossa senhora do Rosário por todo o estado.  

 

            Figura 27: Capela de Nossa Senhora do Rosário de Itatiaiuçu 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

No congado, os ritos de fé e devoção começam bem antes dos dias de festa. Os 

congadeiros se preparam o ano todo, entre ensaios e rezas, banhos e rituais de preparação do 

corpo e da mente para que estejam fortificados para as felicidades dos numerosos finais de 

semana dedicados, mas também as adversidades espirituais e mundanas que possam aparecer 

durante os festejos. Como contribui Glaura Lucas: 
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Para além das interações espirituais, os congadeiros buscam o melhor de si também nas 

performances voltadas as interações sociais, nos muitos rituais de delicadezas e de 

cortesia em que cantam a beleza e a maravilha. Dentre eles estão os diálogos entre 

guardas diferentes, por exemplo, quando uma pede licença para chegar à festa de outra, 

enquanto a outra saúda a chegada dos visitantes, ou também os agradecimentos pelas 

refeições oferecidas. Para que a performance alcance a maravilha, reis e capitães 

costumam iniciar uma preparação pessoal dias antes das festas, purificando a mente, o 

corpo e o espírito através de jejuns, orações e abstinências (LUCAS, 2011, p. 64). 

 

Na missa festiva, uma surpresa, Padre Adão, um grande amigo de minha família 

celebrava a missa. A capela não cabia de tanta gente, e a missa foi celebrada do lado de fora. Já 

passava das onze horas quando começou a celebração. Estava muito quente e nem todos estavam 

bem acomodados. O padre em sua humildade, que tanto encanta a quem o conhece, perguntou às 

guardas no início da celebração se elas escolhiam uma missa completa, porém mais demorada, 

ou se preferiam uma missa mais sucinta para que elas pudessem almoçar e descansar um pouco, 

para que a tarde, pudessem seguir com o cortejo. Nesse momento, foi lindo ver todas as guardas 

gritarem que queriam a missa completa. Isso me deixou extasiada e muito alegre de ver e sentir 

de pertinho o sabor de uma fé que não se mede, não se rende ao cansaço físico, e não se contenta 

com nada incompleto. O tempo para eles não está numa esfera cronológica, mas em uma esfera 

espiritual e ritualística. 

Nesse sentido, podemos aproveitar essa pergunta do padre às guardas, e pensarmos na 

relação entre o congado mineiro e a instituição igreja católica. Quando escravizados no Brasil, 

negros de várias regiões da África eram também reis, rainhas, e pessoas que ocupavam cargos 

políticos em seus países. Assim, chegando aqui no Brasil, não havia nenhuma distinção entre 

essas identidades africanas, pois eram todos escravizados. O que definiria suas novas funções, 

era a força física, e as demandas corporais que cada função estabelecia. Posteriormente, esses 

escravos foram dialogando e tentando resgatar de alguma maneira seus festejos e crenças, o que 

não era nada fácil, considerando a posição subordinada que se encontravam. Como aponta 

Larissa Gabarra: 

 

Duas questões de Estado se colocam nesse quadro e vão atuar diretamente sobre as 

organizações dos homens pretos do Rosário: a primeira, diz respeito à política de defesa 

nacional que, pelo viés da administração local, irá se articular para reprimir levantes 

populares dirigidos ou encampados pelos não cidadãos: e, a segunda que trata da 

articulação das instituições religiosas dos quais participam escravos e libertos para a 

utilização do espaço público. A partir do quadro administrativo dessas associações 

religiosas é possível vislumbrar os sentidos e as propostas políticas desses grupos de 

negros, ao apropriarem dos termos próprios do momento histórico que viviam. O 

Projeto do Reinado do Rosário se solidifica a partir de uma identidade religiosa que lhe 

servia de intermediária no diálogo com os poderes locais e as memórias transmitidas 

oralmente sobre o reino do outro lado do Atlântico que reunia várias etnias e pequenos 

outros reinos com diferentes práticas culturais (GABARRA, 2007, p. 4). 



 
60 

 

Nesse sentido, também contribui Monteiro (2003), apontando questões inerentes ao 

sincretismo religioso, tão presentes no contexto do congado no Brasil. Os escravos africanos 

foram obrigados a cultuar os santos católicos para resistirem no período colonial, mas não 

deixaram de celebrar sua fé e devoção aos orixás. É preciso tomar uma posição quanto ao 

entendimento do que realmente foi o sincretismo religioso e para isso, utilizo como base o 

militante, escritor e quilombola, Antônio Bispo (2015), quando nos adverte que os cientistas 

hegemônicos exaltam o sincretismo religioso (afro-católico ou índio-católico) e ele, ao contrário, 

opta por mostrar como o Catolicismo promoveu ao invés da ilusória inclusão, um verdadeiro 

genocídio cultural, paralelo ao genocídio humano. 

Assim, em Itatiaiuçu, pude traçar várias relações com o contexto histórico e cultural no 

qual o congado se desenvolveu no Brasil, e ganhou novas dinâmicas, a partir das necessidades 

encontradas e dos obstáculos enfrentados. Além disso, continuei a observar meus pequenos, que 

naquela festa eram muitos e cada um deles com sua serenidade e luz, fazia-me ativar 

pensamentos e tecer relações com todo o contexto já discutido, sempre buscando outras 

possibilidades e ampliando as relações que foram construídas em cada festejo. 

Sendo assim, os trabalhos de campo me possibilitaram (re)viver e (re)significar os 

festejos populares, de uma maneira cartográfica-rizomática-somática, dando novos sentidos aos 

lugares que andei e festejei com familiares, amigos e desconhecidos.  
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5- A PERFORMANCE E A TRANSDISCIPLINARIDADE: UMA ENCRUZILHADA DE 

SABERES  

 

O que me interessa aqui é “performatividade”: a capacidade que os seres humanos têm 

de se comportarem reflexivamente, de brincar com o comportamento, de modelar o 

comportamento como “duplamente comportado”. [...] a performance é o 

comportamento duplamente comportado, o comportamento restaurado. A performance 

é um amplo espectro de formas de entretenimento, artes, rituais, política, economia e 

interações de pessoa a pessoa. Toda e qualquer coisa pode ser estudada como 

performance (SCHECHNER, 2013, p. 40-41). 

 

Como Richard Schechner nos apresenta, a performance é um caminho de possibilidades e 

escolhas artísticas e estéticas. O que interessa aqui, é seu caráter transdisciplinar, onde a arte, a 

ciência, a saúde, a economia, a tecnologia, a religião, a política e a sociedade como um todo, 

desde suas ações aos seus relacionamentos, “tudo e qualquer coisa pode ser performance” 

(SCHECHNER, 2013).  

 A performance importa-se e desdobra-se sobre os problemas contemporâneos, desde os 

sociais, políticos, ambientais, até os econômicos. Ela é potência de sistematização e 

problematização ativa sobre práticas insustentáveis de vida no mundo, desde a desigualdade 

social que acarreta a pobreza e a miséria, o racismo e sua dinâmica de exclusão, o aquecimento 

global, a poluição, a corrupção, a homofobia, o machismo e todas as mazelas que tornam o 

mundo cada vez mais insustentável e desigual. O autor Félix Guattari (2001), contribui nessa 

discussão, apontando em sua obra “As três ecologias”, alguns questionamentos dessas práticas 

insustentáveis: 

 

Questionamentos dos modos dominantes de valorização das atividades humanas a 

saber: 1-o do império de um mercado mundial que lamina os sistemas particulares de 

valor, que coloca num mesmo plano de equivalência os bens materiais, os bens 

culturais, as áreas naturais, etc. 2-o que coloca o conjunto das relações sociais e das 

relações internacionais sob a direção das máquinas policiais e militares (GUATTARI, 

2001, p.9-10) 

 

Na vida cotidiana, “realizar performance é exibir-se, chegar a extremos, traçar uma ação 

para aqueles que assistem. No século XXI, as pessoas vivem pelos meios da performance como 

nunca viveram antes” (SCHECHNER, 2006, p.28). Nesse sentido, a performance surge a cada 

dia, em cada nova ação, em cada novo contexto, seja ele com um caráter proposital artístico e 

estético, ou simplesmente por uma ação involuntária e cotidiana. Porém, quando estudada e 

refletida criticamente a performance torna-se potência para a compreensão de processos criativos 
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e suas dinâmicas. Os espaços de debates são amplos e carregados de símbolos e significados, 

como a rua, a casa, a escola, o teatro, o museu, a universidade, a cidade, o campo, o baile funk e 

até um cortejo de congado.  

A performatividade que é “a capacidade que os seres humanos têm de se comportarem 

reflexivamente, de brincar com o comportamento, de modelar o comportamento como 

“duplamente comportado” (SCHECHNER, 2013, p. 40-41). Essa performatividade foi observada 

e estudada nos rituais do Congado e da Folia de Reis, e me permitiu vivenciar as fases e 

processos criativos de uma maneira híbrida e sistêmica, posto que, o corpo performático, aberto, 

conectado, enraizado, encruzilhado se pôs em contato direto com a comunidade, sendo uma 

ponte, entre a universidade e a sociedade. Neste sentido, a abordagem transdisciplinar, e os 

recursos metodológicos da cartografia-somática e como vimos rizomática estimularam meu 

corpo a experienciar o “entre-lugar”, um lugar não mais da pesquisadora, ou da congadeira, mas 

da cartógrafa que possibilitou esse caráter do hibridismo.  

Nesse sentido, foi possível observar o trabalho de Jarbas Siqueira Ramos (2017), quando 

propôs pensar a performatividade, que emana no ritual do congado, e sua potência no processo 

de criação da performance artística. Ele fez duas reflexões que orientaram este trabalho: “a 

primeira, de que a cultura congadeira é uma cultura de encruzilhada, formada pelo imbricamento 

entre as culturas africanas, lusohispânicas e indígenas em solo brasileiro; a segunda, de que o 

ritual congadeiro, parte fundamental da existência dessa manifestação cultural, é 

fundamentalmente performativo, sendo que essa característica pode ser observada 

principalmente no corpo do congadeiro” (RAMOS, 2017, p. 297). Diante dessas perspectivas, 

propôs a terminologia “corpo-encruzilhada” como uma noção que auxilia, tanto na observação 

quanto na reflexão, sobre a interlocução entre a manifestação congadeira e os estudos da cena 

artística: 

 

A terminologia corpo-encruzilhada se sustenta em dois pressupostos: o primeiro é 

referente à compreensão da cultura congadeira como uma cultura de encruzilhadas, 

reconhecendo, com isso, que não se trata apenas de uma única encruzilhada, mas de 

várias possibilidades de nodulações impressas na existência dos grupos e sujeitos; o 

segundo parte da percepção de que todos os saberes-fazeres apreendidos e condensados 

por essa manifestação se dão no corpo do congadeiro durante a realização de seu ato 

performativo, sendo, portanto, que este saber é um conhecimento incorporado em um 

corpo ritualmente atravessado. Desse modo, a terminologia provoca a operação de um 

entre-lugar, um lugar de interseção em que se opera a dimensão do ritual congadeiro (e 

toda a sua cosmologia) e do corpo (e todas as suas dimensões anatômicas, estéticas, 

poéticas e simbólicas), criando um novo ponto nodal capaz de possibilitar o 

desvelamento do processo de significação dos grupos e dos sujeitos do Congado. Esse 

ponto nodal que se coloca atravessado no e pelo corpo do congadeiro é exatamente o 

que tenho chamado de corpo-encruzilhada (RAMOS, 2017, p. 309). 
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Nesse sentido, perceber as narrativas e a performance “mitopoética” do congado, como 

sugeriu Martins, possibilitou-me uma reflexão e uma problematização da estratégia 

transdisciplinar e ecopoética
21

, que é do que se trata esta pesquisa. Sendo assim, “a expressão 

‘pretinhos-do-Rosário’, com a qual os congadeiros se nomeiam, matiza semanticamente a 

identidade étnica do sujeito, não por sua aparência fenotípica, mas pelo modo interior de 

autopercepção e de enunciação” (MARTINS, op. cit, p.171)  transborda as poéticas recriadas a 

partir de um contato simbólico, fluido e sensorial com os congadeiros e com o ritual da grande 

festa do Reinado de Nossa Senhora do Rosário.  

 

5.1 O Processo Criativo: contexto histórico, nuances e escolhas  

 

O processo criativo permeia as práticas artísticas, sendo primordial em todas as obras de 

artes. Mas não somente nas práticas artísticas, pois, “os processos de criação estão implícitos em 

todas as atividades humanas e não só nas artes” (MARTINS, 1998, p. 233).  “Assim como um 

escultor cria, criam também um advogado, um professor e uma criança. Cada um conforme suas 

necessidades, seus interesses e impulsos” (SANTOS, 2017, p.1). Nessa perspectiva, o processo 

criativo não se refere somente à idealização e desenvolvimento de uma obra de arte, mas 

também à fase de compartilhamento/exposição da mesma. A palavra “criar”, vem do latim 

“creare”, e quer dizer, dar origem a, formar, gerar, produzir, inventar e imaginar. Se refere 

também, ao surgimento de algo, que poderia ser uma “obra de arte”, um processo de vir a ser. 

Segundo George Kneller (1978), o processo criativo é, necessariamente, um processo 

mental e emocional, já que depende em tudo da pessoa criadora e, passa por cinco fases: 

 

1-Primeira apreensão: de uma ideia a ser realizada ou um problema a ser resolvido. 2-

Preparação: a partir de rigorosa investigação das potencialidades da ideia germinal. 3-

Incubação: após o período de preparação consciente, segue-se um tempo de atividade 

não-consciente onde são criadas as conexões que constituem a essência da criação. 4-

Iluminação: clímax do processo criativo, é onde o criador percebe a solução de seu 

problema. 5-Verificação: a partir da matéria-prima (ideia) é necessário verificar se a 

intuição estava correta levando o resultado obtido a julgamento perante o intelecto 

(KNELLER, 1978, p. 55). 

 

                                                                 
21

 O conceito de ecopoética (Siqueira, 2012) neologismo criado pelo mesmo a partir de ecopoiesis (eco = casa, 

poiesis = produção) proposto pelo geneticista e biofísico canadense Robert Haynes (1990) para referir-se à criação 

de um ecossistema sustentável em planetas sem vida (Op. Cit, p. 19). 
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Nesse sentido, Deleuze e Guattari (1.992), contribuem no que diz respeito, à 

temporalidade de uma obra de arte, no seu processo de criação e fruição. Pois, para eles, “a arte 

conserva, e é a única coisa no mundo que se conserva. Conserva e se conserva em si (quid júris), 

embora, de fato, não dure mais que seu suporte e seus materiais (quidfacti), pedra, tela, cor 

química, etc” (DELEUZE; GUATTARI, 1.992, p. 213). E ainda, se compararmos o processo 

industrial com o processo artístico, podemos dizer que, se a arte conserva, não é à maneira da 

indústria, que acrescenta uma substância para fazer durar a coisa. A coisa tornou-se, desde o 

início, independente de seu ‘modelo’, mas ela é independente também de outros personagens 

eventuais, que são eles próprios coisas-artistas, personagens de pintura respirando este ar de 

pintura. E ela não é dependente do espectador ou do artista atuais, que se limitam a experimentá-

la, num segundo momento, se têm força suficiente. ”O que se conserva, a coisa ou a obra de arte, 

é um bloco de sensações, isto é, um composto de perceptos e afectos” (DELEUZE; GUATTARI, 

1.992, p.213). 

Sendo assim, os perceptos não mais são percepções, são independentes do estado 

daqueles que os experimentam; os afectos não são mais sentimentos ou afecções, transbordam a 

força daqueles que são atravessados por eles. As sensações, perceptos e afectos, são seres que 

valem por si mesmos e excedem qualquer vivido. “Existem na ausência do homem, podemos 

dizer, porque o homem, tal como ele é fixado na pedra, sobre a tela ou ao longo das palavras, é 

ele próprio um composto de perceptos e de afectos. A obra de arte é um ser de sensação, e nada 

mais: ela existe em si” (DELEUZE; GUATTARI, 1.992, p.213). 

A obra de arte criada através desse trabalho de mestrado, a qual tornou-se possível 

através dos estudos do movimento, nos laboratórios performáticos me estimulam a acreditar nas 

relações de arte e vida como potência de um corpo presente, corpo este que se modifica, 

solidifica, emancipa, permuta e se estarrece diante das mazelas sociais, raciais, econômicas, 

ambientais e políticas. Esta experiência com o Congado e a Folia de Reis me instiga a criar mais 

obras, a conservar em mim a própria obra, a ser o emulsificante de minha arte.  

Enfim, esse capítulo foi um apanhado conceitual e histórico da performance, da 

performatividade e do processo criativo. O capítulo posterior introduzirá os laboratórios 

performativos, com as análises do movimento das performances criadas com esse estudo. Esse 

capítulo ganhou o nome de Labor(D)anças: Laboratórios Performativos em Dança Popular 

Brasileira. 
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6 LABOR(D)ANÇAS: LABORATÓRIOS PERFORMATIVOS EM DANÇA POPULAR 

BRASILEIRA 

 

a arte é, antes de tudo, um gesto de vida (VIANNA, 2005). 

 

Nesse capítulo serão apresentados os laboratórios performativos, onde as experiências 

sensoriais da cartografia somática das festas foram colocadas em prática no meu próprio corpo. 

É importante começarmos identificando os locais em que essas práticas corporais foram 

experienciadas. “Quando se emprega o termo experienciar, significa experienciar com todos os 

aspectos do agente: corpo, mente e espírito” (LABAN, 1966). Pois esses locais, assim como as 

festas, não foram escolhidos aleatoriamente. Em São João del Rei/MG, eu tive os primeiros 

laboratórios no Conjunto Habitacional Tancredo de Almeida Neves. E os outros laboratórios 

foram desenvolvidos nas ruas do bairro Vila Operária em Diamantina/MG. 

O Conjunto Habitacional Tancredo de Almeida Neves, chamado popularmente na cidade 

de INOCOOP
22

 (Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais) é um sistema de 

cooperativas habitacionais existente em vários estados brasileiros, muitas vezes usado como 

denominação de bairros formados através de construção cooperativista. Os moradores são 

pessoas simples e trabalhadores do entorno da cidade de São João Del Rei. O acolhimento dos 

moradores é mutuamente carinhoso e bondoso para com novos moradores e artistas que utilizam 

a quadra de esportes e o salão do condomínio como, por exemplo, as aulas de capoeira Angola 

que acontecem há anos no salão. Sendo assim, uma atividade para os próprios moradores e seus 

filhos. 

É indispensável apontar alguns questionamentos que os próprios moradores fazem quanto 

à marginalização da imagem do conjunto e como na época em que foi construído, ele foi 

colocado propositalmente longe de tudo na cidade, como dos postos de saúde, comércio e 

escolas. Como nos auxilia a estudante Letícia Maria de Paiva em sua dissertação intitulada 

“Habitação de interesse social e a produção do espaço urbano em São João Del-Rei/MG entre os 

anos 2006-2016”: 

 

Os conjuntos habitacionais Inconfidentes (1982) e Tancredo de Almeida Neves (1983) 

construídos durante a vigência do Banco Nacional de Habitação evidenciam a forma 

como foi conduzida a política habitacional nesse período. No que diz respeito à sua 

                                                                 
22

 O Inocoop surgiu com a Lei que o criou, pelo extinto BNH (Banco Nacional de Habitação) e o Serviço Federal de 

Habitação e Urbanismo, em 1964. Com o intuito de captar ação pública e orientar a iniciativa privada, estimulando a 

construção de habitações de interesse social e financiando a aquisição da casa própria, principalmente para as 

populações de média e baixa renda. 
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inserção, localizavam-se nas zonas periféricas da cidade, em áreas que não dispunham 

de infraestrutura urbana (PAIVA, 2017, p. 81). 

 

No artigo intitulado “Relações Sociais “dá/ e na” Fábrica de Tecidos do Biribiry em 

Diamantina/Mg: Uma Parte Da História Das Mulheres Operárias”, a autora Kátia F. C. Borges 

aborda o contexto histórico da fábrica de tecelagem do Biribiri
23

 em Diamantina/MG e como foi 

o papel importantíssimo das mulheres naquela época. Atualmente, a fábrica está desativada, e 

um bairro que mistura becos de pedra, morros, escadas, pastos, matas e cachoeiras ganhou o 

nome dessa vila, tornando-se o bairro Vila Operária da cidade de Diamantina, distante uns 20Km 

da antiga Vila Operária, no Biribiri. Não se sabe ao certo o porquê dessa relação, com esse novo 

bairro, mas tudo indica que, com o fechamento da fábrica na Vila do Biribiri, muitas dessas 

funcionárias que lá trabalhavam migraram com suas famílias para esse local, atual Vila Operária, 

de fácil acesso ao centro do então Arraial do Tejuco, atual Diamantina. 

Nesse sentido, os locais onde eu pude experienciar os movimentos cartografados nas 

festas populares brasileiras sendo as três: Congado, Divino e Folia de Reis, foram lugares que 

não somente escolhi para desenvolver essas práticas, são locais que eu morei durante o mestrado. 

Foram meu chão nesse tempo, e onde tive o prazer de poder mais uma vez, trazer aqui nesse 

processo, como potência para traçar as relações objetivadas com essa pesquisa. Parece até 

consciente o modo como escolhi esses lugares para morar, mas hoje, percebo o quanto 

coincidem a história social, político e de resistência da história desses dois contextos, que 

mesmo distantes um do outro, se aproximam em vários aspectos. 

Os dois locais são marginalizados pelas populações das duas cidades, por serem distantes 

dos centros comerciais, e por acontecerem alguns episódios isolados de violência. Tanto em 

Diamantina, quanto em São João Del Rei, quando eu convidava meus amigos para irem a minha 

casa, sempre ouvia as mesmas frases, como por exemplo, mas é muito longe, é perigoso, como 

você consegue morar lá? – entre outras. Em Diamantina ainda existia um problema de 

saneamento básico muito preocupante, porque no fundo do apartamento passava um córrego 

com muito esgoto e ficava a poucos metros da janela do meu quarto. 

Reitero mais uma vez a importância de iniciar esse capítulo referenciando 

biograficamente esses locais que foram os palcos de minha experiência performativa, já que os 
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 A Vila do Biribiri se situa a 12 km do centro urbano de Diamantina/MG, num lugar de difícil acesso, cujo 

movimento de ir e vir diariamente era difícil, na época descrita por Morley. Dessa forma, às primeiras fábricas 

construíram Vilas operárias para garantir o controle do horário de trabalho dos funcionários. Conforme Machado 

Filho (1909;1980) o nome Biribiri significa em Tupi gurarani “buraco fundo”, era uma região que pertencia a 

família do Bispo Dom João Antonio dos Santos que fundou ali em 1876 uma fábrica de tecidos e em seu entorno 

uma Vila Operária. 
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problemas sociais, econômicos, ambientais, entre outros, estão ativamente presentes na 

construção e desenvolvimento de minhas performances. 

“Neste sentido, o ambiente urbano desenvolve corpos que desviam, requebram, realizam 

trocas, defendem valores e criam espaços únicos” (ALLEMAND et al, 2015, p. 5). Tanto no 

INOCOOP quanto na Vila Operária, os moradores se reinventavam no seu dia-a-dia resistindo à 

várias exclusões da cidade, desde o acesso ao transporte público, as escolas e supermercados, 

principalmente no caso da Vila Operária em Diamantina. E assim, a comunidade criava 

estratégias de resistência com grupos de futebol, dança, teatro e música. Os espaços dessas 

comunidades começaram a serem ocupados de outra maneira, que não mais somente pelas 

an(D)anças do cotidiano. 

 

Figura 28: Capoeira Angola no salão do INOCOOP 

 
Fonte: Israel Campos

24
 

 

Nesse contexto, pensar a relação urbana que eu procurava traçar com minha proposta de 

performance nesses espaços de transitoriedade e resistência, me levaram a observar os diálogos 

criados nessas comunidades e consequentemente sua relação de pertencimento que eu e meus 

vizinhos íamos criando nos becos, nas praças e em cada lugar de encontro e trânsito nas 

comunidades. Dançar, performar, atuar, tocar, cantar, jogar, reunir, conversar, todas essas ações 

de resistência do espaço urbano iam sendo nossas estratégias, e para a maioria, até mesmo uma 

estratégia de sobrevivência. 
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 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=R7xpMecJtU0> 
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Em “Micro resistência no espaço urbano: um olhar sobre a dança na cidade”, os autores 

Débora Souto Allemand e Eduardo Rocha puderam contribuir, no que tange a relação do corpo e 

da cidade, introduzindo o conceito de “corpografia urbana” de Jacques e Brito: 

 

A cidade contemporânea, apesar de se caracterizar como o lugar das diferenças, da 

diversidade racial e cultural, das conexões e das redes de fluxos, acaba cumprindo uma 

série de funções estabelecidas pela sociedade. Assim, as atividades que estão fora 

desses limites acabam questionando o que é permitido na cidade; a arte de rua rompe 

com essa “normalidade” da urbe, pois transgride as regras do uso espacial da cidade, 

recria o espaço urbano. Além disso, o corpo e a cidade se relacionam a partir da 

experiência urbana, numa condição de pertencimento mútuo – o corpo interage com o 

lugar e se expressa a partir da sua corporalidade. Nesse sentido, a experiência urbana 

fica gravada no corpo de quem a experimenta, definindo-o, mesmo que 

involuntariamente, o que Jacques e Brito denominam “corpografia urbana” 

(ALLEMAND, 2015, p. 6-7). 

 

 

 O conceito “corpografia urbana” de Jacques e Brito (2008), muito me representa em 

meus laboratórios performativos, uma vez que pude experienciar esse entre-lugar de corpo e 

cidade, arte e comunidade, resistência e pertencimento em minhas práticas, as quais serão 

analisadas e descritas no próximo tópico. (Re) conhecer a cidade, a comunidade de uma outra 

maneira que não somente o convencional, do trânsito e do visual, me proporcionou mais que ver 

meu bairro, me permitiu senti-lo, toca-lo e dança-lo. 

 

6.1 A Dança:  transcendência do meu viver e consonância do meu ser 

 

 

Poderíamos chamar de performance o fazer desses laboratórios, porém não podemos nos 

esquecer que a Dança, enquanto área de conhecimento, me permitiu reunir outros conhecimentos 

como caminho para se objetivar a pesquisa, porém todo o caminho cartográfico e experimental 

dos laboratórios é concebido a partir do grande guarda-chuva da Dança. A performatividade da 

Dança nos rituais, tanto do congado quanto da Folia de Reis e do Divino me permitiram ampliar 

esse vocabulário artístico, não ficando presa a terminologias, mas potencializando as 

encruzilhadas de saberes que esses lugares me propiciaram. Assim, a autora Inaicyra Falcão dos 

Santos (2009), contribuiu muito para essa compreensão e para a legitimação desse estudo junto 

às manifestações culturais como conhecimento e não apenas, folclore: 

 

O movimento corporal é entendido como universal; está presente na história dos povos, 

reinscrevendo tradições e constituindo um denominador comum que é tomado como 

princípio para o ensino da dança. A proposta pluricultural Corpo e Ancestralidade trilha 

um caminho que entrelaça a tradição herdada, a oralidade, a mitologia, as danças, os 
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cantos, os gestos, os ritmos de forma técnica e criativa. Assim, é instaurado um campo 

para a ressignificação, na contemporaneidade, de valores míticos que influenciam os 

pensamentos, a natureza e a forma da tradição africana brasileira e as histórias 

individuais. Na dimensão prática, proporciona a exploração em profundidade dos 

movimentos propostos e das formas de comunicação tradicionais, priorizando a troca de 

experiências e constituindo um espaço para discussão de uma linguagem própria. 

Permite também repensar o significado sobre o processo de criação de uma poética na 

contemporaneidade que transcenda rumo a outros contextos. Ainda se observa e vive no 

país o confinamento dos saberes de matrizes africanas na periferia do conhecimento, o 

que descaracteriza, “folcloriza” e impede que este vá ao encontro da educação formal 

(SANTOS, 2009, p. 33). 

 

É importante ressaltar que, os laboratórios performativos em Dança Popular Brasileira, 

foram registrados em formatos de vídeos ao ar livre
25

, nos locais mencionados acima. Porém, 

para que esses experimentos acontecessem foram necessários além das cartografias das festas, 

um treinamento mais aprimorado e consciente, com horas de alongamento, meditação, 

concentração e preparo físico-mental em ambientes mais reservados, como salas práticas e 

espaços em casa. 

 

6.2 Análise do Movimento das Labor(D)anças a partir da Teoria de Rudolf Von Laban 

 

 A análise dos laboratórios performativos foi fundamentada na Teoria do Movimento do 

teórico da Dança Rudolf Von Laban. O bailarino nasceu na Bratislava, então pertencente à 

Hungria, em 1879. “Ele desenvolveu uma notação de movimento capaz de registrar qualquer um 

de seus tipos, a “Kinetography Laban” conhecida nos EUA como Labanotation” (LABAN, 

1.978, p. 9). A Labanotation seria uma notação da Dança, como a música por exemplo, tem sua 

notação, conhecida por partitura. 

 A Teoria do Movimento de Laban é extensa e complexa, por isso, farei uma breve 

apresentação do autor e suas contribuições para os estudos em Dança no Brasil e no mundo, uma 

vez que, esse autor muito contribuiu para a análise das performances no que tange a qualidade 

dos movimentos em detrimento da cartografia somática, possibilitada nesses experimentos 

performativos. 

 Laban criou alguns conceitos como: fatores do movimento (espaço, peso, tempo e 

fluência); coreosofia (crença no conteúdo espiritual da dança); corêutica (estudo da organização 

espacial dos movimentos); cinesfera ou Kinesfera (icosaedro- é a esfera de espaço em volta do 

corpo do agente na qual ele se move). O bailarino e teórico da Dança criou a partir de suas 

experiências prático-teóricas vários conceitos, além dos descritos acima, cerca de 189 conceitos, 
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 Os vídeos dos laboratórios se encontram em formato de CD, anexos à esse trabalho. 
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temas e teorias apresentadas originalmente por Lenira Rengel em sua dissertação intitulada 

“Dicionário Laban” no ano 2000, na Universidade Estadual de Campinas. 

 A partir desse breve histórico dos estudos de Rudolf Von Laban, foi feito um recorte para 

que, a análise dos laboratórios performativos fossem possíveis e tivessem um embasamento 

teórico a partir dos conhecimentos da área de Dança. Por isso, o principal conceito utilizado no 

decorrer da análise foi quanto aos Fatores do Movimento: Sendo eles: Espaço, Tempo, Peso e 

Fluência. Lenira Rangel nos auxiliou no entendimento desses conceitos a partir de sua obra 

“Dicionário Laban”: 

 

Como os fatores do movimento pertencem à própria natureza do fato de existir, o agente 

com eles se relaciona, de uma forma integral. Esta relação é aparente no movimento e 

se estrutura por meio da capacidade mental emocional/racional e física de forma 

consciente ou não. [...] a tarefa do fator fluência é a integração. A integração do 

movimento traz sensação de unidade entre as partes do corpo. [...] a tarefa do fator 

espaço é a comunicação, que faz o agente se relacionar com o outro, o mundo à sua 

volta. A atitude relacionada ao espaço é a atenção, afeta o foco do movimento, 

informando sobre o ‘onde’ do movimento. [...] a tarefa do fator peso é auxiliar na 

assertividade. Ela dá estabilidade ao agente, proporciona segurança. O fator peso auxilia 

o desenvolvimento do domínio de si próprio, ao transportar o corpo sem ajuda do outro, 

daí ele gerar a afirmação de vontade. [...] a tarefa do fator tempo é auxiliar na 

operacionalidade, isto é, proporciona elementos para execução. A atitude relacionada ao 

tempo é decisão, informando sobre o quando do movimento (RENGEL, 2005, p. 63-

70). 

 

 

 Nesse contexto, buscou-se dentro dos quatro fatores do movimento, descritos acima, 

trabalhar e enfatizar as qualidades desses fatores, os quais foram apresentados na figura abaixo, a 

partir de uma montagem de quatro tabelas do livro “Domínio do Movimento”. Essas qualidades 

foram primordiais para a execução da escrita e organização desse capítulo de análise dos 

laboratórios, uma vez que possibilitou o empoderamento, a poética e a base teórico-prática 

proposta com tanto cuidado e complexidade por Laban. 
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Fonte: Domínio do Movimento

26
 

 

 

 As qualidades dos fatores do movimento: espaço, tempo, peso e fluência propostos por 

Laban e utilizadas como referencial teórico nesse capítulo, possibilitou-me trazer além da 

poética e referenciais dos recursos metodológicos como a cartografia, a somática e o rizoma, 

poder contextualizar algumas qualidades inerentes ao movimento, como apresentadas na tabela 

acima. Assim proporcionando uma escrita plural e amadurecida, com amplo vocabulário para a 

contextualização das posições espaciais, gasto de energia, escolhas do gasto de tempo, e tudo 

que envolve um movimento completo, que são inúmeras características e qualidades infinitas. 

Isto porque estamos falando de dança, de performatividade, e consequentemente de ação. Ao 

escrever sobre uma imagem que não é estática, uma imagem de uma ação que tem vida, 

movimentos, ações e qualidades decidi fazer essa escolha de me ancorar nos estudos do bailarino 

Rudolf Von Laban. 
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 LABAN, Rudolf Von. Domínio do Movimento. São Paulo: Summus, 1978, p. 73-76-79-86. 

Figura 29: Tabelas- Espaço, Tempo, Peso e Fluência 
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Figuras 30 e 30.1: da esquerda: Laboratório Performativo em INOCOOP/SJDR e da direita: palhaços da folia em 

Pará de Minas/MG 

    
Fonte: arquivo pessoal 

   

Na primeira figura, podemos observar que o movimento que estou executando em relação 

aos movimentos dos dois palhaços na segunda imagem, aproximam-se em qualidade de tônus 

muscular e “existidura”(BARROS, 2010) do contato pele e chão (solo, terra, superfície de 

contato). O que busquei explorar nesses laboratórios ao máximo não foi a cópia
27

 dos 

movimentos observados e cartografados nas festas, mas sim a ressignificação que eu daria a eles 

nesse segundo momento, retomando assim a ideia de “ressonância” de Larrosa (2006). 

 

Figuras 31 e 31.1: da esquerda – laboratório performativo em INOCOOP/SJDR e da direita – Marujada em 

Azurita/MG 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

 

Nessas duas sequências de fotografias, o que avalia-se no desenvolvimento dos 

movimentos foi a capacidade de apropriação do espaço, e de acordo com a Teoria de Movimento 

de Rudolf Von Laban poderia dizer que a qualidade desses movimentos seria a atitude interna 

quanto ao uso do espaço de maneira flexível e multifocado. De acordo com Lenira Rengel, 2005: 
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 Nesse momento decidiu-se não trabalhar com a cópia, mas reconhece-se a importância desse modo de aprender e 

seus impactos positivos na formação de nossa sociedade. 
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Laban emprega ambos os termos como sinônimos. Na sua Teoria de Movimento, como 

já foi apontado, flexível e/ou multifocado refere-se a uma atitude interna em relação ao 

fator de movimento Espaço. O agente foca toda sua atenção corporal em vários pontos 

no espaço. Importante ressaltar que uma atenção multifocada não manifesta obviamente 

uma contiguidade de forma. Não necessariamente um movimento flexível expressa uma 

atenção flexível e/ou multifocada. O agente pode, por exemplo, ter uma atitude de 

atenção multifocada em relação ao espaço e estar executando um movimento reto 

(RENGEL, 2005, p. 18). 

 

Figuras 32 e 32.1: da esquerda: Laboratório Performativo em INOCOOP/SJDR e da direita: palhaços da folia em 

Pará de Minas/MG 

  

Fonte: arquivo pessoal 

 

Nesses dois registros de movimento acima, podemos perceber que os corpos encontram-

se em preparo e execução de saltos, esses saltos por exemplo, na Folia de Reis e na Marajuda são 

chamados de “pulões”, no balé clássico de “sauter”, que traduzindo seria salto. Assim, variando 

de modos de execução ou nomenclaturas, o que aproximam os pulões dos palhaços da 

ressignificação que eu fiz nessa primeira imagem, são novamente as qualidades desse 

movimento, que como propunha Laban, a qualidade do movimento “peso”, para quem executa 

requer uma tensão-força muito exata (ativa) e, para quem aprecia nos vem a sensação de leveza, 

de flutuar no ar. 
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Figuras 33 e 33.1: da esquerda- Laboratório Performativo em Vila Operária/Diamantina. Da direita – Guarda de 

Congado do Rio das Mortes 

       

Fonte: arquivo pessoal 

 

A relação traçada nessas duas imagens está no campo simbólico e no campo biológico. 

No simbólico ela ressignificar na imagem do “capão” o lugar que ao invés de opor o sagrado e o 

profano, os une e os tornam recíprocos. Isso acontece também com a figura do palhaço na Folia 

de Reis, onde não há uma divisão do que ora é sagrado, e ora profano. Esse entendimento se 

concerne ao vivenciar que essas manifestações populares permeiam os dois lugares ao mesmo 

tempo, criando então a cultura de encruzilhadas e do entre-lugar.  

No viés biológico, sensorial e físico (corpo, mente e espírito), as duas imagens se 

aproximam na qualidade do movimento fluência, que assim como peso, espaço e tempo, 

concebido por Laban como fatores do movimento, estão em todos os movimentos corporais 

desde os cotidianos aos artísticos. Mas aqui, ao analisar essa aproximação nos dois movimentos, 

observa-se que, a maneira como os corpos estão organizados, desde a respiração à estrutura da 

nova ação (correr, cair, girar, pular), exige mesmo que inconscientemente uma qualidade 

específica da fluência, que seria a contida ou controlada, que após uma ação inconsciente lhe 

exige uma outra ação consciente, como por exemplo, se preparar para correr. Onde você em 

certo momento, passa a controlar seu fluxo interno, que de livre passa a ser controlado para 

cumprir um determinado objetivo. 

A figura da direita é da Guarda de Congado do Rio das Mortes. Nesse distrito de São 

João Del Rei, um aspecto diferencial aproximado às outras festas vivenciadas, é que na Festa de 

Nossa Senhora do Rosário só participa da festa a guarda de lá, eles não convidam outras guardas 

para festejarem com eles, como aconteceu em todas as outras festas de outras cidades. E não é 

somente esse diferencial que o Rio das Mortes me possibilitou conhecer. Eles possuem dois 

homens vestidos de vermelho, que vão atrás da guarda protegendo-a, eles são chamados pelas 
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crianças de “capão” ou “saci”, e quando as crianças os chamam assim, eles partem correndo 

atrás delas com essas espadas enormes, e simulam estar “capando”
28

 as crianças. É uma 

dramaturgia completa, e de todas as festas vivenciadas, essa de anos de tradição me pareceu ter 

uma característica muito atual nos processos artísticos, que é a interação com quem assiste 

aquele número. 

 

Figura 34: Simulação do “capamento” no Rio das Mortes 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Nas próximas duas imagens, para além da qualidade do movimento, o que as relaciona 

está em uma ligação muito forte com o sensível e o sensorial. Embora parecidas essas palavras 

possuem significados distintos. O sensorial está ligado ao nosso corpo biológico, ao órgão maior 

do nosso corpo, a pele. E o que pude sentir nesses dois momentos, foi o toque como potência de 

significados. Talvez, a criança que está nos braços da menina, que olha tão concentrada para a 

festa, esteja aprendendo além do olhar, que o toque também ensina, e ensina muito. A presença 

da poética nas duas cenas nos aponta caminhos para entender arte e vida de uma maneira não 

cartesiana, mas assim como o sagrado e o profano, como agenciadores e propositores de um 

novo contexto, de potência e reciprocidade. 
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 retirar ou inutilizar órgão reprodutor de; castrar, esterilizar. 
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Figuras 35 e 35.1: da esquerda- Laboratório Performativo em Vila Operária/Diamantina. Da direita – Festa de Nossa 

Senhora do Rosário em Senador Modestino Gonçalves 

    

Fonte: arquivo pessoal 

 

Talvez Klauss Vianna, ao se dizer “parteiro” das possibilidades do aluno, abrisse 

caminho para que eu hoje pudesse vivenciar em meu corpo esses entre-lugares: tradição e 

contemporaneidade, cotidiano e arte, sagrado e profano:  

 

Klauss era veemente ao defender o que fazia como um “trabalho aberto”, a ser 

desenvolvido no corpo daqueles que o levavam para a vida e para a arte. Não pretendia 

criar uma técnica fechada. Se dizia “parteiro” das possibilidades do aluno. Aquele que 

propicia, dá ferramentas para que o outro desenvolva algo cuja possibilidades já traz em 

si. Parece que ele intuía que manter o trabalho aberto é o que permitiria a permanência 

das suas ideias (NEVES, 2008, p. 38) 

 

Figuras 36 e36.1: da esquerda- Laboratório Performativo em Vila Operária/Diamantina. Da direita – Festa de Nossa 

Senhora do Rosário em Itatiaiuçu 

                  

Fonte: arquivo pessoal 

 

A técnica Klauss Vianna propõe a ação criativa imbricada na ação técnica, ou melhor, o 

indivíduo em trabalho técnico está em ação investigativa de sua relação com o próprio 

corpo, com o corpo do outro e com o ambiente/espaço, com a sua percepção aguçada do 

momento presente para a criação de outro momento/movimento. Por isso podemos falar 

de um “corpo em relação”, ou seja, da atenção do corpo em relação ao todo, ao outro, 

ao espaço, ao ambiente, numa rede de percepções (MILLER, 2012, p. 30). 
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Nessas duas imagens acima, o pescoço (coluna vertebral cervical) faz uma leve flexão 

para o lado direito, e o quadril (formado por três ossos: ísquio, ílio e púbis) inconscientemente o 

acompanha em uma rítmica perfeita. Essa reflexão cabe para as duas imagens, e nesse caso, é 

importante frisar, que os laboratórios performativos se iniciaram na aberta e livre experiência de 

se movimentar a partir da cartografia somática e rizomática, apresentadas na metodologia. Sendo 

assim, não observei esses vídeos e imagens das festas e copiei ou recriei algo em cima. Ao 

contrário, a causalidade que acredito ter sido propiciada através do sensorial e do sensível, como 

exemplificado acima, me possibilitou analisar posteriormente esses dois momentos (festas e 

laboratórios) de uma maneira consciente, bem como me permitiu relacionar com os teóricos da 

área da Dança e, ao mesmo tempo, aos saberes tradicionais e transdisciplinares. 

A “ressonância” de Jorge Larossa (2006),  me possibilitou através das cartografias 

experienciar ações de movimentos da performatividade desses festejos de uma maneira aberta e 

livre, mas muito consciente daquilo que eu me propunha a fazer. Hoje, vendo essas duas 

imagens posso analisar suas qualidades de movimentos através dos fatores de Laban, como já 

dito, e ao mesmo tempo, correlacionar os significados que por trás de cada ação são criadas em 

cada contexto.  

A pandeirista da cidade de Itatiaiuçu (da segunda imagem), ao mesmo tempo que 

caminhava junto ao cortejo da Grande Festa, ela vê ao seu lado direito algo que lhe chamou a 

atenção. Diante dessas duas ações: andar e torcer (torção da coluna vertebral cervical), seu corpo 

exige dela uma determinada reação que advem do nosso conhecimento de vida. Quando 

analisadas do ponto de vista de um crítico da dança, por exemplo,  as duas ações podem ser mais 

detalhadas em categorias dos fatores de movimento. Ao caminhar, há uma transferência de peso 

de um lado do corpo ao outro e quando ao mesmo tempo há um movimento de torção, ao olhar 

para o lado, toda a coluna vertebral está tensionada de uma maneira diferente.  

A primeira imagem em que eu estou com uma parte do corpo dentro do carro, e da 

cintura para baixo do lado de fora, ao mesmo tempo que faço uma leve torção da coluna 

vertebral e um alongamento dos membros posteriores, eu tenho um deslocamento mínimo no 

espaço, que possui a qualidade de movimento reto e flexível, da mesma maneira que na segunda 

imagem, porém nesta, a espacialidade está no nível alto e no plano vertical, enquanto que minha 

posição está no nível médio e no plano horizontal. 
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Figuras 37 e 37.1: da esquerda- Laboratório Performativo em Vila Operária/Diamantina. Da direita – ‘pagador de 

promessas’ na Festa de Nossa Senhora do Rosário em Juatuba 

               

Fonte: arquivo pessoal 

 

Nessa última sequência de imagens, posso dizer que a poética propiciada entre esse 

encontro de tradição e contemporaneidade me aguçaram variados sentidos, desde a experiência 

cartográfica das festas até o laboratório, onde me vi ali, no campinho de futebol do meu bairro, 

de pés descalços, gungas improvisadas e máscara. Pisar naquele solo, sentir o áspero da terra e 

ao mesmo tempo exprimir uma qualidade de movimento consciente, que extrapolou a ordem do 

cotidiano, da ação por necessidade. Ao ver essa foto, eu sinto uma força dentro de mim tão 

grande, sinto vibrações de ancestralidade, fé, e resistência.  

A segunda imagem, de um congadeiro cumprindo sua promessa, caminhando descalço no 

calçamento quente, me trouxe vibrações muito similares com as que descrevi acima, posso até 

sentir uma lágrima a escorrer nos meus olhos e um aperto no peito. Uma vibração de corpo, 

mente e espírito ao cósmico, ao universo, um sentimento de pertencimento. E traçando uma 

relação com os teóricos da Dança, trago nesse momento um estudo de Klauss Vianna sobre 

Isadora Duncan: 

 

 

Isadora Duncan(...), descobriu pela sensibilidade, a relação da musculatura humana com 

os elementos da natureza. Se tenho consciência de que as folhas, quando se movem com 

o vento, têm uma relação com minha musculatura e minha respiração, conduzo cada 

movimento para minha memória muscular mais profunda, que, por sua vez, vai me 

ajudar a gerar gestos mais puros, nascidos da sua ligação com a minha emoção. Isadora 

ouvia os elementos, sentia-os e conseguia codificá-los e mantê-los presentes em seu 

gestual e em seu corpo (VIANNA, 2005, p.103 - 104). 

  

E nesse contexto, foi possível experienciar em meu corpo os festejos de Congado, Folia 

de Reis e Divino de uma outra maneira que não daquela menina de Juatuba, no início dos anos 

90, ou como a moça do curso de Dança vivenciava as aulas de Danças Populares Brasileiras. O 

híbrido possibilitado nesse entre-lugar, nessa cultura de encruzilhadas, como propôs Jarbas 
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Ramos transformou-me em uma mulher forte e sábia, que aprendeu muito com cada acolhida, 

com cada música, com cada sorriso e que pode ressoar uma dança que veio de dentro, que tomou 

forma no observar as coisas simples da vida, e que ao mesmo tempo são as coisas mais ricas e 

necessárias a nossa sobrevivência. Assim como Isadora Duncan, eu me propus observar com o 

“corpo aberto”, sentindo a respiração dos congadeiros, o suor que lhes escorria pelo rosto, o 

cheiro de cachaça que ora exalava pelas palavras a mim direcionadas, as crianças que com 

toques, olhares e movimentos me inspiraram a me movimentar de uma outra maneira. Elas me 

inspiraram a sair do meu ponto de conforto, que era atrelada a uma técnica e outra, e assim como 

Klauss me ensinou em suas sábias palavras, a deixar-me ser “parteira” das novas possibilidades 

de dança que surgiam dentro de mim após cada encontro com congadeiros e foliões. 

E assim, várias questões de gênero, raça e sociais me inquietaram e foi possível traçar 

algumas relações muito pertinentes a esse trabalho, que serão apresentadas no próximo capítulo. 
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7 O CORPO EM ECOS DE RESISTÊNCIA: O MOVIMENTO EM DANÇA NA 

ENCRUZILHADA PERFORMATIVA DO CONGADO E DA FOLIA DE REIS 

 

Ao contrário, o contemporâneo é aquele que percebe o escuro do seu tempo como algo 

que lhe concerne e não cessa de interpretá-lo, algo que, mais do que toda a luz, dirige-

se direita e singularmente a ele. Contemporâneo é aquele que recebe em pleno rosto o 

facho de trevas que provém do seu tempo (AGAMBEN, 2009, p. 64) 

 

 

No artigo intitulado “Encruzilhadas de um corpo pós-colonial: f (r) icção arte/vida na 

cena contemporânea, o autor Daniel Santos Costa, e sua orientadora Sayonara Sousa Pereira 

apresentam uma breve reflexão fruto dos processos vivenciados no Programa de Pós-Graduação 

em Artes da Cena na Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, entre 2012 e 2014. 

Desse lugar, onde é possível dimensionar um discurso autoral, visto sob uma perspectiva 

decolonial aliada ao percurso teórico-prático na criação da cena contemporânea: 

 

Então, num entrelugar, vislumbro e localizo-me nesse lugar simbólico do qual se 

processam vias diversas de elaboração discursiva, motivadas pelos próprios discursos 

que o coabitam. Corpo-sujeito-artista-pesquisador, localizo-me à margem de alguns 

imperativos da sociedade capitalista num movimento de pertencimento à cultura 

tradicional e à cultura de massa urbana. Oriundo de um universo típico das Folias de 

Reis no interior de Minas Gerais e Goiás, aliados ao universo mítico e ritualístico 

vivenciados em acampamentos de Sem-Terra, de alguém que reside na periferia do 

espaço urbano contemporâneo, tomo o corpo como um lugar de experiência, em que 

confluem todos esses lugares para amálgama da minha dissertação político -artística. 

Encaro-me, desse modo, como um novo sujeito criado em “entrelugares”, formado 

geralmente, segundo Bhabha (2007), do que sobra daquilo que foi pré-definido (raça, 

gênero, classe) (COSTA et al, 2016, p. 319) 

 

 Nesse momento, apresento aqui este relato do aluno Daniel Santos Costa, pois me 

representa muito esse lugar de fala do mestrando, uma vez que, se aproxima tanto prático quanto 

teoricamente desse atual estudo. Estar à margem, e ao mesmo tempo resistir dentro e fora dela, 

transitar por espaços nunca antes nos permitido como a universidade, a pesquisa e muitos outros 

espaços da cidade. Nos laboratórios performativos o objetivo foi apropriar desses entre-lugares, 

jogar com eles, sentir eles, ressignificá-los, reinventá-los e extrapolá-los.  

 Outra autora que muito contribuiu para esse estudo foi a atriz e bailarina Graziela 

Rodrigues, ela propôs o método BPI (Bailarino-Pesquisador-Intérprete). E esse método busca 

referências corporais e somáticas nos terreiros de umbanda e nos festejos de danças populares, 

trazendo para a cena a ressignificação desse encontro com a ancestralidade e com as referências 

afro-brasileiras: 
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O método Bailarino-Pesquisador-Intérprete foi criado pela bailarina e atriz, Graziela 

Rodrigues, na busca por ferramentas próprias para seus processos de criação cênica. 

Não houve, por parte dela, a pretensão de elaborar uma metodologia que fosse 

inovadora e questionadora dos modelos e padrões vigentes nas artes cênicas, mas sim, 

elaborar caminhos, meios e fases que viabilizassem ao corpo dela fruir e dançar com 

plenitude. Aos poucos essas características foram se firmando e auxiliando na 

sistematização do que hoje se reconhece como método BPI (CAMPO et al, 2012, p. 3). 

 

Esse método nos apontou questões pertinentes quanto a escolha do termo “entre-lugares”, 

utilizado no decorrer de toda essa dissertação. Esse termo orienta e representa o caráter 

multidisciplinar de nossas experiências artísticas. Eu me sinto nesse entre-lugar o tempo todo, 

pois, o artista é pesquisador e ao mesmo tempo, professor, bailarino, músico, intérprete, dentre 

outros. 

A presente pesquisa se ampara nestes autores que desenvolveram métodos e caminhos 

semelhantes aos que escolhi trilhar nesse processo. É importante relembrar outros referenciais 

que também foram mencionados no início dessa pesquisa, como Jarbas Siqueira Ramos, Leda 

Maria Martins e Maurício Tizumba. O que esses autores apresentam em congruência e que, 

nesse momento coloco em discussão é reconhecer essas manifestações populares enquanto arte. 

Esse é um assunto muito polêmico e delicado, mas nessa pesquisa eu faço essa escolha de não 

julgar o que é e o que não é arte. Mas, de reconhecer como uma potência artística a cultura da 

rua, a cultura dos pobres, negros e das mulheres, que lutam para manter essas culturas. Para eles, 

talvez seja somente um ritual, o que já é muito, com todas as dinâmicas apresentadas nos 

capítulos anteriores. Para esse diálogo que nos exige cuidado e cautela trago para nos auxiliar o 

autor Jorge Coli: 

 

É importante ter em mente que a ideia de arte não é própria a todas as culturas e que a 

nossa possui uma maneira muito específica de concebê-la. Quando nos referimos à arte 

africana, quando dizemos arte Ekoi, Batshioko ou Wobé, remetemos a esculturas, 

máscaras realizadas por tribos africanas da Nigéria, Angola ou da Costa do Marfim: isto 

é, selecionamos algumas manifestações materiais dessas tribos e damos a elas uma 

denominação desconhecida dos homens que as produziram. Esses objetos, culturais não 

são para os Ekoi, Batshioko, Wobé, objetos de arte. Para eles, não teria sentido 

conservá-los em museu, rastrear constantes estilísticas ou compor análises formais, 

como nós fazemos, porque são instrumentos de culto, de rituais, de magia, de 

encantação. Para elas não são arte. Para nós, sim (COLI, 1991, p. 64). 

 

 

Outra questão que correlaciona com esse contexto, é pensar que os espaços escolhidos 

para as Labor(D)anças: laboratórios performativos em dança popular brasileira, são espaços de 

resistência nas cidades de Diamantina e São João Del Rei. Em “Vozes da favela: representação, 

identidade e disputas discursivas no ciberespaço, Márcia Maria da Cruz, aponta que:  
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Quando o morador da favela declara ser membro de uma comunidade, pressupõem-se 

um pano de fundo. É a partir desse pano de fundo, e de outros aspectos simbólicos, que 

o morador de favela se coloca no mundo. O pertencer a uma determinada comunidade 

constitui-se numa estratégia política de afirmação. É uma forma de se valorizar como 

parte de uma coletividade. Ao pontuar a necessidade de a comunidade se ver, o morador 

reclama o direito de ser visto e ao mesmo tempo enfatiza aspectos positivos que 

deveriam ser mostrados sobre a comunidade. [...] Os moradores procuram romper com 

os discursos estigmatizantes. (CRUZ, 2007, p. 87 e 90). 

 

 

Figura 38: Festa Grande, Belo Horizonte/MG 

 

Fonte: Patrick Arley 

 

A Urbanidade nesse trabalho vem possibilitar diversas experiências artísticas, estéticas, 

sociais, ambientais e sensoriais. O conceito de Urbanidade, nesse contexto, seria o processo entre 

o indivíduo e seu espaço (LEFEBVRE, 2011). Nessa perspectiva, os espaços que transitamos e 

nos relacionamos, como o espaço físico, desde nossa casa, bairro, cidade, sendo ela no espaço 

urbano ou rural e a, relação sensorial para com esses espaços e os outros seres que transitam, 

interagem, transformam, modificam e dialogam com esses diversos espaços.  

Assim, a Urbanidade é diferente do Urbano, vai além de uma rasa nomenclatura a priori, 

se emancipa para a relação que traçamos e criamos com os espaços, os quais nos relacionamos. 

Henri Lefebvre contribui nesse sentido para a compreensão desse processo de Urbanidade, para 

além dos espaços físicos do mundo: 

 

O ser humano tem também a necessidade de acumular energias e a necessidade de 

gastá-las, e mesmo de desperdiçá-las no jogo. Tem necessidade de ver, de ouvir, de 

tocar, de degustar, e a necessidade de reunir essas percepções num “mundo”. A essas 

necessidades antropológicas socialmente elaboradas (isto é, ora separadas, ora reunidas, 

aqui comprimidas e ali hipertrofiadas) acrescentam-se necessidades específicas, que não 

satisfazem os equipamentos comerciais e culturais que são mais ou menos 

parcimoniosamente levados em consideração pelos urbanistas (LEFEBVRE, 2011, 

p.105). 
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E nesse sentido, a relação favela e urbanidades, pode ser também relacionada às questões 

de gênero. Na cartografia feita nas festas, o que mais me chamava atenção, era o fato de ainda, 

em plano século XXI termos tão poucas mulheres em posições de destaque e liderança. No 

Congado, principalmente nas guardas de Moçambique, esse fato está a cada dia sendo debatido e 

a realidade vêm mudando com muita luta e resistência, já existem muitas capitãs. Porém o que 

pude perceber, desde bem pequena nos festejos da Folia de Reis é que não existem mulheres 

sendo palhaças por exemplo. Talvez já exista em algum lugar do Brasil, mas das caminhadas que 

fiz durante o mestrado pelas estradas de Minas Gerais, eu não identifiquei nenhuma mulher 

nesse lugar de destaque. Na Marujada (guarda de Congado), muito presente no Vale do 

Jequitinhonha, esse figura feminina também é inexistente.  

Para trazer a questão de gênero para as Labor(D)anças, apresento a autora Kimberle 

Crenshaw, professora da Universidade da Califórnia e da Universidade de Columbia, nos 

Estados Unidos, e uma importante pesquisadora e ativista norte-americana nas áreas dos direitos 

civis, da teoria legal afro-americana e do feminismo. É também responsável pelo 

desenvolvimento teórico do conceito da interseção das desigualdades de raça e de gênero. O 

trabalho de Kimberle influenciou fortemente a elaboração da cláusula de igualdade da 

Constituição da África do Sul: 

 

Precisamos reconfigurar nossas práticas que contribuem para a invisibilidade 

intersecional. Isso inclui a nomeação de uma mulher para chefiar a seção que cuida da 

discriminação racial e não considerar isso incomum de forma alguma. Essas medidas 

que podem ser tomadas para quebrar a tendência de pensarmos sobre raça e gênero 

como problemas mutuamente exclusivos. Precisamos adotar uma abordagem de baixo 

para cima na nossa coleta de informações. Parar de pensar em termos de gênero e de 

raça, de cima para baixo (CRENSHAW, 2002, p. 15-16). 

 

“A participação das jovens no movimento hip hop apresenta tensões que se referem, 

especialmente, aos princípios hierárquicos dos códigos dominantes que associam 

homens/política/esfera pública, e mulheres/reprodução/espaço privado” (COSTA et al, 2012). 

Assim, como no movimento hip-hop, nas manifestações do Congado e das Folias de Reis e do 

Divino, as mulheres são submetidas a um papel passivo, de suporte aos homens. Nos duelos de 

hip-hop as mulheres iam para a rua acompanhando seus companheiros e sob tutela dos mesmos 

começaram a se interessar e querer batalhar na roda de igual para igual. Isso acontece na mesma 

estrutura e dinâmica nos festejos populares. Ainda, há um agravante nesse sentido ao se pensar 

nas manifestações populares que, em sua maioria necessitam passar de pai para filho aquela 

determinada tradição. Assim, muitas vezes, são indiferentes com suas filhas, pois se esforçam ao 

máximo para encontrarem algum parente homem que possa assumir a contiguidade do grupo. 
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Nunca parei para pensar o porquê meu pai parou de sair na folia, ou porque nós enquanto 

filhas não continuamos com o grupo. Hoje, posso estabelecer vários apontamentos nesse sentido, 

que exprimem a tristeza de ter acompanhado tantos momentos de violência em casa. Somos eu e 

mais uma irmã, e por tantas questões de violência doméstica enfrentadas por nós duas e pela 

minha mãe, eu percebo que algumas dessas questões tidas como “normais” e “naturais” pela 

tradição permeiam toda a minha vida e atravessam meu fazer artístico. 

 

Figuras 39 e 39.1: Laboratórios Performativos em Vila Operária Diamantina 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Trazer essas questões aqui não é fácil para mim, e me deixam um pouco constrangida, 

mas é indispensável trazê-las para que essa nova proposta contemporânea apresentada nos 

laboratórios seja fortificada e possa ser lida como uma possível via de ressignificação da 

tradição. Infelizmente, nem todas as dinâmicas passadas de pais para filhos nas manifestações 

pesquisadas são ações sustentáveis à vida. A Sustentabilidade nesse caso, está atrelada a 

questões inerentes a uma vida saudável e democrática, como gênero, raça e questões sociais, por 

exemplo. 

 

No âmbito da sustentabilidade ambiental, reconhece-se a natureza como potência de uma 

ecopoética, sistêmica e complexa ao conectar as vivências dos congadeiros e dos foliões com 

espaços físicos e os ambientes de seus cotidianos, como por exemplo, o plantio de suas hortas 

orgânicas, os banhos e benzeções com ervas para o preparo do corpo para o dia do festejo, os 

adornos feitos de sementes e plantas, as guias e as gungas. E assim, a ecopoética estaria atrelada 

à esses espaços cósmicos e ambientais dos congadeiros, pois ainda segundo Soares: 

 

O uso desse termo “ecopoética está intrinsecamente vinculada a ideia de processos de 

evolução de ambientes físicos e biológicos enquanto a proposição de uma poética 

artístico/estética que esteja diretamente relacionada com a contribuição das artes, [...] 

para a criação de um mundo sustentável ambiental, ecológica e socialmente. O conceito 

de ecopoética (Siqueira, 2012) neologismo criado pelo mesmo a partir de ecopoiesis 
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(eco = casa, poiesis = produção) proposto pelo geneticista e biofísico canadense Robert 

Haynes (1990) para referir-se à criação de um ecossistema sustentável em planetas sem 

vida (Op. Cit, p. 19). 

 

Figuras 40 e 40.1: Rua do cortejo e gungas das crianças do Retiro, Belo Horizonte/MG 

 

Fonte: Patrick Arley 

 

A imagem abaixo, nos possibilita compreender as imbricações do processo de 

urbanidades decorrentes do encontro entre a tradição e a contemporaneidade. O que podemos 

perceber nesta imagem é que, as adolescentes tiram fotos de seus avós, pais, parentes e amigos 

no festejo e, esse contexto tecnológico, nos estimula a refletir sobre esses processos que são 

também considerados urbanos e que, na contemporaneidade atual, atravessam as fronteiras da 

cidade para o campo, possibilitando novas conexões, acesso às informações e autonomia dos 

sujeitos pesquisados.  

Figura 41: Festejo no Retiro, Belo Horizonte/MG 

 

Fonte: Patrick Arley 

 

Nesse contexto, a postura adotada para o desenvolvimento dos laboratórios performativos 

trouxe propositalmente como recurso metodológico o auxílio de ferramentas tecnológicas, 
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entendendo-se que “o que diferencia o homem do animal é que o primeiro descobriu que não 

tem somente o seu corpo como instrumento, muito pelo contrário, o homem aprende que é capaz 

de criar extensões inéditas para que seus membros possam agir no meio de maneira cada vez 

mais eficiente” (VERASZTO et al, 2008, p. 64). E é nesse sentido, que a vídeo-dança teve um 

papel fundamental no processo de descoberta do meu corpo e das possibilidades que eu tinha de 

experimentar outros movimentos ancestrais, ressoando o que cartografei nos entre-lugares 

(festas) e filmando os laboratórios performativos. Essas filmagens ganharam uma poética 

artística tão forte, que já não são somente registros, mas uma obra inacabada, aberta, rizomática. 

“É deixar-se aprender, aprender a conhecer, conhecer a nós mesmos, o outro e tudo em conexão. 

Aprender a fazer, aprender a conviver e apender a ser” (NICOLESCU, 1999, p. 132).   

“Hoje em dia, a produção tecnológica é inerente e própria do homem. Este converteu-se 

em uma criatura pensante em virtude de sua capacidade de construir e, por sua vez, o produto fez 

do homem um ser pensante” (VERASZTO et al, 2008, p.66). E torna-se indispensável apresentar 

um pouco do contexto teórico da vídeo-dança: 

 

Desde então, a assimilação do vídeo-dança como forma híbrida tem se desenvolvido ao 

longo do tempo, focalizando um novo estado do olhar para essa forma que pensa a 

dança, ao mesmo tempo que influencia e transforma o movimento em imagem-

movimento do movimento. [...] a imagem no vídeo-dança oferece-se ao espectador 

como um texto a ser lido e decodificado e não como um mero pretexto para ações 

dançantes dentro de uma narrativa diegética. A dança mediada torna-se um novo texto, 

um novo discurso (esferas artística e midiática) com código e linguagem específicos - 

uma signagem – decorrente das possibilidades de interação e de diálogo com as 

interfaces das novas tecnologias de comunicação (WOSNIAK, 2006, p.161). 

 

Nesse contexto, o ato de caminhar, percorrer diversas cidades de Minas Gerais, aqui 

proposto, como um percurso metodológico, pensado pelo viés transdisciplinar, propôs uma nova 

maneira de ver o mundo, de se atravessar e, deixar-se atravessar os mais diferentes espaços, pois 

nesse contexto, Artes, Urbanidades e Sustentabilidade são parceiros inseparáveis para se 

experimentar as ruas, os morros, os becos, as trilhas, as estradas de terra e até as longas vias 

concretadas. A poética que se cria a partir desse diálogo, é uma poética transdisciplinar, diversa 

e plural. Ela surge dentro de cada caminhante, na sua mais íntima travessia. 

Com isso, esse estudo foi se fortificando a cada festa vivenciada, a cada leitura realizada, 

a cada conceito incorporado e a cada vivência performática experienciada. O meu 

empoderamento enquanto mulher, pobre, negra e congadeira foi sendo possível a partir da minha 

integração com as comunidades que adentrei e a resistência que eu conheci e vivi no dia-a-dia 

enquanto moradora do Inocoop e da Vila Operária. Enquanto pesquisadora, artista, bailarina e 
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professora, essas descobertas foram muito importantes para chegar até aqui e poder traçar tantas 

relações, talvez, nunca antes traçadas por mim, em outros momentos de minha existência. Sendo 

assim, caminho para o fim da escrita dessa dissertação, e sinto mais que uma realização pessoal e 

profissional, mas uma realização de amadurecimento do meu corpo e de minha arte, de meus 

sentimentos e de minhas escolhas. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS: ALGUNS APONTAMENTOS 

 

Um dia estávamos ensaiando quando as moças da escola de dança arrombaram a 

porta a pontapés e disseram que não podíamos ficar ali, que a Universidade estava 

fechada, em greve e que a coisa era pra valer. Levei um susto: elas nos proibiram, 

simplesmente. No começo, fiquei chocado, irritado, puto. Eu me dizia: Mas esperem um 

pouco, sou bailarino, um artista, não tenho nada a ver com a política... e só depois fui 

entender, e minha noção de arte e dança mudou a partir daí: não é só dançar, é preciso 

toda uma relação com o mundo à nossa volta (VIANNA, 2005, p. 140). 

 

 A escolha de iniciar as minhas considerações finais com esse relato de Klauss Vianna, na 

Universidade da Bahia foi uma maneira de compartilhar o que eu pude aprender e experienciar 

com essa dissertação. Pois, antes de adentrar ao PIPAUS, eu já era militante das causas raciais e 

sociais, porém eu não conseguia levar para a cena essas questões políticas com tanto 

empoderamento. E atualmente, isso se modificou a cada vivência com as guardas de Congado, 

Folias e também, com as Labor(D)anças. 

 Nesse momento, sinto uma necessidade de compartilhar mais que números, qualidades e 

objetivos conquistados, mas o que mudou em meu fazer artístico e na minha vida cotidiana. Ao 

caminhar para os laboratórios performativos de uma maneira mais autoral, pude observar as 

interferências da comunidade e dos grupos populares. Assim sendo, pude refletir com criticidade 

sobre as festas que participei nos trabalhos de campo, as conversas que tive com meus familiares 

sobre essa pesquisa, e as pessoas que passaram durante minhas performances e de uma maneira 

tímida, pudemos trocar olhares.  

 Quando eu iniciei o curso de mestrado foram tantas informações novas, principalmente 

no que diz respeito aos conceitos de urbanidades e sustentabilidade, que me inquietaram e me 

propuseram a sair do meu ponto de conforto, a experimentar outras possibilidades de trabalho 

artístico e científico com as festas populares brasileiras. Logo, no início dessa trajetória, meu 

orientador, professor e doutor Adilson Siqueira me propôs um desafio de experimentar a linha de 

pesquisa de Processos Criativos, e com isso, meu projeto se modificaria bastante, pois estava 

atrelado até então, à linha de pesquisa 2, de educação e aplicabilidade. 

 Esse desafio, além da troca de linha de pesquisa, me fez adaptar o projeto que antes tinha 

como objetivo aplicar as aulas de danças populares nas escolas de educação básica. E passando 

então, ao principal objetivo de observar, refletir e analisar a performatividade intrínseca nos 

rituais do Congado e da Folia de Reis, a fim de estimular o meu próprio processo criativo. 

 Desde meu trabalho de Iniciação Científica e o Trabalho de Conclusão de Curso, que me 

dispunha acerca de trabalhos diretamente ligados ao Congado e a educação, assim estando em 
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contato com as crianças. Quando o meu orientador me lançou esse desafio, eu senti muita 

insegurança, pois, então, a aplicabilidade do trabalho passava dos sujeitos da pesquisa, sendo os 

estudantes das escolas, para meu próprio corpo, para uma experiência íntima e autoral. E eu 

nunca havia experienciado esse lugar antes, o que me causava um misto de sensações. 

 Com as leituras propostas e as disciplinas cursadas, fui amadurecendo essa ideia e 

comecei a me sentir acolhida por ela. Aos poucos, quando ia nas festas de Nossa Senhora do 

Rosário, nas Folias de Reis e do Divino, ia começando a participar de uma outra maneira, que 

não era apenas o olhar da arte-educadora, mas com uma abertura das vísceras, respeitando as 

vibrações que meu corpo sentia durante os festejos.  

 Assim sendo, a autora Graziela Rodrigues, com o método BPI (Bailarino-Intérprete-

Pesquisador) me ensinou que, eu não precisava decidir entre ser ora professora, ora 

pesquisadora, ora artista, mas que minha trajetória e minhas construções nesse período, poderiam 

me proporcionar uma experiência transdisciplinar de uma maneira biológica, híbrida e visceral 

na qual eu não ficasse dissociando esses papéis o tempo todo em minha vida, mas que ao 

contrário, os potencializassem e construísse o meu entre-lugar, a minha encruzilhada de saberes, 

conforme contribuição feita pela leitura de Jarbas Ramos. 

  Com isso, eu me (re) fiz e me (re) inventei o tempo todo, na tentativa de descolonizar 

minha escrita, a partir do autor, quilombola e militante Antônio Bispo, com toda sua autoralidade 

e verdade na maneira de contar sua experiência de vida, de história e de ciência. A oralidade foi 

uma característica muito presente na obra de Bispo, e que passou a ser tão presente nesse estudo.  

 Essa experiência com as Labor(D)anças proporcionou-me transitar por estímulos 

criativos nunca antes acessados, ou instigados em meus processos criativos. Dançar para mim é 

se comunicar com o outro sem o uso de palavras, sem a necessidade de barulho, de desgaste ou 

calúnia. E nessa comunicação estabeleceu-se uma ponte entre a comunidade e a universidade. 

Essa ponte foi uma potência perspicaz para as relações traçadas durante esse estudo, 

possibilitando uma análise que ao mesmo tempo poética, pôde se materializar com uma natureza 

física e biológica, a partir dos conhecimentos somáticos. 

 Enfim, eu enquanto encruzilhada de saberes, enquanto mulher, pobre e negra, aprendi o 

tempo todo no Congado e nas Folias, nas ruas que dancei, nos becos e morros que subi, nas 

praças que performei, nas varandas das casas simples que fui convidada a almoçar. Aprendi que, 

quando me coloco enquanto parte da comunidade que habito, quando tomo parte dessa 

comunidade, me sinto representada por ela e existo nesse lugar.  
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