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FALANGE 

 
Ela vem lá do congado, 

De Galanga, de Dominga. 

Ela tem no seu bailado 

Congo-Rei, Rainha-Ginga 

Neta de Vovó Cambinda, 

Dançarina e feiticeira 

Sua cabeleira é linda, 

Lembra o vento na palmeira. 

Quando chega ela é bem vinda, 

Balançando a cabeleira, 

Quando samba a gente brinda 

Pela raça brasileira. 

Ela vem lá do congado, 

De Galanga, de Dominga. 

Ela tem no seu bailado 

Congo-Rei, Rainha-Ginga 

Ela canta em língua banto 

Que vovó passou pra ela, 

Quando dança puxa um canto 

Da falange de Benguela. 

Não sei se dança pro santo 

Ou se o santo é que dança nela, 

Sei que a dança é forte, tanto 

Quanto a de Nelson Mandela. 

 

SÉRGIO SANTOS / PAULO CÉZAR PINHEIRO 
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RESUMO

 

OS CONTOS DA MEMÓRIA NAS CONTAS DO ROSÁRIO: A FORMAÇÃO CULTURAL 

MEIO À FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO EM OLIVEIRA/MG 

Este estudo tem por objetivo investigar as possibilidades de formação cultural meio à Festa 

de Nossa Senhora do Rosário do município de Oliveira/MG, focando os rastros de 

memória que aparecem nos relatos orais – nas entrevistas, nos versos e nos cantos entoados 

pelos congadeiros – como vestígios de festejos e de lamentos, como expressões de 

resistência e de conformação. Os métodos de pesquisa adotados foram a História Oral e a 

análise materialista dialética com base em autores da Teoria Crítica da Sociedade, também 

foram estabelecidas quatro categorias de análise: afetividade/solidariedade e frieza; 

liberdade e escravidão; história e natureza; esclarecimento e mito. Assim, a presente 

pesquisa, ao discutir sobre a experiência em um festejo congadeiro, apresenta o contexto 

histórico e social em que este se estabelece, expõe o fracasso da cultura e o papel desta na 

formação do indivíduo, indica as condições e qualidades que a sociedade deve estabelecer 

para a individuação, como ser justa e igualitária, bem como expõe as características da 

cultura popular, da cultura de massa e da indústria cultural. De acordo com os resultados 

encontrados a Festa de Nossa Senhora do Rosário, como movimento cultural e religioso 

com traços artísticos, para contribuir com a formação cultural deve favorecer a 

autorreflexão crítica sobre o que a cultura e a sociedade têm proporcionado, assim como o 

posicionamento contra o que mutila o homem, compromete a formação e impede a 

realização do indivíduo e a emancipação humana. Seguindo os rastros da memória, os 

negros do Rosário indicam a necessidade da transformação social, da resistência, de 

lamentar e de festejar para cultivar a esperança, o encontro com o outro e com a vida. 

Enquanto a história estiver sedimentada, enquanto não houver condições objetivas para a 

realização do indivíduo, talvez o caminho mais apropriado seja resistir ao que pode 

deformar o humano, expressão do sofrimento e da possibilidade de sua superação que 

ressoam nas batidas dos tambores. 

Palavras-chave: Teoria Crítica da Sociedade; Memória; Congado; Cultura Popular, 

Negros do Rosário.  
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ABSTRACT

 

THE TALES OF MEMORY IN ROSARY BEADS: A CULTURAL EDUCATION THROUGH 

THE FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO IN OLIVEIRA/MG 

This study aims to investigate the opportunities of cultural development through the Festa 

de Nossa Senhora do Rosário in the city of Oliveira/MG, focusing on memory traces that 

appear in oral narratives - in interviews, in verses and songs sung by “congadeiros” - as 

vestiges of celebrations and lamentations, as expressions of resistance and conformation. 

The adopted research methods were the Oral History and the method of dialectical 

materialist analysis based on authors of Critical Theory of Society, were also established 

four categories of analysis: affection/solidarity and coldness; freedom and slavery; history 

and nature; enlightenment and myth. Thus, the present study, when discussing the 

experience in a “Congadeiro” celebration, presents the historical and social contexts in 

which it is established, exposes the failure of culture and its role of the individual 

development, indicates the conditions and qualities society shall establish for 

individuation, how to be fair and equitable, as well as exposes the features of popular 

culture, mass culture and the cultural industry. According to the results found, the Festa de 

Nossa Senhora do Rosário, as cultural and religious movement with artistic features, to 

contribute to the cultural education, should foster critical self-reflection on what culture 

and society have provided, as well as the position against what mutilates man, 

compromises and prevents the formation and realization of the individual and human 

emancipation. Following the tracks of memory, os negros do Rosário indicate the need for 

social transformation, for resistance, for mourning and celebrating to cultivate hope, the 

meeting with the other and with life. While the story is settled, while there are no objective 

conditions for the realization of the individual, perhaps the most appropriate path is 

resisting what can deform the humane, suffering expression and possibility of overcoming 

that resonate on the beats of the drums. 

Keywords: Critical Theory of Society; Memory; Congado; Popular Culture, Negros do 

Rosário.  



 

xi | 

 

SUMÁRIO

 

INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 1 ........................................................................................................................... 9 

HISTÓRIA E FESTEJO NAS CONTAS DO ROSÁRIO ................................................................. 9 

1.1. Contexto Histórico e Características da Festa de Nossa Senhora do Rosário ............ 9 

1.2. Resistência e luta dos Negros do Rosário ................................................................ 21 

CAPÍTULO 2 ......................................................................................................................... 33 

FORMAÇÃO CULTURAL E CULTURA POPULAR .................................................................. 33 

2.1. Indivíduo e Formação cultural: possibilidades meio ao movimento cultural ........... 33 

2.2. Festa de Nossa Senhora do Rosário: entre a cultura popular e a indústria cultural .. 38 

CAPÍTULO 3 ......................................................................................................................... 46 

PERCURSOS NOS CONTOS E NAS CONTAS: MÉTODO ......................................................... 46 

3.1. Os dados da pesquisa e os caminhos percorridos ..................................................... 46 

3.2. Sob um novo olhar: a pesquisa atual e os caminhos para a análise .......................... 49 

CAPÍTULO 4 ......................................................................................................................... 58 

NOS CONTOS DA MEMÓRIA: DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS PRODUZIDOS ................. 58 

4.1. Afetividade, solidariedade e emoção: o festejo em oposição à frieza na experiência 

com a vida entre a participação e a convivência humana ................................................ 59 

4.2. A canção da liberdade e os ecos da escravidão: a arte da resistência que caminha 

entre o mito e o esclarecimento ....................................................................................... 67 

CONSIDERAÇÕES, NUNCA FINAIS ..................................................................................... 102 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 107 

ANEXOS  

Anexo A - Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)  

Anexo B - Comprovação da aprovação do Projeto de Pesquisa disponibilizado pelo 

SISNEP em meio eletrônico  

Anexo C - Roteiro de Entrevista Semiestruturada  



 

xii | 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Fotografia da Antiga Igreja do Rosário, em Oliveira/MG ................................... 27 

Figura 2: Guarda de Catupé de Santa Efigênia (termo do capitão “Mazuca”) passando em 

frente à Catedral de Nossa Senhora de Oliveira, local em que havia a Antiga Igreja do 

Rosário................................................................................................................................. 28 

Figura 3: Guarda de Vilão de Nossa Senhora do Rosário realizando apresentação em frente 

ao palco da Festa na Praça XV de Novembro ..................................................................... 29 

Figura 4: Gungas usadas pelos congadeiros da Guarda de Moçambique de Nossa Senhora 

Aparecida ............................................................................................................................. 31 

Figura 5: Congadeiros “Leonídios” da Guarda de Massambique de Nossa Senhora das 

Mercês tocando patangomes ............................................................................................... 31 

Figura 6: Congadeira Vera da Guarda de Catupé de Nossa Senhora Aparecida durante a 

Procissão Conga, na Praça XV de Novembro .................................................................... 66 

Figura 7: Capitão da Guarda de Moçambique de Nossa Senhora Aparecida cantando em 

frente ao palco da Festa do Rosário ..................................................................................... 71 

Figura 8: Boi do Rosário anunciando o início festejo ......................................................... 76 

Figura 9: Mastro de São Benedito sendo colocado na Praça XV de Novembro ................. 77 

Figura 10: Guarda de Moçambique de Santa Efigênia durante a cerimônia de 

“Levantamento dos mastros” ............................................................................................... 81 

Figura 11: Capitã Pedrina e seu irmão capitão Antônio com a Guarda de Massambique de 

Nossa Senhora das Mercês e a Rainha Conga Ana Luzia ................................................... 84 

Figura 12: Princesa Isabel durante o Reinado de Nossa Senhora das Mercês .................... 92 

Figura 13: Princesa Isabel e membros do Estado Maior durante a encenação da libertação 

dos escravos ......................................................................................................................... 92 

Figura 14: Congadeiro da Guarda de Congo de Nossa Senhora do Rosário com a bandeira 

de Nossa Senhora do Rosário e usando o rosário de conta-de-lágrimas ........................... 93 

Figura 15: Chico Rei (Galanga) ........................................................................................... 97 

Figura 16: Guarda de Catupé de Nossa Senhora Aparecida sendo comandada pelo capitão 

Vicente Marcolino ............................................................................................................... 99 

Figura 17: Coroação de reis negros, símbolo de resistência e luta contra o preconceito e a 

escravidão, representando o estabelecimento de um reino de justiça e liberdade ............. 101 

 



Os Contos da Memória nas Contas do Rosário: a formação cultural meio à Festa de Nossa Senhora do Rosário em Oliveira/MG 
Aline Ribeiro da Silva – PPGPSI/UFSJ – 2015 

 

1 | 

 

INTRODUÇÃO 

 

Bate couro de repique, 

Bate conga, bate espada, 

Capitão de moçambique 

Vai abrir essa congada, ioá. 

Festa dos santos benditos, 

Quando o negro sai do gueto 

Com o rosário dos aflitos 

Pendurado de amuletos, oiá 

No bailado, que é bonito, 

Negro mexe com o esqueleto, 

Pra louvar São Benedito 

Junto a Santo Antônio Preto, oiá... 

(SÉRGIO SANTOS / PAULO CÉSAR PINHEIRO) 

 Para refletirmos acerca da formação cultural, um campo interessante para voltarmos 

nossos olhares são para os movimentos de cultura popular, entre eles a Festa de Nossa 

Senhora do Rosário. Também conhecida como Congado e Congada, esta se caracteriza 

como uma manifestação cultural e religiosa tradicional em vários municípios brasileiros 

compondo seu patrimônio cultural imaterial. Todavia, o Congado de cada cidade e região 

possui características próprias, assim como também apresenta pontos em comum com o 

festejo de outras localidades. 

 As atividades decorrentes da Festa de Nossa Senhora do Rosário são realizadas em 

nome dos santos padroeiros – Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia, 

Nossa Senhora das Mercês, Nossa Senhora Aparecida, entre outros. Seus elementos 

tradicionais possuem traços artísticos, assim como a dança, os cantos, cortejos, entre outros 

símbolos.  

 No Congado a fantasia e a realidade, o mito e a verdade, o festejo e o lamento se 

encontram em um mesmo tempo, espaço e momento, passeando e entrelaçando-se em um 

vai e volta pelo passado e pelo presente, nos passos do agora e de outrora, nos acordes da 

memória, na história contada e vivenciada. Muitos dos que se encontram como público, 

enganados por crerem que os movimentos expressivos não passam de um espetáculo, 

acreditam que o Congado em si está em desalinho, um tumulto, um desarranjo entre 

passos, ritmo e canto, mas o que se apresenta diante de nossos olhos é o oposto ao 

aprofundarmos em seus sentidos e significados, no saber e conhecimento que os 
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congadeiros emanam, como tesouro da memória. Sob a aparência de uma alegre desordem 

de dançantes de rua, é possível descobrir a ordem da Festa e da Congada, invisíveis aos 

olhos apressados do turista, essenciais aos cuidados de pesquisa do investigador 

(Brandão, 1985a, p. 10). Em suas expressões, que exprimem traços artísticos na cerimônia 

religiosa, é possível perceber as relações do homem com o próprio homem, com a 

sociedade, com a cultura e com a natureza representadas em vários momentos por seus 

participantes. 

 Para relatarmos seu surgimento, não podemos ignorar que a Festa trata de uma 

expressão popular com raízes africanas e européias que através do sentido que os negros 

atribuíram aos elementos culturais envolvidos neste encontro, resultou o Congado.  Para 

Gomes e Pereira (1988b), seria mais correto afirmarmos que o Congado tem uma origem 

luso-afro-brasileira, pois o catolicismo de Portugal forneceu os elementos europeus da 

devoção à Senhora do Rosário, reforçada pela Igreja no Brasil, enquanto os negros de 

posse desses ingredientes deram forma ao culto e à festa. 

 Não há uma data específica marcando seu início, porém tomamos por base dados 

referentes ao passado, a processos históricos anteriores à sua concretização, entre eles 

como era a cultura de cada região africana e como era vivenciada pelos negros a 

colonização de terras do continente africano por europeus, a imposição cultural e 

desvalorização da cultura africana, a escravização de negros e sua vinda para o Brasil, a 

catequização e a participação em Irmandades, a mescla e reelaboração cultural. Para Lucas 

(2002), a expressão religiosa do Congado, do Reinado de Nossa Senhora do Rosário em 

Minas Gerais, desenvolve-se no interior do sistema escravista brasileiro, resultando do 

violento processo de imposição cultural sofrido pelos negros. Como decorrência dos 

contatos culturais, estes, reelaboraram valores alheios à sua concepção de mundo, 

reinterpretando o catolicismo, através da sua própria cosmovisão. Nos rituais do Congado 

estão presentes valores e saberes africanos, principalmente vinculados à cultura bantu, que 

ao serem trazidos para o Novo Mundo, sobreviveram às imposições da cultura dominante, 

se mesclando com esta e se transformaram continuamente em sua trajetória brasileira. 

 Contudo, a Festa de Nossa Senhora do Rosário surge na vida do negro em um 

contexto de barbárie no qual o sofrimento sempre esteve presente na escravatura, na 

negação de sua cultura e no não reconhecimento de sua humanidade. Embora a Festa de 

Nossa Senhora do Rosário também tenha sido usada como uma forma de dominação e 

imposição cultural e religiosa nos moldes europeus, para os negros o Congado foi um meio 
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que encontraram de manterem contato com sua pátria, para expressarem sua fé, cultuar 

suas divindades, vivenciar sua cultura raiz e transmitir sua crença, conhecimentos e saberes 

tradicionais com base na cultura africana para as próximas gerações através da oralidade.  

Segundo Martins (1997a, p. 34), no passado nos Reinados, os instrumentos de percussão 

tocados pelos congadeiros abriam o cortejo dos reis negros que aglutinando negros 

oriundos de diferentes nações e etnias que em seus cantos, gestos, danças e falares 

inscreviam a África no solo brasileiro. 

O Congado se transformou em um espaço de memória da África e principalmente 

de memória dos negros. Mesmo com o passar dos séculos, a Festa de Nossa Senhora do 

Rosário até hoje é realizada por seus descendentes, que receberam o Congado como 

herança familiar e por outros congadeiros, cujo contexto social em que vivem e sua história 

de vida possuem pontos em comum com o grupo. 

 Há uma forte presença deste movimento cultural na vida dos congadeiros, na sua 

participação. De acordo com Silva (2010), a maioria dos congadeiros participa da Festa de 

Nossa Senhora do Rosário por um longo período de suas vidas, durante várias etapas do 

desenvolvimento humano, ao logo dos anos, alguns dos momentos de participação no 

Congado se tornaram ritos de passagem em suas vidas. Os primeiros contatos que muitos 

congadeiros têm com a Festa de Nossa Senhora do Rosário geralmente ocorrem no âmbito 

familiar, já que Congado é uma tradição de família transmitida através de gerações, além 

de que a participação na Irmandade são elos que unem os familiares. Neste âmbito 

familiar, ocorrem os primeiros movimentos de socialização e as primeiras identificações, é 

onde também acontecem identificações voltadas ao papel exercido na Irmandade. 

 Ao buscar identificar a Festa de Nossa Senhora do Rosário na vida do congadeiro e 

na produção de sua identidade, Silva (2010) afirma que na Festa de Nossa Senhora do 

Rosário há momentos históricos que se tornam marcantes para os congadeiros como os 

momentos em que se tornaram participantes e se fizeram ação e a vivência de fatos 

históricos que tiveram uma repercussão em sua própria vida como momentos de realização 

do seu desejo, momentos em que passaram a exercer funções não antes permitidas, 

momentos de resistência que conseguiram manter viva sua tradição e a realização da Festa, 

momentos que sofreram preconceito, de expressão de sua crença, de reconhecimento de si 

pela sociedade ou por membros da Irmandade e momentos de identificação com o outro 

através das histórias, momentos da Festa que fazem o indivíduo rememorar sua história e 
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seu papel e momentos em que se apresentam elementos tradicionais não mais existentes 

através dos quais os congadeiros rememoram sua história. Silva (2010, p. 78), ressalta que 

o envolvimento e a dedicação dos congadeiros à Festa de Nossa Senhora do Rosário são 

tão intensos que se tornaram uma maneira de ser e de viver. 

 A partir destes dados citados acima, correspondentes à pesquisa denominada O 

papel da Festa de Nossa Senhora do Rosário na construção da identidade dos 

congadeiros, mais detalhada no Capítulo 3, que revelam que o Congado é algo 

significativo na vida de seus participantes, a memória apresenta-se como um elemento que 

se faz presente em momentos que se tornaram marcantes para o congadeiros. Sendo assim, 

podemos dizer que a memória é um espaço significativo na subjetividade e um campo 

interessante para ser objeto de estudo. Os pontos principais que despertaram novos 

questionamentos estão relacionados à memória e à subjetividade. Para Silva (2010, pp. 75-

76), como cultura popular, a Festa de Nossa Senhora do Rosário oferece materiais para 

que os congadeiros criem sua própria visão de mundo, para desenvolverem sua 

subjetividade na construção de sua identidade. 

Podemos observar que além da identidade outros aspectos da subjetividade dos 

congadeiros também são marcados pela Festa de Nossa Senhora do Rosário. Esta 

observação foi o que deu origem a este novo estudo que apresenta reflexões mais 

aprofundadas relacionadas à memória e à subjetividade, mais especificamente à formação 

cultural, o que vem a ser um terreiro rico para compreendermos como ocorre a formação 

do indivíduo mediada pela cultura popular. 

Ao tratarmos do tema formação cultural dos participantes da Festa de Nossa 

Senhora do Rosário em Oliveira/MG, torna-se necessário voltar ao passado, à luta do povo 

negro no Brasil, ao contexto histórico-social em que viveram e vivem os congadeiros, 

reconhecendo participações objetivas e subjetivas na construção da história e de suas vidas. 

Devemos, portanto, buscar refletir sobre como é a experiência dos congadeiros no 

movimento no qual participam, relembrar o processo histórico de seu surgimento, 

considerando as marcas do sofrimento nos séculos passados e a barbárie ainda existente 

nos dias atuais, presentes na memória de seus participantes e da própria Festa. Para isto 

torna-se necessário reconhecer as ideologias existentes em nossa cultura para compreender 

em que pontos a Festa de Nossa Senhora do Rosário se aproxima de características de uma 

cultura popular, ou de uma cultura de massa, ou ainda, da indústria cultural, para assim 
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reconhecer pontos que possam elucidar as condições que propiciam o conhecimento, a 

formação do indivíduo e a emancipação humana. 

 Desse modo, essa dissertação de mestrado busca investigar as possibilidades de 

formação cultural meio à Festa de Nossa Senhora do Rosário do município de 

Oliveira/MG, focando os rastros de memória que aparecem nos relatos orais – nas 

entrevistas, nos versos e nos cantos entoados pelos congadeiros – como vestígios de 

festejos e de lamentos, como expressões de resistência e de conformação. 

 Para compor o arcabouço teórico e metodológico contamos com autores com base 

na Teoria Crítica da Sociedade como Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, bem como 

estudiosos brasileiros que tomam esse marco teórico como referencial em suas pesquisas: 

José Leon Crochík, Kety Valéria Simões Franciscatti, Anita Cristina Azevedo Resende, 

Jaquelina Maria Imbrizi, Mara Salgado, Ana Paula Rocha Guanais, Bader Burihan Sawaia. 

Também recorremos a algumas formulações de Karl Marx e Alexis Leontiev como autores 

representantes do materialismo-dialético, entre outros selecionados, a quem recorreremos 

para o desenvolvimento desta pesquisa. Destes autores selecionados contamos com a 

contribuição de Alfredo Bosi para tratar do tema cultura popular juntamente com Ecléa 

Bosi, que nos oferece um suporte teórico-metodológico para tratarmos também dos temas 

cultura de massa, memória e do trabalho com relatos orais. Para dissertarmos sobre o 

negro, o Congado e a Festa de Nossa Senhora do Rosário, seu histórico, origem, definições 

e características, tradição oral, contamos com a contribuição dos autores, Brandão, C. R.; 

Cascudo, L. C.; Gomes, N. P. M. e Pereira, E. A.; Lucas, G.; Martins, L. M.; Souza, M. 

M.; Pasta Jr., J. A.; Miranda, S. F.; e sobre a Festa em Oliveira/MG Rubião, F. P.; 

Maurício, H. H. e Santos, P. L.; Silva, A. R.. Buscando outras informações relevantes a 

respeito do negro e do Congado na cidade contamos com Fernal, A.; Fonseca, L. G.; 

Almeida, M.. Para descrevermos o método desta pesquisa tomamos como base os autores 

Portelli, A.; Ferraz, F. C.; Ferreira, M. M.; Cruikshank, J.; Montenegro, A. T.; Queiroz, M. 

I. P. para discutimos sobre História Oral e para dialogarmos sobre o paradigma da Teoria 

Crítica e o objetivo do pesquisador desta linha ao realizar trabalhos científicos Alves-

Mazotti, A. J, além de Lane, S. T. M., importante representante brasileira da Psicologia 

Social Crítica e de Adorno, T. W. para enriquecer uma postura mais crítica no 

estabelecimento do método da análise materialista dialética que se faz presente não apenas 

no terceiro e quarto capítulo, mas no decorrer de todo o texto dissertativo. Estamos, então, 

desfrutando das palavras de alguns destes autores aqui citados e dos compositores e 
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intérpretes de cantos congadeiros componentes do CD “Os Negros do Rosário” na análise 

de dados. Ao conversarmos com estes autores procuramos buscar sempre uma postura 

crítica no fazer científico. Pois, como ressalta Alves-Mazzotti (2004b, p. 145), a crítica 

torna-se um caminho para chegar-se e construir o conhecimento e um caminho para a 

transformação social. 

 O desenvolvimento da pesquisa aqui apresentada justifica-se por buscar reconhecer 

em nossa sociedade, em um movimento cultural especifico como a Festa de Nossa Senhora 

do Rosário em Oliveira/MG, pontos que possam propiciar aos seus participantes elementos 

para sua formação cultural, posto que, como indicado pelos autores da Teoria Crítica da 

Sociedade, nossa cultura vem caminhando cada vez mais para uma formação danificada. 

Sendo assim, reconhecer no movimento cultural qualidades que possam auxiliar na 

compreensão de tal formação poderá ser um passo para criarmos entendimentos, meios e 

práticas que busquem preservar, incentivar e valorizar atividades que coloquem como 

objetivo e finalidade realizar as verdadeiras necessidades humanas, que possam promover 

um processo de transformação social e a formação do indivíduo, o que poderá vir a ser 

uma contribuição para o campo da Psicologia como também para outras áreas do 

conhecimento. 

 Neste estudo no Capítulo 1 trata da história da Festa de Nossa Senhora do Rosário. 

Em um primeiro momento descrevem-se suas características, origem e as lendas da 

tradição oral, sobre o festejo e seu surgimento como a de Nossa Senhora do Rosário e de 

Chico Rei, o contexto histórico e social de escravidão e de divergências culturais e 

religiosas em que a mesma se consolidou como uma forma de resistência e dissimulação. 

Destaca-se o acontecimento do movimento cultural em vários estados brasileiros, 

apresentando definições de Festa de Nossa Senhora do Rosário, de guarda de Congado, de 

Reinado e de dissimulação. Discorre-se sobre as raízes culturais, a reelaboração de valores, 

sobre o processo de contiguidade e dissimulação, o ciclo do rosário, as cerimônias de 

coroação e as transformações que aconteceram a partir do Congado como a atitude de 

resistência, o rompimento de uma ordem escravocrata e a mudança na maneira do negro 

vivenciar a religiosidade. Já no segundo momento apresenta-se a Festa de Nossa Senhora 

do Rosário em Oliveira/MG, seu histórico, suas peculiaridades, estrutura, organização e 

alguns papéis exercidos no grupo congadeiro, época do festejo e eventos realizados durante 

o ano, características das guardas, os santos homenageados pelos participantes. Ressalta-se 

que a existência de uma Irmandade e a construção da cidade são devidas aos negros e à 
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quantidade dos mesmos no município. Descreve-se o acontecimento do Congado no 

passado e ressalta-se o racismo da população, a derrubada da igreja onde as cerimônias 

eram realizadas, a proibição da Festa e seu retorno, a resistência do negro observada nos 

objetos culturais e na luta dos congadeiros para manter viva sua tradição e realizar todos os 

anos o festejo. 

 No Capítulo 2, busca-se fazer uma revisão teórica sobre a formação cultural 

mediada por um movimento cultural e religioso, trazendo conceitos chave para refletir 

sobre a questão que envolve nossa pesquisa. Na primeira parte busca-se aqui identificar os 

meios que o movimento cultural e religioso pode oferecer para a formação do indivíduo. 

Apresentam-se os conceitos de formação cultural e indivíduo e ressalta-se o papel da 

cultura no processo de hominização, apresentando as funções da mesma definindo-a no 

plano da realização da natureza humana com a finalidade de promover a emancipação do 

humano. As decorrências do fracasso da cultura como um projeto de humanidade são 

apontadas como um fator causador de danos à formação por não possibilitar condições 

ideais para a realização e o surgimento do indivíduo. Ressalta-se ainda que para haver 

formação cultural se faz necessária a apropriação da cultura, contando com a participação 

de outros homens e reconhece-se a importância dos microgrupos neste processo. 

Posteriormente, na segunda parte, busca-se identificar os meios que o movimento cultural e 

religioso pode oferecer para a formação dos congadeiros. Busca-se explicar o conceito de 

indústria cultural, cultura de massa e cultura popular, apresentando as características de tais 

sistemas e realidades culturais para que se possa reconhecer em que pontos a Festa de 

Nossa Senhora do Rosário apresenta traços destas e em que pontos pode vir a se distanciar 

de cada estrutura para identificar elementos que podem contribuir ou provocar danos à 

formação do indivíduo, chamando a atenção para os perigos que o fracasso da cultura pode 

oferecer para o movimento congadeiro e para a subjetividade de seus participantes. 

 Já no Capítulo 3, procura-se descrever o método escolhido – História Oral – e as 

duas etapas do desenvolvimento da pesquisa. Primeiramente relata-se a origem do estudo, 

a coleta e os dados os quais se escolheu trabalhar, bem como os caminhos percorridos. 

Após este movimento, apresenta-se os procedimentos e trajetos para a realização da análise 

de dados sob um nova ótica voltada à metodologia da Teoria Crítica da Sociedade.  

 O Capítulo 4 apresenta a análise dos dados. Foram selecionados para tanto alguns 

cantos do Congado e alguns trechos das entrevistas. Finalizando o texto, as Considerações, 
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‘nunca’ finais, trazem reflexões mais concisas acerca do que foi desenvolvido sobre o 

objeto de estudo dessa dissertação. 
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CAPÍTULO 1 

HISTÓRIA E FESTEJO NAS CONTAS DO ROSÁRIO 

 

Nós não somos daqui 

Nêgo veio foi do lado de lá 

Nêgo amava Nzambi 

E era Rei n’outra ponta do mar 

 (...) No bater do tambu 

Nêgo fez tudo, até seu andor 

 (...) Quando o corpo do nêgo 

O primeiro batuque incendiou 

Foi que viu que era fala 

A palavra do corpo com o tambor 

Ê dançar, ê dançar! 

Pra dizer o que for 

(...) Seja em gesto de ternura ou de dor 

Ou na ginga que derruba o feitor 

Corpo fez a sua língua em quem se move sem 

pudor... 

(SÉRGIO SANTOS / PAULO CÉSAR PINHEIRO) 

 Nesse primeiro capítulo, procuramos discorrer sobre a temática Festa de Nossa 

Senhora do Rosário a partir de um referencial teórico composto por autores que tratam do 

assunto no cenário brasileiro, mineiro e oliveirense. Na primeira parte apresentamos a 

definição do movimento congadeiro, sua origem e mitos, características, as raízes culturais, 

o contexto sócio-histórico em que se desenvolveu e a atitude dos negros frente à 

dominação e a opressão do sistema escravista.  Já na segunda parte, procuramos descrever 

sobre o Congado em Oliveira/MG, sua história, particularidades do grupo de congadeiros e 

do próprio movimento popular, a resistência e importância do negro na cultura e 

construção do município. 

 

1.1. CONTEXTO HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO 

ROSÁRIO 

 A Festa de Nossa Senhora do Rosário, também denominada Congada ou Congado, 

acontece nas regiões de norte a sul do Brasil o que a torna um patrimônio cultural do país. 

Leda Martins (1997a, p. 35), descreve sua existência em vários estados brasileiros, focando 

especialmente o estado de Minas Gerais: 

No Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Minas, Goiás, a 

gunga canta, a gunga chora, a gunga sarava, celebrando Zâmbi, festejando a 
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Senhora das Águas, os santos dos pretos, o Rosário de ingomá, fabulando, 

texturizando, dançando a história e as estórias dos negros que vieram d’além 

mar. Em Minas, os festejos de Reinado constituem e fundam uma das mais ricas 

e dinâmicas matrizes textuais da memória banto, que se inscreve e se firma pela 

reatualização do rito nos grotões mais interiores, nos sertões mais gerais, assim 

como nas vias urbanas das grandes cidades. 

 O movimento cultural não está presente apenas em regiões mais afastadas, mas 

abrange tanto as vias rurais como as urbanas. O historiador e antropólogo brasileiro Luís 

da Câmara Cascudo (2001, pp. 149-150) define a Festa de Nossa Senhora do Rosário 

como: 

Folguedo de formação afro-brasileira, em que se destacam as tradições 

históricas, os usos e costumes tribais de Angola e do Congo, com influências 

ibéricas no que diz respeito à religiosidade. Lembra a coroação do Rei de Congo 

e da Rainha Ginga de Angola (...). Há congadas no Norte do Brasil, no Centro-

Sul e em diversos estados do Nordeste, com variantes locais. Têm como 

padroeira Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia (...). Em 

Minas Gerais (...) seus participantes vestem-se de branco com saiotes de fitas 

multicoloridas e o rosário de lágrimas a tiracolo, da esquerda para a direita, e 

dançam ao ritmo de caixas e dos chocalhos. 

 Cascudo (2001), também registra a existência da Congada em diversas regiões 

brasileiras, ressalta que possui variações em cada localidade, depois cita as características 

das vestimentas dos congadeiros mineiros. Há uma diferenciação entre as guardas, em sua 

organização, como um ou mais capitães em um mesmo terno, no santo padroeiro, nas cores 

usadas, nos passos e nas maneiras de entoar versos e cantos. Há diferenciação também no 

ritmo, que é relativo à função de cada guarda dentro da Festa. Estas funções estão ligadas a 

cultura oral do movimento popular, ao mito de Nossa Senhora do Rosário representado em 

diversos objetos e expressos. Assim, cada guarda é um grupo de dançantes que 

acompanha as festas de Nossa Senhora do Rosário ou dos Santos pretos, com uma história 

própria, com músicas, vestes e instrumentos particulares (Gomes & Pereira, 1988b, p. 

176).  

 As guardas de Congado formam uma família de sete irmãos. Nossa Senhora do 

Rosário é considerada a mãe, sendo o pai o Candombe, palavra que significa “dança 

sagrada”. Os irmãos são o Congo com função de policiar e oferecer segurança as realezas, 

Moçambique responsável por levar e escoltar as coroas, o Catupé1 cuja missão é alegrar, o 

Marujo para relembrar a viagem nos navios negreiros, o Caboclinho representando a 

entrada do índio brasileiro na Irmandade, o Cavaleiro de São Jorge para decorar e o Vilão 

                                                 

1 A palavra também pode ser escrita e falada trocando a vogal “u” por “o”, Catopé. 
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encarregado de abrir caminho para o cortejo e avisar quando houver algum perigo. Diante 

esta relação, cada indivíduo representa um papel dentro do grupo no qual está inserido. De 

acordo com Lucas (2002, p. 19): 

Ao longo de sua história os rituais do Congado se difundiram amplamente pelo 

país, e os processos de interação e rearticulação de seus componentes formadores 

geraram uma variedade de formas peculiares de manifestação, que foram se 

redefinindo conforme um apoio maior ou menor nesta ou noutra raiz, e de acordo 

com as transformações impostas pelos contextos locais. 

 Mesmo que a Festa de Nossa Senhora do Rosário tenha raízes não só africanas, mas 

também ibéricas e que seja dedicada ao nome de uma santa branca que a devoção é de 

origem européia, seu reconhecimento pela população está mais voltado a um festejo de 

matriz africana. Para Gomes e Pereira (1988b), por a Festa de Nossa Senhora do Rosário 

no Brasil estar ligada a grupos negros que realizam autos populares, o Congado também se 

tornou uma festa de santos de cor, como São Benedito e Santa Efigênia, pela vinculação 

aos negros.  

 Este reconhecimento não é apenas pela maioria dos participantes que realizam o 

auto popular serem negros e que cultuarem santos de cor negra, mas também porque 

alguns elementos religiosos da Igreja católica foram reelaborados pelos negros com 

elementos da cultura africana, ganhando novos sentidos e simbolismos. Dentre estes 

elementos está a própria imagem da santa que dá nome ao festejo, que com a interpretação 

mítica passou a ser considerada a santa protetora dos negros. Esta mescla cultural e 

religiosa pode ser mais bem compreendida ao conhecer a origem da Festa, os 

acontecimentos históricos que marcaram seu surgimento e os mitos e lendas que permeiam 

na história da festa e na memória dos congadeiros.  

 Sua origem encontra-se no período escravocrata. No século XV várias regiões da 

África foram colônias de exploração de países europeus, além do controle dos portos e do 

comércio de escravos que também se encontravam sob domínio destes. Neste período, 

havia atividades de catequese em algumas regiões de solo africano onde eram ensinados 

valores pertencentes à religião católica. Porém, como a doutrinação católica não se 

expandiu para todos os povos africanos e por parte dos negros catequizados muitos 

elementos religiosos da cultura local se mantiveram e algumas crenças não foram 

descartadas, o que resultou foi um catolicismo africano. Lucas (2002), com base em 

Gomes e Pereira, Martins, Tinhorão e Poel, apresenta dados históricos que marcaram a 

origem da Festa de Nossa Senhora do Rosário, ao dizer que no final do século XV, 
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inseridas pelos dominicanos como estratégia catequética, a devoção dos negros à Nossa 

Senhora do Rosário e a reza do rosário tiveram seu início ainda na África. No Brasil esse 

culto foi difundido desde o início da colonização. Em carta datada de 1552, o jesuíta 

Antônio Pires refere-se à participação dos negros em Pernambuco, já organizados em 

Confrarias do Rosário. 

 Já as cerimônias de coroação conhecidas como Reinado são um componente típico 

da cultura africana de acordo com Gomes e Pereira (1988b, pp. 175-176), ao dizer que o 

acréscimo dos elementos de coroação de reis, lutas e bailados guerreiros é a contribuição 

africana, numa rememoração das práticas da Terra Mãe. Outro ponto que temos que 

considerar é como era organizada a sociedade no Brasil nos séculos passados e qual o 

molde de sociedade que a mesma buscava seguir e representar de acordo com o padrão da 

cultura européia na qual a religião católica era o exemplar. Neste sentido, Gomes e Pereira 

(1988b, p. 176), chamam a atenção para o fato que: 

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

européia nesse processo constitutivo do ritual do Congado. Não se pode esquecer 

a influência da Metrópole, numa época em que não se podia falar realmente em 

cultura brasileira, já que o modelo da Colônia era tão somente uma réplica dos 

moldes portugueses. O catolicismo brasileiro ia se constituindo lentamente, pela 

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

 Em meio a uma sociedade de pessoas com formação e bagagem cultural distintas, 

com visão de mundo diferenciada que se defrontaram em solo brasileiro, que o Congado 

foi criado e recriado. Os autores Gomes e Pereira (1988b, p. 176) afirmam que o traço 

decisivo da criação do Congado ocorrerá no Brasil colonial, através do processo 

aculturativo: de um lado, o modelo religioso do branco, de outro, a recriação do negro. 

Os fatos históricos responsáveis pela origem da Festa de Nossa Senhora do Rosário, devem 

ser analisados com um olhar crítico, considerando a condição em que os negros se 

encontravam, marcados pela violência. Neste sentido, Gomes e Pereira (1988a, p. 101) 

ressaltam que: 

Antes de se falar sobre a interação social do negro, justificada por um 

sincretismo religioso, torna-se necessário avaliar a violência responsável pela 

dissolução de grande parte da religiosidade negra em Minas. A violência se 

dividiu em dois pólos: ecologicamente, pelo deslocamento do negro de sua 

região de origem para outras, onde o empregaram à força no serviço da 

mineração e da agricultura; religiosamente, pela imposição de outros valores 

espirituais sobre a mitologia procedente das terras de África. 

A barbárie concretizou-se não apenas na chegada ao Brasil, mas antes, no 

continente africano onde muitos negros já eram cativos e nos navios negreiros, conhecidos 
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também como “navios tumbeiros”, onde além dos maus tratos, má alimentação, entre 

outras condições desumanas, foram jogados no mar – principalmente mulheres e crianças – 

após terem sido separados de seus entes e familiares de forma cruel, sendo distanciados 

não só de seus laços afetivos, mas também de sua cultura e terra natal. Segundo Souza 

(2002, pp. 181-182): 

Com o estilhaçamento das relações familiares provocado pelo tráfico, os 

africanos escravizados buscaram reconstruir em novas bases os laços 

fundamentais que uniam as pessoas, sendo a ligação entre malungos, (...) a 

primeira alternativa encontrada, ainda durante a travessia do Atlântico. A reunião 

em grupos oriundos da mesma etnia ou de regiões próximas, pertencentes a um 

mesmo complexo sociocultural, foi outra forma encontrada para recriar as 

afinidades antes fundadas nas relações de parentesco. 

No Brasil havia também a prática catequética, sendo permitindo como parte destas 

ações a participação em Confrarias. Para tanto, os negros mantiveram ou passaram a ter 

contato com costumes religiosos da Igreja Católica como a devoção aos santos e a 

participação em Irmandades. Quando havia a permissão da participação do negro em 

eventos religiosos e a concessão da realização de práticas ligadas aos seus costumes pátrios 

a intenção, por parte dos senhores de escravos e da classe dominante em geral, era manter 

o controle sob os cativos. Neste período, as manifestações religiosas, entre outras 

expressões culturais de origem africanas, sofriam proibições. Sendo assim, a maneira que 

os negros encontraram de realizar rituais e exercer seus costumes e crenças foi através das 

Irmandades, fazendo uma reelaboração de sua cultura raiz.   

Como decorrência dos contatos culturais, os negros 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 

saberes africanos, principalmente vinculados a cultura bantu, os quais, trazidos 

para o Novo Mundo, sobreviveram às imposições da cultura dominante, com ela 

se mesclaram, e se transformaram continuamente em sua trajetória brasileira. 

(Lucas, 2002, pp. 17-18) 

 Este processo cultural que ocorreu no Brasil, onde estão presentes tanto elementos 

culturais e religiosos da cultura africana como da lusitana, recebe a denominação de 

sincretismo. Segundo Gomes e Pereira (1988a, p. 100), a tessitura democrática do 

discurso sobre o sincretismo religioso brasileiro deve ser rasgada, para se levar em conta 

as condições histórico-sociais que envolveram essa relação simbiótica. Ao considerarmos 

as condições histórico-sociais em que o negro e congadeiro se encontram nos dias atuais é 

possível constatar que ainda há lugares onde não são aceitos, são encontradas barreiras 

quanto à expressão religiosa e cultural de raízes africanas, ainda são alvo de desrespeito, 

sendo necessária a luta por seus direitos e espaços na sociedade. Esta é uma realidade que 
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se estende aos eventos congadeiros, revelando que não há uma real inter-relação, uma 

simbiose, ou seja, nem sempre há uma associação e uma convivência pacífica quando os 

diferentes elementos culturais estão em contato direto.  

No caso específico do negro em Minas, essa noção de sincretismo não 

correspondeu e ainda não corresponde a uma simbiose ontologicamente 

completada.  No passado os tambores dos negros estavam proibidos de participar 

das celebrações no interior das igrejas. No presente o negro canta o lamento 

africano à porta da igreja, convencendo-a a recebê-lo em nome do Pai Maior. Os 

conflitos não se resolvem com a realização da Missa Conga, onde os negros 

deixam de entoar diversos cantos por serem incompatíveis com a liturgia 

católica. O processo do sincretismo religioso, portanto, deve mergulhar na 

experiência das partes em contato, considerando os fatores históricos e sociais 

que podem influenciar os rumos desse encontro. (Gomes & Pereira, 1988a, p. 

101) 

 Para Leda Martins (1997a, p. 29), a palavra “sincretismo” não é a mais apropriada 

para definir este processo cultural ao dizer que esse dialogismo tem sido designado, 

geralmente, por sincretismo, termo que traduz com freqüência certa fusão de códigos 

distintos, em manifestações religiosas e/ou seculares, reduzindo, a meu ver as 

possibilidades de apreensão de outros processos constitutivos derivados dos cruzamentos 

simbólicos. Com base em Sérgio Ferreti, Martins (1997a, p. 29), chama atenção sobre a 

utilização e sentidos em que o termo sincretismo é usado, que acaba por se referir a outros 

processos tais como junção, fusão, mistura, paralelismo, justaposição, convergência e 

adaptação. Sendo assim, o termo que melhor representa tal acontecimento, e entre eles o 

Reinado de Nossa Senhora do Rosário, de acordo com a autora, vem a ser “processo de 

contigüidade”, que tem como elemento predominante: 

(...) um deslocamento sígnico que possibilitaria traduzir, no caso religioso, a 

devoção de determinados santos católicos por meio de uma gnosis ritual 

acentuadamente africana em sua concepção, estruturação simbólicas e na própria 

visão de mundo que nos apresenta. Nesse processo incluir-se-iam as cerimônias 

do Reinado de Nossa Senhora do Rosário, popularmente conhecidas como 

Congados, nos quais santos católicos são festejados africanamente. (Martins 

1997a, p. 31) 

 No entanto, mesmo antes de Leda Martins reconhecer a ocorrência de um processo 

de contiguidade no Reinado de Nossa Senhora do Rosário na obra Afrografias da 

memória: O Reinado do Rosário no Jatobá, os autores Gomes e Pereira no livro Negras 

raízes mineiras: Os Arturos, já chamavam a atenção para as considerações que devem ser 

levadas em conta com relação ao sincretismo religioso no Estado mineiro, considerando 

que o negro foi coagido a seguir um modelo religioso, mas que houve a rejeição de muitos 

conteúdos desse modelo.  
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Ao se falar do sincretismo religioso em Minas Gerais, devem ser destacadas pelo 

menos duas proposições: a primeira é que a religiosidade do negro em Minas – 

identificada através do louvor aos santos pretos - forjou-se sob a pressão de um 

modelo mítico externo aquecido pela vigilância dos feitores, da Igreja e do 

Estado centralizador; a segunda é que a aceitação desse modelo mítico externo 

não ocorreu passivamente. O negro elaborou um mecanismo próprio de 

resistência que tinha na dissimulação o seu ponto de maior fecundidade. (Gomes 

& Pereira, 1988a, p. 101) 

 Entre a imposição e a recusa surge a resistência dos negros, um comportamento 

dissimulador para praticar a religiosidade. Este comportamento de dissimulação do negro 

que é uma estratégia de resistência em terras brasileiras pode ser mais bem explicado por 

Gomes e Pereira (1988a, p. 101) que dizem:  

Entende-se por dissimulação uma certa atitude do negro em Minas com relação à 

aceitação do modelo mítico que lhe era imposto. Dissimular significa manter 

contato com o elemento estranho sem se deixar envolver totalmente por ele. A 

dissimulação se fazia no sentido de promover a libertação do negro oprimido, 

tornando-se uma estratégia de resistência adotada em outras áreas do escravismo 

brasileiro. 

 Neste sentido a Festa do Rosário acabou se tornando um evento de dissimulação ao 

ser uma tentativa de promover a libertação, por meio da resistência do negro a uma cultura 

de opressão que desvalorizava o povo negro. Esta dissimulação pode ser percebida nos 

mitos presentes no próprio movimento cultural religioso, nos mitos criados através da 

reelaboração do modelo mítico que foram impostos aos negros. Um deles envolve o culto a 

Nossa Senhora do Rosário, presente na tradição oral ao contar o surgimento do festejo 

realizado em nome da santa. De acordo com a tradição oral do Congado e descrita por 

Martins (1997b, p. 45): 

Uma das versões mais recorrentes em Minas nos conta que, no tempo da 

escravidão os negros escravos, viram uma imagem da santa vagando nas águas 

do mar. Os brancos a resgataram e entronizaram numa capela construída pelos 

escravos, mas na qual os negros não podiam entrar. Apesar dos hinos, preces e 

oferendas, no dia seguinte a imagem desaparecia do altar e voltava ao mar. Após 

várias tentativas frustradas de manter a santa na capela, os brancos rendem-se à 

insistência dos escravos e permitem que eles rezem para a imagem, à beira mar. 

Uma guarda de Congo dirige-se, então, para a praia e com seu ritmo saltitante, 

sua coreografia ligeira, suas cores vistosas, paramentos brilhantes e fitas 

coloridas canta e dança para a divindade. A imagem movimenta-se nas águas, 

alcança-se sobre o mar, mas não os acompanha. Vêm, então, os moçambiqueiros, 

pretos velhos, pobres com vestes simples, pés descalços, que trazem seus três 

tambores sagrados, os candombes, feitos de madeira oca e revestidos por folhas 

de inhame e bananeira. Com seu canto grave e glutal, seu ritmo pausado e denso, 

as gungas, seus patangomes e sua fé telúria, cativam a santa que, sentada no 

tambor maior, o Santana ou Chama, acompanha-os, devagar, sempre devagar. 

 De acordo com a região e com o contexto em que os congadeiros vivem, podemos 

encontrar variações desta história. Segundo Martins (1997b, p. 45): 
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Transmitidas oralmente, essas narrativas revelam modalidades de recriação do 

tema, com recorrências, supressões e acréscimos próprios dos processos de 

transmissão oral, vestindo-se sempre de estórias, cores, matizes e timbres dos 

lugares e do contexto que as assimilam, recriam e reproduzem. 

 Algumas versões foram registradas por Carlos Rodrigues Brandão (1985b), através 

das narrativas de congadeiros e estão presentes na obra A festa do santo de preto. Nestes 

relatos Nossa Senhora apareceu no deserto ou em um rochedo de pedra. Há também 

versões que dizem que a santa apareceu no rio, embaixo de uma árvore ou em cima de um 

cupim, gruta, rio, como serão apontadas na versão apresentada a seguir. A versão da lenda 

de Nossa Senhora do Rosário contada no Congado de Oliveira – que vem a ser a narrativa 

que a capitã Pedrina ouviu de seu pai, o capitão Leonídio –, foi registrada por Maurício e 

Santos (1997, pp. 8-9):  

À época da escravidão, Nossa Senhora apareceu em uma árvore (existe versões 

que falam da aparição numa gruta, num mar, ou num toco), a um negro que foi 

buscar madeira para fazer carro-de-boi. Os brancos por várias vezes tentaram 

levar a imagem até a sua Igreja, com procissão e banda de música. Iam, mas no 

outro dia a imagem estava lá no mesmo lugar da aparição. Até que um terno de 

negros (o terno é da época da escravidão, em que se vendiam os negros em leilão 

público e anunciavam, “aqui tem um terno de negros vindos de tal região 

africana...”) se ofereceram para buscar a imagem, com seus tambores, cantos e 

danças. Foram ameaçados por seu senhor que achava que queriam mesmo era se 

livrarem da labuta. Os negros disseram que caso não obtivessem sucesso, não 

temeriam o chicote no lombo. E lá foram os negros, dançando o moçambique, 

com suas roupas simples, pés no chão, seus tambores, seus cantos, sua dança. 

Nossa Senhora gostou e os acompanhou e ficou na Igreja e é por isso que o 

moçambique escolta as coroas.  

 As autoras Maurício e Santos (1997, p. 9), após apresentarem a narrativa, 

apresentam uma reflexão sobre a história de Nossa Senhora do Rosário contada no 

Congado ao dizerem que a grande mensagem dessa é evidenciar que a Virgem Maria 

aceitou os negros como eles são, com sua maneira de orar, dançando e cantando, tocando 

tambor. Ela não exigiu mudanças na sua manifestação de fé. Embora estas versões 

contenham alguns elementos diferentes, elas preservam o contexto principal: a santa 

branca e dos brancos aceita o povo negro e a eles oferece sua proteção. Por esta razão que 

Brandão (1985b, p. 83) afirma que dificilmente uma dança ou um outro folguedo do 

folclore brasileiro possuirá um mito, que lhe procure justificar uma origem, tão 

consistentemente difundido como o da Congada. Esta história é relembrada todos os anos 

no festejo dedicado à Nossa Senhora do Rosário e representada no cortejo das guarda de 

Congado pela cidade, comunidades e em localidades rurais, ocupando a memória da Festa 

e dos seus participantes. 
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 Segundo Gomes e Pereira (1988a), com a aceitação parcial do modelo mítico 

católico de Nossa Senhora do Rosário, o negro negava parte dos rituais trazidos pelo 

europeu colonizador. Ao cumprir os estatutos da Igreja com o culto a Santa na festa e nos 

cortejos religiosos o mito era anulado.  Em seguida os autores retratam a anulação do mito 

no formato católico na ação do negro de recriarem o mito e ao fazerem a identificação da 

Santa com a tradição religiosa africana.  

Os negros, através dos cantos do Candombe, do Moçambique e do Congo 

retiraram a santa do mar e a fixaram numa gruta ou capela. Ao trazer a divindade 

para perto do homem, cumpriram o estatuto do mito católico, esvaziando-o em 

sua tensão primordial. Isso permitiu que sobre os vestígios do culto católico se 

reinaugurasse o mundo das Grandes-Mães ctônicas, a Mãe Terra vinda de uma 

África violada. (Gomes e Pereira, 1988a, p. 102) 

 Podemos dizer que o culto a Nossa Senhora do Rosário presente no Congado é uma 

dissimulação, pois é a recriação do mito de uma santa dos brancos, com elementos típicos 

da cultura africana. Por meio desta recriação é que os negros estabeleceram comunicação 

com a divindade. 

 Outro mito presente no Congado em Minas Gerais é sobre o próprio surgimento das 

cerimônias do Reinado, através de Chico Rei. 

Diz a lenda que, rei de uma nação africana, o herói foi escravizado junto com sua 

família, que pereceu na travessia do Atlântico, à qual sobreviveram apenas ele e 

um filho. Trazido para trabalhar nas minas, conseguiu comprar sua liberdade, a 

de seu filho e de muitos outros escravos, às vezes identificados como pessoas de 

seu povo, outras vezes não, mas que, de qualquer forma, uma vez reconhecida a 

liberdade com Chico formaram uma nova comunidade, da qual ele era o rei. 

Vindo da África Centro-Ocidental, tornou-se cristão na colônia portuguesa, e 

uma vez livre e dono de uma mina que explorava com seu povo, empreendeu 

com ele a construção da igreja do Rosário e Santa Ifigênia (...). (Souza, 2002, p. 

312 – 313) 

 Segundo a tradição oral do Congado o primeiro Reinado de Nossa Senhora do 

Rosário que ocorreu no Estado mineiro foi em Vila Rica, atual Ouro Preto com Chico Rei 

– o rei Galanga do Reino de Congo – que se tornou escravo no Brasil e reconhecido como 

Rei pelo povo negro em Minas Gerais. Maurício e Santos (1998), apontam que sua fama 

de Rei Congo logo correu e passou a ser chamado de Chico Rei (p. 12). Segundo as 

autoras Galanga agora Francisco: 

Inscreveu-se com seu filho na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos 

Pretos de Antônio Dias. (...) No dia 6 de janeiro de 1747, fez uma festa com seus 

patrícios que ainda se encontravam vivos, alforriados por ele, na Capela do 

Rosário. Apareceram fardados como que no Congo. A nobreza de Congo 

dançando, ficou conhecida como Congado do Rosário, sem oposição da Igreja. 

Elegiam Reis e Rainhas do Rosário, o que constituía em honra para os eleitos. 

(Maurício e Santos, 1998, p. 13) 
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 As autoras Maurício e Santos (1998, p. 15), refletem que Chico Rei deixou o 

exemplo de um Rei que foi feito escravo sem nunca ter perdido a realeza. Na obra Reis 

negros no Brasil escravista: história da festa de coroação de Rei Congo, Marina de Melo e 

Souza (2002, p. 314), reflete que a lenda de Chico Rei pode ter sido inspirada em um 

episódio verdadeiro, no qual um líder africano libertou sua comunidade da escravidão e 

instaurou um reinado, cujo momento ritual maior ocorria nas festas em homenagem à 

santa padroeira. A respeito da veracidade da existência de Chico Rei, com base em 

Waldemar Barbosa, Souza (2002, p. 314), ressalta que: 

Aceitando a presença de lideranças entre os negros e admitindo que esses líderes 

eram escolhidos em função de tradições africanas, atribui veracidade à história 

de Chico Rei, com o que concordamos, pois se este não existiu tal como conta a 

lenda, pode ter  existido personagem semelhante, que deu origem a ela, que em 

tudo se adequa às informações históricas acerca de lideranças negras às quais era 

atribuído o cargo de rei. 

 Cabe ressaltar que não é em todas as cidades que existe o Congado que acontece o 

Reinado de Nossa Senhora do Rosário. Mesmo contando com a participação de guardas de 

Congado por não haver rituais de coroação e uma estrutura simbólica em suas cerimônias 

voltadas à implantação e representação de um Reino, o evento então é caracterizado como 

Festa de Nossa Senhora do Rosário. No município de Oliveira/MG, o movimento cultural 

se trata de um Reinado de Nossa Senhora do Rosário. A definição de Reinado é 

apresentada por Martins (1997a, pp. 31-32) ao dizer que:  

Os Reinados, entretanto, são definidos por uma estrutura simbólica complexa e 

por ritos que incluem não apenas a presença das guardas, mas a instauração de 

um Império, cuja concepção inclui variados elementos, atos litúrgicos e 

cerimoniais e narrativas que, na performance mitopoética, reinterpretam as 

travessias dos negros da África às Américas. 

 Há, porém um tempo específico do ano para a realização do Reinado. O ciclo do 

rosário – que acontece entre os meses de março a outubro ou novembro – define o 

calendário do festejo e as datas para o cumprimento das atividades do grupo. Conforme 

Lucas (2002), reino é aberto no sábado de aleluia, no domingo de Páscoa ou no domingo 

seguinte. Os reinos se fecham no final do mês de outubro ou em novembro, o que significa 

um período de recolhimento no qual os instrumentos não podem ser tocados. Quando a 

abertura está próxima aumentam as expectativas e as manifestações de saudades das festas 

e dos sons das caixas, na certeza que a experiência será renovada. Na época em que o ciclo 

está aberto os integrantes das Irmandades cumprem vários compromissos, sendo a festa o 

ponto culminante do ciclo do rosário e o momento mais esperado, o tempo sagrado. Sendo 

assim: 
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De março, quando em geral os rosários são abertos, até fins de outubro, quando 

então os Reinos se recolhem e se fecham, os tambores cantam em Minas e guiam 

pelas ruelas e pelos asfaltos, pelas capelas e igrejas do Rosário, pelos quintais, as 

nações do Congo que, com seus reis e rainhas, seus capitães e marinheiros, 

rematizam a África em terras d’Américas. Como estiletes autografando as 

abissais desfronteiras e deslimites simbólicos-geográficos dessas serras gerais, 

Congos Moçambiques, Marujos, Catupés, Candombes, Vilões, Caboclos, na sua 

variedade rítmica, cromática e coreográfica, performam cânticos, gestos, ritmos e 

falas, como aedos e griots que imbricam a história e a memória, posfaciando o 

discurso cultural brasileiro com os prefácios africanos. (Martins, 1997a, p. 35) 

 O Reinado de Nossa Senhora do Rosário, a realização de rituais e cerimônias de 

coroação de reis é outro comportamento de resistência e dissimulação, ao eleger os 

próprios representantes do povo negro. Entre representações do mito, ao posfaciar o que a 

classe letrada considerava como cultura brasileira, os congadeiros como contadores de 

história e artistas musicais, advertem que a “africanidade” é história e memória. Nas suas 

poéticas expressões, narrativas e musicalidades trazem à tona a história do povo oprimido, 

os sofrimentos, conquistas e sua resistência. Mesmo que os integrantes da classe dominante 

consideravam as cerimônias e rituais como um comportamento adaptativo, para os negros 

o ritual de coração eram um ato de resistência. Ao eleger um negro a um cargo de rei em 

uma sociedade de barbárie onde reinavam uma cultura de violência em um sistema 

escravista e opressor, eles faziam dos rituais uma forma de negar o que lhes era imposto, e 

criar coletivamente uma “outra sociedade”. Este fato é confirmado pelas palavras de 

Marina de Mello e Souza que faz uma crítica a visão de Mario de Andrade e ao rótulo que 

estabeleceu para os representantes do Reino de Congo no território brasileiro e que, 

posteriormente, apresenta como o Reinado era compreendido tanto pelos dominadores 

(senhores), quanto pelos dominados (negros e escravos). 

O rei congo eleito na América portuguesa e no império brasileiro, por ocasião 

das festividades em louvor a alguns santos de devoção dos negros, não era 

apenas um “rei de fumaça”, como um dia foi chamado por Mário de Andrade. 

Representando um mito, um herói-fundador, o rei congo atribuía às comunidades 

que o elegiam uma identidade que as ligava à África natal, ao mesmo tempo que 

abria os espaços possíveis no seio da sociedade escravista. Produto do encontro 

de diferentes culturas sob condições do sistema colonial escravista, os reinados 

festivos e as congadas neles realizadas congregavam símbolos diferentemente 

decodificados pelos diversos grupos sociais de alguma forma envolvidos. Para os 

negros eram afirmação de características africanas e também expressão de fé 

religiosa; eram formas de reconhecimento de lugares sociais de destaque e 

expressão de lideranças. Para os senhores e administradores, eram exemplo de 

submissão e adaptação à sociedade escravista; eram formas de reforçar as 

relações patriarcais e serviam de intermediários no trato com a comunidade 

negra. (Souza, 2002, p. 331) 

 Neste sentido, podemos dizer que através das cerimônias do Reinado, os negros 

criaram uma maneira de “africanizar” o meio social, de expressar e manter contato com o 
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que a eles era proibido, mesmo diante de barreiras extremamente opressivas, até mesmo 

quando era demonstrada certa “flexibilidade”, que por sinal era falsa e de fundo dominador 

e manipulador. Segundo Souza (2002, p. 229): 

Em um quadro de ambigüidades e ameaças, medos e negações, as práticas que 

remetiam às origens culturais dos escravos eram muitas vezes vistas pelos 

senhores como benéficas à consolidação do seu domínio, não só por serem fator 

de arrefecimento das tensões cotidianas, como por reforçarem a separação entre 

o mundo dos “brancos” e o dos “negros”. Além disso, as rivalidades entre as 

diferenças etnias eram frequentemente estimuladas, permitindo-se que 

mantivessem tradições características de suas culturas de origem, com o intuito 

de enfraquecer a comunidade negra que se formava no Novo Mundo, unida pela 

situação de exploração e pelo processo de reconstrução de laços sociais. 

 No entanto, tais acontecimentos acabaram gerando transformações na vida dos 

negros e da população. Souza (2002, p. 182) ao dizer da irmandade de homens pretos onde 

aconteciam as eleições de reis negros afirma que essas corporações cumpriram diversas 

funções de ajuda mútua, socialização e diversão. Mesmo existindo notícias de eleição de 

reis por grupos de negros que não estavam organizados em irmandades, foi nesses 

espaços que se desenvolveu a festa de reis negros. Estas transformações acrescentaram à 

cultura brasileira novos elementos para a formação cultural de seu povo.  

A coroação de reis negros, incorporada pelo sistema escravocrata, como modo de 

controle dos africanos e de seus descendentes, é apropriada pelo próprio negro 

que, por meio dela, reterritorializa formas ancestrais de organização social e 

ritual. Os festejos do Rosário, performados sob o estandarte de santos católicos 

da devoção negra, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia, São 

Baltasar, Nossa Senhora das Mercês, alastraram-se pelos territórios brasileiros, já 

imprimidos de conotações e resoluções que rompem a ordem escravocrata e os 

códigos ocidentais, transformando o aparato institucional em um dos modus 

operadores e agenciadores de inscrição de outros processos simbólicos na 

formação da cultura brasileira (...). (Martins, 1997a, pp. 37-38) 

 Neste sentido podemos dizer que os congadeiros, como um grupo de militância 

negra brasileira, demarcam uma ruptura com os padrões culturais hegemônicos, 

oportunizando a valorização dos elementos culturais da diáspora e em decorrência disto, 

a produção de um sentido de pertença em meio a um caldeirão de interseções culturais e 

sociais (Miranda, 2013, p. 183).  

Uma transformação que pode ser considerada como rompimento de uma ordem 

escravocrata foi a mudança na maneira do negro vivenciar a religiosidade por meio da 

Festa do Rosário, mudanças através da resistência na consciência subordinada como é 

chamada Gomes e Pereira (1988a, p. 92), enrijecida pela Igreja católica e validada pelo 

Compromisso.  



Os Contos da Memória nas Contas do Rosário: a formação cultural meio à Festa de Nossa Senhora do Rosário em Oliveira/MG 
Aline Ribeiro da Silva – PPGPSI/UFSJ – 2015 

 

21 | 

A consciência subordinada – ratificada pelos Compromissos – definia também o 

perfil das Irmandades de negros em Minas. Essa consciência enrijecida pela 

normatividade dos Compromissos foi rompida por um processo sutil de 

resistência do negro, a partir do manancial religioso representado pelos 

antepassados. O rompimento, embora não se realizasse em forma ampla, abriu 

frestas na tessitura da religião oficial e, através dela, o negro respirou o ar de 

uma religiosidade não imposta pelos dominadores. A voz dos tambores, proibida 

no interior das igrejas, soava nas ruas, expressando ao seu modo as invocações 

aos santos. Eram os santos da hagiologia católica desdobrados em outras 

significações, revestidas da concepção mítica que remetia para o murmúrio 

íntimo das ancestrais. 

 A dissimulação e a resistência estão presentes nos dias atuais com a continuidade 

da Festa de Nossa Senhora do Rosário e à medida que os congadeiros continuam 

expressando suas crenças, conhecimento e transmitindo seus saberes aos integrantes mais 

novos no grupo. As práticas e conhecimentos referentes à Festa de Nossa Senhora do 

Rosário continuam sendo transmitidos de geração a geração por meio da tradição oral, 

mantendo-se vivos através da memória coletiva e da experiência dos congadeiros com o 

Congado onde são compartilhados crenças e elementos tradicionais. Entre práticas, 

conhecimentos e experiências podem estar presentes a preocupação de repassar a 

importância do resgate identitário, de manter a consciência e a resistência para os 

congadeiros, para a população e para a sobrevivência do movimento cultural. É claro que 

no correr dos anos, as transformações que vão ocorrendo no meio social e no próprio ato 

de repasse da tradição, não deixam o Congado isento de mudanças, pois o movimento 

cultural e religioso vai ganhando novos participantes e seus símbolos vão ganhando novos 

sentidos e significados, bem como outros se perdem. 

 

1.2. RESISTÊNCIA E LUTA DOS NEGROS DO ROSÁRIO
2 

Fruto de Oliveira, 

Olivá 

(...) Olha os negros Leonídios, 

Olha os negros Leonídios, 

Eles batem tambor de alegria, 

Eles batem tambor prá louvar Maria” 

(MAURÍCIO TIZUMBA) 

 Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (n.d.; 2014), Oliveira é 

uma cidade situada na região centro-oeste de Minas Gerais, com área territorial de 897,294 

Km², com estimativa de população no ano de 2014 de 41.375 habitantes. Luiz Gonzaga da 

                                                 

2 Os congadeiros do município de Oliveira/MG se denominam como “Negros do Rosário”. 
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Fonseca, no livro História de Oliveira, ressalta que o Município se estruturou devido à 

presença e trabalho do negro na região ao dizer que: 

Filha da agricultura e da pecuária, a terra oliveirense estava por demais aferrada 

à sua propriedade escrava. Foi com o negro que Oliveira nascera. Foi sobre 

rastros de sangue que se traçaram as primeiras picadas da sua pré-história. E 

tanta foi a influência africana na sua história, que mais de um lugar, na sua área 

territorial, recebeu o nome de “Quilombo”. (Fonseca, 1961b, p. 407) 

 A vinda do negro para a região no passado, e sua presença no presente fez e faz 

com que a cidade seja palco de uma riquíssima manifestação cultural e religiosa do país, o 

Congado. A existência de uma Irmandade do Rosário em Oliveira é decorrência de em 

tempos antigos a cidade ter sido um grande centro escravagista, onde aproximadamente a 

metade da população era composta por negros, de acordo com Fonseca (1961a, p. 319):  

Por ser um dos maiores centros escravagistas do Oeste, Oliveira possuiu uma 

poderosa Irmandade do Rosário. (...) Basta dizer que já em 1826, só dentro do 

arraial, sobre uma população de 2.079 habitantes, 877 eram africanos, isto é, 

quase 50% da mesma população. Assinalavam o domínio absoluto dessa 

corporação de negros os dias trepidantes e festivos do extinto “Reinado”, de que 

há notícia mais adiante. 

 O autor apresenta ainda outros dados do passado que comprovam que a população 

era composta por grande quantidade de negros, apresentando o número de escravos nos 

anos de 1826, 1881, 1887 e na época próxima à promulgação da Lei Área, ao relatar que: 

Já em 1826, dentro do arraial, mourejavam 855 escravos, cifra já considerável 

posta à frente dos 2.079 habitantes de então. Em 1881, sobre um total de 26.213 

habitantes, possuía o município 6.883 escravos. A derradeira matrícula de 

escravos acusava em novembro de 1887 um total de 4.017 cativos, dos quais 

2.231 eram homens e 1.786 eram mulheres. E já nas vésperas da abolição, esse 

número se achava reduzido a 3.811, mercê das alforrias, falecimentos ou 

libertações a título particular. (Fonseca, 1961b, pp. 407-408) 

 A Festa de Nossa Senhora do Rosário é considerada como festa tradicional da 

cidade, oficializada pela prefeitura Municipal, através do então prefeito João Haddad, pelo 

decreto Lei 252, de 13 de julho de 1971. O Congado nesta localidade é um dos mais 

antigos da região, datado com aproximadamente duzentos anos de existência. É possível 

encontrar registro da imprensa local do ano da abolição. O jornal Gazeta de Minas traz no 

ano de 1888 uma reportagem noticiando o acontecimento da Festa nos dias 23, 24 e 25 de 

setembro, ao descrever: 

Como nos anos anteriores aconteceu o Reinado, a procissão de Nossa Senhora do 

Rosário, a descida dos mastros, visitas e agradecimentos a pessoas da sociedade, 

onde a cidade contou com a presença aproximadamente de mil visitantes, sendo 

que grande parte da multidão era composta por escravos recentemente libertos os 

quais denominaram de “novos cidadãos” e seus familiares. (Fernal, 1888) 
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 Segundo Maurício e Santos (1998), não se podem precisar exatamente o início da 

Festa em Oliveira, os registros existentes são uma ata da Irmandade do Rosário do ano 

1813 e o primeiro Estatuto datado em 1860, que contem 14 capítulos constando a 

aprovação eclesiástica da cidade de Mariana e trazem em si a normatização das ações da 

Irmandade, sendo muitas de cunho social como o amparo e proteção aos irmãos 

necessitados.  

 A Festa do Rosário em Oliveira possui dezessete guardas de Congado que junto 

com a equipe organizadora do evento conta com aproximadamente mil integrantes. 

Segundo H. H. Maurício3 (palestra, 9 de novembro, 2013), integrante da Diretoria da Festa 

de Nossa Senhora do Rosário do município e da Associação dos Congadeiros de Oliveira 

(ACOL), destas dezessete guardas uma é de Congo, uma de Vilão, nove são de 

Moçambique e seis de Catupé, contendo quatro dos sete irmãos do Rosário. Os santos 

homenageados no festejo, além de Nossa Senhora do Rosário, estão presentes São 

Benedito, Santa Efigênia, Nossa Senhora das Mercês e Nossa Senhora Aparecida. Além 

dos integrantes das guardas há participação de realezas no festejo, como Reis Congos e 

Rainhas Congas, Rainhas e Reis Perpétuos, Reis e Rainhas de Promessa, Reis Grandes 

chamados também de Reis Festeiros, a Princesa Isabel. Antigamente havia também as 

Juízas, um papel hoje extinto. O Estado Maior é formado por Capitão Mor, Capitão 

Regente e Capitão Fiscal. Já a Diretoria da Festa é constituída por presidente, vice-

presidente, secretária, tesoureiro e relações públicas. Além destes, outras pessoas também 

participam do Congado ajudando em outras atividades como, por exemplo, as cozinheiras. 

O Congado oliveirense possui sede própria, a Casa dos Congadeiros Geraldo e Conceição 

Bispo e conta com a Associação dos Congadeiros de Oliveira (ACOL). O Estado Maior e 

a Diretoria da Festa são compostos por vários integrantes da família Bispo, responsáveis 

por darem continuidade à tradição familiar e à Festa de Nossa Senhora do Rosário na 

cidade. Entre eles citamos Geraldo Bispo dos Santos Neto que é Capitão Mor e Heloísa 

Helena Maurício, secretária da Associação dos Congadeiros de Oliveira (ACOL) e mãe do 

Capitão Mor Mirim Geraldo Bispo Sobrinho dos Santos. Ambos são filhos de Maria da 

                                                 

3 Palestra intitulada: “Organização e função da Associação dos Congadeiros de Oliveira” que contou com a 

participação do Capitão Mor Geraldo Bispo dos Santos Neto e Diretoria da ACOL, representada pelo Capitão 

Mor e por Heloisa Helena Maurício, realizada na Casa de Cultura Carlos Chagas no II Encontro de Cultura 

Afro-brasileira de Oliveira-MG. 
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Conceição Bispo Maurício e netos de Geraldo Bispo dos Santos, congadeiro que assumiu o 

comando da Festa do Rosário após seu retorno na década de 50.  

Em Oliveira/MG a Festa de Nossa Senhora do Rosário acontece anualmente 

durante oito dias no mês de setembro com a saída do Boi do Rosário pelas ruas anunciando 

o início da festividade, Missa Conga em honra aos congadeiros falecidos, Reinados, 

finalizando com a descida dos mastros na Procissão Conga. Estes são erguidos na 

cerimônia de Levantamento dos mastros um mês antes da Festa com o objetivo de 

comunicar que o evento está próximo. Dentre estas atividades, há outras datas 

comemorativas como a Festa da Abolição com o levantamento dos mastros nas sedes das 

guardas e no final de semana próximo do dia 13 de maio com a celebração da Missa 

Conga, com o lamento do negro à porta da igreja e celebrada com a entoação dos cantos 

congadeiros acompanhados dos instrumentos típicos da Congada, entrega e troca das 

coroas e encenação da libertação dos escravos.  

Alguns congadeiros possuem uma maior preocupação em preservar elementos 

tradicionais da Festa de Nossa Senhora do Rosário e cultivar elementos ligados à cultura 

africana. Há guardas no Congado de Oliveira/MG que se destacam neste aspecto como a 

guarda de Massambique de Nossa Senhora das Mercês, da capitã Pedrina e de seu irmão 

capitão Antônio, as guardas de Congo de Nossa Senhora do Rosário, dos capitães Carlos e 

Kátia e a de Massambique de Nossa Senhora do Rosário dos capitães Ester e Washington. 

Os congadeiros destes ternos são conhecidos como “Leonídios”, por causa do Sr. Leonídio 

João dos Santos, patriarca da família de alguns integrantes destes ternos e por ter sido o 

responsável pela guarda de Massambique de Nossa Senhora das Mercês junto com sua 

esposa Ester Rufina Borges que também era rainha conga do Reinado de Santa Efigênia. 

Os “Leonídios” durante ano de 2014 comemoraram o cinquentenário da guarda de 

Massambique de Nossa Senhora das Mercês que teve seu início em 1964. Com o 

falecimento do capitão Leonídio, seus filhos Pedrina de Lourdes dos Santos e Antônio 

Eustáquio dos Santos assumiram a responsabilidade sobre guarda exercendo o papel de 

capitães do terno. A escolha por utilizar a palavra massambique ao invés da palavra 

moçambique para caracterizar a função da guarda na Irmandade é um gesto que demonstra 

a preocupação com a conservação de elementos da cultura da Festa do Rosário, resgatando 

significados e a linguagem que eram usados pelos seus ancestrais, pelos negros e 

congadeiros que participavam no passado do Congado da cidade. De acordo com Ester 

Antonieta (2014), a palavra moçambique se refere ao país localizado no sudeste da África. 
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Massambique é uma palavra kimbundu e pertence ao grupo linguístico bantu. O que se tem 

dentro da Festa do Rosário é o massambique que significa dança sagrada feita pelos negros 

africanos. Esta dança remete ao movimento de socar o pilão, por isso dançada de forma 

encurvada4. O uso do termo massambique pode ser encontrado em registros realizados por 

Gomes e Pereira (1988) no relato oral e em cantos dos congadeiros da comunidade dos 

Arturos5. 

Uma característica marcante na Festa do Rosário em Oliveira é que sua realização é 

feita pelos próprios congadeiros e não por outras entidades como Prefeitura Municipal ou 

pela Igreja Católica, como ocorre em outras cidades. Mesmo que recebam algum apoio 

financeiro da Prefeitura Municipal, a iniciativa em organizar e promover o evento vem de 

seus participantes. O custo da realização de um evento de grande porte como a Festa de 

Nossa Senhora do Rosário é alto, provocando dificuldades para sua concretização. Porém, 

frente às dificuldades os congadeiros criam maneiras de conseguir recursos financeiros 

para auxiliar no pagamento dos gastos referentes à Festa, como a promoção de bingos, 

almoços beneficentes, bazar, rifas. É com tamanho entusiasmo e dedicação que os 

congadeiros realizam e participam da Festa do Rosário. Neste contexto, com o intuito de 

promover a Festa e expressarem sua devoção, os congadeiros ampliam seus laços com a 

comunidade onde vivem e com os demais participantes. A dificuldade em realizar o festejo 

não se restringe apenas aos gastos financeiros. Há também o preconceito, os desrespeitos 

sofridos pelos negros e congadeiros relacionados à origem do movimento cultural, às suas 

raízes africanas, às suas crenças e ao jeito de expressá-las, às características físicas do 

negro e à classe social dos participantes da Festa. De acordo com Marcio Almeida (2011, 

p. 452), no livro História Contemporânea de Oliveira:  

Mesmo sendo o negro um dos reais formadores do povo oliveirense, suporte da 

economia rural no passado e no presente, e culturalmente imprescindível à 

identidade do município, a verdade é que, em nível histórico, Oliveira sempre foi 

uma cidade racista. 

 O autor completa a afirmação usando como base Jussara Lopes e Ângela Brito 

dizendo que a cidade é: no mínimo, praticante do (...) “racismo escamoteado” (Almeida, 

2011, p. 452; grifos no original).  O racismo e a intolerância religiosa convergem em 

                                                 

4 A citação é do texto denominado Moçambique ou Massambique?, publicação da capitã Ester Antonieta em 

18 de janeiro de 2014 na página eletrônica Njó dya Manganá, que apresenta informações sobre os 

“Leonídios” e sobre a comemoração do cinquentenário do Massambique de Nossa Senhora das Mercês. 
5 Os registros da utilização do termo por estes congadeiros encontram-se nas páginas 163, 164 e 178 no 

capítulo 5 do livro Negras raízes mineiras: os Arturos. 
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ataques ao Congado, com o intuito de provocar seu término.  Dentre estes ataques podemos 

citar dois fatos significativos em sua história: a proibição do festejo durante duas décadas e 

a demolição da Igreja do Rosário, onde eram realizadas as cerimônias do Reinado. Luiz 

Gonzaga da Fonseca (1961a, p. 312), relata sobre a interrupção da Festa na cidade ao dizer 

que o “Reinado” foi a única festividade religiosa que se extinguiu, durante algum tempo, 

por determinação diocesana. Hoje [1961] a Festa do Congo é uma das atrações da cidade 

todos os anos. A resistência do negro em se apropriar por completo da cultura imposta pelo 

branco e sua fortaleza em continuar expressando sua religiosidade com elementos da 

cultura africana, eram observadas pela classe dominadora que criava rótulos repletos de 

sentidos preconceituosos para definir as manifestações religiosas e culturais dos negros. O 

que podemos dizer que eram estratégias para tentar acabar com as manifestações e práticas 

que não eram de acordo com o catolicismo. Para Gomes e Pereira (1988a, p. 103): 

A desobediência a pequenas orientações das Irmandades formou uma teia 

subterrânea de resistência religiosa do negro em Minas. Por isso, se compreende 

a preocupação dos Compromissos, restringindo as manifestações africanas ou de 

outras procedências classificando-as como feitiçarias por fugirem aos modelos 

rituais da Igreja. (...) Os traços de uma religiosidade negro-africana 

dissimularam-se como força submersa, que promovia abalos na superfície 

predominante do catolicismo. Suas práticas, sendo consideradas hereges e 

demoníacas, foram perseguidas e desestimuladas. Ao lado de manifestações de 

outras procedências acirraram o processo de tensão social que marcou Minas 

Gerais. 

 Fonseca (1961a) ao descrever os templos oliveirenses, entre eles a Igreja Rosário, 

destaca que esta era a igreja dos negros e da Irmandade do Rosário, palco dos Reinados.  

Construída, num passado remotíssimo, em meio à rua Larga, essa igrejinha 

exígua teve um passado glorioso e um papel importante no progresso local. 

Edificou-a a Irmandade do Rosário, primeiro sodalício religioso criado no lugar. 

Compunha-se a irmandade só de africanos. (...) Durante esses dias, o centro de 

convergência de toda a população local ou rural, de todo o comércio e de todas 

as atividades oliveirenses, era a exígua capela do Rosário, cujo perfil ficou para 

sempre estereotipado na retina saudosa dos negros que “reinaram” na antiga festa 

de Nossa Senhora do Rosário. (Fonseca, 1961a, p. 319) 
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Figura 1. Fotografia da Antiga Igreja do Rosário, em Oliveira/MG6 

 A extinta igreja do Rosário hoje é memória e história, uma relíquia não mais 

palpável de um templo de vivência do sagrado e das raízes étnicas para os congadeiros que 

nela adentraram. A igreja do Rosário que era situada no centro da cidade, no local antes 

chamado de Largo do Rosário foi demolida em 1929, quando padre Carvalho era vigário e 

Dom Cabral era o arcebispo da diocese de Belo Horizonte a qual a paróquia pertencia. No 

local foi erguida a Matriz Nova ou a Catedral de Nossa Senhora de Oliveira, também 

chamada pela população de “Igreja Nova”, com estrutura arquitetônica constituída de 

traços góticos e principalmente romanos.  A demolição da capela e a construção do novo 

espaço religioso foram registradas por Fonseca (1961a, p. 322), ao dizer que: 

Oliveira deve tão arrojado empreendimento ao dinamismo e à inteligência moça 

do seu grande vigário: padre José Ferreira de Carvalho, que, em companhia do 

Arcebispo de Belo Horizonte, D. Antônio dos Santos Cabral, mediu 

pessoalmente o terreno para a construção. Demolindo no local a velha igreja do 

Rosário, começou a construção em dezembro de 1929. 

                                                 

6 Foto: Aline Ribeiro da Silva – Fotografia presente no “Espaço Memória” na Casa de Cultura Carlos 

Chagas. Registro de imagem realizado no dia 12 de setembro de 2014. 
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Figura 2: Guarda de Catupé de Santa Efigênia (termo do capitão “Mazuca”) 

passando em frente à Catedral de Nossa Senhora de Oliveira, local em que havia a 

Antiga Igreja do Rosário7 

 Assim como a proibição da realização da Festa de Nossa Senhora do Rosário, a 

demolição da igreja do Rosário, onde os congadeiros realizavam as cerimônias do Reinado, 

também foi uma determinação da diocese. Para Almeida (2011, p. 455): 

Muitas questões são agora levantadas não apenas para a população negra 

brasileira como para toda a sociedade, o que inclui os remanescentes 

afrodescendentes em Oliveira, cuja reflexão responderia, historicamente, razões 

de ser das desigualdades sociais que ainda vigem no município. Uma delas seria 

a de conhecer a razão que levou a Diocese a destruir a igreja do Rosário, 

organizada por uma das mais antigas irmandades africanas de Minas Gerais, 

construída defronte à matriz, em torno da qual Oliveira plasmou muito de sua 

identidade social e cultural (...). 

 A maneira como o município foi estruturado em uma sociedade patriarcal, com 

falhas políticas e religiosas nada democráticas e igualitárias, com a falta de 

reconhecimento do negro e sua importância para a cultura local e do país, revelam as 

marcas deste sistema na existência da desigualdade social. Maurício e Santos (1997, p. 3), 

retratam como foi o reinício do Reinado de Nossa Senhora do Rosário que acontecera na 

década de 50: 

                                                 

7 Foto: Aline Ribeiro da Silva – Procissão Conga realizada no dia 12 de setembro de 2014. 
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A Festa, como se apresenta hoje, recomeça no início da década de 50, depois de 

uma visão que teve dona Sinhá Saffi em frente à Igreja Nova (antiga Capela do 

Rosário), em uma noite fria, por volta das vinte e duas horas; afirmou ter visto de 

pé, na porta da Igreja, a Senhora do Rosário, cobrindo uma criança nos braços 

com sua capa. Relatou o fato ao Sr. Geraldo Bispo, E daí veio a idéia de retornar 

com a Festa em honra de N. Sra. do Rosário, realizada onde hoje é o Hospital, 

durante apenas 3 dias. De lá para cá, tem-se realizado sem interrupções. 

 Atualmente mesmo diante do preconceito e de várias dificuldades e transtornos, o 

Reinado acontece na área central da cidade, na Praça XV de Novembro. No novo espaço, 

considerado nobre e que abriga a elite oliveirense, os negros do Rosário conseguiram 

coroar seus reis negros (Rubião, 2010, p. 60). A realização do festejo no local é uma 

conquista dotada de importância para os congadeiros como ressalta Rubião (2010, p. 58):  

A Festa de Nossa Senhora do Rosário na Praça XV de Novembro tem um 

significado especial para seus participantes. A Praça XV situa-se próxima da 

antiga igreja do Rosário onde, em tempos anteriores, a festa acontecia. Os negros 

do Rosário voltaram para seu lugar de origem! (...) Além desse fato, a praça 

situa-se no centro comercial da cidade. Ao seu redor moram pessoas influentes e 

economicamente favorecidas e é lá que também se realizam os grandes eventos e 

comemorações de Oliveira. 

 

Figura 3: Guarda de Vilão de Nossa Senhora do Rosário realizando apresentação em 

frente ao palco da Festa na Praça XV de Novembro8 

                                                 

8 Foto: Aline Ribeiro da Silva – Reinado de Nossa Senhora do Rosário realizado no dia 08 de setembro de 

2014. 
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 De acordo com Marx (1851[53]/1986, p. 17), os homens fazem sua própria 

história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e 

sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. 

A cultura que foi oferecida ao negro foi esta: os negros eram considerados como 

mercadorias ao serem comprados e escravizados. O primado da sociedade é sempre o 

capital, uma cultura com a qual muitos negros resistiram em se identificar e apropriar-se 

dela. 

 A resistência em assenhorear-se de uma cultura que escraviza, além do próprio 

surgimento da Festa de Nossa Senhora do Rosário em si, pode ser observada na 

representação dos objetos culturais utilizados, tais como as correntes, usadas presas nos pés 

e tornozelos dos cativos para evitar a fuga, e a bateia, um utensílio usado no trabalho 

garimpeiro durante a mineração na exploração de metais preciosos. No entanto, com 

influência desses objetos, sua finalidade e representação cultural, foram criados 

instrumentos musicais que em som e forma de manusear, lembram esses objetos de prática 

escravocrata. Estes instrumentos são as gungas (feitos com recipientes de metal contendo 

esferas em seu interior usadas nos tornozelos) e os patangomes, (instrumento de metal com 

sementes principalmente de conta-de-lágrimas, esferas de metais ou pequenas pedras, no 

qual se segura e maneja em suas laterais com ou sem alças, produzindo o som de areias e 

pedras ao ser agitado). Tais objetos trazem a memória dos séculos passados através da 

objetivação do sofrimento. De acordo com Gomes e Pereira (1988c, p. 350):  

As gungas são elementos mágicos que, participando do corpo, ajudam no 

transporte para o outro mundo, onde o passado, o presente e o futuro fazem parte 

de uma mesma caminhada. (...) A gunga chora (...). A gunga reina (...). Pela 

gunga os antepassados fazem-se presentes à festa atual. 
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Figura 4: Gungas usadas pelos congadeiros da Guarda de Moçambique de Nossa 

Senhora Aparecida9 

 

Figura 5: Congadeiros “Leonídios” da Guarda de Massambique de Nossa Senhora 

das Mercês tocando patangomes10 

                                                 

9 Foto: Aline Ribeiro da Silva – Procissão Conga realizada no dia 15 de setembro de 2013. 
10 Foto: Aline Ribeiro da Silva – Procissão Conga realizada no dia 15 de setembro de 2013. 
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Através do contexto histórico e social no qual o Congado se desenvolveu e nas 

condições atuais em que se estabelece com a prática de rituais voltados às suas raízes 

africanas e com a cultura européia como o catolicismo, que em várias circunstâncias o 

negro foi impedido de ter acesso e contato por parte da sociedade burguesa, podemos 

concluir que através da resistência, a Festa de Nossa Senhora do Rosário se estrutura com 

características de ambas as culturas que lhe foram negadas. Neste contexto, o Congado 

passa a oferecer o acesso ao conhecimento, como saber de um povo, o acesso à cultura, a 

religiosidade, a arte e expressão. 
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CAPÍTULO 2 

FORMAÇÃO CULTURAL E CULTURA POPULAR 

 

Tem que saber que esse tempo 

é tudo que a gente tem 

e transformar em evento 

a festa que nunca vem 

(MAURÍCIO TIZUMBA) 

Nesse segundo capítulo apresentamos uma revisão teórica com base em autores da 

Teoria Crítica da Sociedade tratando de conceitos indispensáveis para compreensão de 

como acontece a formação cultural mediada por um movimento popular, cultural e 

religioso e das maneiras como este processo pode ser comprometido mediante a lógica 

deformadora do funcionamento da sociedade. Na primeira parte procuramos descrever o 

processo de hominização, o que é necessário para o surgimento do indivíduo, ressaltando o 

papel da cultura na formação humana, possível apenas se houver a presença e a 

participação de outras pessoas. Na segunda parte deste capítulo, procuramos delinear 

como a indústria cultural pode provocar danos à subjetividade, por causar prejuízos ao 

movimento festeiro, caso este se desvie dos caminhos da cultura popular perdendo as 

qualidades que este sistema tem a oferecer, submetendo-se aos encantos oferecidos pela 

indústria cultural, adquirindo características do funcionamento de uma cultura de massa, o 

que vem a causar danos à formação cultural de seus participantes. 

 

2.1. INDIVÍDUO E FORMAÇÃO CULTURAL: POSSIBILIDADES MEIO AO MOVIMENTO 

CULTURAL  

 O homem só se torna humano por meio da cultura. Desde o momento em que nasce 

ele já encontra no ambiente ao seu redor a cultura na qual passará a ter contato com 

objetos, linguagens, entre outras criações e habilidades adquiridas pelo Homo sapiens 

durante seu desenvolvimento que, por sua vez, sem a cultura não desenvolveria aptidões 

para tornar-se humano.  Segundo Leontiev (1967/1978, p. 267),  

Podemos dizer que cada indivíduo aprende a ser um homem. O que a natureza 

lhe dá quando nasce não lhe basta para viver em sociedade. É-lhe ainda preciso 

adquirir o que foi alcançado no decurso do desenvolvimento histórico da 

sociedade humana. O indivíduo é colocado diante de uma imensidade de 

riquezas acumuladas ao longo dos séculos por inumeráveis gerações de homens, 
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os únicos seres, no nosso planeta, que são criadores. As gerações humanas 

morrem sucedem-se, mas aquilo que criaram passa às gerações seguintes que 

multiplicam e aperfeiçoam pelo trabalho e pela luta as riquezas que lhes foram 

transmitidas e “passam o testemunho” do desenvolvimento da humanidade. 

 O processo pelo qual nos tornamos humanos pode ser denominado como formação 

do indivíduo, individuação, formação subjetiva ou subjetivação e formação cultural. Para 

Theodor Adorno (1966/1996, p. 389), a formação nada mais é que a cultura tomada pelo 

lado de sua apropriação subjetiva. A cultura é uma produção humana, é a transformação 

da natureza pelo homem. Foi criada pelos homens para suprir suas necessidades, para 

proteção contra os perigos da natureza e do próprio homem que também é natureza e 

produto da cultura. Crochík (1998, p. 71), ao descrever as funções da cultura também a 

define no plano da realização da natureza humana, afirmando a respeito da cultura que: 

Esta tem como função principal defender os homens das ameaças da natureza. 

Como o homem é também natureza, deve ser defendido de si mesmo e do outro. 

Assim, a outra função da cultura, decorrente da que foi enunciada, é a de 

estabelecer regras para a relação entre os homens. A autonomia, que deve levar 

em consideração o controle da natureza e as regras sociais a ser a base de 

qualquer subjetividade que não se reduza a restos a serem controlados, se calca 

também no autocontrole. A cultura como realização da natureza humana define-

se, dessa forma, pelo enfrentamento do que ameaça o homem, presente tanto nos 

desafios da natureza quanto nas regras de relacionamento humano criadas por 

ela. 

 As funções da cultura voltadas para a defesa do homem contra ameaças da natureza 

e do próprio homem e a função de estabelecimento de regras para a relação entre os 

homens estão voltadas tanto para a garantia da segurança quanto para a realização humana, 

colocando em pauta o exercício da autonomia e revelando em seus objetivos além da 

segurança, as promessas de liberdade e felicidade. Estes propósitos da cultura buscam criar 

meios para alcançar melhores condições de vida e facilitar o trabalho, a fim de alcançar um 

estágio avançado de desenvolvimento no qual os homens não precisassem mais sacrificar-

se, o que consistiria em trabalhar apenas a quantidade essencial para adquirir os subsídios 

necessários para viver, tornando-se livre do esforço desnecessário e das decorrências do 

mesmo. A finalidade da cultura seria promover a emancipação do homem, trazer segurança 

e fazer justiça à pulsão visando à realização do desejo. Por estas razões é que o projeto de 

cultura está para além da sobrevivência e se converte em um projeto de humanidade. 

A natureza humana é a história inaugurada e estabelecida pela cultura, é 

perversão de algo – natureza – anterior. Pode-se dizer, então, que é no processo 

de fundação da cultura – que transforma a natureza interna e externa – que estão 

contidas estas promessas: a da garantia da própria segurança; e, a de se fazer 

justiça às pulsões, criando formas alteradas para que se realizem. Desse modo, a 

realização das promessas da cultura representa aquilo mesmo que é negado mais 

já possível com o avanço da civilização: viver a liberdade e a felicidade como 
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distinções humanas; viver a vida como um fim em si mesma. Isto implicaria 

tanto na libertação do trabalho (garantida a todos a autoconservação necessária, o 

que traz a segurança e vai além dela) como a superação da renúncia 

desnecessária (restringir a repressão das pulsões àquilo que é preciso para a 

formação de um eu diferenciado e autônomo). A cultura fracassa exatamente ao 

não realizar suas promessas. (Franciscatti, 2004, p. 110) 

 No fracasso da cultura houve uma inversão entre os meios e fins.  Ao invés da 

cultura visar libertar o homem dos sacrifícios e torturas, este passou a trabalhar e a se 

sacrificar cada vez mais.  A sociedade passou a funcionar na lógica do mundo do trabalho, 

propiciando a alienação. Para Crochík (2003, p. 65): 

Uma sociedade que não tenha dado conta da produção necessária, por meio do 

trabalho, à satisfação das necessidades de seus indivíduos não é propícia à 

liberdade. A carência é sua inimiga. Claro, a liberdade é histórica, e quanto mais 

as forças produtivas avançam, mais ela se torna real, mas como a sociedade 

também tem progredido em sua forma de dominação, a liberdade só pode se 

constituir em oposição à forma social estabelecida. O avanço obtido pelo 

progresso, que permite uma vida mais digna, deve ser irmanado com a felicidade 

e a liberdade que já seriam possíveis, como negação determinada, e não com a 

felicidade e a liberdade existentes. O usufruir dessas últimas fortalece a 

resignação. A felicidade, na sociedade existente, só é possível na negação de 

todo sofrimento que essa sociedade gera, e assim é permeada por esse mesmo 

sofrimento, e a alienação psíquica e a alienação social, ainda que não se 

confundam, trabalham para o mesmo senhor. 

 A divisão social do trabalho, que estabelece a separação entre trabalho manual e 

trabalho intelectual, contribuiu para o crescimento das desigualdades sociais juntamente 

com os sistemas político-econômicos estabelecidos na forma da sociedade se organizar. 

Entre estes, o sistema atual, o capitalismo, desenvolveu-se com base na expropriação, ou 

seja, retirando bens de uns e concentrando nas mãos de outros, como meio de produção o 

capitalismo visa sempre obter lucros. A separação dos homens em diferentes classes 

sociais e concentração dos bens culturais de forma desigual entre eles, com o intuito do 

domínio do capital, acabam por prejudicar a formação do indivíduo. Ao não disponibilizar 

de maneira igualitária o acesso aos bens culturais, converte-se em barreiras no processo de 

apropriação da cultura ao restringir o uso do que foi adquirido pelo homem durante a 

evolução por gerações passadas. 

Mas na sociedade de classes, mesmo para o pequeno número que usufrui as 

aquisições da humanidade, estas mesmas aquisições manifestam-se na sua 

limitação, determinadas pela estreiteza e carácter obrigatoriamente restrito da sua 

própria actividade; para a esmagadora maioria das pessoas, a apropriação destas 

aquisições só é possível dentro de limites miseráveis. (Leontiev, 1967/1978, p. 

283) 

 Se a cultura não proporciona elementos necessários para que a formação aconteça, 

esta passa a causar danos à formação, então podemos dizer que o que vem se estabelecendo 



Os Contos da Memória nas Contas do Rosário: a formação cultural meio à Festa de Nossa Senhora do Rosário em Oliveira/MG 
Aline Ribeiro da Silva – PPGPSI/UFSJ – 2015 

 

36 | 

se trata de uma pseudoformação ou semiformação. Somente uma cultura que não tenha fim 

em si mesma poderá propiciar a formação do indivíduo, uma cultura que vise satisfazer as 

necessidades dos homens e não as necessidades da sociedade e do sistema capitalista. Para 

Adorno (1966/1996, p. 400), a semiformação é o espírito conquistado pelo caráter de 

fetiche da mercadoria.  

 Na busca de chamarmos a atenção para as promessas de liberdade e segurança que 

cada vez mais se encontram distantes, perdendo seu posto para ideologias do chamado 

“mundo civilizado” no qual os meios de produção reforçam e estimulam cada vez mais a 

frieza e a alienação da população, vale ressaltar as palavras de Horkheimer e Adorno 

(1956/1973c, p. 99), ao concluírem a reflexão desenvolvida no capítulo Cultura e 

civilização do livro Temas Básicos da Sociologia, ao dizerem que o que toda a cultura 

nada mais fez, até hoje, do que prometer, será realizado pela civilização quando esta for 

tão livre e ampla que não exista mais fome sobre a Terra. Portanto, há de se concluir que 

só se é livre se todos os homens também forem livres. Só será possível ser um indivíduo 

realizado se as condições apropriadas para a formação do indivíduo estiverem disponíveis 

para toda a humanidade, quando todo homem puder ser livre e autônomo. Adorno 

(1966/1996, p. 397), aponta que a autonomia e a liberdade são requisitos para que haja 

formação, ao afirmar que: 

A formação tem como condições a autonomia e a liberdade. No entanto, remete 

sempre a estruturas pré-colocadas a cada indivíduo em sentido heteronômico e 

em relação às quais deve submeter-se para formar-se. Daí que, no momento 

mesmo em que ocorre a formação, ela já deixa de existir. 

 Neste sentido, como a formação não é completa, ela não alcança sua concretização. 

Por não haver circunstâncias totalmente favoráveis para que a formação seja de fato efetiva 

é que ainda não foi possível o surgimento do indivíduo. Não há na situação atual em que a 

humanidade se encontra a existência do indivíduo realizado. Mesmo a sociedade não 

oferecendo as condições ideais para a subjetivação, Crochík (2010, p. 33) alerta para o 

olhar que devemos ter em relação ao indivíduo, pontuando que:  

Desde logo, cabe sublinhar que a constituição subjetiva provém das condições 

objetivas; segundo Adorno (1955/1991), a sociedade a cada época produz os 

homens necessários à sua reprodução; nem por isso, contudo, o entendimento do 

objeto – no caso, o indivíduo – deve ser reduzido à determinação social. 

 Esta vem a ser uma compreensão a respeito da formação do indivíduo que não deve 

nunca ser encarada com desprezo, mas sim ser tratada com enorme atenção e cuidado, pois 

se trata da constituição subjetiva de cada um de nós. Durante todo o processo de formação 
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cultural de todo e qualquer homem é indispensável a participação de outros homens. Só é 

possível nos tornarmos humanos se houver a apropriação da cultura que só ocorre em 

decorrência da mediação, com a participação de outro humano. 

A vida humana é, essencialmente e não por mera causalidade, convivência. Com 

esta informação, põe-se em dúvida o conceito de indivíduo como unidade social 

fundamental. Se o homem, na própria base de sua existência, é para os outros, 

que são os seus semelhantes, e se unicamente por eles é o que é, então a sua 

definição última não é a de uma indivisibilidade e unicidade primárias mas, 

outrossim, a de uma participação e comunicação necessárias com os outros. 

Mesmo antes de ser indivíduo o homem é um dos seus semelhantes, relaciona-se 

com os outros antes de se referir explicitamente ao eu; é um momento das 

relações em que vive, antes de poder chegar, finalmente, à autodeterminação. 

(Horkheimer & Adorno, 1956/1973a, p. 47) 

 Uma cultura para possibilitar a formação do indivíduo, precisa promover a 

convivência entre os homens, até mesmo para que o próprio reconhecimento de si próprio 

ocorra, pois o homem só se reconhece como humano por meio de outro homem. 

Horkheimer e Adorno (1956/1973a, p. 52), ao fazerem referência a Marx ressaltam que: o 

homem Pedro só se refere a si próprio como homem através da relação com o homem 

Paulo, seu semelhante. Para que a formação do indivíduo ocorra a cultura e a sociedade 

deverão voltar-se para o homem e fazer deste o seu verdadeiro primado, que em condições 

objetivas justas se tenha como um dos seus mais importantes princípios promover a 

experiência do contato humano. Os autores Horkheimer e Adorno (1956/1973b, p. 71) 

ressaltam que esse contato pode acontecer nos chamados microgrupos: 

A ênfase atribuída aos chamados microgrupos está justificada pela sua função 

psicossocial específica, o contato direto entre os homens que pertencem a tais 

grupos permite a identificação com os outros membros, com os quais têm uma 

experiência real e imediata e com o próprio grupo. Nos microgrupos, os 

indivíduos podem ter experiências de si próprios como pessoas particulares, 

simultaneamente vinculadas a outras pessoas mais insubstituíveis por estas. A 

visão da vida dos indivíduos e de suas relações recíprocas é adquirida em grupos 

destes tipo, não só na origem – na infância – mas também na vida adulta, em que 

essa experiência original é consolidada e amplificada. A proximidade estreita 

com outros homens e, por conseguinte, a afiliação em grupos que possibilitam o 

contato humano imediato, é uma condição óbvia do sentido de humanidade, de 

um modo geral. 

 Por meio da função psicossocial dos microgrupos e da experiência que os mesmos 

proporcionam é que cada membro passa a ter sua subjetividade reconhecida. Ali, a vida 

humana é valorizada. Mesmo que outras pessoas passem a fazer parte do microgrupo os 

demais integrantes não são descartados e nem perdem seu valor como pessoa humana. Em 

grupos com estas características o acolhimento e o cuidado com o outro se fazem 

presentes, a segurança pode ser encontrada, é possível sentir-se protegido e criar laços 

afetivos, contrapor-se à frieza requerida para se viver segundo o ritmo do mercado. 
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 A Festa de Nossa Senhora do Rosário por ser realizada e organizada coletivamente 

por pessoas com objetivos em comum, pode vir a ser um campo que ofereça tempo e 

espaço para a convivência, para a relação humana. Constituída por grupos pode haver 

possibilidade de nestes grupos encontrarmos várias características dos microgrupos.  Por 

estas e outras qualidades e por uma atuação com caráter de cultura popular é que o 

Congado, como elemento de mediação, pode se constituir como um movimento de 

expressão cultural e religioso com potencialidade de oferecer experiências significativas 

para a formação cultural dos congadeiros. 

 

2.2. FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO: ENTRE A CULTURA POPULAR E A 

INDÚSTRIA CULTURAL 

 Quando buscamos uma reflexão sobre a Festa de Nossa Senhora do Rosário como 

mediadora da formação cultural de seus participantes ao oferecer elementos que podem 

possibilitar este processo, torna-se necessário analisar se a mesma, como uma manifestação 

cultural com traços artísticos e religiosos, encontra-se situada no patamar de uma cultura 

popular, de uma cultura de massas e até que ponto se mantém resistente à indústria cultural 

e também até que ponto sofre influência das demais. Neste sentido, Imbrizi (2006, pp. 98-

99), aponta que uma das tarefas mais difíceis na sociedade contemporânea é distinguir os 

objetos da cultura que favorecem o alimento do espírito e a articulação com o coletivo 

daqueles que reforçam o embotamento do espírito. 

 Para pensar sobre um movimento cultural naquilo que possa vir a favorecer a 

subjetivação, precisamos compreender sua gênese, o contexto sócio-histórico em que 

surgiu, como se dá a produção cultural, como seus participantes se apropriam dos 

elementos culturais e principalmente como desenvolvem a consciência de como se 

relacionam com estes elementos, com o grupo e com a sociedade. A reflexão sobre um 

processo de formação dos congadeiros por meio da Festa de Nossa Senhora do Rosário 

implica na descoberta através da memória, entre festejos e lamentos, de quais são os 

momentos que se encontram em conformidade com a cultura de massa e de quais 

momentos usufruem da sua capacidade de resistência em aderir tanto à cultura de massa 

quanto à industria cultural. De acordo com Alfredo Bosi (1987, p. 11), 

Nas manifestações rituais das classes pobres há uma conaturalidade entre os 

eventos e os seus participantes. Uma festa popular identifica-se com os seus 

participantes e convidados: está neles, está entre eles. O mesmo ocorre com um 

desafio, uma cantoria, uma procissão, uma congada, um bumba-meu-boi, uma 
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reza pelas almas. O distanciamento começa quando o turismo (ou a TV, paraíso 

do viajante de poltrona) toma conta dessas práticas: a festa, exibida, mas não 

partilhada, torna-se espetáculo. Nesse exato momento, o capitalismo se 

apropriou do folclore, ocultando o seu teor original de enraizamento. 

 Em uma organização social capitalista, cada vez mais se concretiza a busca de 

produtos para se comercializar, perseguindo o lucro e a posse sob a mercadoria e o capital. 

O mundo inteiro é forçado a passar pelo filtro da indústria cultural (Horkheimer & 

Adorno 1947/2006, p. 104)11. Até mesmo festejos populares que a princípio eram e ainda 

são desvalorizados pela população preconceituosa que banalizava suas atividades e seus 

participantes, correm o risco de se tornarem mercadorias diante do comércio ligado ao 

turismo, à politicagem, ao clero, entre outros. Daí por diante seus participantes e 

verdadeiros criadores passam a não serem mais distinguidos e a não terem mais sua 

subjetividade reconhecida.  

A unidade evidente do macrocosmo e do microcosmo demonstra para os homens 

o modelo de sua cultura: a falsa identidade do universal e do particular. Sob o 

poder do monopólio, toda cultura de massas é idêntica, e seu esqueleto, a 

ossatura conceitual fabricada por aqueles, começa a se delinear. (Horkheimer & 

Adorno 1947/2006, p. 100)  

 Aí se encontra um dos perigos da indústria cultural, os integrantes do movimento 

congadeiro podem transformar-se em espelhos refletores da mercadoria que produzem, não 

mais diferenciada de outros produtos, um modelo padronizado, idênticos nas vitrines da 

indústria capitalista. Através da adesão a um sistema de cultura de massa, o declínio da 

subjetividade é certo. Os espaços de criação passam a dar lugar à imitação do sem vida, 

que afinal é mais lucrativa para o sistema. Horkheimer e Adorno (1947/2006, p. 108) 

ressaltam que: 

A indústria cultural acaba por colocar a imitação como algo de absoluto. 

Reduzida ao estilo, ela trai seu segredo, a obediência à hierarquia social. A 

barbárie estética consuma hoje a ameaça que sempre pairou sobre as criações do 

espírito desde que foram reunidas e neutralizadas a título de cultura. Falar em 

cultura foi sempre contrário à cultura. 

 Meio a um modelo estipulado pela indústria cultural, sob ideologias e espetáculos 

sem sentidos, o conhecimento de uma comunidade perde seu valor junto com o saber de 

cada membro que constitui e é constituído por este movimento popular. Não só os festejos 

se tornam mercadorias, mas também seus integrantes. Ao mesmo tempo tais mudanças que 

                                                 

11 A obra de Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos, 

citada ao longo do texto é uma reimpressão pela editora Jorge Zahar realizada no ano de 2006 da obra 

publicação de 1985 com nova capa e paginação, porém sem alterações em seu conteúdo. 
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fazem alusão às estipulações fundamentadas com espírito capitalista que almejam dominar 

o grupo, podem levar aos abismos oferecidos pela indústria cultural e às trincheiras da 

cultura de massas, distanciando-se cada vez mais do caminho que deveria ser o da cultura 

popular. 

 Segundo Ecléa Bosi (2009b, p. 77), cultura popular é um sistema de idéias, 

imagens, atitudes, valores. Este sistema é uma realidade cultural estruturada a partir de 

relações internas no coração da sociedade (Bosi, 2009b, p. 77). Nesta perspectiva, a Festa 

de Nossa Senhora do Rosário poderá ser considerada como uma cultura popular se seus 

elementos culturais forem criados e compartilhados em grupo, na convivência e na 

contribuição da subjetividade de cada um de seus membros. Fato que pode ser confirmado 

ao analisar por quem e como é feita a Festa, a maneira como é transmitida a cultura 

tradicional, a importância e esforços que o grupo apresenta em manter vivos elementos da 

cultura raiz, se há consciência do que representam, como é o estabelecimento de vínculos 

entre os participantes e o grupo e se o que está sendo visado são os interesses dos 

congadeiros ou de outras instâncias da sociedade. Para Adorno (1951/1992, p. 196),  

Estar na tradição significava: ter experiência da obra de arte como uma obra 

reconhecida, tendo validade, nela participar das reações de todos os que viram 

antes. Se isso falta, então a obra está exposta em sua nudez e falibilidade. A ação 

deixa de ser um ritual e torna-se uma idiotice, a música em vez de ser um cânon 

de formulações significantes, torna-se choca e insípida. Efetivamente não é mais 

tão bela.  É daí que a cultura de massas extrai seu direito de fazer adaptações. A 

fraqueza de toda cultura tradicional afastada de sua tradição fornece o preceito 

para melhorá-la e, assim, desfigura-la barbaramente. 

 No instante em que a Festa e o que dela emana não estiverem mais voltados às suas 

raízes afro-culturais, de seus antepassados e não trouxerem mais a inscrição do sofrimento 

e informações de outros tempos, terá perdido sua qualidade e seu caráter de resistência, 

perdido seu propósito religioso e poderá transforma-se em espetáculo, caindo nas 

armadilhas desenraizantes do capitalismo, que são empecilhos no reconhecimento da 

subjetividade e logo na formação de indivíduos. Sendo assim, ao invés de ser uma cultura 

popular torna-se cultura de massas. Esta vem a ser de acordo com Ecléa Bosi (2009b, p. 

77), uma realidade cultural imposta “de cima para baixo”, ou seja, encontra-se sob poder 

e comando de classes dominadoras. A cultura de massas, diferentemente do folclore, não 

tem raízes na vivência cotidiana do homem da rua (E. Bosi, 2009b, p. 95). Na cultura de 

massa o saber adquirido na convivência e na experiência com a Festa deixa de ter seu valor 

e de ser um fator de diferenciação perante outras pessoas. 
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 Neste contexto, a cultura de massa satisfaria a uma necessidade imposta e 

artificial de aprimoramento, mas que não é uma conquista do indivíduo por não ser 

radicada na sua inteligência e sensibilidade (E. Bosi, 2009a, p. 74). Neste sentido, se a 

relação entre congadeiro e o Congado não é mais imediata, vai perdendo o sentido de estar 

participando do movimento cultural e religioso. A expressão já passa a não ser mais 

espontânea buscando seguir os padrões exigidos. A relação do participante com o 

movimento cultural e religioso pode modificar-se e os motivos que antes levavam o 

congadeiro a participar da Festa tornam-se outros, mudam-se os interesses e objetivos, 

podendo provocar modificações também no próprio Congado. Esta situação corresponde as 

palavras de Horkheimer e Adorno (1947, 2006, p. 104), ao dizerem que a indústria 

cultural atinge igualmente o todo e a parte. A formação por meio da Festa fica 

comprometida e a subjetividade danificada por se deparar com barreiras tanto no fazer 

artesanal quanto na expressão ao limitar a inteligência e a sensibilidade. Os traços artísticos 

perdem sua liberdade e o artista que já não era livre, perde o momento e o espaço que 

tinha, no qual era possível exercer sua autonomia e representar a vida, mesmo que seja 

uma vida não vivida. Neste sentido, Horkheimer e Adorno (1947/2006, p. 116), 

argumentam que cada espetáculo da indústria cultural vem mais uma vez aplicar e 

demonstrar de maneira inequívoca a renúncia permanente que a civilização impõe às 

pessoas. Oferecer-lhes algo e ao mesmo tempo privá-las disso é a mesma coisa. A 

indústria cultural não oferece contribuições à subjetividade exigindo do indivíduo 

renúncias, provocando danos à sua formação. A perda da sensibilidade e da inteligência 

deve-se ao corte brutal no desejo, uma violência endereçada aos corpos e olhares que 

outrora buscavam um novo rumo e uma nova direção, quem sabe um novo mundo. Ali 

onde há a poética expressão do sofrimento dos homens em “feridas abertas”, ao serem 

inibidas e dominadas tornam-se cicatrizes. Em Sobre a gênese da burrice12, Horkheimer e 

Adorno (1947/2006, p. 211) descrevem que:  

(...) se a inibição foi excessivamente brutal, a atenção pode se voltar numa outra 

direção, (...) mas frequentemente, no lugar onde o desejo foi atingido, fica uma 

cicatriz imperceptível, um pequeno enrijecimento, onde a superfície ficou 

insensível. Essas cicatrizes constituem deformações. Elas podem criar caracteres, 

duros e capazes, podem tornar as pessoas burras – no sentido de uma 

manifestação de deficiência, da cegueira e da impotência, quando ficam apenas 

estagnadas (...). 

                                                 

12 A nota Sobre a gênese da burrice, encontra-se em Notas e esboços nas páginas 210-211 do livro Dialética 

do esclarecimento: fragmentos filosóficos na reimpressão de 2006 pela Editora Zahar. 
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Os cortes que se tornaram cicatrizes comprometem a formação do indivíduo, pois 

levam à paralisia e à conformação com a cultura de dominação, restringindo a busca por 

elementos culturais dignos de apropriação para a constituição da subjetividade.  

Como as espécies da série animal, assim também as etapas intelectuais no 

interior do gênero humano e até mesmo os pontos cegos no interior de um 

indivíduo designam as etapas em que a esperança se imobilizou e que são o 

testemunho petrificado do fato de que todo ser vivo se encontra sob uma força 

que domina. (Adorno e Horkheimer, 1947/2006, p. 211) 

 Neste contexto, se a Festa de Nossa Senhora do Rosário passar a ser uma ação de 

uma cultura de massa, seus participantes passarão a submeter-se a dominação de uma 

classe que tem o poder nas mãos, dando continuidade a um sistema cultural escravocrata 

como há séculos atrás, porém ainda existente na sociedade atual disfarçado por preceitos 

ideológicos. Isto seria um passo para a alienação já que a participação na Festa mudaria 

seus objetivos primordiais perdendo seu sentido. A mudança dos objetivos em realizar e 

promover a Festa de Nossa Senhora do Rosário para atender às demandas e interesses do 

mercado transformando-se em cultura de massa e/ou em indústria cultural, o movimento de 

expressão do congadeiro perderá sua essência, passando a ser apenas aparência.   

 Contudo, quando o ritual congadeiro passa a situar-se em parâmetros 

correspondentes a cultura de massa e/ou a indústria cultural, coloca em risco não apenas 

sua tradição, mas principalmente a formação de seus participantes. De acordo com Ecléa 

Bosi (2009b, p. 79), quando a cultura popular entra em crise, quando se empobrece e 

desagrega, “os prejuízos que daí advém afetam a segurança subjetiva do homem que se 

reduz de seu papel de criador e renovador da cultura para o de consumidor”. Se a Festa 

do Rosário deixar de ser um espaço para o indivíduo criar, expressar seu sofrimento, não 

promovendo como manifestação popular o conhecimento de si e da sociedade, perde seu 

caráter de resistência e de provocar transformações na sociedade. 

 Com base em autores da Teoria Crítica da Sociedade, Salgado e Franciscatti (2011), 

ao discutirem sobre o artesanato meio à indústria cultural focalizando aspectos referentes à 

formação cultural, ao refletirem sobre o fetichismo e a relação entre os homens e seus 

produtos e com outros homens, ressaltam que sob o caráter de empreendedorismo e a 

conversão em lucrativo fetiche do mercado esse ofício apresenta em seus produtos o 

mesmo ritmo do trabalho industrial, perdendo as marcas da resistência do “fazer” e do 

“criar”. Com base também em Marx, as autoras indicam que tal inscrição transformaria 

também as relações entre humanos que passam a ser relações entre coisas. Se a relação 
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estabelecida é, entre um produto e outro, perde o sentido de convivência, de respeito, 

reafirmando a alienação do homem. 

 Embora as autoras tenham usado estas palavras para dizerem da relação entre os 

artesãos e destes com seus produtos, a situação descrita não será diferente com os 

congadeiros se as relações existentes na Irmandade passarem a ser voltadas à pretensão do 

lucro. Perderia o sentido em produzir a Festa, pois a intenção em promover sua 

continuidade não estaria mais com bases nos valores da fé e da convivência, perdendo sua 

característica de amparo, de acolhimento e de contato afetivo. A Irmandade tornar-se-ia um 

grupo de trabalho, de natureza externa com razões utilitárias. O Congado deixaria de ter o 

seu valor e o prestígio de ser uma cultura popular, tornar-se-ia indústria cultural. Este 

caminho favoreceria o individualismo e cada vez mais afastaria seus participantes do 

processo de individuação. Tal fato afetaria não só o indivíduo, mas todo o grupo e seus 

descendentes, pois sua tradição seria abalada pela lógica da indústria cultural, restando 

apenas a memória de um tempo e espaço em que antes era possível criar algo que se 

distinguia das imposições opressoras.  

 Se a Festa de Nossa Senhora do Rosário não passar de uma mera manipulação de 

uma classe autoritária no qual tal classe exerça o poder sobre o Congado e se encontrar à 

mercê de manipulações, definir-se-á como uma cultura de massas. Porém, se tal festejo 

fizer de seu movimento cultural um produto capitalista visando atender as demandas 

comerciais, não passará de uma indústria cultural, alimentando a cultura que apresenta o 

negro, o congadeiro e as relações humanas ali estabelecidas como meras mercadorias. O 

que vem a ser uma tentativa de colocar preço naquilo que não se encontra à venda e que 

seu valor se encontra em outra instância, contrária aos valores de compra e venda e das 

classificações em parâmetros como lucrativo e não lucrativo e nos padrões de utilidade e 

inutilidade. Contudo, se o festejo congadeiro apresentar-se como cultura popular ao volta-

se para a prática de uma manifestação artística e resistente à adesão a uma cultura que 

deforma o homem, o Congado poderá ser um caminho possibilitador da formação cultural. 

Dizemos isso porque se as atividades da Festa de Nossa Senhora do Rosário estiverem 

voltadas à lógica da cultura de massa ou da indústria cultural caindo na lógica de investir 

na produção de sujeitos que agem somente segundo as necessidades da sociedade, a 

possibilidade do desenvolvimento de homens livres, autônomos, esclarecidos e de uma 

sociedade justa, afasta-se cada vez mais das chances de formação do indivíduo.  
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Mas como a Festa de Nossa Senhora do Rosário poderia resistir à indústria cultural 

e à cultura de massa? A resposta pode corresponder à mesma elaborada por Ecléa Bosi ao 

dizer sobre como resgatar as obras de arte do valor perdido quanto à formação e 

influenciada pela cultura mercantil: 

A resposta seria vivendo. Vivendo intensamente o nosso tempo, atentos aos 

sinais da História. Só a militância pode propor de novo a totalidade passado-

presente como um mesmo tecido de lutas e esperanças. Fazer conhecer as obras 

do passado e reviver as indagações que elas contêm. (Bosi, 1987, p. 30) 

 Para não se perder em meio à cultura de massa e à indústria cultural, seus 

participantes devem posicionar-se com resistência, fazê-la com bases na memória da Festa, 

na memória do seu povo, buscando com o Congado a realização das verdadeiras 

necessidades humanas. Para Bosi (2013, p. 16), do vínculo com o passado se extrai a força 

para formação de identidade. Considerando que devido a inúmeras imposições culturais, 

proibições da expressão de crenças, saberes, costumes de matrizes africanas e o 

preconceito com suas características físicas sofridas pelos negros, o resgate da memória, 

história e da valorização de suas raízes torna-se uma atitude de resistência. De acordo com 

Guanais (2013, pp. 33-34): 

Se o fio da memória se desgasta a ponto de apresentar rupturas na trama do 

tempo, cedendo lugar cada vez mais às lembranças de dados necessários à 

sobrevivência diária, sem maior profundidade ou importância perene, é parte da 

história (tanto individual quanto coletiva) que se danifica. É a cultura mais 

profunda de um povo e de sua região que se degrada, deixando a cada dia mais 

pobre o tecido social e ampliando mais a cisão no seio do indivíduo e da 

sociedade. Com isso, a formação do indivíduo e do futuro estão gravemente 

comprometidas, e a humanidade tende a permanecer num ciclo vicioso de 

reedição daquilo mesmo que fora antes, mesmo quando o de antes não é 

verdadeiramente satisfatório. O olhar que pode se projetar ao futuro e manter a 

esperança de dias melhores tem como ponto de partida a percepção de elementos 

singelos – como antigos hábitos e festejos, velhos objetos que guardam histórias, 

e o próprio empenho na elaboração do passado – que, apesar de desprezados pelo 

modo de vida na sociedade industrial, ainda têm a capacidade de causar impacto. 

Tais elementos constituem as experiências acumuladas e, sejam elas prazerosas 

ou desagradáveis, são sempre enriquecedoras. 

 Porém, voltar sua atenção aos sinais da História, só é possível se houver na Festa de 

Nossa Senhora do Rosário a busca pelo surgimento do novo e pela realização da história. 

Para isso, ela deve ser dinâmica, ou seja, ter o objetivo de colocar a cultura e a sociedade 

em movimento. Se não houver este objetivo, ela será estática e suas atividades apenas 

serão reprodução e cópias do que aprisiona. É preciso que sua atuação seja precisamente a 

de uma cultura popular. O dinamismo que aqui falamos é contrário à paralisia provocada 

pela sedimentação do esquecimento, pois é o deslocamento, o movimento que pode levar 

ao novo e a concretização da história. Bosi (2009b, p. 79), ressalta que uma outra 
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característica da cultura popular, constatada por Xidieh, é a sua reelaboração constante. 

Os temas se refazem, nem tudo é herdado. Só no museu o folclore está morto. 

Esta reelaboração é possível por ser a Festa de Nossa Senhora do Rosário um movimento 

cultural com base na memória. A memória dá vida à cultura popular, dá vida à Festa de 

Nossa Senhora do Rosário através da convivência entre seus participantes. Por envolver 

tanto o universal quanto o particular, a memória tem uma significativa participação no 

processo de formação cultural dos congadeiros. É a memória que ao trazer à tona as 

lembranças do passado, ao fazer a ponte entre o passado e o presente, age como um canal 

para reelaboração de conteúdos que constam em promessas ainda não realizadas, projetos 

não alcançados, reflexão de como a vida poderia ser diferente do que ela foi e vem sendo. 

Neste sentido, é que a reelaboração provoca uma insistência à mudança, por melhores 

condições para se viver e pelo fim do que causa morte e paralisia, movimento no qual a 

cultura popular pode oferecer sua participação em tal processo. 
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CAPÍTULO 3 

PERCURSOS NOS CONTOS E NAS CONTAS: MÉTODO 

 

Vem ver, vem ver 

Vem que é pra ouvir tambor bater 

Pra cantar canto de iorubá, malê 

Vem ver, vem ver 

Que onde cada tambor se ouviu 

Negro que chamou 

Pro Brasil se ver, vem ver 

(SÉRGIO SANTOS) 

 O desenvolvimento desse terceiro capítulo traz em um primeiro momento o relato 

de como foi realizada a produção dos dados. Já em um segundo momento apresenta como 

foi o tratamento dos dados para uma análise com base nos fundamentos teórico-

metodológicos apresentados nos capítulos anteriores, em especial, nas contribuições dos 

autores da Teoria Crítica da Sociedade com quem procuramos dialogar. 

 

3.1. OS DADOS DA PESQUISA E OS CAMINHOS PERCORRIDOS 

 A pesquisa denominada O papel da Festa de Nossa Senhora do Rosário na 

construção da identidade dos congadeiros13 foi desenvolvida no ano de 2010 no Centro 

Universitário de Lavras, em Lavras/MG (UNILAVRAS), como Trabalho de Conclusão de 

Curso da graduação em Psicologia e como pesquisa de Iniciação Científica vinculada ao 

Programa de Iniciação Científica da Coordenadoria de Pesquisa da instituição de ensino 

mencionada. Para sua realização contou-se com a participação de uma aluna da graduação 

                                                 

13 Como produtos originados desta pesquisa, destacamos: Enfrentando o estigma e o preconceito entre o soar 

dos tambores e a construção de uma identidade (Silva, A. R.; Silva, C. V. & Aquino, 2014) – Capítulo do 

livro Identidade, branquitude e negritude – contribuições para a psicologia social no Brasil: novos ensaios, 

relatos de experiência e de pesquisa organizado por Maria Aparecida da Silva Bento, Marly de Jesus Silveira 

e Simone Gibran Nogueira, publicado em 2014 pela editora Casa do Psicólogo; O congadeiro e a Festa de 

Nossa Senhora do Rosário: uma relação de papéis e construção de identidade (Silva, A. R.; Silva, C. V. & 

Aquino, 2012) – Artigo na Revista Eletrônica FEOL (REFEOL) publicado em fevereiro de 2012; e, Entre 

mastros e coroas: o congadeiro como um porta-voz do enfrentamento do estigma e do preconceito (Silva, A. 

R.; Silva, C. V. & Aquino, 2011)– Trabalho completo publicado nos Anais do XVI Encontro Nacional da 

Associação Brasileira de Psicologia Social realizado em 2011. 
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e dois docentes do curso de Psicologia como orientadora e coorientador14. O objetivo desta 

pesquisa foi identificar aspectos da Festa de Nossa Senhora do Rosário na produção de 

identidade de seus participantes. Na ocasião foram analisados os papéis existentes dentro 

da Irmandade. Produziu-se uma reflexão sobre o congadeiro como porta-voz na sociedade 

frente ao enfretamento do estigma e do preconceito e identificaram-se elementos históricos 

presentes neste movimento cultural que apontaram para a consolidação de uma identidade. 

O método adotado foi História Oral contando com a participação de três 

congadeiros, membros da Festa de Nossa Senhora do Rosário do município de 

Oliveira/MG. O critério de escolha dos sujeitos de pesquisa foi a condição destes terem 

grande envolvimento com o movimento cultural com o cuidado de selecionar os sujeitos de 

pelo menos duas guardas diferentes, que exercessem papéis distintos dentro do grupo e de 

ambos o gênero. Os entrevistados foram a Capitã Pedrina da guarda de Moçambique de 

Nossa Senhora das Mercês, Capitão Vicente Marcolino da guarda de Catupé de Nossa 

Senhora Aparecida e a senhora Vera, tocadora de ganzá e pandeiro integrante da mesma 

guarda e esposa do Capitão Vicente Marcolino. As entrevistas foram realizadas na casa dos 

entrevistados e também quartel da Guarda de Catupé de Nossa Senhora Aparecida em 

Oliveira/MG, no quartel e terreiro dos “Leonídios” da Capitã Pedrina e de seu irmão 

Capitão Antônio; nos dias 28 e 31 de julho de 2010, dias em que os entrevistados 

encontravam-se em preparação e em atividades voltadas ao Congado, dias antes do ritual 

no qual são “levantados os mastros” do Congado para anunciar que a Festa será realizada 

no próximo mês, que naquele ano, aconteceu no dia primeiro de agosto. Além das 

entrevistas, a pesquisadora acompanhou vários momentos e atividades da Festa de Nossa 

Senhora do Rosário em Oliveira/MG nos eventos: Missas Congas, desfile do Boi do 

Rosário, Reinados e Procissão Conga.  

Cabe ressaltar, que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Fundação Educacional de Lavras/Centro Universitário de Lavras, como mostra o Anexo 

A que consiste em um documento gerado através do Sistema Nacional de Informação sobre 

Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (SISNEP), por meio da Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde (CNS), constando o 

número do Certificado de Apreciação Ética (CAAE) e com informações sobre o 

                                                 

14 A pesquisa O papel da Festa de Nossa Senhora do Rosário na construção da identidade dos congadeiros, 

foi orientada pela professora Ms. Cristiane Valéria da Silva e coorientada pelo professor Ms. Magno Geraldo 

de Aquino. 
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andamento do projeto, descrição da situação em que se encontra com respectivas datas de 

entrada e saída do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), comprovando sua passagem e 

aprovação pelo órgão. A aprovação também pode ser confirmada em meio eletrônico 

através do SISNEP15 ao acessar a lista de projetos aprovados pelo CONEP, material que se 

encontra impresso no Anexo B. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) permitindo o uso e divulgação no campo científico de seus 

relatos e nomes na autoria das falas. Para a realização das entrevistas foi criado um Roteiro 

de Entrevista Semiestruturada como consta no Anexo C. As entrevistas foram gravadas em 

áudio e em sua transcrição houve o cuidado de trazer para a linguagem escrita o máximo 

de fidelidade possível à linguagem coloquial das narrativas quanto a sua fonética, pois são 

elementos que carregam informações sobre características subjetivas dos sujeitos de 

pesquisa. Neste trabalho o referencial teórico utilizado na revisão bibliográfica e no 

tratamento dos dados contou com autores como Brandão (1983, 1984), Rios (2006) e 

autores da Psicologia Social tais como Ciampa (2001), Bosi (1987, 2003, 2009a, 2009b), 

Goffman (2008), Guareschi (2002), Pichon-Rivière (2009), Silva, Paiva e Miranda (2005) 

e Santos e Mahfoud (2002).  

 Este trabalho científico proporcionou à pesquisadora um conhecimento e 

constatação da importância que a Festa de Nossa Senhora do Rosário possui para a 

constituição da identidade dos seus participantes, ao oferecer aos congadeiros elementos 

para a construção de sua história e identidade na representação de um papel social; seja 

com o oferecimento de uma linguagem para se comunicarem e criarem registros 

simbólicos e imaginários; ao proporcionar o reconhecimento de si e pela sociedade através 

dos grupos aos quais pertencem, além de estar presente no contexto e na realidade 

psicossocial em que vivem ao gerar através da relação grupal identificações e criações de 

vínculos; o enfrentamento do estigma e do preconceito, uma visão de mundo e o encontro 

de sentido para suas vidas; reconhecendo que todo este processo perpassa pela 

subjetividade do congadeiro. 

 A partir deste conhecimento surgiram outros questionamentos que provocaram o 

desejo de continuar pesquisando sobre a Festa de Nossa Senhora do Rosário, sendo a Pós-

                                                 

15 O Certificado de Apreciação Ética (CAAE) que fornece às informações sobre a situação do projeto de 

pesquisa, sua passagem e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) encontram-se disponível na 

internet. Para se ter acesso às informações é necessário entrar no link: 

http://portal2.saude.gov.br/sisnep/pesquisador/menuusuario.cfm, selecionar o ano de 2010 e o Estado de 

Minas Gerais na região sudeste. Após encontrar o projeto de pesquisa, clicar no número do CAAE. 
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Graduação Stricto Sensu um caminho oportuno para realizar tal atividade, o que ocasionou 

em uma nova proposta de pesquisa, a Dissertação de Mestrado. 

 

3.2. SOB UM NOVO OLHAR: A PESQUISA ATUAL E OS CAMINHOS PARA A ANÁLISE 

A presente pesquisa tem por objetivo estudar as possibilidades de formação cultural 

dos congadeiros que fazem a Festa de Nossa Senhora do Rosário do município de 

Oliveira/MG e, para tanto, traz como foco investigativo os indícios de memória que 

possam constar nos relatos orais (nas entrevistas, nos versos e nos cantos) como marcas de 

festejos e lamentos, de resistência e de conformação daqueles que se inserem nas contas do 

rosário e, nisso, trazem seus contos de memória. Para tanto, foram estabelecidas quatro 

categorias de análise: afetividade/solidariedade e frieza; liberdade e escravidão; história e 

natureza; esclarecimento e mito. 

 Em um estudo sobre a cultura popular, o pesquisador deve ir além das fontes 

bibliográficas sobre o tema, principalmente quando se trata de uma pesquisa de campo, ou 

seja, não deve ficar preso apenas a estas informações, mas ir atrás de outros dados, 

conhecê-la de perto, saber em que contexto acontece e quem são as pessoas responsáveis 

por matê-la viva. Esta atitude permite ir mais a fundo para refletir a questão proposta. 

Embora a reflexão sobre a cultura popular tenha contribuições não só da Filosofia, mas de 

várias áreas do conhecimento voltadas às Ciências Humanas, há uma postura indispensável 

para o pesquisador, que pode ser ilustrada pelo pensamento de Adorno, ao dizer sobre a 

interpretação filosófica: a autêntica interpretação filosófica não aceita um sentido que já 

se encontra pronto e permanente por detrás da questão, e sim a ilumina repentina e 

instantaneamente e, ao mesmo tempo, a consome (Adorno, 1931/2013)16. Não estamos 

aqui desprezando teorias e o trabalho dos autores, mas sim chamando a atenção para a 

importância de conhecer também como é o outro lado, o saber que não vem da Ciência, 

mas está no seio das comunidades. Sem recorrer às fontes vivas, os integrantes do 

movimento popular, sem estabelecer proximidade com o movimento cultural e não 

observar como ele acontece, como ocorre sua preparação, sem ouvir relatos e sem levar em 

conta a oralidade, a memória e o conhecimento dos congadeiros, de quem faz e vive o 

                                                 

16 Tradução extraída do site: http://adorno.planetaclix.pt/tadorno3.htm, acessado em 30 de janeiro de 2013. 

Este trecho está na página 89 do livro Actualidad de la filosofia, onde se lê: La auténtica interpretación 

filosófica no acierta a dar com um sentido que se encontraría ya listo y persistiría trás la pergunta, sino que 

la ilumina repentina e instantáneamente, y al mismo tiempo la hace consumirse (Adorno, 1931/1991).  
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festejo, de quem se forma neste meio, corre-se o risco de cair em um discurso vazio 

distante da realidade psicossocial. Neste sentido, as características de como acontece a 

Festa de Nossa Senhora do Rosário na localidade foco da pesquisa devem ser levadas em 

conta, pois cada região apresenta suas particularidades. As particularidades a que referimos 

aqui vêm a ser quem são os responsáveis por organizá-la, quem são os participantes, de 

que esfera da população vem a iniciativa em realizá-la, quais são os objetivos em promovê-

la, entre outros pontos. Contudo, ao fechar os olhos a estes pontos ressaltados, há o risco de 

objetivar o que não é objetivo, de paralisar o que é dinâmico, matar o objeto estudado. De 

acordo com Crochík (2010, p. 38): 

Quando o indivíduo é estudado e analisado como objeto morto, quer seu corpo 

quer sua psique se petrificam; não há mais nada de novo, tudo é previsível, mas 

como esse conhecimento é proveniente do sujeito que também se petrificou no 

método, o que resta desse sujeito procura outras formas de se manifestar, não 

necessariamente como irracionalidade, mas como reflexo da própria 

objetificação, que substitui a objetivação, que só pode se expressar pelos homens 

em sua contínua subjetivação, posto que quanto mais o sujeito consegue se 

desenvolver, mais objetivo será. 

 Em trabalhos sobre movimentos populares o pesquisador deve procurar abster-se de 

cultivar a ideia ilusória de que poderá com sua pesquisa explicá-los completamente e obter 

o conhecimento total sobre a cultura popular colocada em foco. No texto A atualidade da 

Filosofia, Adorno (1931/2013), ao tratar da postura que as pessoas que escolhem o 

trabalho filosófico como profissão deveriam exercer ao apontar que deve, de início, 

abandonar a ilusão de que partiam antigamente os projetos filosóficos: que é possível, 

pela capacidade do pensamento, se apoderar da totalidade do real17. Embora Theodor 

Adorno tenha se referido aos filósofos, a contribuição de suas palavras quanto à atitude 

científica deveria ser uma conduta da qual todos os pesquisadores deveriam se apropriar. 

No nosso caso, que vem a ser um trabalho na área da Psicologia Social, iremos buscar 

manter a postura mencionada acima, por termos a consciência de que é um engano ter a 

pretensão de racionalizar por completo um objeto que por si só já é contraditório – o 

humano – principalmente por se tratar de sua experiência em um movimento cultural e 

religioso que, por apresentar traços artísticos, em muitos pontos se diferencia da 

objetividade da sociedade. 

                                                 

17 Tradução extraída do site: http://adorno.planetaclix.pt/tadorno3.htm, acessado em 30 de janeiro de 2013. 

Este trecho está na página 73 do livro Actualidad de la filosofia, onde se lê: (...) ha de renunciar desde el 

comienzo mismo a la ilusión con que antes arrancaban los proyectos filosóficos: la de que sería posible 

aferrar la totalidad de lo real por la fuerza del pensamiento (Adorno, 1931/1991). 
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 Os métodos de pesquisa adotados foram a História Oral e a análise materialista 

dialética com base em autores da Teoria Crítica da Sociedade da Escola de Frankfurt. 

“História oral” é uma expressão mais especializada referindo-se a um método de 

pesquisa, no qual se faz uma gravação sonora de uma entrevista sobre experiências 

ocorridas durante a vida (Cruikshank, 1998). Como método de pesquisa qualitativo, a 

História Oral tem por característica a valorização da subjetividade dos narradores, do relato 

e memória dos excluídos, um método desprezado por alguns pesquisadores por não 

levarem em conta o valor do relato oral, considerando-o falho quanto à fidedignidade.  

Cabe ressaltar que as contradições presentes nos relatos se devem a própria natureza dos 

objetos de pesquisa das Ciências Sociais e Humanas como a Sociologia, a Antropologia e a 

Psicologia, nas quais a sociedade, o homem em sua constituição e relações – com o próprio 

homem, com a sociedade e com a natureza – tornaram-se complexos e contraditórios por 

mediação da cultura. No entanto, as explicações sobre os desacordos existentes entre a 

sociedade e os indivíduos são explicadas por uma perspectiva social como afirma Adorno 

(1955/1986, p. 43), ao dizer que la divergencia entre individuo y sociedade es 

esencialmente de origem social, es perpetuada socialmente y sus manifestaciones tienen 

por principio de cuentas que ser explicadas socialmente. 

 Por sua vez, as narrativas orais tornam-se um caminho para ir ao encontro das 

fontes que podem nos levar à compreensão dos conflitos entre o homem e a sociedade. A 

História Oral possibilita trabalhar com “o outro lado da história”, desta vez contada por 

pessoas simples que se encontram à margem da sociedade com suas vozes oprimidas pela 

classe dominante e pelo sistema social vigente que se mantém de acordo com a lógica do 

mundo do trabalho. Pessoas que muitas vezes não possuem conhecimentos da cultura 

erudita, mas que possuem um saber construído junto às comunidades em que vivem, onde 

são compartilhadas suas dificuldades, conquistas e fatos da vida cotidiana, um discurso 

pouco ouvido nas academias e nas políticas públicas. Para Portelli (2010, p. 3): 

Com freqüência se diz que, na História Oral, damos voz aos sem voz. Não é 

assim. Se não tivessem voz, não teríamos nada a gravar, não teríamos nada a 

escutar. Os excluídos, os marginalizados, os sem poder sim, têm voz, mas não há 

ninguém que os escute. Essa voz está incluída num espaço limitado. O que 

fazemos é recolher esta voz, amplificá-la, e levá-la ao espaço público do discurso 

e da palavra. Isso é um trabalho político, porque tem a ver não só com o direito à 

palavra, o direito básico de falar, mas com o direito de falar e de que se faça 

caso, de falar e ser ouvido, ser escutado, de ter um papel no discurso público e 

nas instituições políticas, na democracia. 
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 O relato no método História Oral tem seu valor reconhecido por ser uma 

informação transmitida por indivíduos que tiveram a experiência relacionada ao fato 

pesquisado, relatando, também, como foi elaborada e sentida, experiências que se tornaram 

parte de sua história, significativas para sua formação como indivíduo. Através de seu 

relato é possível ter contato com aspectos de sua subjetividade, como a apropriação da 

cultura e costumes presentes na comunidade em que vive, do local onde nasceu, dos 

ensinamentos e experiências no grupo familiar, escolar, grupos de trabalho e de outros nos 

quais os entrevistados se integraram ou que ainda fazem parte destes. São conteúdos 

presentes na memória com grande importância para os sujeitos de pesquisa, para nós 

pesquisadores e para o campo científico. 

O valor da recordação para o homem é de tal forma intenso, até mesmo para a 

sua constituição enquanto indivíduo e membro de um grupo, que a rigor, não 

seria necessário explicá-lo de modo exaustivo. A sobrevivência da tradição oral 

nas comunidades, por um lado, e o vigor da literatura memoralística, por outro, 

são exemplos de modo como o homem guarda em si a necessidade constante da 

reconstituição de seu passado. Até mesmo porque a memória involuntária pode 

adentrar a sua consciência, aí introduzindo uma força de necessidade no sentido 

de percorrer os caminhos da recordação e da associação a que ela conduz. 

(Ferraz, 2000, p. 146) 

 Ao valorizar traços subjetivos dos entrevistados e a memória através das narrativas, 

a História Oral torna-se o método mais adequado para o desenvolvimento desta pesquisa 

que visa estudar a possibilidade de formação cultural por meio da experiência na Festa de 

Nossa Senhora do Rosário. A História Oral oferece uma possibilidade maior de 

aproximação com o objeto desta pesquisa principalmente por se tratar de uma manifestação 

cultural sustentada pela memória; por oferecer um espaço para os excluídos, já que tantos 

congadeiros se encontram à margem da sociedade; por ser a própria Festa um movimento 

que busca ser um espaço de vez e voz do negro. Voz esta, tão oprimida durante séculos e 

infelizmente também nos dias de hoje. Por ser um método que oferece um espaço aos 

sujeitos de pesquisa para falarem dos seus sofrimentos, experiências e representações da 

maneira como veem o mundo, a si mesmos e à sociedade e como os interpretam, buscando 

assim deixa-los à vontade para expressarem seus pensamentos e sentimentos. 

 Pensando esta pesquisa situada no paradigma da Teoria Crítica, como discutido por 

Alves-Mazzotti (2004), apresentando uma metodologia dialógica transformadora, que traz 

uma preocupação com a consciência dos sujeitos e com a transformação social, ao utilizar 

um método que de acordo com Ferreira (2002), vai além de objetivos acadêmicos, mas que 

pode constituir-se como um instrumento de transformação social, justifica o uso da 
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História Oral, pois esta se interliga com objetivo da ciência na visão da Teoria Crítica. 

Segundo Alves-Mazzotti (2004b, p. 139), os teóricos-críticos enfatizam o papel da ciência 

na transformação da sociedade; assim como também o teórico crítico (...) procura intervir 

no processo histórico visando a emancipação do homem através de uma ordem social 

mais justa (Alves-Mazotti, 2004a, p. 117). O processo de transformação social 

característica da História Oral pode ser reconhecida através da mudança pretendida por 

alguns de nós pesquisadores como afirma Portelli (2010, p. 10),  

A mudança que buscamos é uma mudança que dê mais poder aos sem poder. E 

que lhes dê mais poder para que a sua cultura seja reconhecida como cultura. 

Para que se reconheça que não há somente uma cultura, a das elites, somente 

uma maneira de fazer cultura e que seja essa a maneira; que existe uma 

pluralidade de culturas, de níveis culturais, e que há uma luta de classes na 

cultura, na arena cultural – uma luta de classes não menos importante do que a 

luta de classes que existe no nível econômico, ou político, porque a luta de 

classes na cultura é a base do reconhecimento dos sujeitos que têm direitos, que 

têm saberes,que tem uma identidade. É, então, o início de uma mudança de 

relações de poder. 

Neste contexto de lutas de classes na arena cultural a Festa de Nossa Senhora do 

Rosário no município de Oliveira/MG torna-se foco de análise de resistência na luta do 

reconhecimento e da livre expressão da cultura afrobrasileira.  

A escolha pela análise dialética materialista, com pilares em autores da Teoria 

Crítica da Sociedade, como método na pesquisa encontra ecos em uma Psicologia com 

bases materialista-históricas, uma Psicologia Social Crítica. De acordo com Silvia T. M. 

Lane (1984/2012, p. 15):  

Se o homem não for visto como produto e produtor, não só de sua história 

pessoal mas da história de sua sociedade, a Psicologia estará apenas 

reproduzindo as condições necessárias para impedir a emergência das 

contradições e a transformação social. 

Ao caminhar nas trilhas da Psicologia Social Crítica procuramos reconhecer no 

meio social os empecilhos para a formação de indivíduos, pois segundo Adorno 

(1955/1986, p. 39; grifos no original):  

 (…) una psicología que nada quiere saber de la sociedad y se empeña, a su 

manera, en no salir del individuo y su herencia arcaica, con una universitas 

literarum ya inexistente, por consideración a “factores” sociales o a un wholistic 

approach. 

Diante de tais considerações, ao realizar a análise dos relatos orais buscamos as 

marcas da sociedade no homem ao refletir sobre a formação do indivíduo e se há dentro da 

Festa de Nossa Senhora do Rosário elementos que contribuam para este processo. Para 

Adorno (1955/1986, p. 43): 
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Las diferencias específicas de los individuos son tanto estigmas de la presión 

social como cifras de la liberdad humana. La contradicción entre ambas esferas 

no debe ser escamoteada a través de um esquema de generalización científica, 

pero tampoco ha de ser absolutizada. 

Na busca pelas marcas da sociedade no homem, reconhecendo a subjetividade de 

cada um dos entrevistados, o contato com estes elementos de pressão social e de liberdade 

são estabelecidos por via da memória contida nos registros dos relatos orais.  

Sobre os dados a serem trabalhados, em princípio houve dúvidas se iríamos propor 

uma nova coleta de dados e realizar novas entrevistas com outros congadeiros que não 

participaram da pesquisa citada no primeiro tópico deste capítulo ou se nosso trabalho 

consistiria em debruçar novamente sob o material que já obtemos. Porém, ao longo de 

conversas durante a orientação e das atividades acadêmicas das disciplinas do Programa de 

Mestrado foi sugerido que o material já coletado fosse revisitado pela pesquisadora com o 

objetivo de verificar se os conteúdos das entrevistas corresponderiam aos objetivos da atual 

pesquisa. Após esta atividade, o caminho escolhido foi utilizar o material que já tínhamos 

em mãos. A tomada desta decisão consistiu em termos confirmado que os conteúdos 

presentes nas narrativas (entrevistas, versos e cantos) e no Diário de Campo apresentam 

ótima qualidade de informações e um valor significativo sobre a experiência dos 

entrevistados como membros da Irmandade na Festa de Nossa Senhora do Rosário, além 

de ser possível reconhecer nos relatos uma multiplicidade de vozes que trazem consigo 

informações de outros congadeiros, sobre a população de cidades onde ocorrem este 

movimento cultural, da história da Festa e de seus participantes e também sobre o 

significado de vários elementos culturais que compõem o festejo congadeiro. Portanto, não 

se justifica abandonar um material que corresponde às expectativas de aprofundamento e 

de justiça ao objeto de estudo. O uso do mesmo material em outras pesquisas é uma 

questão tratada por Queiroz (1987, p. 29) ao dizer que: 

O material levantado é, por sua vez, um conjunto de informações reunidas de 

acordo com um ponto de vista e um sistema – conjunto empírico que deve, em 

seguida, ser trabalhado por outros procedimentos como a descrição, a análise, o 

levantamento de inferências, a compreensão, a explicação, os quais se sucedem 

como fases diferentes e inconfundíveis. O material uma vez recolhido permanece 

igual a si mesmo no tempo e no espaço, desde que conservado com o devido 

cuidado. Ao correr dos anos, encerrará sempre as mesmas informações, servindo 

para outras pesquisas que levarão a confirmação ou a novos conhecimentos e 

comprovações.  

Contudo, não há razão para se contrapor à tomada de decisão de revisitar materiais 

levantados em outros momentos, em outra pesquisa ou para incredulidade em utilizar os 

dados coletados anteriormente. Sendo assim, como os relatos orais, obtidos através das 
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entrevistas, bem como presentes nos versos e cantos, fazem parte do material coletado que 

serviram como caminho às novas veredas do conhecimento sem que a pesquisa atual perca 

sua autenticidade e veracidade. Além do mais, na História Oral, os relatos nunca perdem 

seu valor por moverem-se através da memória. A memória não tem tempo atual ou 

desatualizado, indo sempre ao encontro do passado e voltando para o presente. Ela sempre 

será a guardiã de nossa história e da história da humanidade, que não se encontra 

concluída. Encontra-se viva nos registros e nas lembranças dos narradores. Ecléa Bosi 

(2012, p. 68; grifos no original) diz que “a lembrança é a história da pessoa e seu mundo, 

enquanto vivenciada”. Stern refere-se ao estrato objetivo da lembrança (“história”, 

“mundo”), mas subordina-o manifestamente à subjetividade (“seu”, “vivenciada”). O 

passado entra plasticamente no universo pessoal. 

Quanto às entrevistas, há partes dos relatos que não foram utilizados na pesquisa 

anterior. Já a utilização das narrativas no momento da pesquisa de mestrado ocorre de 

forma distinta, caracterizando-se como uma nova experiência, considerando o 

amadurecimento da pesquisadora quanto aos conhecimentos adquiridos. Neste sentido, o 

trabalho que aqui se apresenta, caracteriza-se por uma nova pesquisa, com outros objetivos 

e com outra perspectiva teórica indicando mudanças na postura da pesquisadora através de 

um novo arcabouço teórico, o que proporciona mudanças na compreensão relacionada ao 

indivíduo, à cultura, à sociedade e à própria ciência. Cabe ressaltar que, o contato com a 

Festa de Nossa Senhora do Rosário por parte da pesquisadora, não ficou restrito apenas na 

época da pesquisa de outrora, mas fora contínuo, ao acompanhar durante o tempo do 

mestrado acadêmico as atividades da Festa de Nossa Senhora do Rosário do município de 

Oliveira, entre elas os Reinados, as Missas Congas, Levantamento dos mastros, Procissão 

Conga, desfile do Boi do Rosário e de eventos comemorativos do cinquentenário da guarda 

de Massambique de Nossa Senhora das Mercês. O acompanhamento das atividades 

congadeiras nomeamos de observação participante que teve como objetivo alcançar maior 

proximidade com o objeto de estudo. O que podemos considerar como um procedimento 

subjacente ao consistir-se em um instrumento de apoio à análise e interpretação dos dados 

da pesquisa, assim como na elaboração do texto dissertativo que contou tanto com os 

conteúdos como com as reflexões advindas deste recurso e experiência, junto aos métodos 

da análise materialista dialética e da História Oral. 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa os materiais analisados foram 

novamente revisitados, agora com outro olhar ao ouvir as gravações em áudio, ao reler as 
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transcrições, o Diário de Campo e ao revisitar os versos e os cantos, para estabelecer 

categorias para análise e conclusão deste trabalho. Montenegro (1992, p. 10), aponta que o 

cenário melancólico da realidade recoloca sempre novos desafios. Nesse sentido, poder-

se-ia encontrar na “Teoria Crítica” um referencial teórico de análise que aponta para a 

não aceitação passiva do caos reinante. 

A escolha por analisar alguns cantos e versos entoados pelos participantes na Festa 

de Nossa Senhora do Rosário junto às entrevistas, deve-se ao fato de que estes são 

expressões dos congadeiros repletos de informações sobre a formação cultural dos 

participantes desse movimento cultural e religioso. Leda Martins (1997b, p. 67), ao dizer 

sobre os cantares do Congado nos apresenta a diversidade de significados que um elemento 

presente nas canções pode conter: 

Na tapeçaria de cantos, talvez as mais expressivas aliteração e imagem sejam as 

que são figuradas na articulação do ôô, repetido como anáfora ou como a própria 

estrofe em muitos cantares, Sua modulação e seu timbre traduzem um variado 

prisma de significados, condensado, em seus torneios melódicos, os múltiplos 

tons nos percursos do negro: O lamento, a celebração, a alegria, a dor, o 

encantamento, a saudade, a luta, a resistência e a reminiscência. 

Os cantos e versos congadeiros além de serem registros da memória dos 

congadeiros e de seus ancestrais, dizem também da história pessoal de seus participantes. 

Em se tratando de cultura popular o conhecimento que os cantos e versos congadeiros 

podem oferecer vão além dos sentimentos em expressão. Eles podem nos contar o modo de 

viver das pessoas e de como é a vida na comunidade, as dificuldades enfrentadas e as 

experiências compartilhadas. Ecléa Bosi (1987, p. 38), ao dizer sobre os cantos da cultura 

popular e o modo de vida do participante, nos apresenta como a vivência e os cantos 

encontram-se interligados, como por exemplo nos festejos natalinos de bairros populares, 

como na Folia de Reis e no Pastoril: 

Um canto de Natal pode tocar especialmente as mulheres, como este: Sobe a 

Jerusalém, Virgem oferente sem igual, / Vai, apresenta ao Pai teu Menino, luz 

que chegou no Natal. Este Sobe a Jerusalém é um movimento que só a mulher 

do povo conhece. Subir ladeiras com uma criança ao colo é um esforço diverso 

do passear ou caminhar. Evoca o cansaço em que o peso da criança aumenta a 

cada estirão. Mesmo assim, a subida é recompensada pela chegada e será 

repetida em todas as festas, para não ofender aos parentes desses lugares 

afastados que merecem respeito e visita. [itálicos nossos]. 

Por fim, no decorrer do texto dissertativo optou-se por trazer junto aos relatos os 

nomes dos narradores. Tal atitude condiz com a afirmação de Portelli (2010, p. 6) ao dizer 

que não somos donos destas palavras: 
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Porque a palavra que recebemos é uma palavra alheia; porém a palavra que 

escrevemos, essa é nossa, essa está em nosso nome, aquele que aparece na capa 

dos livros que escrevemos. Mas essa palavra nossa, esses livros que levam 

nossos nomes não os produzimos somente com nossas palavras; nós os 

produzimos com as palavras alheias que os entrevistados nos confiaram no 

encontro dialógico. Pois a relação entre o entrevistador e o entrevistado não se 

acaba ao desligar o gravador ou a câmera de vídeo; ela continua, continua na 

responsabilidade que nos confiam no momento em que nos dão de presente ou 

nos emprestam essas palavras, esses contos que não nos pertencem; que, como 

dizia Woody Guthrie, um cantor popular e poeta proletário norte-americano, não 

são nossa propriedade privada. São palavras que recolhemos, que temos em 

confiança, para delas fazer o melhor uso possível em nome daqueles que as 

confiaram a nós. É preciso, então, que as palavras que utilizamos em nosso 

trabalho permaneçam propriedade dos entrevistados. 

Portanto, cumprindo os parâmetros éticos na pesquisa e como forma de respeito e 

gratidão para com os entrevistados, tomamos aqui a atitude de revelar seus nomes, 

valorizando sua subjetividade, seus conhecimentos e reconhecendo-os como co-autores na 

pesquisa, a começar pela identificação de seus nomes nas palavras às quais a eles 

pertencem. 

 No próximo capítulo, apresentamos a discussão e a análise dos dados que foram 

desenvolvidos através das categorias: afetividade/solidariedade e frieza; liberdade e 

escravidão; história e natureza; esclarecimento e mito. Vale ressaltar que estas categorias 

de análise foram estabelecidas por meio do entrelaçamento dos conteúdos tratados nos 

Capítulos 1 e 2 relevantes à formação do indivíduo meio ao movimento cultural e 

religioso, foco desta pesquisa, e dos elementos presentes nos relatos orais (entrevistas, 

versos e cantos) sobre a participação na Festa de Nossa Senhora do Rosário em 

Oliveira/MG, relatos que trazem indícios de como vem ocorrendo a intersecção entre os 

aspectos objetivos e subjetivos que compõem a Festa e constituem a vida dos congadeiros, 

suas histórias, contos e memórias. 
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CAPÍTULO 4 

NOS CONTOS DA MEMÓRIA: DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

PRODUZIDOS 

 

Vem cá, vê 

Sô pretim do Rosário, oiê 

Iô, sô 

Sô candombêro 

E levando a bandêra, oiê 

Que iô vô. 

(...) Sou congadêro 

E com Zambi é que eu falo, oiê 

Que iô sei 

Não vô sê 

Passarim na gaiola, oiê 

Voei 

Vô dançá 

Saravá Sá Rainha, oiê 

Sô caixêro e pro mundo afora 

Vâmo batê que iô sô, 

Sô pretim do tambô 

(SÉRGIO SANTOS) 

 Nesse quarto capítulo buscamos apresentar a análise de relatos orais de 

congadeiros e de alguns cantos do Congado. Ambos retratam os contos da memória (a 

experiência coletiva e subjetiva) que são contas do rosário que juntos a outros elementos 

formam o movimento cultural e religioso e tecem a história dos congadeiros e da Festa de 

Nossa Senhora do Rosário. Tanto os relatos quanto os cantos congadeiros, que são um 

instrumento de expressão, favorecem o acesso a conteúdos significativos como marcas de 

festejos e lamentos, assim como de resistência e de conformação, para irmos ao encontro, 

por meio da memória, a conteúdos que indiquem possibilidades de formação cultural meio 

à Festa de Nossa Senhora do Rosário. Apresentamos a seguir a análise e o material 

selecionado que trata de alguns trechos de cantos do Congado e dos relatos extraídos das 

entrevistas, que foram desenvolvidos a partir de quatro categorias de análise que se 

encontram entrelaçadas ao longo da discussão, como exposto: afetividade/solidariedade e 

frieza; liberdade e escravidão; história e natureza; esclarecimento e mito. 

Os relatos orais apresentados ao longo desse capítulo são dos congadeiros: Pedrina 

de Loudes dos Santos – capitã da guarda de massambique de Nossa Senhora das Mercês, 

primeira capitã de massambique em Minas Gerais; Vicente Paula Marcolino – capitão da 
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guarda de catupé de Nossa Senhora Aparecida; Vera Lúcia Teixeira Marcolino – 

pandeirista, tocadora de ganzá e dançarina da guarda de catupé de Nossa Senhora 

Aparecida. 

 

4.1. AFETIVIDADE, SOLIDARIEDADE E EMOÇÃO: O FESTEJO EM OPOSIÇÃO À FRIEZA NA 

EXPERIÊNCIA COM A VIDA ENTRE A PARTICIPAÇÃO E A CONVIVÊNCIA HUMANA 

 Como visto nos primeiros capítulos, a Festa de Nossa Senhora do Rosário para ser 

mediadora na formação do indivíduo deve apresentar atividades que remetem à valorização 

da vida, do homem e do contato com outros homens. Deve promover a convivência, a 

comunicação entre seus membros, assim como sua real participação nos eventos e 

atividades congadeiras – aspectos importantes da convivência para a formação do 

indivíduo, no ser semelhante para a diferenciação, tal como indicado por Horkheimer e 

Adorno (1956/1973a) e tratados no segundo capítulo. 

 A real participação, as convivências durante as atividades da Festa, tendem a ser 

significativas para seus participantes ao ganhar espaço em sua memória, o que também é 

relevante em sua formação. O momento do festejo, em que há a convivência entre os 

participantes e que a vida é compartilhada é descrito por Pasta Jr. (1987, p. 73; grifos no 

original), ao relatar que nestes instantes: 

(...) não se comemorava nenhuma dessas coisas especialmente, mas todas ao 

mesmo tempo, porque o que se consagrava era o próprio instante: o preciso 

instante que voltava todos os anos através de um ritual de expectativa e precisão. 

Exatamente o rigor dessa expectativa cumprida e satisfeita e esta precisão 

garantiam, para a memória de cada um, a experiência de um “instante que está a 

salvo de toda a crise”. Esse instante como que se coloca fora do tempo 

administrado e meramente quantitativo e marca a sua superação. Fazendo 

confluir para um instante – como para um cristal de muitos fogos – inúmeros 

marcos importantes da memória – que se fazem todos conjuntamente presentes e 

ativos –, a Festa cria uma experiência do tempo que é um presente contínuo, 

imóvel no limiar da história, como se fosse a véspera permanente de um 

acontecimento muito esperado. 

 O movimento de rememorar antes, durante e depois da Festa, só terá sentido para a 

formação cultural de seus participantes junto à mesma, se a ação de lembrar não significar 

“ficar preso a coisas mórbidas”, mas sim voltar ao passado para refletir e gerar uma postura 

crítica sobre nossa sociedade e a cultura atual que fragmenta o homem e danifica sua 

formação. Rememorar só terá seu valor se o movimento propiciar que sua representação na 

manifestação artística seja antítese desta sociedade que insiste em manter uma cultura que 

prega que temos que olhar para o futuro esquecendo o passado. Rememorar pode sim ser 
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um caminho para a vida. O presente, entregue às suas incertezas e voltado apenas para o 

futuro imediato, seria uma prisão (Bosi, 2013, p. 19). 

 A apropriação de elementos para a formação só é possível ocorrer quando há 

experiência, quando é possível escapar da frieza solicitada pelo fracasso da cultura. Como 

visto no primeiro e no segundo capítulos, um ponto que pode favorecer a experiência do 

reconhecimento de si é a convivência entre seus participantes dentro do Congado, 

convivência essa que pode trazer traços característicos dos microgrupos. No Congado os 

grupos que talvez possam vir a apresentar tais atributos característicos do microgrupo são 

os ternos ou guardas. Entre os traços do microgrupo que podemos observar nas guardas de 

Congado são o cuidado com o outro e as preocupações com os membros do grupo. A 

preocupação com os outros membros da Irmandade, para alguns congadeiros que possuem 

um maior envolvimento e dedicação à Festa do Rosário, não ficam restritas apenas à época 

dos eventos congadeiros, mas são contínuas. A capitã Pedrina, que reside na capital 

mineira e participa da Festa de Nossa Senhora do Rosário em Oliveira, ao responder como 

é seu envolvimento e dedicação com o Congado, nos relatou: 

Uai. É igual eu disse, é o ano todo. É 24 horas. Porque, m... por exemplo, né? É 

uma das obrigações minha como capitã é pedir por todos os dançadores, é pedir 

pelo povo da cidade. Então, mesmo eu não estando aqui eu peço diariamente 

por todo mundo que mora aqui. Pelas necessidades, não é? Então é um 

envolvimento... profundo, é a palavra. 

 As qualidades do cuidado com o outro durante a Festa de Nossa Senhora do 

Rosário foram descritas nas entrevistas: 

Quando o prefeito no ano passado não deu ajuda nenhuma, aí eu peço ajuda nas 

casas, a turma tudo dá ajuda, que eu faço o almoço, dá almoço e janta e dô ês. 

Num deixo ês ficá com o estômago vazio não. Que isforça muito dançano e 

quando chega no palanque tá tudo com fome. (Vicente) 

(...) Até na hora da... pra eles chegá e jantá porque tem dia que demora, tem 

noite que demora. (Vera) 

Deve demora duas, três hora. (Vicente) 

É fica com fome, né?  Até que chega. (Vera) 

(...) Sempre pra fazê ês alegre, né?. Porque a gente tem a guarda. Que sozinho a 

gente não vai dançá na Praça que num tem condições, então eu falo: “- A 

guarda não é minha, é de nós todos! Mas vamo lutá por ela. E cada vez pelejano 

pra fazê mais bunito”. (Vicente) 

 As características do microgrupo, em ter o cuidado com o outro e de valorizá-lo, se 

cruzam com as atitudes características da cultura popular de realizar seus eventos com os 

próprios recursos, o trabalho em grupo, considerando que a participação de outros 
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membros é importante, pode mostrar que a Festa tende a estimular mais a individuação do 

que a individualização. Esta maneira de funcionamento da cultura popular, que a Festa de 

Nossa Senhora do Rosário possui, também amplia a ligação entre os congadeiros e a 

comunidade, estimulando a solidariedade, na qual as pessoas da comunidade passam a 

contribuir com a realização dos eventos e atividades congadeiras. 

A gente tem as vizinha aí, eu tenho o crachá de pô, só os capitão e umas otras 

pessoas que tem, Aí põe e pego o carrinho de mão e saio aqui e volto com o 

carrinho cheinho de arroz, macarrão, fejão. (Vicente) 

É. Vai pedino ajuda. (Vera) 

É. E aí da fejão, trago e torno a entra pra outra rua fazeno a mesma coisa, 

quando chega o dia da Festa eu tô com aquela mesa cheínha de mantimento. Aí 

a dona começa a fazer o almoço e eu já vou levano: “- O quê que precisa 

gente?” “- Isso assim assim.” Eu levo. “- O quê que nóis vamu... ?” (Vicente) 

Adianta, né? (Vera) 

Aí a outra colega começa nas verduras e nas carnes: “- O quê que nós vamos 

faze?” “- Custelinha, vamo fazê lombo? “- Dexa esse lombo pro fim.” Nóis 

vamo dexano pro fim. Aí quando chega no fim da Festa nóis pega o lombo ou 

algum pernil, assa e dá pra eles tudo  jantá e cume. Aí é até bunito. (Vicente) 

É muito bão. (Vera) 

 A solidariedade entre as pessoas é um valor encontrado na cultura popular presente 

no Congado desde o passado. Para Souza (2002, p. 292), o fortalecimento de identidades, 

de laços de solidariedade, e o estabelecimento de papéis no interior da comunidade negra 

estavam acima de qualquer interesse pecuniário, sendo muitas vezes os valores culturais 

mais importantes que bens materiais. A preservação de elementos da cultura popular e a 

continuidade de práticas solidárias entre os congadeiros e destes com a comunidade, é algo 

relevante na formação cultural meio à Festa de Nossa Senhora do Rosário por proporcionar 

o contato entre as pessoas e a experiência com valores contrários aos encontrados na 

sociedade capitalista, valores calcados na frieza prejudiciais à formação humana, tais como 

o estímulo ao individualismo e ao fetichismo, ou seja, dar vida ao que não tem vida 

invertendo os valores entre as coisas e as pessoas. A capitã Pedrina em seu relato nos diz 

que: 

Então se nós vivemos nos dias pressionados pelo ter, dentro da Festa do Rosário 

nós vamos buscar o ser. Né? Buscar o ser. E ir buscar o ser descobre-se muito. 

Quem quer, quem gosta mesmo e quer aprofundar descobre a beleza que é essa 

Festa. Que ela é bonita de todo jeito, né? É bonita de se ver, né? Quem vê acha 

bonita, mas quem adentra há de achar bem mais bonita ainda. 



Os Contos da Memória nas Contas do Rosário: a formação cultural meio à Festa de Nossa Senhora do Rosário em Oliveira/MG 
Aline Ribeiro da Silva – PPGPSI/UFSJ – 2015 

 

62 | 

  O cuidado com o outro na vivência da Festa do Rosário não se restringe apenas a 

ajuda material, mas há também presença de solidariedade e de afetividade, como por 

exemplo, no trabalho exercido pelos capitães de terno. No estímulo à convivência, a Festa 

se apresenta contrária à lógica da sociedade capitalista que estimula a frieza e, nisso, o 

individualismo, o que vem a ser a promoção de um processo de transformação social, 

assim como o movimento de colocar as pessoas que se encontram excluídas na sociedade 

ao centro. Estes pontos estão presentes no relato da capitã Pedrina ao dizer da importância 

social que a Festa possui. 

(...) acaba que capitães acabam sendo pais, mães, psicólogo, e, e nasci a 

convivência, descobre-se muitas dificuldade vivenciadas pelas pessoas durante o 

ano, durante a vida normal. E no momento da Festa é um momento que essas 

pessoas que vivem á margem da vida, neste momento elas se encontram no 

centro. Né? No centro das atenções. E muito é necessário ao ser humano isto. 

Faz bem, né? E isto ajuda a elevar a autoestima e isto ajuda a pessoa em dar 

conta de enfrentamentos em que uma sociedade vive, não é? 

 Na Festa de Nossa Senhora do Rosário, outro aspecto que possa vir a revelar o 

tratamento que valoriza a subjetividade dos membros e que as pessoas mantêm traços de 

que são insubstituíveis, são as intensas referências aos congadeiros já falecidos, presentes 

nas falas e nos cantos, nos ensinamentos que são sempre relembrados, revelados através da 

memória.  Segundo Lucas (2002, p.65): 

Os antepassados fazem-se presentes durante toda a festa: “eles vêm todos”, 

“ficam aí”, são frases ouvidas, e não faltam os relatos daqueles que escutam os 

tambores baterem sozinhos. São lembrados e homenageados, e essa presença 

religa os descendentes à raiz, tornando-os simultâneos, co-habitantes do tempo 

sagrado, único. 

 Este é um ponto que revela na cultura popular um afloramento de um sentido 

emancipatório que aponta para a humanização dos sujeitos. Um canto da guarda de 

Massambique de Nossa Senhora das Mercês mostra a valorização dos antigos membros do 

grupo que mesmo já falecidos continuam a ter seu espaço no grupo e na memória dos 

integrantes, como exemplo e referência para os congadeiros do presente. Este canto foi 

apresentado pelo terno durante o Reinado de Nossa Senhora das Mercês no dia nove de 

setembro de 2014, que foi um momento que seus os integrantes, conhecidos como “os 

Leonídios”, comemoraram os cinquenta anos de existência da guarda, ao fazer homenagem 
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ao capitão Leonídio João dos Santos e sua esposa Ester Rufina Borges18 rainha conga de 

Santa Efigênia, que foram os primeiros responsáveis pela guarda. 

Ê capitão Leonídio 

nós vivemos de esperança 

Oiê ... 

Seu nome ficou na história 

no passado, na lembrança 

Ê ê ... 

Ê ê sá rainha Ester 

nós vivemos de esperança 

Ê... 

Seu nome ficou na história 

no passado, na lembrança 

Ê ê ... 

(Guarda de Massambique de Nossa Senhora das Mercês) 

 Em um trecho da entrevista os congadeiros Vera e Vicente ao narrarem a alegria 

que é o momento do jantar, lembram de um membro da guarda que, na Festa do ano 

anterior, ainda estava presente entre os demais:  

Ah gosto! É aquela rizaiada, todo mundo alegre, né? “- Gente acaba de jantá 

que nóis temo que discansá que senão amanhã nóis amanhã num guenta.” 

(Vicente) 

Ah acha bão! Bunito né? Esse ano num sei como que vai fica não né Vicente? 

Porque tadinho do Zé né Vicente? (Vera) 

É mas fica alegre onde ele estive. Deus num quis assim né? Fazê o quê né? 

(Vicente) 

É tadinho, ele ficava numa aligria ali no meio tadinho! É triste, né? Quando 

perde um da família? Ele gostava tadinho. (Vera) 

É mas onde ele estiver tá  que ele tivé fica alegre a mesma coisa. Onde ele 

estiver tá que ele tivé fica alegre a mesma coisa o que vai fazê, né? Contrariá a 

vontade de Deus nóis num pode. (Vicente) 

É tadinho! Nós vamu ficá sempre lembrando, né?” (Vera) 

 É possível perceber que no Congado as pessoas, mesmo após a sua morte, ainda 

continuam sendo uma referência quando o grupo no qual era integrante é mencionado – 

traço característico do microgrupo, de tratar as pessoas como insubstituíveis. Um exemplo 

deste costume pode ser observado na fala da congadeira Vera, ao contar que a Festa a faz 

lembrar de sua avó que gostava muito do Congado e participava deste ajudando nos 

afazeres da guarda: “porque ali no Dom Bosco tem o, o Congado do falecido Mazuca, ela 

                                                 

18 Capitão Leonídio e Ester são os pais da capitã Pedrina de Loudes dos Santos e do capitão Antônio 

Eustáquio dos Santos, que são os responsáveis pela guarda de Massambique de Nossa Senhora das Mercês 

desde o falecimento do pai há trinta e três anos atrás. 
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gostava de ir pra lá, ajuda”. Neste trecho, Vera fala da guarda de catupé de Santa Efigênia 

do bairro Dom Bosco, onde o dono da guarda era o Capitão Mazuca. Mesmo após seu 

falecimento, o terno continua sendo conhecido como o “terno do Mazuca”. Neste sentido, 

mesmo que seja escolhido um dos membros do grupo para assumir a capitania, é como se o 

antigo capitão (já falecido), continuasse a exercer seu papel e função no grupo e seus 

ensinamentos também continuam sendo seguidos e cumpridos pelos capitães atuais. 

Podemos dizer que sua importância, colaboração e conhecimento se tornaram 

imortalizados através da memória. 

 Outro movimento da memória que foi possível observar, uma vez que os antigos 

congadeiros continuam a ocupar um espaço significativo na Festa do Rosário e na vida dos 

congadeiros atuais, foi quando o capitão Vicente respondeu há quanto tempo ele participa 

da Festa de Nossa Senhora do Rosário, citando também alguns congadeiros que também 

participavam do movimento popular naquela época. 

Nossa Se...  Ah, eu tava com idade, eu comecei com sete ano.  Eu agora já vou 

fazê sessenta. É muitos ano. É eu danço dês do tempo do seu Geraldo Bispo. Do 

vô desse, desse Geraldinho19 que é hoje em dia. Dona Maria Inês, José Simão, a 

Rainha Conga aquela Maria Inês, (...) aquela dona baxinha tamém, é o Edes, 

esses congadero, Geraldo Pita, esses congadero, Leonídio, é o Ataíde que é o... 

o Geraldo da Glória. Esses congadero tudo era capitão. (...) É, o aquele outro, o 

Pedro Calixto. Tudo era da época que eu dançava quando eles era no Congo. 

Chico Beralta, é Bastiãozinho. (...) Então eu conheço esse povo. Quando eu falei 

com o Geraldinho: “- se eu sentá pra te falá Geraldinho, eu te falo mais coisa 

que ocê, que ocê num sabe que eu que, eu era da época dês. (Vicente) 

 Com a mediação da Festa o humano é valorizado no reconhecimento que a história 

pessoal não é uma instância meramente individualizada, mas que contou com a 

participação de outras pessoas. Esta mesma narrativa revela também que no Congado 

quem tem mais idade é valorizado por sua vivência, experiência e conhecimento. Ou seja, 

para os congadeiros, estas pessoas têm muito a contribuir para sua formação. Entretanto, 

não são apenas os mais experientes que são valorizados, mas todos os membros têm sua 

importância reconhecida, independente do papel que exerce na Irmandade do Rosário, 

como nos microgrupos. Capitã Pedrina, durante a entrevista, ao ser interrogada sobre qual 

visão possui acerca das funções dos congadeiros dentro da irmandade, respondeu: 

Ué. Todas elas são importantes, cada uma no seu, né? Todas elas tem uma 

importância muito grande da mesma maneira. São hierarquias que nós temos 

dentro da organização da Festa. Mas desde, da criança menor até o mais velho, 

                                                 

19 O “Geraldinho” citado aqui pelo capitão Vicente é Geraldo Bispo dos Santos Neto, o atual Capitão Mor da 

Festa de Nossa Senhora do Rosário de Oliveira/MG. 
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todos têm a sua função, todos tem a sua importância, só que cada um está num 

grau de entendimento, cada um tem um, um estilo ou uma motivação diferente 

da de outro, né? 

 Para que haja a formação do indivíduo, este deve se diferenciar, o que é possível na 

convivência humana. Segundo Franciscatti (2004, p. 111), se todos estão identificados em 

sua natureza cultural pelo processo social, a individuação traz como característica a 

possibilidade da diferenciação: ser singular entre os seres de uma mesma coletividade. O 

estímulo a esta diferenciação no Congado poderá, talvez, ser encontrado na própria divisão 

de papéis dentro da Irmandade, entre integrantes da mesma e de outras guardas, até mesmo 

com ternos de outros municípios. Se a formação do indivíduo se dá através da mediação 

social, por meio da cultura, na convivência e na vida em sociedade, então, restringir e criar 

barreiras para a ocorrência da apropriação da cultura, é impedir que ocorra a formação do 

indivíduo. 

 Ao promover a convivência humana a Festa do Rosário propicia a formação de 

laços de solidariedade entre os congadeiros, o que pode ser percebido em pequenos gestos 

como na preparação da alimentação, das vestimentas, assim como no ato de tratar um ao 

outro como irmãos. 

Uai a gente prepara com carinho, né? Porque a gente gosta da Festa. Até um 

copo d’água que ês pede a gente leva com carinho.  Porque a gente tem que 

tratar eles bem com carinho com amor como se fosse assim... uma coisa, um da 

família, um irmão, uma irmã. (Vera) 

Chama Irmandade, né? (Vicente) 

É, chama Irmandade. (Vera) 

Irmandade da Nossa Senhora do Rosário. (Vicente) 

 Por meio dos relatos percebemos o quanto a vivência com o outro, a experiência do 

outro, é intensa para os congadeiros na Festa de Nossa Senhora do Rosário, que desejam 

estar juntos com os outros participantes no próximo ano. 

Mas assim que termina o último dia da Festa tem a procissão de Nossa Senhora. 

Aí nóis faz a procissão em vorta da Praça, e dipois vorta e entrega na Casa de 

Cultura e entrega os mastro e pra descer pra entregar em cada setor que ele fica 

e é só no outro ano. É bunito e triste, né? (...) Porque naquele ano tá todo 

mundo ali amigo, junto e dentro de um ano muitas água rola. (...) Num sabe que 

tá pra acontecê. Que pode tá todo mundo junto o ano que vem e pode algum já 

não ta mais. (Vicente) 

(...) A gente fica pensano no ano que vem, né? A gente pedi a Deus e a Nossa 

Senhora do Rosário que no ano que vem a gente esteja tudo junto, né? (Vera) 
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É na cabada da Festa todo mundo canta dispidindo do outro colega, uns chora, 

a lagrima desce. É por causa deste caso. A gente não sabe o que tá pra 

acontecer. (Vicente) 

É. Abraça né? A gente não sabe no ano seguinte, se vai tá todo mundo junto né. 

(Vera) 

Pedi a Deus e Nossa Senhora que ajude né? (Vicente) 

 O momento relatado acima corresponde à Procissão Conga, que segundo a capitã 

Pedrina “também é um dos sacramentos. É a hora da reverência aos Santos padroeiros, 

pela condução da Festa, agradecendo os dias todos. É um agradecimento que a gente tá 

fazemos pela condução daqueles dias durante a Festa”. Experiências como estas, relatadas 

pelos congadeiros Vicente e Vera, nas quais os sentimentos são compartilhados, assim 

como a esperança e a fé de no próximo ano estarem juntos vivenciando a Festa do Rosário, 

favorecem o afeto que nos torna mais humanos. De acordo Lucas (2002, p.68): 

Os rituais de agradecimento,(...) são especiais (...), constituindo momentos de 

forte emoção e concentração. Os agradecimentos são manifestados também em 

função do bom andamento da festa, dirigidos a todos que contribuíram para a sua 

realização, inclusive aos antepassados que são especialmente homenageados. 

Nesse momento, em que a festa se aproxima do fim, são reforçados os laços de 

união e solidariedade do grupo, quando todos se comprometem a estarem ali 

reunidos novamente, para o ano, “se Deus quiser, e Nossa Senhora abençoar”. 

 

Figura 6: Congadeira Vera da Guarda de Catupé de Nossa Senhora Aparecida 

durante a Procissão Conga, na Praça XV de Novembro20 

                                                 

20 Foto: Aline Ribeiro da Silva – Procissão Conga realizada no dia 15 de setembro de 2013 
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 A Festa ativa emoções, o que já é provocar uma mudança em um mundo de 

embotamento e frieza. Durante a entrevista, quando foi perguntado ao capitão Vicente 

Marcolino qual era a importância da Festa de Nossa Senhora do Rosário para ele, este 

relata que é a emoção que sente no momento de expressão, quando se apresentam na Praça 

XV de Novembro, onde encontra-se o palanque.  

Ah, a importância nossa memo que eu gosto é emoção quando nós tamo chegano 

no palanque. (Vicente) 

Hum. É bonito né? (Vera) 

E no dia de cantá a gente faz música nova que a gente gosta. (Vicente) 

No sábado né Vicente? (Vera) 

No sábado aí que eu gosto. No dia e da apresentação nossa que eu gosto. Que 

me dá aquela emoção que nossa, só Deus!” (Vicente) 

 A emoção deste momento também foi narrada pela congadeira Vera ao responder 

durante a entrevista se a mesma gosta de participar da Festa do Rosário: 

Eu gosto. Eu acho muito bunito, né? Um folcrore, né? É, quer dizer assim né? É 

uma cultura. É lindo, lindo! Quando a gente chega na Praça, nossa, meu Deus 

do céu, parece que tá entrando num mar cheio de rosa de tão lindo que eu acho. 

É nossa, é muito bão Nossa Senhora! É muito bão participar. Nossa, eu acho, no 

meu, no meu, no meu sintido parece que eu tô naceno aquele dia, de tão bão que 

eu acho! Muito lindo! 

Este trecho revela que a Festa proporciona aos seus participantes a experiência de 

momentos de vida. Em tempos nos quais as pessoas se encontram tão insensíveis, tão 

embotadas – como são descritas pelos manuais de transtornos mentais em uma sociedade 

onde as pessoas são tratadas como se fossem máquinas –, a atitude dos congadeiros de 

demonstrar seus sentimentos, emoções, através do choro advindo de momentos tanto de 

sofrimento quanto de júbilo, de lamentos e de festejos, encontrados na simplicidade dos 

momentos de experiências que não se compram com o dinheiro, mostra que a Festa, neste 

ponto, pode apresentar-se contrária ao ritmo de frieza requerido por essa organização 

social. 

 

4.2. A CANÇÃO DA LIBERDADE E OS ECOS DA ESCRAVIDÃO: A ARTE DA RESISTÊNCIA QUE 

CAMINHA ENTRE O MITO E O ESCLARECIMENTO 

 No final do terceiro capítulo da obra Temas básicos da Sociologia, os autores 

Horkheimer e Adorno (1956/1973a) dissertam sobre o conceito de indivíduo e apontam, 

além da Ciência e da Religião, a Arte como o meio ideal para a individuação – ainda que 
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estas esferas venham sofrendo cada vez mais certa degenerescência. No entanto, se a Festa 

de Nossa Senhora do Rosário apresenta-se como um movimento com características 

artísticas e religiosas, poderá haver por meio desses elementos – arte e religiosidade – 

contribuições para seus participantes quanto a sua formação como indivíduo. Sobre a 

relação existente entre a arte, sociedade e os homens, Adorno (1970/1988, p. 19) afirma 

que: a arte é a antítese social da sociedade, e não deve imediatamente deduzir-se desta. A 

constituição da sua esfera corresponde à constituição de um meio interior aos homens 

enquanto espaço da sua representação: ela toma previamente parte na sublimação. Para 

promover a formação cultural, o Congado deverá sempre se apresentar com forças 

contrárias às forças opressivas da sociedade, procurando manter-se resistente à adaptação a 

uma cultura deformadora. Como antítese da sociedade a arte vem sendo uma via no 

processo formativo, torna-se uma forma de conhecimento ao revelar a realidade. 

Certamente, a arte, enquanto forma de conhecimento, implica o conhecimento da 

realidade e não existe nenhuma realidade que não seja social. Assim, o conteúdo 

de verdade e o conteúdo social são mediatizados, embora o caracter cognoscitivo 

da arte, o seu conteúdo de verdade, transcenda o conhecimento da realidade 

enquanto conhecimento do ente. A arte torna-se conhecimento social ao 

apreender a essência; não fala dela, não a copia ou imita de qualquer modo. 

(Adorno, 1970/1988, p. 259) 

 O conhecimento sobre a realidade social, ressaltando a situação do negro em nosso 

país, foi explicitado por Pedrina ao dizer que: 

No caso nosso, nós enfrentamos preconceito racial, religioso. Pra mim é muito 

triste ver os próprios parentes meus se negarem a sua origem, porque se diz 

estar acreditando em alguém que disse que isso é coisa do demônio e em contra 

partida negando sua própria origem, não é. Então tem o preconceito religioso, 

tem o preconceito racial sim. (...) Mas isto é uma questão de séculos ainda para 

se resolver. É até mesmo resquício da escravidão. E apesar de já ter passado 

cem anos, né? (...) O negro, o africano trabalha sempre com a natureza, é santo 

e santificado. Então, são as ervas, são as comidas é que fazem a cura, não é? A 

cura pro corpo e a cura para a alma. Eu não vejo onde que tá o demônio nisso, 

né? 

 O conhecimento gerado pelos traços artísticos que estão presentes no Congado, ao 

ganhar espaço no processo grupal, torna-se um saber daquele grupo de participantes, 

ganhando espaço na história e na memória coletiva do grupo e, assim, assumindo um papel 

significativo na formação humana. Resende (2010, pp. 91-92), aponta a importância da arte 

no processo de formação humana ao afirmar que: 

A arte é mediação importante nesse processo, antes de tudo porque contrasta 

com a finitude, o contingencial, o prescrito. Porque emana da autonomia do 

sujeito e a ela retorna. Porque emana um conhecimento que se estabelece com 

base em um procedimento racional oposto àquele que organiza e administra a 
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sociedade. Por isso e somente assim, a arte serve ao entendimento e é 

possibilidade e condição de constituição de humanidade. 

 A Festa de Nossa Senhora do Rosário possui um papel significativo e efetivo na 

formação dos seus participantes, na mediação da cultura como formação subjetiva de seus 

participantes.  

Então é claro que eu nascer em uma família de congadeiros fez toda a diferença, 

é o diferencial, né? Porque hoje eu sei de coisas da cultura africana que se eu 

não tivesse nascido em uma família de congadeiros eu não saberia, ou seria 

totalmente ignorante, né? Então para mim isso é uma grande alegria, né? Poder 

entender isso, poder compreender isso e poder compreender as outras culturas, 

conhecer as outras culturas, mas sem desfazer da minha, né? Sem se desfazer da 

minha. (Pedrina) 

 A Festa, por meio de uma produção cultural e religiosa com traços artísticos, 

oferece aos congadeiros um conhecimento que em nossa cultura é faltante. A congadeira 

Pedrina ao dizer sobre a importância da Festa ressalta que: 

Ela remeti ao conhecimento dos ancestrais africanos... Que por mais que tenha 

sofrido a influência de outras culturas, como sofreu da portuguesa naturalmente 

pela colonização, mas a Festa de Nossa Senhora do Rosário, e eu gosto de falar 

que é dos Homens Pretos porque tem a Irmandade chamada do Rosário dos 

Homens Brancos em algumas cidades históricas, ela conserva muito da 

identidade da ascendência negra. A maneira de rezar, a maneira de festejar, os 

costumes, a tradição. Coisa que assim você não encontra nos livros, você não 

encontra nas escolas, né? Muito antes pelo contrário, muitas vezes é... há uma 

opressão, né? 

 A entrevistada ainda nos apresenta três aspectos que considera importantes na 

Festa: o cultural, o religioso e o social.  

Então, ela é pra mim um momento de cultura, né? É um momento religioso, um 

momento de religião e um momento social muito importante. Eu gosto de frisar 

bem isso que eu vejo a Festa dentro desses três aspectos. Cultural, religioso e 

social. Cultural porque naturalmente o que nós estamos fazendo, é, é vem 

passando de geração em geração, de pai para filho, desde os tempos vindos lá 

da colonização do Brasil. Religioso porque nos mostra a maneira que o negro 

sempre teve de comunicar com Deus, né? O negro, na sua origem ele comunica 

com Deus é dançando e tocando tambor. Né? Essa maneira genuflexa é dos 

brancos. E, e todo contexto em cima da religião ou da religiosidade, né? Vamos 

dizer assim, do povo. Que é uma coisa que brota do povo. (Pedrina) 

 Na Festa, como um movimento de cultura popular, os aspectos cultural, religioso e 

social, mencionados pela congadeira no relato acima, encontram-se entrelaçados um ao 

outro nos momentos de experiência dos participantes no Congado. Neste sentido, o 

conhecimento adquirido por meio da experiência na Festa, também possui em sua 

constituição esses três aspectos. Ainda nesse sentido, Pedrina comenta um pouco mais 

sobre a maneira que o congadeiro expressa sua religiosidade: 
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Mas o congadeiro ele tem uma maneira muito específica de fazer uma religião, 

né? Então este momento nós temos que fazer dançando e tocando e de coroar 

uma pessoa dentro de um rito e levá-la tocando e cantando com um canto 

característico. Que nós temos canto apropriado para os diversos momentos que 

acontece o reinado. É muito bunito e todo mundo que é congadeiro, nós 

morremos de amores por Nossa Senhora, São Benedito e Santa Efigênia. Eu 

custumo dizer que eu carrego água no balaio. Eu não sei se você sabe o que vem 

a dizer esta expressão, né? Porque carregar água no balaio, o balaio vai, é ... 

vazar. Mas é para dizer assim o esforço que somos capazes de fazer, em nome 

dela. Quando penso em Nossa Senhora, São Benedito e Santa Efigênia e quando 

falo assim o meu ser vibra diferente, né? 

Esta “maneira específica de fazer uma religião” que o congadeiro possui, torna-se 

um ato de resistência à escravidão e às manifestações preconceituosas da população. A 

ação de expressar sua religiosidade pode despertar as promessas de liberdade e felicidade, 

o que revela seu sentido emancipatório em uma sociedade que oferece uma cultura 

opressora. De acordo com Gomes e Pereira (1988a, p. 100), 

A religião surge no momento da festa como a força que chega ao homem 

humilde sem reduzí-lo a um mero repetidor de fórmulas e orações. A festa 

reinstaura o espaço mítico onde a fé se apresenta em sua acepção mais profunda, 

integrando o homem com o seu semelhante e com o seu deus. 

  O canto para os congadeiros possui um papel importante, é um caminho de 

conhecimento e de ensinamentos. Podemos observar este fato na narrativa da capitã 

Pedrina quando esta responde sobre o sentido que o canto possui no Congado: 

Todo o sentido. O maior. Porque é através da fala que nós nos comunicamos. 

Então é através da fala que nos comunicamos com Deus, né? Comunicamos com 

o povo, comunicamos com os reis. E tudo tem a hora certa de cantar o quê. Este 

é o grande truque de um capitão que tá entendendo. Tem um canto próprio para 

chegar em um lugar, tem um canto próprio para conversar com um rei ou uma 

rainha, com um outro capitão, com um outro terno, com Nossa Senhora, com 

São Benedito. É uma beleza, mas de muita profundidade. Para o povo é isso que 

importa, né? Por exemplo, quer ver? Uma coisa pequenininha e tão simples, né? 

(começou cantar) 

“Papai falou 

Tornou falar 

como Deus não tem 

como Deus não há”. 

Cê já imaginou? (Cantou novamente a canção). Isso é catequese pura, genuína e 

popular. Cê cantando p'rum menino igual a esse, ele vai crescer ouvindo isso, 

ele há de se tornar um bom cidadão, ele há de se tornar uma boa criatura. Não 

é? E aí a vida vai ensinar para ele cada vez mais que realmente é assim mesmo, 

como Deus não tem como Deus não há. Então tem cantos pequenos, tem cantos 

maiores, tem ô-lelê, mas todos eles de uma profundidade que mexe com a 

intimidade do ser humano. Mexe com a intimidade do ser humano. 
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Figura 7: Capitão da Guarda de Moçambique de Nossa Senhora Aparecida cantando 

em frente ao palco da Festa do Rosário21 

 Há um canto congadeiro que pode auxiliar a reflexão sobre a possibilidade de 

formação cultural com a experiência e participação na Festa de Nossa Senhora do Rosário. 

Os versos parecem ilustrar a procura por um lugar onde a sociedade não fosse um mundo 

de sofrimento. A busca por uma cultura que preze a justiça, que vise à liberdade e à 

igualdade racial. Essa busca certamente vem a ser também uma busca por elementos para 

se formar como indivíduo. 

um nêgo veio 

c’ a malinha na cacunda 

andava, andava meus irmão 

e num achava o fim do mundo, ai 

quanto mais ele andava, meu sinhô 

meno ele encontrava o fim do mundo, ai 

aí, surgiu a moça branca 

e disse: sorria nego, acabou 

(Guarda de Moçambique de São Benedito, 1999, faixa 2) 

                                                 

21 Foto: Aline Ribeiro da Silva – Reinado de Nossa Senhora Aparecida realizado no dia 13 de setembro de 

2014. 
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 A “moça branca” é uma referência à Princesa Isabel. Já o “fim do mundo” 

corresponde aqui ao fim da escravidão, de uma sociedade em que a liberdade não tem o 

seu lugar na vida humana. Em outra parte do canto também aparece a procura por um 

mundo melhor na expressão “vamo viajando”. 

oê, vamos viajando 

(...) óia Mamãe do Rosário, meu Deus 

Óia, nós aqui remando 

(Guarda de Moçambique de São Benedito, 1999, faixa 2) 

 Se o Congado oferecer a possibilidade de representar e expressar a realidade em 

uma sociedade opressiva e dominadora, diferenciando-se desta, pode configurar-se como 

um traço artístico e, com isso, demonstrar como a sociedade deveria ser, construindo uma 

ponte entre o passado de dominação e um presente onde a dominação ainda existe, mas que 

poderia ser superada, o que pode ser considerado um passo no caminho para a 

emancipação humana. De acordo com Resende (2010, p. 82): 

Enquanto representação da realidade, a arte elucida e constitui a realidade, mas 

separando-se dela porque é livre, de um lado, e, por outro, porque constitui um 

mundo como se fosse, isto é, como produção e não reprodução. Compreendida 

dessa forma, a arte se revela na sua historicidade enquanto experiência, 

transcendência, autonomia, técnica, conhecimento e possibilidade de expressão e 

reconhecimento humanos, portanto emancipação. Nessa perspectiva, contrasta e 

se opõe às regras, procedimentos e métodos da racionalidade que organiza a 

sociedade na sua totalidade. 

 Na apresentação das canções no Congado há movimento, há dinamismo. Ao 

comentar sobre a prática coletiva da música no Congado, Lucas (2002, p. 96) afirma que 

esse universo musical se apresenta, assim, dinâmico, com graus diferenciados de 

flexibilidade, se redefinindo a cada performance. O próprio movimento, dinamismo 

expresso nas apresentações dos congadeiros, é uma maneira de se alertar sobre a realidade, 

que a sociedade e que a cultura deveriam sofrer mudanças, transformarem-se e se 

colocarem em movimento. As mudanças da sociedade e a transformação da cultura 

também colocariam o homem em movimento, o que é um processo indispensável para a 

formação do indivíduo. 

 No entanto, este movimento não é encontrado só em seu universo musical, mas 

também em outras ações congadeiras. A capitã Pedrina relatou atividades que são 

realizadas por sua guarda de Congado, que são experiências significativas para 

subjetividade. 

Todo ano é um fato importante, todo ano a Festa tem momentos bonitos, né? 

Mas é eu gostaria, eu vou ver se eu vou citar um deles. Todo ano ainda com 

grande esforço fazemos uma força grande pra continuar andando durante o dia, 
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porque ... a Festa é um trabalho que se faz em nome de Nossa Senhora, São 

Benedito e Santa Efigênia que vem trazer suas bênçãos para a cidade. E eu falo 

sem nenhum medo de errar que a cidade não tem uma situação pior por causa 

da Festa e é a Festa que ajuda na sustentação da cidade. Então, nestas 

andanças nossas, muitas vezes nós já fomos nos asilos, é nós já fomos em fóruns, 

nós já fomos em creches, em casas de pessoas doentes, em casas de pessoas 

normais (...) Estão, há um momento muito belo dentro da Festa e que fica com a 

gente que tá fazendo a Festa, por isso essa importância de andar, de ver o povo, 

de estar com o povo. (Pedrina) 

 Os almoços, jantares, visitas às realezas, são atividades realizadas pelos 

congadeiros, além das cerimônias do Reinado que acontecem durante a noite na Praça XV 

de Novembro – praça principal do município –, atividades que movimentam a cidade e a 

comunidade. O capitão Vicente Marcolino e sua esposa, a congadeira Vera, comentam 

sobre a movimentação que há no bairro Aparecida – onde está localizado o quartel de sua 

guarda, assim como as residências de alguns devotos e realezas que participarão da 

cerimônia congadeira naquela data no período noturno – no dia do Reinado de Nossa 

Senhora Aparecida.  Vera diz: “(...) No sábado tem a promessa que nós faz. Aí no sábado 

do Reinado tem o almoço aqui também.” E Vicente comenta: “(...) No sábado é o dia 

inteiro a festa aqui no bairro, né?”. 

 Através da cultura popular podemos notar que não só os congadeiros se colocam 

em movimento, mas a comunidade e as pessoas, mesmo que em níveis diferentes de 

movimento durante a realização da Festa de Nossa Senhora do Rosário. Neste sentido, 

podemos dizer que ao colocar a comunidade, a cidade e as pessoas em movimento, 

mudando os acontecimentos dos bairros, do centro da cidade e a rotina da população 

(mesmo que às vezes não chegue a alcançar todos os habitantes), a Festa de Nossa Senhora 

do Rosário provoca um processo de transformação social. A Festa do Rosário como um 

evento movimenta a cidade, movimenta a sociedade, sua realização provoca modificações 

nos espaços físicos e sociais; movimenta o homem, mudando a rotina das pessoas, a 

ocupação de seu espaço na sociedade, conscientizando sobre o valor que possui os negros e 

a cultura de raízes africanas, promovendo a convivência, zelando pela realização do 

indivíduo. O que já é o início para sair da paralisia que deforma nossa constituição como 

ser humano. Cabe ressaltar que ao colocá-los em movimento, não significa dizer que no 

Congado não haja elementos estáticos, que ainda permanecem na paralisia. Diante dos 

pontos apresentados acima, podemos dizer que a Festa de Nossa Senhora do Rosário tende 

a provocar um processo de transformação social. Para Sawaia (2014, p. 5): 

(...) a transformação social da perspectiva da psicologia social, (...) não é apenas 

uma questão estrutural, política ou econômica, e a subjetividade, uma mera 
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panaceia. Ao contrário, tal perspectiva pressupõe a essencialidade do 

engajamento subjetivo para a transformação social ou, em outras palavras, que a 

subjetividade é uma das dimensões no interior da qual o processo revolucionário 

se constrói. 

 A autora apresenta esta reflexão com base na Psicologia Sócio-Histórica que tem 

como pilar a obra marxiana que destaca a materialidade da transformação social, elege a 

luta de classes, como o seu motor na forma de crítica à economia política, e conclui que o 

sentido da história da luta de classes é o comunismo (Sawaia, 2014, p. 5). 

 A experiência na Festa do Rosário faz com que os congadeiros adquiram 

conhecimento que geram a reflexão sobre a sociedade e sobre as condições que as pessoas 

ainda se encontram. Como exemplo, apresentamos um trecho da entrevista no qual a 

congadeira Vera comenta como se sente quando os eventos do Congado chegam ao final: 

Aí termina, a gente fica achano tudo assim triste quando termina, “Ô meu Deus, 

por que que terminô? (risos) Por quê? (risos) Divia continuá mais.” (risos) Aí eu 

cumeço a lavá as fardas, guardar e pensano assim: “Meu Deus, minha Nossa 

Senhora, será que no ano que vem eu tô aqui com estas mesmas farda na mão, 

cum essas mesmas blusa desse ano?” Mas a gente tem esperança, tem fé que no 

outro ano seguinte a gente tá junto, né? Que é muito bão, né?!(risos). 

 A fala “ô meu Deus, porque que terminou? Por quê? Divia continuá mais” mostra 

que esta celebração da vida deveria ser diária, a convivência, a comunhão, o festejo, o 

cuidado e a partilha com o outro deveriam ser constantes. A Festa nos mostra como nossas 

vidas deveriam ser: uma festa. Na Festa, o congadeiro comemora e festeja uma luta pela 

vida porque viver é uma necessidade imediata! Mesmo a Festa do Congo acontecendo 

durante oito dias, as experiências que ali foram vividas permanecem vivas na memória. A 

Festa de Nossa Senhora do Rosário se torna um tempo vivo da memória.  

 Para evitar a escravidão, em suas atividades, a Festa de Nossa Senhora do Rosário 

apresenta a oposição à racionalidade da sociedade ao trabalhar questões referentes à 

liberdade e igualdade racial, além de oferecer o acesso à religiosidade, às raízes africanas. 

Neste ponto o Congado poderá ser um meio para que a tarefa da emancipação seja 

lembrada, empreendida. Segundo Rubião (2010, p. 167), em sua pesquisa sobre a Festa de 

Nossa Senhora do Rosário no município de Oliveira: 

O sentido que o Congado tem de transformar a dura realidade de vida dos 

congadeiros é uma luta constante dos capitães do terreiro pesquisados, que 

durante os ensaios para os festejos, realizam um trabalho de conscientização dos 

participantes sobre o papel do negro na sociedade brasileira, para que eles não 

aceitem a discriminação racial como natural e para que lutem sobre seus direitos. 
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 O trabalho de conscientização não é apenas uma maneira de diferenciar da 

racionalidade da sociedade, mas ao discordar e realizar atividades que vão contra o que é 

imposto e, ao buscar não aderir ao modo como esta se organiza, é no mínimo uma tentativa 

de provocar modificações na estrutura e realidade social. Sobre a contribuição que a Festa 

do Rosário pode oferecer ao negro quanto ao preconceito sofrido por estes, Pedrina 

ressalta: 

Mas... Então volto a dizer a Festa ela tem uma condição de colaborar muito, 

muito, pra que isso termine, se acabe, para diminuir até se extinguir. Porque ela 

dá esta consciência de valor para a pessoa negra. Porque ela vai ensinar a 

mostrar o quanto o negro é igual, né? Ele não é melhor nem pior, ele é igual. 

 A participação da Festa de Nossa Senhora do Rosário na formação cultural dos 

congadeiros pode ser percebida não só nos trabalhos de conscientização, mas também na 

própria postura de resistência dos participantes membros da Irmandade, como a descrita 

por capitão Vicente Marcolino:  

Que tem gente que faz crítica da nossa Festa. Então na hora de agradecê, no dia 

que cumeçá assim... nas noitada nessa Festa, cê pode repará pro cê vê quando o 

capitão falá assim: “- Viva quem gosta da Festa!” A tuma: “- Viva!” “-  E viva 

quem num gosta tamém!” Aí é pra turma que num gosta que a gente fala. 

 Dentre as atitudes de resistência, há a recusa em aderir-se totalmente aos meios 

tecnológicos, mantendo suas atividades de acordo com sua tradição. Podemos mencionar 

aqui algumas formas de resistência presentes na Festa de Nossa Senhora do Rosário no 

município de Oliveira. No dia anterior ao início do Reinado, é anunciado na cidade que o 

Congado irá iniciar suas atividades no próximo dia. O anúncio ocorre por meio de um 

evento que se dá através da passagem pelas ruas de uma figura simbólica denominada “Boi 

do Rosário”. Do seu ponto de partida até o ponto de chegada, o Boi do Rosário é 

acompanhado pelas pessoas em uma atividade de fala coral. Entoam: “Eh Boi, eh Boi” 

como parte do canto – que é uma oração – entoado pelos congadeiros que conduzem o 

ritual, acompanhado também por toques de tambores, o que garante o diálogo entre os que 

ali estão presentes. 

O Boi, é aquele que vem anunciar. Que antigamente não tinha jornais, televisão, 

rádio, então o Boi vinha anunciar que esta Festa iria acontecer. Então ele saía 

como que uma propaganda. O Boi na língua africana ele é o engoma, então era 

o couro do boi, fica melhor com o couro do cabrito e bizerro novo também da 

um couro bom para os tambores, então ele sai com as carcaças, ela sai só com a 

coisa porque o boi já foi sacrificado. O boi já foi sacrificado e o couro é que 

está sendo usado, mas ele ainda é ... é ... ali para anunciar que a Festa vai 

começar. É um momento, é de simbolismo muito grande para a cidade, muita 

força embora muitos estejam ali achando que é uma farra. Ele percorre alguns 

dos pontos, não todos os pontos principais onde vamos estar presentes nos dias 

da Festa. Um momento de muita oração, né? Um momento de muita oração. 
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Neste momento embora muitos estejam ali nem sabendo o que está fazendo, ou 

cantando músicas, eu procuro estar em constante oração porque dali é que 

encaminha um bem direcionado aos dias da semana (...). É aquela alegria do 

povo que tá participando, do povo que tá de livre e espontânea vontade ali é 

muito bonita, é muito boa! (Pedrina) 

 

Figura 8: Boi do Rosário anunciando o início festejo22 

Ao refletir sobre este evento, surge um questionamento: se hoje há uma diversidade 

de meios de comunicação que levam notícias conseguindo alcançar várias pessoas em 

poucos segundos, por qual razão continua-se insistindo em utilizar uma forma tão arcaica 

de transmitir informação? Este vem a ser um meio de manter a tradição e o contato 

imediato entre as pessoas, fortalecer a convivência e vínculos afetivos e o contato com seus 

ancestrais e suas raízes, o que tem um valor imensurável para a subjetividade dos 

participantes, algo insubstituível pelos outros meios de comunicação. 

 Crochík (2010, p. 35), ao criticar a maneira como utilizamos os meios de 

comunicação presentes na sociedade atual, sejam os novos instrumentos ou os não tão 

recentes, mas que foram aprimorados, afirma que:  

O fortalecimento da “realidade virtual”, não imediata, indica que a identificação 

não é mais com o próximo, mas com a aparência que surge fora do alcance da 

percepção da realidade. A cultura para ser transmitida pode dispensar seus 

                                                 

22 Foto: Aline Ribeiro da Silva – Desfile do Boi do Rosário realizado no dia 07 de setembro de 2013. 
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representantes de “carne e osso”, pode dispensar a identificação com o que é de 

fato existente, substituindo-o pela aparência, pelo que pode ser simulado: a 

simulação do homem substitui o homem real (...). 

 Outro evento tradicional que tem o objetivo de anunciar que a Festa está próxima é 

a cerimônia de “Levantamento dos Mastros” que ocorre um mês antes do Reinado. As 

bandeiras dos santos padroeiros junto com os mastros que se encontram guardadas e 

protegidas pelos mordomos – pessoas responsáveis pelo cuidado destes objetos simbólicos 

– são levados pelos congadeiros para a praça central da cidade e afixados no solo fazendo a 

ligação entre o céu e a terra. O ritual representa um tempo de preparação para a Festa de 

Nossa Senhora do Rosário. Porém, o tempo da preparação já é em si um tempo de vivência 

do sagrado. 

Os mastros também é uma hora importantíssima, né? É a hora do mandamento. 

Ele faz a ligação da terra com o céu. Então na hora que ergue a bandeira é 

como se temporariamente tivéssemos pedindo licença para Nossa Senhora, São 

Benedito e Santa Efigênia para que eles fiquem erguidos ali no mastro. E o 

mastro vai ser energizado com as forças daqui da terra. E do céu virá um de 

nosso sangue e farão com que nossos bastões serão como pequeno seguimento 

do mastro maior, onde a gente vai ali fazer a energização desta força terrena, 

para que nossos bastões seja energizados. Sem levantamento desta bandeira não 

tem como. (Pedrina) 

 

Figura 9: Mastro de São Benedito sendo colocado na Praça XV de Novembro23 

                                                 

23 Foto: Aline Ribeiro da Silva – Cerimônia de Levantamento dos Mastros realizada no dia 05 de agosto de 

2012. 
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 Estes dois eventos mencionados acima, o cortejo do Boi do Rosário e o 

Levantamento dos Mastros, fazem o anúncio emitindo o comunicado com a linguagem da 

cultura popular. Estas duas maneiras de comunicar, além de ser um momento de 

religiosidade, promovem o contato entre as pessoas, uma forma de não comprometer a 

formação. Por oferecer o contato com o outro, além de ser uma via para apropriação da 

cultura que ali lhe é apresentada e compartilhada, também passa a ser um meio que pode 

favorecer a diferenciação. No livro Dialética do Esclarecimento, Max Horkheimer e 

Theodor Adorno (1947/2006)24 chamam a atenção para o isolamento através dos meios de 

comunicação ao ressaltarem que a afirmação que o meio de comunicação isola, não vale 

apenas no domínio cultural. Não apenas a linguagem mentirosa do locutor de rádio se 

sedimenta no cérebro das pessoas como a imagem da linguagem e impede-as de falar umas 

com as outras. O progresso separa literalmente as pessoas e os meios de comunicação 

separam-nas também fisicamente. Mesmo a conversa da família encontra-se regulada por 

interesses práticos. As pessoas descobrem que com o isolamento se tornaram cada vez 

mais semelhantes. A comunicação cuida da assimilação dos homens isolando-os. 

 Neste sentido, a cultura e a sociedade trapaceiam os homens ao fazerem acreditar 

que estarão cada vez mais “conectados”, mais próximos uns dos outros através dos meios 

de comunicação atuais, mas os distanciam cada vez mais os levando ao isolamento. A 

resistência dos congadeiros mediada pela Festa de Nossa Senhora do Rosário encontra-se 

presente na atitude de não aderir aos produtos de uma cultura que promove cada vez mais o 

isolamento entre as pessoas, que dificulta a diferenciação entre as mesmas e compromete a 

formação. Neste sentido, preferem repetir a forma como foi realizada por seus 

antepassados. Chamamos atenção para o sentido que a ação de repetir possui para os 

congadeiros. Quando se trata de movimento da cultura popular, como no caso da Festa do 

Rosário em Oliveira/MG, o ato de repetir, em vários momentos não está ligado a um 

comportamento de alienação, mas sim de manter o contato com suas raízes culturais e de 

preservar elementos importantes da formação, assim como a tradição do próprio 

movimento cultural e religioso. Repetir também é uma maneira de reelaborar o passado 

através da memória e do conhecimento (saberes) que emanam da experiência com a Festa. 

De acordo com Martins (1997c, p. 166): 

                                                 

24 Esta reflexão de Horkheimer e Adorno encontra-se no aforismo denominado Isolamento pelos meios de 

comunicação, que está em Notas e esboços, páginas 182-183, da reimpressão de 2006 pela editora Zahar do 

livro Dialética do Esclarecimento: fragmentos filosóficos. 
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Faz-se, assim, porque assim o fizeram os antigos, que cumpriram esses ritos, 

nesses lugares, num tempo sem tempo. E é essa repetição de gestos, espiralar e 

prospectiva, que funda a grafia do rito, revisitada e fertilizada pelo gesto do 

presente, numa espacialidade curvilínea que atualiza o tempo em sua durée 

mítica, sincronizando o pretérito no presente e, neste, figurando o futuro. O 

espaço circunda e congrega os tempos da história e da performance, sulcando a 

mesma terra pisada pelos antepassados, inscrevendo a oralitura da memória.  

 Talvez seja meio a esses detalhes e atitudes da cultura popular, que muitos 

consideram tão arcaicos, que o novo possa surgir. De acordo com Adorno (1932/2013; 

grifos no original) “o novo em seu momento”, o produzido dialeticamente na história, se 

apresenta na verdade como arcaico25. 

 Quanto a essa perspectiva da cultura popular de apresentar-se com elementos 

arcaicos podemos dizer que: 

Na cultura popular, o novo e arcaico se entrelaçam: os elementos mais abstratos 

do folclore podem persistir através dos tempos e muito além da situação em que 

se formaram. Assim, na metrópole, suas formas de pensar e sentir continuam 

organizando sistemas de referência e quadros de percepção do mundo urbano. 

(Bosi, 2009a, pp. 79-80) 

 Evidentemente os eventos citados também são divulgados por outros meios de 

comunicação, o que não há problema algum se souber usá-los para atender às necessidades 

humanas. O que irá colocar a Festa em risco será se esses eventos que cumprem o papel de 

comunicação deixar de serem realizados sem o precioso contato direto e imediato entre as 

pessoas, o que perderá, aos poucos, seu valor, comprometendo a vinculação entre os 

congadeiros. Eis o perigo do desenraizamento: ferir a subjetividade por acarretar prejuízos 

à formação cultural. Continuar a realizar os eventos congadeiros de acordo com sua 

tradição oral pode ser um meio de resistir a uma cultura que cada vez mais promove, 

através do distanciamento das pessoas, a individualização. Na frieza e no 

comprometimento das relações afetivas, a vida passa a ser vazia e desprovida de sentido, 

desencadeando em um mundo de formas sem conteúdos e de sujeitos sem subjetividade26. 

 As tentativas por resistência no Congado ocorrem nas atividades realizadas pelos 

participantes nas Irmandades quando estes buscam não aderir às ofertas ideológicas da 

sociedade capitalista e às atitudes opressivas que buscam impedir os congadeiros de 

participarem e realizarem a Festa. A resistência dos congadeiros foi reconhecida nos 

                                                 

25 Tradução extraída do site: http://adorno.planetaclix.pt/tadorno4.htm, acessado em 30 de janeiro de 2013. 

Este trecho está nas páginas 131-132 do livro Actualidad de la filosofia, onde se lê: o “nuevo en su 

momento”, lo pruducido dialécticamente en la historia, se presenta en verdad como algo arcaico (Adorno, 

1932/1991). 
26 Esta é uma expressão usada por José Leon Crochík para nomear um de seus ensaios. 



Os Contos da Memória nas Contas do Rosário: a formação cultural meio à Festa de Nossa Senhora do Rosário em Oliveira/MG 
Aline Ribeiro da Silva – PPGPSI/UFSJ – 2015 

 

80 | 

momentos relatados nas entrevistas. O primeiro corresponde ao ano de 2009 com a 

tentativa de impedir que a Festa fosse realizada em Oliveira/MG como uma atitude de 

prevenção contra a gripe H1N1, ou Influenza A, popularmente conhecida como “gripe 

suína”. 

O ano passado, que nóis perdeu a causa aqui que o prefeito não queria que nóis 

saísse com a guarda...  Intão por causa dessa tal gripe (...) nóis deu as mãos os 

capitão tudo e fizemo uma corrente de oração para Nossa Senhora do Rosário 

que nóis ganhasse a causa em Belo Horizonte. Cinco minuto depois o telefone 

tocô, nóis ganhô a causa. (...) Aí foi onde falô: “- Nóis vamu saí?” Aí eu fiquei 

aqui na cidade, mas nóis saiu. Juntamos todos e montô o palanque na porta da 

igreja e nóis dançamo. (...) Ó, eles falaram comigo que ia lutar pelos direitos do 

Boi pra saí, então pelos direitos humanos nós ganhamos lá em Belo Horizonte. 

Então, era com a orde tudo pra montá os palanque tudo pro Boi passá. E num 

adiantô ele temá. Nóis ganhô. (Vicente) 

 Outro momento de resistência em aderir a ideologias opressivas e preconceituosas 

foi relatado pela congadeira Vera: 

Ah eles fala assim que esta Festa é uma festa de negro, que é uma festa que 

assim, que precisava desistí. Que pra quê que os negro vai pra Praça fazê 

gracinha... Né? Mas a gente passa por cima disso tudo uai, porque a gente 

gosta, né? Isso é de muitos ano, né? (...) Ri da gente quando nóis tá saindo daqui 

pra ir pra Praça, pra dançá. É muito preconceito. A gente num liga não! Arruma 

e desce e vai embora e pronto. (Riu) 

 Pedrina nos conta uma atitude de resistência praticada pelos congadeiros no período 

em que a Festa era proibida: 

Porque naquele tempo levantar uma bandeira, era sinal de prisão. E os 

congadeiros levantava mesmo sabendo que estava correndo o risco ou que 

seriam presos. Então, é esta força que vem trazendo ano após ano, era após era, 

que esta Festa há de ter. É uma maneira de assim a sociedade sem se permitir 

fazer e quando há algum não, podemos até recorrer à lei se for preciso, porque 

hoje nós temos o direito de livre expressão. 
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Figura 10: Guarda de Moçambique de Santa Efigênia durante a cerimônia de 

“Levantamento dos mastros”27  

 No movimento do congadeiro e de seu grupo, a todo instante há movimento da 

memória. Que não é apenas da memória dos congadeiros, mas também da memória da 

cidade, da população, pois, ao lembrar as grafias da história da cidade, acabam por revelar 

a história das pessoas que passaram por ali, dos antepassados e das pessoas que ali vivem.  

O que é revelado por meio do movimento da memória é o que talvez faça com que tantas 

pessoas se sintam “incomodadas”, no sentido estrito da palavra de “sentir incômodo” com 

a realização da Festa do Rosário. Incômodo, este, que acaba sendo projetado para os 

congadeiros, desencadeando atitudes hostis e tentativas de impedir e/ou dificultar a 

realização do evento na cidade. Atitudes e tentativas que acabam frustradas frente à 

resistência dos congadeiros e à força que o grupo possui por sua união. A memória da 

Festa do Rosário revela nossas próprias ruínas, revela a condição que ainda nos 

encontramos como indivíduos não realizados, a falta de humanidade, nossas deformações, 

entre elas, a indiferença, o preconceito, o desrespeito e a violência. Os congadeiros 

revelam, por meio da Festa de Nossa Senhora do Rosário, a escravidão que todos nós ainda 

nos encontramos, representadas no Congado pelas relações do senhor e do escravo. 

                                                 

27 Foto: Aline Ribeiro da Silva – Cerimônia de “Levantamento dos mastros” realizada no dia 02 de agosto de 

2013. 
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 Infelizmente, mesmo o Congado oliveirense, sendo um movimento cultural e 

religioso que mantém vários elementos tradicionais e de resistência, ainda assim é possível 

encontrar elementos de adesão à cultura de massa e à conformação com a indústria 

cultural, como podemos observar nos relatos: “(...) tem que ser branca. A Princesa Isabel 

é branca. (...) pra sê uma Princesa Isabel gasta cinco vistido, tem que sê gente que tem 

dinhero. Cada dia apresenta com um vestido” (Vicente). 

Antigamente as rainha num pudia, fazia uns vistido muito feio (...), cê vê até a 

coroa, num parecia coitada! Ficava nas cabeça num parecia. Aquelas que pudia 

mais punha umas pedrinha que brilhava, as que num pudia num punha. 

(Vicente) 

Pois é, mas hoje Vicente uma qué sê mais bunita que a outra, já prestou 

atenção? (Vera) 

Vicente: Hoje em dia é uai. (Vicente) 

Vera: Mas ali, Nossa Senhora tá ali com todos, com todos nós, né? (Vera) 

Vicente: É uai, tá com todos mas, mas num interessa. (Vicente) 

 De acordo com Gomes e Pereira (1988b, p.182) a introdução desses elementos – 

impostos de fora – altera os caracteres pertinentes a cada grupo. Enquanto a evolução 

normal se processa de dentro – através do dinamismo social – as mudanças externas só 

fazem descaracterizar a cultura, gerando estranhos sincretismos. Para estes autores: 

Atualmente não se encontra uma estrutura completa do Congado, havendo o 

enfraquecimento ou o desaparecimento de algum dos elementos. A embaixada 

costuma já não ocorrer ou aparece em forma de monólogo, o que significa que a 

resposta – parte do antigo diálogo – se perdeu. A dança guerreira se apresenta em 

algumas áreas como um cortejo onde alguns elementos ensaiam passos e tentam 

criar coreografia. Ocorre até mesmo as influências das escolas de samba, em 

carnaval.  Em algumas localidades há grupos isolados – como o Moçambique de 

Bom Despacho – desvinculados de reis e rainhas. Apresentam-se nas festas do 

Rosário como guarda-coroas de outros grupos, constituindo unidades 

fragmentárias, com o sério risco de desaparecimento. (Gomes & Pereira 1988b, 

p. 183)  

 A cultura popular encontra-se sempre ameaçada de perder seu sentido. Porém, cabe 

ressaltar que no Congado oliveirense há congadeiros que se preocupam com os perigos que 

a influência externa oferece e com as consequências advindas desta adesão. Considerados 

como rígidos e conservadores, são reconhecidos por manterem uma resistência diária ao 

que vem a ser uma ameaça à Festa de Nossa Senhora do Rosário, o que pode ser observado 

até mesmo nos detalhes. A conservação de elementos da tradição foi relatada por Vera na 

entrevista quando relembrava, junto com Vicente, como eram os banquetes que 

participavam no passado durante a Festa. 
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É naquela época da, da semana da Festa, as dona quase que ficava com aquele, 

aquela coisa. Punha os forno... (Vicente) 

É. Punha no forninho de cupim, né Vicente? (Vera) 

Fazia biscoito, broa... (Vicente) 

Punha nos balaio! (riu) (Vera) 

Pamonha... E quando chegava pra visitá punha uma mesa, punha aqueles prata 

aqueles pedaço de bolo, broa, biscoito. (Vicente) 

Oh, meu Deus! (riu) Era bão de mais né? Era na gamela. Que faz isso hoje é só 

a Pedrina né Vicente? Que serve nas gamela? (Vera) 

 Para Ecléa Bosi (1987, p. 40), a inovação só se justifica pela criação de obras 

significantes para o povo, a partir de uma prática de transformação do mundo. No 

entanto, quando argumentamos sobre a importância de manter viva a tradição e os 

componentes que fazem parte desta, estamos nos referindo aos elementos simbólicos, 

atitudes e posicionamentos que podem contribuir para a formação cultural, ou seja, dignos 

de apropriação. Vale ressaltar, que há elementos tradicionais que devem ser questionados 

quanto a sua permanência, se devem ser mantidos ou se requerem passar por consideráveis 

modificações, ao passo que apresentam elementos de dominação, de opressão, de 

estigmatização e de segregação, que por sinal, desfavorecem a constituição da 

subjetividade, a formação do indivíduo. 

 Uma mudança significativa que ocorreu na tradição da Festa de Nossa Senhora do 

Rosário em Oliveira/MG foi a introdução das mulheres em atividades, papéis e funções 

que antes era cabível somente ao gênero masculino exercer, como dançar em ternos de 

Congado e exercer a capitania em uma guarda. Estes elementos de discriminação de gênero 

e a conquista do espaço feminino foram relatados pelas congadeiras Vera e Pedrina: 

É...Tem até uma, um fato que eu sou a primeira mulher capitã de moçambique 

no estado Minas Gerais. Porque a mulher não entrava não... dançando, 

principalmente no moçambique. Mas eu entrei... É trinta e oito anos que eu fui 

acho que em 72, 71, 72. Quando naquele ano o pai não consegui os 

componentes masculinos suficientes, assim em um número mínimo, aí ele 

permitiu a entrada minha e de mais três meninas, a minha e irmã e duas... uma 

sobrinha e duas... e uma prima. Aí depois foram entrando outras, mas daquela 

época todos saíram só eu que fiquei. (...) Nós nascemos em um, num reino né? 

Então já conhecia. Mas a mulher não podia dançar. Vontade todo mundo tinha. 

Aí esse ano ele permitiu, já sabia que a gente gostava, que era do nosso 

interesse, então ele permitiu que nós ensaiássemos e saíssemos. (Pedrina) 

Ah porque, meu pai era capitão... Era. Ele tinha uma guarda de Congado lá da 

Rua da Preguiça. Já ouviu falar né? Aí eu era piquinininha com seis ano, via ele 

dançano e achava aquilo bunito. Aí foi ino, mas assim, eu nunca tive a 

oportunidade de dançá. Porque quando eu era solteira eu tinha vontade de 

dançá era no moçambique,  do sô Leonídio . (...) É, aí foi passando o tempo, aí 
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de repente fundou nossa guarda aí eu falei: - “É agora.” Não mas aí eu 

dançano o catupé eu sinto que eu tô dançano o moçambique porque tá tudo 

junto né? É só que eu danço é diferente né? Porque eles dança é com a gunga 

nas na perna né? Só com o pé e nóis com o ganzá. (Vera) 

 A mudança na tradição brotou no seio cultura popular, iniciou-se no microgrupo e 

expandiu-se para o macrogrupo. A participação da mulher em atividades que antes não 

eram permitidas dentro do Congado pode ser considerada como um indício de 

transformação social e um fragmento de emancipação que brotou no seio cultura popular. 

 

Figura 11: Capitã Pedrina e seu irmão capitão Antônio com a Guarda de 

Massambique de Nossa Senhora das Mercês e a Rainha Conga Ana Luzia28 

 Algo que merece nossa atenção é o fato que em setembro, mês que acontece a Festa 

de Nossa Senhora do Rosário no município, boa parte dos congadeiros não exercem suas 

atividades laborais durante alguns dias para se dedicar à participação nos eventos. 

Aí a gente para. (...) Hoje eu ainda tava comentando com a dona Fatinha, nossa 

encarregada lá do café: “Dona Fatinha, Festa do Congo tá chegando aí, é uma 

semana, né?” Porque nóis tamo fichado (...) (Vera) 

Porque por exemplo, se eu fosse trabalhar para você a primeira coisa que eu 

vou te dizer é que eu sou da Festa do Rosário e que em setembro vou tirar de 

uma semana. Depois disso é que nós vamos ver se vai dar conta ou não. (...) 

Primeiro lugar. Porque se você disser pra mim que não pode aí eu não trabalho 

para você mesmo que seja a minha necessidade maior. (Pedrina) 

                                                 

28 Foto: Aline Ribeiro da Silva – Procissão Conga realizada no dia 15 de setembro de 2013. 
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A escolha por priorizar a dedicação ao trabalho na Irmandade e à participação no 

Congado, abandonando mesmo que por apenas uma semana o trabalho – que é algo que 

pode envolver, por vezes, sacrifício e sofrimento humano, além da adesão desmedida à 

lógica de produção capitalista –, pode ser encarada como uma atitude de resistência a um 

mundo deformador e uma atitude de priorizar um tempo de experiência com o que é vida. 

Neste sentido, o trabalho dentro da Irmandade pode ser considerado como um trabalho 

contrário àquele dedicado estritamente ao mundo do trabalho. Primeiro por afastar os 

congadeiros das forças e atividades desencadeadoras do estado de alienação dentre os 

danos que o trabalho pode causar ao homem. De acordo com Crochík (2003, p. 71): 

(...) a consciência que surge do trabalho alienado é a de que se deve libertar 

desse trabalho e não a de que foi expropriado do produto de seu trabalho e, dessa 

maneira, a consciência não se dirige a uma consciência de classe, mas à do 

sacrifício da vida; caso contrário, teríamos de admitir que o trabalho indigno 

existente nas fábricas e nos serviços é digno do homem, ou seja, ao tentar libertá-

lo, o colocamos em outra prisão. O trabalho alienado não é propício à reflexão, 

somente fora dele podemos refletir. Assim, não é possível defender que a 

consciência possa surgir do trabalho alienado (...) Do trabalho alienado, assim, 

resultam o conformismo e a impotência do trabalhador. 

 Em segundo lugar, o trabalho na Irmandade pode ser considerado um trabalho 

contra o trabalho, embora no trabalho da Irmandade possa ser encontrado o sacrifício 

humano, o que ainda não foi superado por nós humanos. Podemos observar o sacrifício dos 

congadeiros durante a Festa do Rosário nos relatos abaixo: 

É a gente é porque gosta, tem fé em Nossa Senhora, porque é sofrido é. É num é 

fácil não. (Vicente) 

É. É. As veis a gente tá cansada querendo que aquilo assim, que aquilo assim... 

termina em paz cê intende? Quando vai dano ali, sexta-feira da Festa, porque é 

oito dia né, de domingo à domingo, aí a gente já tá que... mas tem que fazê de 

conta que tá cumeçano... (Vera) 

 O trabalho dos congadeiros pode ser um trabalho contra o trabalho por também 

manifestar mais um traço característico da arte em sua composição. Neste sentido, o 

trabalho na Irmandade que não é remunerado, mas realizado em nome da fé, concretiza-se 

em uma luta pela transformação da cultura e da sociedade em que estamos inseridos, para 

que o sofrimento humano seja superado. Este fato pode ser percebido no relato: 

Todo ano ainda com grande esforço fazemos uma força grande pra continuar 

andando durante o dia, porque ... a Festa é um trabalho que se faz em nome de 

Nossa Senhora, São Benedito e Santa Efigênia que vem trazer suas bênçãos para 

a cidade. E eu falo sem nenhum medo de errar que a cidade não tem uma 

situação pior por causa da Festa e é a Festa que ajuda na sustentação da 

cidade. Então nestas andanças nossas, muitas vezes nós já fomos nos asilos, é 

nós já fomos em fóruns, nós já fomos em creches, em casas de pessoas doentes, 

em casas de pessoas normais... (...) Eu costumo dizer que eu carrego água no 
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balaio. Eu não sei se você sabe o que vem a dizer esta expressão né? Porque 

carregar água no balaio, o balaio vai, é ... vazar. Mas é para dizer assim o 

esforço que somos capazes de fazer, em nome dela. Quando penso em Nossa 

Senhora, São Benedito e Santa Efigênia e quando falo assim o meu ser vibra 

diferente. Né? (Pedrina) 

 A superação do sofrimento humano é uma condição para o surgimento do 

indivíduo. O trabalho contra o trabalho instaura a luta contra o sofrimento humano, a luta 

pela liberdade. Para Crochík (2003, pp. 72-73): 

A possibilidade de substituição do homem no trabalho se expandiu pela 

racionalização do mundo da indústria, de forma que todos poderiam ser, quase 

que totalmente, substituídos, não por outros homens, mas pelas máquinas, que 

são as substitutas do trabalho humano objetivado. Se isso não está ocorrendo, o 

sacrifício atual, diferente do de nossos antepassados, não é imediatamente o 

sacrifício da vida, mas da liberdade, sem a qual aquela não faz sentido. 

Liberdade de uma vida da miséria, liberdade do sofrimento, liberdade do 

sacrifício, e de seu representante, o trabalho.  

Enquanto não há condições favoráveis para que a formação humana se concretize 

de fato o trabalho contra o trabalho exerce seu papel de resistência ao que mutila o homem 

e danifica sua subjetividade. Na obra Teoria Estética, ao criticar os apontamentos de Freud 

quanto à “fuga” do artista, Adorno (1970/1988, p. 20) ressalta a resistência no trabalho do 

artista e a presença do desejo da criação de outra realidade. 

A realidade oferece muitos outros motivos reais para dela se fugir e mais do que 

o admite a indignação a respeito da fuga, que é veiculada pela ideologia da 

harmonia; até mesmo psicologicamente seria mais fácil legitimar a arte do que o 

reconhece a psicologia. Sem dúvida, a imaginação é também fuga, mas não 

completamente: o que o princípio de realidade transcende para de algo superior 

encontra-se também sempre em baixo. É maldoso pôr ali o dedo. Destrói-se a 

imago do artista como aquele que é tolerado: neurótico incorporado na sociedade 

da divisão do trabalho. Nos artistas de altíssima classe, como Beethoven ou 

Rembrandt, aliava-se a mais aguda consciência da realidade à alienação da 

realidade; só por si isto já constituiria um objeto digno da psicologia da arte, que 

não teria de decifrar a obra de arte apenas como algo de semelhante ao artista, 

mas como alguma coisa de diferente, como trabalho em algo que resiste. Se a 

arte tem raízes psicanalíticas, são as da fantasia na fantasia da omnipotência. Na 

arte, porém, actua também o desejo de construir um mundo melhor, libertando 

assim a dialéctica total, ao passo que a concepção da obra de arte como 

linguagem puramente subjectiva do inconsciente não consegue apreendê-la. 

 Além da resistência, a Festa de Nossa Senhora do Rosário conserva consigo o 

sonho de liberdade, aspecto considerável para a formação. Este sonho se mantém mesmo 

na situação que nos encontramos, cada vez mais deformados por uma sociedade capitalista 

e um projeto de cultura falido que negam os homens, negam quem as criou. Nas palavras 

de Max Horkheimer e Theodor W. Adorno (1956/1973a, p. 55), a sociedade, que 

estimulou o desenvolvimento do indivíduo, desenvolve-se agora, ela própria, afastando de 

si o indivíduo, a quem destronou. Contudo, o indivíduo desconhece esse mundo, de que 
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intimamente depende, até o julgar coisa sua. No não reconhecimento deste mundo, o 

desejo ainda se mantém vivo através da memória, da tradição, da oralidade, da convivência 

entre os participantes e na realização do Congado. O sonho pela liberdade se faz presente 

entre os congadeiros e se mostra em forma de uma manifestação cultural e religiosa com 

traços artísticos, na estrutura de uma cultura popular. Mesmo assim, muitas vezes a 

cegueira da alienação, como viseiras, encobre os olhos perante a realidade expressa na 

manifestação cultural que retrata a condição que todos nós humanos nos encontramos: em 

uma cultura fracassada e regredidos diante dos bens materiais que nós mesmos criamos. 

Através da resposta dos congadeiros à pergunta sobre como gostariam que o negro e o 

congadeiro fossem vistos pelas pessoas nessa sociedade, foi possível reconhecer esse 

sonho nos relatos apresentados a seguir: 

Como tudo seno filho de Deus. Nóis é tudo igual. (Vicente) 

É. É. Num tem ninguém diferente não. (Vera) 

É. Num tem ninguém diferente. Mas infelizmente nesse mundo que nóis leva não 

tem. (Vicente) 

 A igualdade mencionada na narrativa não se refere à padronização do humano, não 

significa não ter sua subjetividade reconhecida e não é contrária ao processo de 

diferenciação, mas se refere a igualdade de direitos, de tratamento, de acesso, a não ser 

discriminado, estigmatizado e sim, respeitado. Querer ser visto como “igual” é desejar uma 

sociedade igualitária e é na sociedade igualitária que é possível ser livre, onde a opressão 

não mais se faz presente. O desejo do negro e do congadeiro ser respeitado nessa sociedade 

foi relatado por Pedrina em resposta a mesma pergunta citada acima: 

Eu acho que com respeito. Eu penso assim. Ninguém é obrigado a gostar de 

ninguém, mas de respeitar sim. Então eu aprendi com a própria vida que aquilo 

que eu não conheço eu não devo criticar. É ... é um grande equívoco você 

criticar o que você não conhece. Então ninguém deve ir porque o outro falou, 

tem que ser ele mesmo para tirar sua própria opinião primeiro. Mas entra em 

grande erro aqueles que criticam o que não conhecem, qualquer coisa, não só 

da Festa de Nossa Senhora do Rosário, mas de qualquer coisa. Critica só 

porque viu o outro criticar, sem ter uma informação, sem ter um conhecimento, 

tá cometendo um grande erro né? Gostar, ninguém tem como obrigar alguém a 

gostar, mas a respeitar, sim. O direito de ser respeitado, como também temos o 

dever de respeitar. 

Diante dessas compreensões, eis a indagação: na manifestação cultural e religiosa, 

não estariam os congadeiros reivindicando a história? Questionando a relação do homem 

com o próprio homem, com a natureza, com a sociedade e com a cultura, estariam na busca 

pela primeira natureza, pelo novo, pela história? 
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Em A idéia de história natural, texto no qual Theodor Adorno busca uma 

reconciliação entre a oposição existente nos conceitos de natureza e história Walter 

Benjamin (citado em Adorno, 1932/2013) diz que, sobre a máscara da natureza se 

encontra a ‘história’ na escrita cifrada do trânsito29. Logo depois, a poucas laudas, ao 

reafirmar as palavras de Walter Benjamin que apontam para a transitoriedade da história, 

Adorno (1932/2013) diz que: a natureza mesma é transitória. Dessa maneira, tem em si 

mesma o momento da história. Sempre que aparece historicamente, o histórico remete ao 

natural, que nele passa30. Neste sentido, natureza (ou primeira natureza) e história se 

encontram interligadas. Ao viver a primeira natureza, respectivamente estará vivendo o 

que é história. Para Adorno (1932/2013), o conceito de história natural: não é uma síntese 

de métodos naturalistas e históricos, e sim uma mudança de perspectiva31. Esta mudança 

de perspectiva, nada mais é que uma transformação, na qual não há paralisia e o novo 

encontra espaço para desabrochar. Vale ressaltar que o novo é uma instância além, na qual 

não cabe uma reprodução que entrave o movimento do que é vida. Ainda vem a ser algo 

que não conhecemos, uma realidade da qual não desfrutamos. 

A busca pela primeira natureza que pode haver por parte dos movimentos de 

cultura popular, no caso, a Festa de Nossa Senhora do Rosário, não deve propor um retorno 

do homem a uma era anterior até mesmo à civilização/cultura, ou muito menos a outro 

momento do desenvolvimento da sociedade. Tanto que os elementos expressos no 

Congado transitam pelo passado, presente e futuro. No passado ditam fatos já ocorridos, 

falando sobre a barbárie da escravidão, de como o negro vivenciava a cultura da região 

africana de onde foram retirados e impedidos de expressá-la aqui no Brasil, assim como o 

impedimento de entrar nas igrejas. 

Mas desde a época da escravidão muitos morreram no tronco, muitos sofreram 

castigos cruéis. Aqui em Oliveira mesmo os capitães já foram preso (...). 

(Pedrina) 

                                                 

29 Tradução extraída do site: http://adorno.planetaclix.pt/tadorno4.htm, acessado em 30 de janeiro de 2013. 

Este trecho está na página 122 do livro Actualidad de la filosofia, onde se lê: Sobre la máscara de la 

naturaleza está escrito “Historia” em la escritura cifrada del tránsito (Adorno, 1932/1991). 
30 Tradução extraída do site: http://adorno.planetaclix.pt/tadorno4.htm, acessado em 30 de janeiro de 2013. 

Este trecho está na página 125 do livro Actualidad de la filosofia, onde se lê: La misma naturaleza es 

transitoria. Pero, así, lleva em si misma el elemento historia. Cuando hace su aparición lo histórico, lo 

histórico remite a lo natural que em ello pasa y se esfuma (Adorno, 1932/1991). 
31 Tradução extraída do site: http://adorno.planetaclix.pt/tadorno4.htm, acessado em 30 de janeiro de 2013. 

Este trecho está na página 120 do livro Actualidad de la filosofia, onde se lê: História natural no es uma 

síntese de métodos naturalistas e históricos, sino um cambio de perspectiva (Adorno, 1932/1991). 
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 Aquela época cê sabe que antigamente os preto num entrava dentro da igreja. 

Ele ia inté, as mucama levava as sinhá até na porta da igreja e voltava pra traz. 

Ficava esperando na hora da missa. Era só branco, que entrava. (Vicente) 

Já referente ao presente, trazem em seus relatos como é a realidade em que vivem e 

o sofrimento que não foi superado. Pedrina comenta uma realidade social vivida pelos 

negros: 

A maior parte dos negros do mundo até está na parte de baixo da pirâmide. E 

isso é bom para o opressor, porque manter este pessoal na base da pirâmide, 

porque eles vão ter que ser conduzidos como eles bem entenderem, né? 

 Para o futuro, apontam os desejos e esperanças de que a realidade e a sociedade se 

transformem. A esperança se projeta na fé, como podemos ver na fala da congadeira Vera: 

“Porque... de cada ano que levanta o mastro eu faço um pedido. (...) É assim, mesmo dem’ 

de casa. Tudo com fé, né? A gente alcança. Num é verdade?”. 

Esta fé é representada pelo rosário, pelo objeto religioso e pelo Rosário como um 

movimento cultural e religioso. 

É o Rosário, é a nossa força, né? A nossa força a nossa Festa, tanto que nós 

cantamos, né? (iniciou o canto) 

“ô meu rosário, 

é minha vida 

Pega com Nossa Senhora 

Nossa mãe querida” 

Então o rosário, é, o rosário a gente traça o rosário perto do peito, não chega a 

disfiar, mas a sentir, que nós temos o rosário é dentro de nós, é dentro do nosso 

coração e que mora o rosário, né? Né? (...) Então o rosário é nossa fé, né? 

Força e fé dos congadeiros. É ele que tá aqui nos dando esta força, é ele que 

está no nosso corpo para nos proteger, né? Cruzado para acampar os pontos 

chacras que nós temos, né? (Pedrina) 

 Referente à sociedade moderna, à civilização onde a técnica expande seu domínio, 

permanecendo contraditória com as verdadeiras necessidades humanas, Horkheimer e 

Adorno (1956/1973c, p. 99) apontam que:  

Esta hierarquia de finalidades absurdamente desvirtuada, a que ninguém pode 

esquivar-se, não será remediada por um retorno à substância da Cultura, que está 

destinado, de qualquer modo, a continuar sendo um retorno quimérico; sê-lo-á, 

outrossim, por um esforço para impedir a civilização, de forma positiva, num 

rumo em que ela própria se supere.  

 A Festa de Nossa Senhora do Rosário só será um aporte rumo ao caminho que leve 

à superação se suas ações e objetivos estiverem voltados ao objetivo de provocar 

transformações na cultura, na sociedade e no próprio homem, mantendo-se resistente 

quanto ao que é contrário às verdadeiras necessidades humanas. No entanto, para que a 
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formação do indivíduo se concretize de fato e que os sonhos de liberdade e de justiça tão 

salientados pelos congadeiros se realizem, é necessário que haja mudanças qualitativas na 

cultura e na sociedade que façam que estas ofereçam condições para o novo surgir e se 

fazer presente em nosso meio. Só assim seremos indivíduo e história. 

Claro, a luta pela justiça, pela liberdade, pela felicidade, mostra a possibilidade 

da existência de uma sociedade que as promova, mas a percepção de que isso 

depende da iniciativa dos sujeitos, esquecendo-se das condições objetivas, leva 

ao abismo. (Crochík, 2010, p. 39) 

 Ecléa Bosi (1987, p. 41) ressalta que a chave do futuro e da utopia estão 

escondidas, quem sabe, na memória das lutas, nas histórias dos simples, nas lembranças 

dos velhos. Neste sentido, pode ser que em meio à Festa de Nossa Senhora do Rosário em 

suas mais variadas formas de expressão em cores, movimentos, sons – na fé dos 

congadeiros, nas histórias e saberes do povo transmitido de geração a geração, também 

resistentes ao tempo e à dominação, habitada no fazer e na memória dos congadeiros, na 

insistente luta mesmo diante tantas adversidades, dificuldades cotidianas e para realizá-la 

durantes todos os anos – possa emergir possibilidade de formação cultural. 

 A revelação da condição em que ainda nos encontramos já é uma contribuição para 

que a formação cultural ocorra. A própria expressão de uma história do negro marcada 

pelo sofrimento sempre presente na Festa, traz à tona o infortúnio indicado por Adorno 

(1932/2013) de que ainda permanecemos na proto-história, ou seja, retrocedidos perante o 

estágio de desenvolvimento em que a sociedade se encontra.  

Enquanto transitoriedade, a proto-história está absolutamente presente. Está 

presente sob o signo de "significação". O termo "significação" quer dizer que os 

momentos natureza e história não se dissolvem um no outro, e sim (que), ao 

mesmo tempo, se separam e se cruzam entre si, de tal modo que o natural 

aparece como signo para a história e a história, onde ela se manifesta mais 

historicamente, como signo para a natureza. Todo ser ou, pelo menos, tudo que 

foi transformado (gewordene) em ser, tudo que foi (gewesene) ser, se 

metamorfoseia em alegoria, e com isso a alegoria deixa de ser uma mera 

categoria da história da arte. (Adorno, 1932/2013)32 

                                                 

32 Tradução extraída do site: http://adorno.planetaclix.pt/tadorno4.htm, acessado em 30 de janeiro de 2013. 

Este trecho está nas páginas 125-126 do livro Actualidad de la filosofia, onde se lê: Em cuanto 

transitoriedad, la protohistoria está absolutamente presente. Lo está bajo el signo de “significación”. El 

término “significación” quiere decir que los elementos naturaleza e historia no se disuelven uno em otro, 

sino que al mismo tiempo se desgajan y se ensamblan entre sí de tal modo que lo natural aparece como 

signo de la historia y la historia, donde se da de la manera más histórica, como signo de la naturaleza. Todo 

Ser o al menos todo Ser llegado a Ser, todo Ser sido se metamorfosea em alegoría, y con ello la alegoría 

deja de ser una categoría limitada a la historia del arte (Adorno, 1932/1991). 
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A intensa expressão do sofrimento revela que a alforria do negro, o respeito por 

todas as pessoas – em especial da cultura e religiosidade de descendências africanas – e por 

pessoas e costumes advindos de camadas pobres da população, ainda não se concretizaram 

de fato. A liberdade assim como outros elementos de um estado de esclarecimento é por 

enquanto apenas ilusória, não se efetivaram em nossa sociedade, pois ainda há empecilhos 

para a formação do indivíduo. Os homens agem em um estágio correspondente a segunda 

natureza. Para Adorno (1932/2013) a segunda natureza: ela é aparente porque a realidade 

se perdeu e cremos entendê-la plena de sentido, quando na verdade está vazia, ou porque 

introjetamos em seu estranho ter-sido (Gewordene) intenções subjetivas enquanto 

significados seus, como na alegoria33. 

Neste sentido, a segunda natureza é que é o mundo alienado, sem sentido e não 

imediato; é uma aparência que é produzida pelo historicamente paralisado. Ao expor que 

estamos retrocedidos na segunda natureza a Festa de Nossa Senhora do Rosário lembra o 

que foi esquecido, o projeto de sociedade de homens livres e felizes. A própria existência 

de mitos na Festa revela através de elementos históricos, que ainda nos encontramos na 

segunda natureza. Sobre esta questão no prefácio de Dialética do esclarecimento 

Horkheimer e Adorno (1947/2006, p. 15), assinalam que o mito já é esclarecimento e o 

esclarecimento acaba por reverter à mitologia. Um dos mitos a que referimos é á figura da 

Princesa Isabel. Nos momentos de realização da Festa, a Princesa Isabel aparece nos cantos 

e em vários elementos e momentos festejando a Abolição da Escravatura. Ali, os 

congadeiros acabam revelando uma liberdade que ainda não se concretizou, mas que 

apenas mudou a forma de escravidão, de sujeição à dominação, agora uma servidão 

assalariada. A liberdade é apenas aparência e é alegórica por estar em estado de paralisia. 

Revelam que ainda não houve a libertação do medo, da insegurança, das desigualdades 

sociais e das relações de poder como a opressão e o autoritarismo; e os preconceitos ainda 

se tornam propriedade da população por via da cultura. Enfim, manifestam que houve 

poucas mudanças na nossa sociedade que acabam por gerar ainda pessoas infelizes e 

semiformadas. 

                                                 

33 Tradução extraída do site: http://adorno.planetaclix.pt/tadorno4.htm, acessado em 30 de janeiro de 2013. 

Este trecho está na página 132 do livro Actualidad de la filosofia, onde se lê: Es aparente, porque la realidad 

se nos ha perdido y creemos entenderla plena de sentido siendo así que está vacía, o porque introducimos en 

ella intenciones subjetivas a modo de significados suyos, como en la alegoría (Adorno, 1932/1991). 
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Figura 12: Princesa Isabel durante o Reinado de Nossa Senhora das Mercês34 

 

Figura 13: Princesa Isabel e membros do Estado Maior durante a encenação da 

libertação dos escravos35 

                                                 

34 Foto: Aline Ribeiro da Silva – Reinado de Nossa Senhora das Mercês realizada no dia 09 de setembro de 

2014. Princesa Isabel representada por Lauren Andrade. 
35 Foto: Aline Ribeiro da Silva – Missa Conga realizada no dia 18 de maio de 2014.  
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Outro mito existente é referente á santa padroeira Nossa Senhora do Rosário e a 

planta conhecida como conta-de-lágrimas. De acordo com a tradição oral – na qual esse 

vegetal recebe representação simbólica –, a conta-de-lágrimas são as lágrimas derramadas 

por Nossa Senhora do Rosário ao ver o sofrimento dos negros. Por onde ela passou 

chorando nasceu a planta. O mito mais uma vez revela a violência e a cisão ainda presentes 

na sociedade. 

 

Figura 14: Congadeiro da Guarda de Congo de Nossa Senhora do Rosário com a 

bandeira de Nossa Senhora do Rosário e usando o rosário de conta-de-lágrimas36 

O mito não contém por completo um caráter estático, como algo paralisado no 

tempo e no espaço, mas é também dinâmico, movimentando a memória de marcos 

históricos para o presente, para serem reelaborados. Segundo Adorno (1932/2013), a 

                                                 

36 Foto: Aline Ribeiro da Silva – Cerimônia de Levantamento dos Mastros realizada no dia 05 de agosto de 

2012. 
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fraude do caráter estático dos elementos míticos é aquilo de que temos de nos 

desembaraçar, se quisermos chegar a uma imagem concreta da história natural37. Quer 

dizer, se olharmos os mitos sempre como paralisia sem perceber o movimento que há na 

existência dos mesmos, não iremos chegar a uma mudança de perspectiva, o que Theodor 

Adorno denomina como história natural. O que poderá implicar em uma barreira para 

enxergarmos e compreendermos a qualidade dos mitos também por serem responsáveis por 

tentar esconder cisões, o que resulta na revelação de elementos esclarecedores da realidade. 

Mesmo com o passar dos séculos, o negro e o congadeiro ainda não são aceitos por 

grande parte da população que descriminam a realização do evento promovido por eles, a 

Festa de Nossa Senhora do Rosário, como podemos ver no trecho do relato da congadeira 

Vera, que já foi apresentado quando discutimos sobre a resistência e que trata de continuar 

com o festejo mesmo diante do preconceito. Este fato que foi observado por Rubião (2010, 

p. 174), ao tratar do Congado em Oliveira/MG ao dizer que: 

Em um primeiro momento, observou-se que representantes da cidade letrada 

afirmavam qual era essa tradição, que para eles era ligada à barbárie, selvageria e 

aos povos africanos. Depois de um tempo passou a ser vista como uma tradição 

cívica, integrando o folclore brasileiro e mineiro que representava a mais 

autêntica tradição. (...) Porém, os próprios congadeiros a partir da (re) construção 

da memória e identidade construíram uma tradição. A tradição congadeira é 

disputada pelos participantes da Festa de Nossa Senhora do Rosário, uns desejam 

que sua tradição esteja ligada aos preceitos do catolicismo e outros com as 

tradições africanas. 

 Como visto, os conteúdos expressos na Festa estão incessantemente colocando em 

pauta a liberdade. Dentre estes, há a representação significativa da figura da Princesa 

Isabel, assim como em seus cantos, relembrando que a Lei Áurea foi outorgada em 1888. 

O ano de 1888 tornou-se relevante na história dos negros e na construção simbólica da 

Festa de Nossa Senhora do Rosário. Como podemos observar a referência à data encontra-

se presente nos versos das canções entoadas pelos congadeiros. Alguns desses versos 

encontram-se abaixo: 

... 1888 

naquele dia de ano 

estava amoitado no mato 

soldado me procurando 

(Guarda de Catupé de N. Sra. do Rosário d.p. adapt., 1999, faixa 3)  

                                                 

37 Tradução extraída do site: http://adorno.planetaclix.pt/tadorno4.htm, acessado em 30 de janeiro de 2013. 

Este trecho está na página 131 do livro Actualidad de la filosofia, onde se lê: la patraña del carácter estático 

de lo que tenemos que desembarazarnos si queremos llegar a una imagen concreta de la historia natural 

(Adorno, 1932/1991). 
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 Os versos acima revelam que as condições tanto físicas quanto psicológicas que os 

negros viviam eram envoltas pela falta de segurança que levava ao medo. Algo que nos 

chama a atenção é que nesses elementos presentes nos versos, é possível reconhecer as 

ideologias presentes em nossa sociedade e na nossa cultura, mascaradas pelo capitalismo e 

por seu modo de organização e funcionamento baseados na lógica do mundo do trabalho. 

Para Horkheimer e Adorno (1956/1973d, p. 191), (...) a Ideologia é justificação. Mesmo 

após a abolição da escravatura, continua presente até nos dias atuais a escravidão, embora 

camuflada, pois apenas mudou sua maneira de nomear a exploração que continua presente 

no mundo do trabalho, na dominação entre as classes, na exclusão social, na expropriação, 

entre outras formas da sociedade se organizar na qual a barbárie em seus mais variados 

estados de violência encontra espaços para se reproduzir e se fazer efetiva entre os homens. 

Sendo assim, a Lei Áurea é também uma ideologia, ao passo que se tornou uma 

justificativa no mundo “civilizado”, para não promover o desenvolvimento de um projeto 

de cultura que deveria estar para além da sobrevivência da espécie, o que serve de plano de 

fundo para não assumir as responsabilidades perante a história e a humanidade, impedindo 

a transformação social. 

As ideologias verdadeiras e próprias convertem-se em pseudo-ideologias apenas 

na relação em que se situam a respeito da própria realidade. Elas podem ser 

verdadeiras “em si”, como o são as idéias de liberdade, humanidade e justiça, 

mas não verdadeiras quando a presunção de já estarem realizadas. (Horkheimer 

& Adorno, 1956/1973d, p. 199) 

 Tais ideologias que ainda persistem no meio social, plenas de promessas, mas 

infiltradas de lacunas, estão presentes em nosso cotidiano, atingindo negativamente os 

negros e congadeiros em situações concretas de suas vidas. Tais situações são descritas em 

trechos do canto composto pela capitã Pedrina da Guarda de Moçambique de Nossa 

Senhora das Mercês, para o ano de 1988 em que a Lei Áurea completou cem anos de 

homologação, evidenciando que pouca mudança ocorreu até os dias atuais: 

(...) olha eu vim de Angola 

eu vim aqui curimar (trabalhar) 

ah! eu vim do Kalunga (mar) 

eu vim aqui trabucar (trabalhar) 

no tempo do cativeiro 

vida de negro era só trabucar 

trabucava o dia inteiro e ainda 

ganhava era o chiquirá (chicote) 

ora, viva a liberdade 

cativeiro já acabou 

mas ainda nos falta igualdade 

de negro para senhor 
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cem anos de abolição 

não pude comemorar 

cadê a libertação 

que a Lei Áurea ficou de me dar? 

(Santos, 1999, faixa 1.) 

 Más condições de trabalho, crueldade e desrespeito foi o que sempre esteve 

presente na vida de grande parte da população negra. Igualdade no acesso aos bens 

culturais e qualidade de vida é o que sempre ficou a desejar junto à liberdade. 

 O mito na Festa de Nossa Senhora do Rosário revela a luta e a resistência dos 

congadeiros frente à escravidão e ao preconceito. Fato que pode ser percebido na figura e 

história de Chico-Rei, o rei Galanga. O canto abaixo foi apresentado pela Guarda de 

Massambique de Nossa Senhora das Mercês no momento de saudação aos Reis Congos, 

representados pela figura de Chico-Rei, no dia nove de setembro de 2014 durante o 

Reinado de Nossa Senhora das Mercês.  

Saruê Galanga 

Vencedor de Maramara 

Chico Rei não foi vencido 

Nem no tempo da senzala 

Era um nobre destemido 

da linhagem de Aluquene 

em Bulá refugiado 

Até o reinado perene 

Capitão de Guerra Preta 

Galanga era então 

Derrotou em maramara 

Negangá e seu batalhão 

Mas chegou o triste dia 

Dia de muita aflição 

Com toda sua família 

Foi trazido para a escravidão. 

Chegando aqui nesta terra 

Veio o ouro batiar 

Veio trabalhar nas minas 

Aqui veio curimar 

Aqui também foi coroado 

Com licença do governador 

Era muito respeitado 

Por cativo e também por senhor 

(...)Teve uma mina só sua 

E a muitos pôde alforriar 

Fica então registrado 

Com muita simplicidade 

A vida de Chico Rei 

Um herói da humanidade. 

(Guarda de Massambique de Nossa Senhora das Mercês) 
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Figura 15: Chico Rei (Galanga)38 

 Ao pesquisar o Congado de Oliveira/MG com foco nos significados políticos e 

identitários, Rubião (2010, p. 174) ressalta que:  

Os depoimentos dos negros do Rosário mostram que a luta contra o preconceito 

racial se concretiza tanto nas músicas entoadas quanto na conscientização dos 

dançadores mais novos. E no desejo do terreiro pesquisado em ajudar 

efetivamente na transformação social da vida dos congadeiros e afro-

descendentes.  

 Através da afirmação apresentada acima podemos observar que a Festa de Nossa 

Senhora do Rosário ao buscar entre seus trabalhos e expressão a transformação social, 

revela a existência do sofrimento e a falta de vida. Segundo Adorno (1951/1992, p. 85), no 

fim das contas, a esperança – na medida em que se arranca da realidade ao negá-la – é a 

única forma na qual a verdade se manifesta. Neste ponto, ao ser um canal para a verdade 

se manifestar, a Festa de Nossa Senhora do Rosário como um movimento de expressão 

popular traz à tona o que é vida não vivida. Cabe salientar, que estamos nos referindo aqui 

à Festa de Nossa Senhora do Rosário como uma manifestação, um movimento cultural 

com traços artísticos e de cunho religioso, e que seus símbolos, objetos, crenças, danças, 

cantos entre outros elementos são representados de acordo com a cultura e religiões de 

                                                 

38 Foto: Aline Ribeiro da Silva – Missa Conga realizada no dia 07 de setembro de 2014. Chico Rei, figura 

representada por José Patrício de Oliveira. 



Os Contos da Memória nas Contas do Rosário: a formação cultural meio à Festa de Nossa Senhora do Rosário em Oliveira/MG 
Aline Ribeiro da Silva – PPGPSI/UFSJ – 2015 

 

98 | 

origens africanas e também lusitanas. A Festa de Nossa Senhora do Rosário como 

memória, retrata a todo o momento a história dos congadeiros e de seus ancestrais. No 

movimento da memória, por meio da participação e experiência dos congadeiros, são 

representados ao mesmo tempo tanto o lamento como o enfrentamento do sofrimento. O 

sofrimento está intimamente ligado à estrutura social e o contexto da vida de muitos 

congadeiros, marcados pelo preconceito, pela estigmatização por parte de uma sociedade 

que os colocam à margem, em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. Com o 

estabelecimento da Festa nestas circunstâncias é que podemos dizer que ela cumpre seu 

papel de mediação entre os participantes através da memória oferecendo um espaço para 

falarem do seu sofrimento e do sofrimento dos seus antepassados, pontos que podem levar 

a elucidação da realidade.  Sobre este espaço que o Congado concede para a expressão do 

sofrimento, o canto entre uma das mais variadas formas de expressão congadeira, é 

retratado pelo Capitão Pedro Aponízio (1999) ao discorrer que: Muitas vezes o negro sai 

brincando e cantando “Dói, coração”, “Chora”, “Cachoeira de Lágrima”39, porque é um 

desabafo. Tudo que sofre, ele desabafa cantando. 

 Vale salientar que quando dizemos neste trabalho que na Festa de Nossa Senhora 

do Rosário há expressão do sofrimento, não significa que nas diversas formas de 

expressões congadeiros vem a ser uma repetição, mas sim que a expressão do sofrimento 

pode vir a ser mais um ponto revelador da característica artística que o Congado pode 

apresentar. A etnomusicóloga Glaura Lucas (2002, p. 96), ao descrever as construções 

musicais do Congado no livro Os sons do Rosário: o congado mineiro dos Arturos e 

Jatobá, diz que: 

Os diversos materiais musicais do Congado, portanto, devem ser examinados 

considerando sua mobilidade. Cada execução musical é única, pois depende da 

conjunção de alguns fatores: a pessoa que está “tirando” o cântico, a altura tonal 

em que canta, o número de pessoas que se encontram na guarda e suas 

características vocais (predominância masculina ou feminina, qualidades vocais 

etc.), o tipo e a quantidade de instrumentos presentes, os encarregados das 

caixas, a função ritual que cumprem, a situação em que estão cantando (se 

caminhando, dançando, parados etc.), dentre outras. Além disso, os cânticos e os 

padrões rítmicos admitem graus diferenciados de variação e improvisação em 

seu desenvolvimento, que estão condicionados à função da execução. 

 Neste sentido, a Festa ao oferecer um espaço de expressão do sofrimento através da 

música possibilita o surgimento de algo novo. A beleza estética da Festa de Nossa Senhora 

                                                 

39 “Dói, coração”, “Chora” e “Cachoeira de Lágrima”, são canções congadeiras citadas pelo Capitão Pedro 

Aponízio em seu relato contido em uma das faixas comentadas do disco-documentário com sua reedição em 

CD denominado “Os Negros do Rosário”, um registro do Congado de Oliveira/MG.  
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do Rosário é representada pelos congadeiros através dos mais variados elementos 

simbólicos do Congado em suas criações e expressões, que podem ser encontrados em suas 

danças, canções, cortejos, nos instrumentos musicais, bandeiras e mastros, repletos de 

cores, brilhos, fitas, estampas, rendas, espelhos, que têm sua razão para serem usados. A 

expressão da beleza é um dos pontos que a Festa de Nossa Senhora do Rosário revela mais 

um traço artístico. Desse modo, a Festa também busca trazer o belo como algo que falta em 

nossa cultura e na sociedade. Segundo Cândido (citado em Bosi, 2007, p. 81), nenhuma 

arte é casual ou rudimentar; é expressão plena de um desejo de beleza. Nos traços 

artísticos que a Festa do Rosário possui, a busca por alcançar algo ainda inexistente pode 

ser expressa pelo relato a seguir: 

Que me deu muito trabalho chegá até onde cheguei com essa guarda, que a 

turma num sabia dançá. Deu muita mão de obra. Nóis num tinha ropa, num 

tinha instrumento. Eu ficava até uma hora, duas hora raspano couro pra fazer 

caixa. Hoje em dia graças a Deus tá tudo aí, tudo certinho. Se eu chegá gritá um 

apito ali e a turma já sabe o quê que eu quero e sai tudo dançano direitinho. 

Então, pra mim é uma alegria que tem, conviver junto com eles. (Vicente) 

 

Figura 16: Guarda de Catupé de Nossa Senhora Aparecida sendo comandada pelo 

capitão Vicente Marcolino40 

                                                 

40 Foto: Aline Ribeiro da Silva – Cerimônia de “Levantamento dos Mastros” realizada no dia 08 de agosto de 

2012. 
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 O desejo de beleza manifesto nas mais diversas formas de representações artísticas 

na expressão congadeira nos mostra que há carência de beleza na sociedade em que 

vivemos. A necessidade da beleza revela a carência de conteúdos para que a formação 

cultural se concretize e resulte no surgimento do indivíduo realizado. Porém, para que este 

processo aconteça é necessário que haja no meio social elementos para nos constituirmos. 

Horkheimer e Adorno (1947/2006, p. 156), afirmam que a profundidade interna do sujeito 

não consiste em nada mais senão a delicadeza e a riqueza do mundo da percepção 

externa. No entanto, a beleza mais significativa da Festa de Nossa Senhora do Rosário está 

na simplicidade de cada gesto, na relação do congadeiro com o movimento cultural, com o 

outro, com o grupo e consigo mesmo, na fortaleza e calor destas relações humanas e no 

valor que os elementos culturais do Congado têm para a formação de seus participantes. 

 Nos relatos apresentados anteriormente podemos encontrar várias referências à 

beleza da Festa, assim como no canto a seguir apresentado pelos “Leonídios” durante o 

Reinado de Nossa Senhora das Mercês no dia nove de setembro de 2014. 

Oi sinhá 

Oi sinhá 

Vamô fazê maravilha sinhá. 

(Guarda de Massambique de Nossa Senhora das Mercês) 

Toda a beleza apresentada nos detalhes, na delicadeza dos gestos e na riqueza dos 

elementos culturais, o que a Festa de Nossa Senhora do Rosário expressa, não seria um ato 

além de um grito pela beleza do mundo em que vivemos? O som dos tambores, gungas, 

ganzás, patangomes, tamborins e demais instrumentos musicais, junto com as vozes que 

ecoam pelos ares e pelas ruas da cidade não seria um clamor pela transformação social e 

pela formação do indivíduo? O caminho para tal resposta pode ser encontrado ao conhecer 

a história dos congadeiros e a história da Festa desde sua gênese, na sua qualidade de ser 

festejo, lamento e resistência diante do sofrimento e em ser um movimento cultural, 

manifestação cultural que se constitui na busca de ser contrário ao ritmo de uma sociedade 

que promove o sofrimento humano. 
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Figura 17: Coroação de reis negros, símbolo de resistência e luta contra o preconceito 

e a escravidão, representando o estabelecimento de um reino de justiça e liberdade41 

                                                 

41 Foto: Aline Ribeiro da Silva – Missa Conga realizada no dia 08 de setembro de 2013. 
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CONSIDERAÇÕES, NUNCA FINAIS 

 

Era um, era dois, era cem  

Mil tambores e as vozes do além  

 (...) Bate forte até sangrar a mão  

E batendo pelos que se foram  

Ou batendo pelos que voltaram  

Os tambores de Minas soarão  

Seus tambores nunca se calaram 

(MILTON NASCIMENTO / MÁRCIO BORGES) 

Nesta última parte tratamos de destacar os principais resultados que obtivemos 

neste trabalho, por meio da análise das entrevistas e de alguns cantos congadeiros 

alinhavados pelo aporte teórico e nas seguintes categorias: afetividade/solidariedade e 

frieza; liberdade e escravidão; história e natureza; esclarecimento e mito. Também 

buscamos apresentar uma reflexão da pesquisadora frente à experiência e aprendizado que 

brotaram durante o processo de pesquisa e construção desta dissertação. 

Não pretendemos apresentar uma conclusão rígida que estreite a visão do leitor 

quanto aos conteúdos e apontamentos contidos nesse trabalho. Vale salientar que a 

pesquisa aqui apresentada, como mencionamos no terceiro capítulo, possui base 

materialista-histórica e é estruturada de acordo com a visão de uma Psicologia Social 

Crítica, na qual consideramos que o homem fala, pensa, aprende e ensina, transforma a 

natureza; o homem é cultura, é história (Lane, 1984/2012, p. 12). Nessa perspectiva, não 

determinamos seus limites, ou seja, cremos que os congadeiros e o Congado são capazes 

de movimentar, promover mudanças e passar por transformações, desse modo o que 

escrevemos não vem a ser o final de suas histórias. Outro ponto é que nossa intenção com 

esta pesquisa desenvolvida, almejando um pensamento crítico, é incentivar a abertura a 

novos horizontes, novas formas de enxergarmos e de compreendermos a realidade, não 

restringindo a possibilidade de se pensar além, de não apenas fazer reproduções do que já 

foi dito, para quem sabe um dia alcançarmos um estado de esclarecimento. Por estas razões 

é que na última parte desta pesquisa adotamos o título Considerações, ‘nunca’ finais, por 

inspiração da Dissertação de Mestrado de Carolina Neves de Oliveira (2012). 

Escrever sobre a temática da formação cultural não foi tarefa fácil. Não é fácil dizer 

de nossas mazelas, admitir que somos seres humanos deformados, assim como reconhecer 

a ruína em que ainda nos encontramos com um projeto de cultura falho e com uma 
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sociedade injusta e desigual, que não oferece condições satisfatórias para alcançarmos um 

estado de maioridade. Tais condições geram incômodo e mal-estar, além da angústia de 

ainda não podermos resolver por inteiro os problemas que há no mundo, acabar com o 

sofrimento das pessoas e de não ser possível apagar a escravidão da história dos negros e 

da humanidade. Entretanto, o reconhecimento e o aprofundamento em questões como estas 

apontadas acima, propiciaram crescimento no campo acadêmico, profissional e subjetivo, 

assim como o contato com os congadeiros e com o festejo popular, com o conteúdo 

presente nos cantos e nos relatos orais. 

Cabe ressaltar que é imprescindível reconhecer que as questões apresentadas neste 

trabalho não chegaram a alcançar o tamanho de uma conta de rosário diante a extensão do 

campo de pesquisa e do que ainda há para se falar da Festa de Nossa Senhora do Rosário 

de Oliveira/MG no âmbito acadêmico. Outro ponto é que por mais criterioso e sensível que 

seja o pesquisador com relação ao campo pesquisado, não se consegue dissertar com toda 

justiça sobre como é a relação entre o Congado e os congadeiros. Este saber não cabe por 

inteiro nos trabalhos acadêmicos, nas páginas dos livros, artigos, teses e dissertações. As 

linhas são frágeis demais para conseguir dizer todas as dores, lamentos, sofrimentos, da 

história vivida e da história não vivida pelos homens, pelos negros. As laudas são estreitas 

para caber o afeto, a experiência, a emoção e a fé. Mas a memória talvez sim, talvez esta 

consiga registrar e abrigar estes elementos. Na memória dos congadeiros cabem até mesmo 

rios, mares, reinos, sons, histórias deste mundo e do outro. Estes saberes pertencem a quem 

vivencia a festa e a carrega na memória, aqueles que fazem e são a Festa do Rosário: os 

congadeiros, verdadeiros mestres da cultura popular. Portanto, fica aqui uma pequena 

discussão sobre o que a Festa de Nossa Senhora do Rosário de Oliveira/MG pode 

contribuir para o entendimento sobre a formação cultural de seus participantes e para a 

emancipação humana. 

Mas, desencantar é preciso! Também é preciso reconhecer e incentivar práticas que 

possam contribuir para a formação, mesmo que estes elementos ainda sejam poucos 

comparados às condições que deveriam estar disponíveis para nos tornarmos indivíduos. 

Embora não vivamos em um mundo onde é possível sermos livres e felizes, os 

congadeiros, na experiência da Festa do Rosário, conseguem alcançar como diz Pasta Jr. 

(1987), citado no quarto capítulo, momentos que estão para além da crise, memória a salvo 

da mera administração dessa sociedade, instantes nos quais é possível experimentar algo 

significativo para a formação. 
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 “Os negros do Rosário” podem nos ensinar que é necessário buscar mudanças que 

conduzam a um processo de transformação social, lutar pela vida, colocar em primazia as 

verdadeiras necessidades humanas. Podem nos ensinar que é possível, em muitos 

momentos, ser resistente e se fazer resistência, que é preciso cultivar a esperança e festejar 

o encontro com o outro, festejar o que é vida. Ressaltamos que “podem”, pois estes 

aspectos perpassaram os rastros da memória presentes nos relatos, cantos e versos sobre o 

próprio festejo e estes devem ser acessados de algum modo para que possam trazer 

ensinamentos. 

Vale salientar que não estamos afirmando que na Festa de Nossa Senhora do 

Rosário de Oliveira/MG não há elementos que sejam desfavoráveis à formação, que 

caminham contrários à formação do indivíduo, pois a mesma se configura como um 

movimento cultural e religioso, criado e realizado por pessoas que, como todas as outras, 

são contraditórias por estarem inseridas em uma cultura fracassada. Assim como acontece 

em outros grupos congadeiros, estão presentes atitudes de conformação com a cultura de 

massa e a adesão à indústria cultural com elementos que são contrários à individuação. 

Entretanto, seguindo os rastros da memória, entre festejos e lamentos, conformação 

e resistência, participar da Festa do Rosário é para os congadeiros uma forma de viver o 

que foi tirado dos seus antepassados que foram escravizados, impedidos de viver em sua 

pátria. Ao mesmo tempo em que é um meio de ter contato, de ter experiência com uma 

cultura que também lhes foi roubada quando tiraram de seus ancestrais sua pátria e 

impediram o constante contato com sua cultura raiz. Nesse sentido, ser congadeiro, 

participar da Festa do Rosário é uma forma de experimentar o que poderia ter vivido no 

passado e estar vivendo no presente, fato que não pertence apenas ao negro, mas a todo o 

povo brasileiro. Ter contato com estes elementos culturais de origem africana e se 

apropriar dos mesmos é significativo à constituição da subjetividade. No entanto, temos 

que ter consciência que não há como desfazer a violência feita no passado e suas feridas, 

mas pode-se respeitar, favorecer o conhecimento, disponibilizar e facilitar o acesso a 

elementos oriundos da cultura africana, o que é o mínimo que nossa cultura deveria 

oferecer após ter comprometido ainda mais a formação do indivíduo com a escravidão. 

Segundo Adorno (1951/1992, p. 196), a esperança se encontra antes nos 

desconsolados. Se considerarmos os participantes da Festa de Nossa Senhora do Rosário 

como desconsolados em relação à cultura existente e à nossa organização social, que 

dificulta a apropriação dos bens culturais, tal reconhecimento já é um passo para a 
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formação do indivíduo. Por relembrar nos sonhos as promessas de liberdade, recorda-se 

também do projeto de humanidade. Enquanto não conhecemos o novo e não alcançamos a 

história, os congadeiros representam os sonhos de liberdade e de um mundo melhor por 

meio da imaginação e da esperança, e os celebram – o novo e os sonhos – com cores, sons, 

gestualidade e fé. 

A Festa de Nossa Senhora do Rosário, assim como outros movimentos culturais, só 

contribuirá para a formação cultural se houver uma autorreflexão crítica sobre o que a 

cultura e a sociedade têm proporcionado, para posicionar-se contra o que mutila o homem 

e compromete a formação, contra o que deforma e impede a realização do indivíduo. 

Theodor Adorno (1966/1996, p. 410) aponta que a única possibilidade que resta à cultura 

é a auto-reflexão crítica sobre a semiformação, em que necessariamente se converteu. 

Enquanto não há condições objetivas para a realização do indivíduo, o caminho que talvez 

possa ser o mais apropriado seja resistir ao que pode vir a nos deformar. 

Neste sentido, ao observarmos a Festa de Nossa Senhora do Rosário, não podemos 

deixar de reconhecer o considerável papel que a mesma possui na vida dos congadeiros, o 

plausível trabalho em prol da transformação social e sua importância em vários outros 

aspectos, como oferecer o conhecimento e o acesso ao “que não se encontra nos livros e 

nas escolas” como disse a capitã Pedrina. Porém, ao contemplarmos sua beleza não 

podemos esquecer o essencial: a reflexão de que seria melhor que vivêssemos em uma a 

sociedade justa, onde a cultura proporcionasse condições ideais para a formação de 

indivíduos e que a história dos negros, brancos, índios e a história de todas as pessoas e de 

todos os povos deveria ter sido diferente, outro resultado que não fosse a escravidão, o 

sofrimento, a barbárie. 

Em meio aos mitos, realidades e expressões culturais, religiosas e artísticas, a Festa 

de Nossa Senhora do Rosário revela a história sedimentada, mostrando não apenas 

cicatrizes, mas revelando que as feridas ainda se encontram abertas e sangrando como há 

séculos atrás. Se ainda há chicotadas implícitas nas diversas formas de dominação e 

barbárie, haverá a expressão do sofrimento nas batidas dos tambores. Toda a poesia do 

momento em que a Festa de Nossa Senhora do Rosário acontece é a amostra do corte e da 

ferida viva da humanidade seja expressa na dança, nos cantos, nos rituais, nos mitos, nas 

lágrimas e no suor que escorrem nos rostos e nas almas dos negros e congadeiros. Falamos 

aqui em “feridas da humanidade” porque não pertencem apenas à população negra e a seus 

descendentes, mas a todos os homens, pois é o registro na história da humanidade, do que 
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somos capazes de fazer uns com os outros, membros da mesma espécie, o que vem a ser a 

certificação do fracasso da nossa formação como indivíduos, evidências das falhas deste 

processo. Por mais que algum dia a sociedade passe por transformações, a escravidão será 

uma das marcas que será desfeita ou apagada como um simples esboço desprezível 

desenhado nas linhas do tempo, cabível de nulificação. A escravidão com todas as suas 

consequências sempre será um lamento. Lamento este representado pelos congadeiros na 

Festa de Nossa Senhora do Rosário junto ao festejo pela vida vivida e pela vida que ainda 

não vivemos, nas contas do rosário e nos contos da memória. 

“Viva a Festa de Nossa Senhora do Rosário!  

Viva quem gosta da Festa!  

Viva também quem não gosta! 

E viva os que fingem que gostam42” 

 

                                                 

42 Ponto de Congado recitado pelos congadeiros da Festa de Nossa Senhora do Rosário em Oliveira/MG. 
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ANEXOS 

ANEXO A - APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 
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ANEXO B - COMPROVAÇÃO DA APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA DISPONIBILIZADO 

PELO SISNEP EM MEIO ELETRÔNICO 
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ANEXO C - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Roteiro para Entrevista com os Congadeiros 

 

Projeto: O PAPEL DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NA 

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOS CONGADEIROS 

 

Pontos para a entrevista: 

1. Há quanto tempo você participa da Festa de Nossa Senhora do Rosário? 

2. Há mais pessoas de sua família que participam da Festa? Quantas? 

3. Você gosta de participar da Festa de Nossa Senhora do Rosário? 

4. Qual a importância da Festa para você? 

5. Quais são seus objetivos em participar da Festa de Nossa Senhora do Rosário? 

6. Como é o seu envolvimento e dedicação à Festa de Nossa Senhora do Rosário? 

7. O que você sente nos momentos em que você se encontra envolvido com Congado? 

8. Qual é sua função na Irmandade? Você gosta do que faz? 

9. Como você vê as outras funções dos componentes da irmandade: 

a. Capitão-Mor; 

b. Capitão Regente; 

c. Capitão Fiscal; 

d. Juizas; 

e. Soldados; 

f. Merinhos. 

10.  Qual o significado (sentido) dos figurantes para você: 

a. Princesa Isabel; 

b. Reis Congos; 

c. Reis Perpétuos; 
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d. Reis Grandes; 

e. Príncipes e princesas. 

11. Que fatos ou momentos relacionados à Festa de Nossa Senhora do Rosário que você 

vivenciou e que foram marcantes para você?  

12. Quais fatos ou momentos da história do congado, que você conhece, ou já ouviu falar 

que são importantes e/ou marcantes para você? 

13. Fale sobre o que os elementos a seguir representam para você, qual o sentido que você 

dá a eles: 

a. Boi do Rosário; 

b. Santos Padroeiros; 

c. Missa Conga; 

d. Procissão Conga e o Reinado; 

e. Mastros; 

f. Candombe e os sete filhos; (moçambique, catupé, vilão, congo) 

g. Cantos, versos, do congado; 

h. O rosário a tiracolo (da esquerda para direita); 

i. O bastão (instrumento de comando do capitão); 

j. O cumprimento entre capitães. 

14. Como o congadeiro e o congado são vistos pela sociedade? 

15.  Como você deseja que o negro, o congadeiro e o congado sejam visto pela sociedade? 

16.  Você acha que há preconceito com os congadeiros? Você já sofreu algum tipo de 

preconceito por ser congadeiro? 

17.  Como o Congado influencia em sua vida e sua personalidade (“jeito de ser”)? 

 


