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O presente trabalho é fruto das reflexões mediadas por uma entrevistas 

realizada pelas alunas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Campos do Pontal, 

do curso de pedagogia com o Dr Cairo Mohamad Ibrahim Katrib (Doutor em História 

Cultural pela UNB, docente do curso de História FACIP-UFU e tutor Pet (Re) 

conectando saberes)o qual faz parte do Congo eé um dos organizadores do grupo de 

congado de Ituiutaba MG para o curso de pedagogia do decimo período. O objetivo da 

entrevista consiste em compreender a cultura que une tradição e religião a qual vem 

sendo passada de geração à geração, e também para entender como o espaço congada é 

formativo, a entrevista teve foco na formação congadeira como perspectiva de 

transformação e organização da cultura em nossa cidade da cidade de Ituiutaba. 

Nesse compasso, o Congado foi sendo recriado ao longo do tempo, se 

firmando como prática cultural popular, mesmo que para o poder público e 

para alguns segmentos sociais ainda seja mera encenação folclórica 

paralisada no tempo e no espaço. Entretanto, em cada lugar em que é 

praticado, assume um sentido próprio, podendo representar a luta religiosa 

travada na Idade Média entre cristãos e mouros, ou até mesmo, ser um 

momento de reflexão sobre os conflitos para o fim do processo de escravidão 

ou ser um importante acontecimento de afirmação da identidade e de 

manutenção da ancestralidade negra entre seus praticantes. (KATRIB, 2010, 

p. 16). 

Perguntas: 

1º Como a identidade congadeira é construída? 

2º há uma formação dentro da congada para as pessoas que participam? 
3º como a manifestação cultural promove uma transformação na 
sociedade? (Espaço social) 
4º Para além, que ações são promovidas para a demanda da criação da 
festa em nossa cidade? 
5º Como a ancestralidade esta relacionada a educação das crianças as 
quais pertencem ao universo congadeiro? 

6º Como é feita a organização das funções de cada um dentro dos ternos? 

 

Com nossa entrevista acerca da tradição congadeira de Ituiutaba MG notamos 

que a mesma esta relacionada a Historia da nação Africana e seus descendentes, sendo 
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que há muito tempo estes povos e suas culturas foram esquecidos, e ate mesmo 

ignorados como sujeitos de historia. Sabemos também que este esquecimento deu uma 

mudada de uns tempos pra cá, mas é muito pouco ainda e grande parte desta Historia 

tem seus registos guardados na oralidade, pois pouco se produzia acerca desta cultura e 

este tema ainda é restrito apenas às especialistas que se dedicam a cultura negra, seus 

costumes festas. Esta narrativa explica e fundamenta as festas de Congadas, são 

organizadas simbolicamente: 

Interpretar a festa de Nossa Senhora do Rosário implica entender como 

interage o mito fundacional e o conjunto de eventos formais que devem ser 

obedecidos para que os louvores sejam aceitos pelos santos padroeiros. É 

preciso compreender como se relaciona mito e rito na festa, pois a santa só 

aceita as louvações se estas forem executadas seguindo determinados 

princípios organizados justamente em função do mito. É a atualização anual 

do mito através do ritual que concede à congada a possibilidade de constantes 

reelaborações na contemporaneidade. (SILVA, 2008:4). 

 

Assim, o congado é uma manifestação de cultura popular criada no âmago da 

diáspora africana, em louvor de santos negros e homenagens a reis e rainhas Congo. Em 

Ituiutaba esta tradição é mantida com muito entusiasmo por seus componentes, sendo 

perpassadas de geração em geração e com bastante troca de saberes entre os mais velhos 

e os mais novos, sendo que a formação dos ternos dentro da hierarquia acontece no dia a 

dia sendo as próprias famílias que passam os saberes aos seus descendentes é pautada na 

observação dos mais novos e na pratica diária com seus familiares. 

Esta é uma cultura que muito se ensina a sociedade em geral e principalmente 

aquelas pessoas que se interessam em conhecer e participar, portanto podemos apontar, 

que o papel dos participantes da cultura africana chamado de família que é o congado é 

buscar promover a conscientização do papel cultural, social e politico na sociedade a 

partir desta manifestação, o papel principal dos congadeiros e tirar a cultura do escuro, 

do perdido e esquecido e trazer para a visão de todos, conforme Kairo (2018)” tirando 

ela de um universo estanque paralisado no tempo e no espaço e fazendo dela visível aos 

olhos da população e do poder público”. 

 

A congada é uma cultura ancestral e quem poder viver, experimentar essa pratica o 

mesmo que voltar a ser nego é se perceberem donos de seis destinos e suas escolhas, 

valorizando sua raça, sua cor e sua cultura, para os congadeiros esta cultura reafirma 
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seus valores e as crianças que vive este universo conhecem suas raízes, suas identidades 

étnicas raciais e se reafirma perante a sociedade. 
 

parece ter-se verificado sem traumas. Os ex-escravos saíram das senzalas, se 

ainda nelas viviam, construíram suas casas em terrenos cedidos pelos 

proprietários ou terras públicas, e continuaram a trabalhar para os antigos 

donos, ou para fazendeiros vizinhos. O salário era muitas vezes substituído 

por parceiros, por trocas e serviços, como moagem de milho (JESUS, 

ALVES, 2011:14). 

 

A festa é divida por ternos e cada um tem sua função dentro da cultura eles 

seguem uma hierarquia e, portanto cada um assume seu papel e sua função, os donos 

dos ternos são responsáveis pelo mesmo ai tem as madrinhas as quais cuidam da parte 

espiritual e também da organização da festa, tem os capitães, dançadores, etc. 

Cada um assume seu papel que são todos de grande importância dentro da festa 

congadeira, para que assim o ritual se alinhe, e com a colaboração de todos os 

integrantes o ritual se reelabore e se reatualize, trazendo para à evidencia a coroação dos 

reis magos. E assim e todos os anos termina uma festa e já começa os preparativos da 

outra as famílias congadeiras vivem esse ritual os 365 dias do ano conforme foi 

apontado seja ela na preparação, nos ensaios, na arrecadação de donativos, nas reuniões 

da irmandade, nas missas, nas reuniões coletivas a qual é onde se marcam as prioridades 

e as demandas do ano a seguir. Todos colaboram e se juntam como uma grande família 

e no final se constrói uma festa linda para toda comunidade, com muita alegria 

dedicação e respeito pela cultura de seus antepassados que fortalece as justificativas 

para o ritual presente. 

Por isso, notamos que cada um no seu papel dentro da sociedade e da família 

congadeira e constrói uma historia que se fortalece a cada dia e tornam-se capazes de 

trazer essa cultura para toda sociedade e que podem ser interpretadas de varias formas 

nas num só sentido são interferência de varias manifestações culturais, de varias 

formações culturais em tempos diferentes num só propósito. 

Dessa forma, uma vivencia desta nos faz repensar, numa situação social e 

cultural a qual se descarta e supõe. O trabalho coletivo, no entanto, nos ensina que é 

imaginável uma transformação social numa sociedade tão injusta, e com isso trazendo 

na bagagem conhecimento e uma nova dinâmica mais justa, para que realmente sejamos 

livres e tenhamos direitos iguais e que com uma cultura tão rica de conhecimento e 
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respeito nos traga o prazer de respeitar o outro, esse que deveria ser obrigação e não 

“prazer”. 

Assim sendo, que tenhamos orgulho e possamos demostrar com o respeito tão 

em falta na sociedade, que nossos governantes sejam mais justos e que com isso a cada 

dia possamos melhorar quanto ao conhecimento à cultura de nossos antepassados, onde 

os negros não ficam as margens da sociedade, pois é muito bom ver a alegria que a 

família congadeira tem em mostrar sua cultura e seus conhecimentos, e que o 

preconceito fique para traz e que possamos construir uma nova historia. 
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