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RESUMO 

Este presente artigo tem como temática a Congada em Ituiutaba-MG e sua expressão de 

resistência como movimento negro, tem como objetivo fazer uma leitura da Congada de 

Ituiutaba, fazendo uma análise do caráter simbólico e a sua importância étnico-cultural na 

reconstrução da identidade e da esfera cultural dos seus participantes, sendo a festa uma 

comemoração e também como manifestação social, estas incluídas e interligadas   ao 

cotidiano dos integrantes, que se resulta em um fenômeno de coletividade e reconhecimento 

cultural. Uma vez que a congada retrata experiências simbólicas, ritualísticas e religiosa, 

exprime de forma cultural uma manifestação afro-brasileira carregada de historicidade e 

representação, é uma expressão viva da cultura negra, repassada pela oralidade dos mais 

antigos para com os mais novos, sendo assim um movimento que tem como característica 

principal a coletividade. A metodologia utilizada que permitiam a investigação, foram 

elaborados a partir de observações feitas durante a festa, utilizando de entrevistas 

semiestruturadas realizadas com os congadeiros. Em termos teóricos-metodológicos, 

utilizamos um referencial interdisciplinar, para nos auxiliar na compreensão da pluralidade de 

sentidos atribuídos ao movimento e a prática cultural efetivada, assim como referencial 

bibliográfico para analisar conceitos. Dessa forma, como indicadores da pesquisa realizada a 

festa é vivenciada e inserida num contexto que considera as especificações de cada 

comemoração, sua relação indenitária com seus participantes, que resulta em um fenômeno de 

coletividade e reconhecimento cultural. 
 

Palavras Chaves: Congo, resistência, movimento, social, cultural. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por finalidade apresentar a Congada na cidade de Ituiutaba, 

observando seu contexto histórico e a dinâmica dos grupos de congadeiros, portanto tomamos 

como princípio de olhar como um movimento social, na medida em que reúne vivências e 

experiências coletivas de resistência cultural e locus de reelaboração de sentidos e 
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significados do movimento negro. Portanto, o trabalho pretende primeiro reunir uma breve 

reflexão acerca dos movimentos sociais, suas dinâmicas e, posteriormente, analisar e refletir 

sobre o contexto local da Congada de Ituiutaba. 

Tal artigo tem como objetivo estimular uma crítica acerca da congada como 

movimento social, entendendo a necessidade de observar as práticas narrativas e as formações 

simbólicas como elementos de cultura e resistência do movimento negro. De um modo geral, 

as análises têm se pautado apenas pela perspectiva religiosa esquecendo que o movimento 

tem formas de sociabilidade interna que garante ao grupo sobrevivência diante dos obstáculos 

sociais. O grupo se articula e enfrenta a todo momento problemáticas que sem a organização e 

objetividade dificilmente seriam superados. Esta pesquisa tem como procedimentos 

metodológicos análises bibliográficas e uma coleta de dados na qual foram respondidas 

perguntas oralmente, com autorização previa do ouvinte. 

Movimento social é um conceito amplo e muito discutido pela sociologia, 

antropologia e história, de um modo geral, se convencionou a analisá-lo como um fenômeno 

do mundo contemporâneo, mas é evidente que outras manifestações no Mundo Antigo ou na 

Idade Média tem demonstrado potencial de pesquisa. Contemporaneamente, a sociologia tem 

se ocupado dos movimentos sociais, observando sua gênese, atores, fenômenos sociais 

produzidos, etc. Em sua origem, os movimentos sociais eram margilizados com ações que iam 

contra a ordem social, como atos não institucionais de maneira que seus representantes eram 

perseguidos e em alguns casos eram retidos seus direitos civis, visão esta que perpetua até os 

tempos atuais. No século XX as abordagens acerca dos movimentos sociais se dividiram 

naqueles que entendiam os movimentos como força classista, descartando o papel da cultura e 

das identidades, mas com a crise do paradigma marxista outro olhar se lançou sobre os 

movimentos que, nas palavras de CARDOSO,  

 

[...] o campo de discussão era amplo e muitas vezes conflituoso. Raça, classe,gênero 

e etnicidades tenderam muitas vezes a ser pensados como identidades 

substantivas,assentadas em dadas experiências culturais compartilhadas, 

determinando múltiplas identidades,com base no paradigma que se convencionou 

chamar multiculturalista.[...] Fredrik Barth enfocavama cultura como fluxo e as 

identidades como construções relacionais, em que certos atoresselecionavam e se 

apropriavam de determinados elementos culturais para se afirmar politicamente. [...] 

a fixação das identidades seria sempre dependenteda existência de estruturas 

políticas que as organizavam na esfera pública. (CARDOSO, 2012, p. 103) 
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Nessa lógica dos novos movimentos sociais o movimento negro, não encontrou nas 

demandas classistas dos sindicatos o apoio necessário às várias formas de racismo, apesar da 

condição de trabalhador e de vivências semelhantes dos demais, os negros, ao final 

expediente, sofriam o preconceito em outros espaços da vida cotidiana.  

 

Muitos movimentos negros no mundo atlântico tenderam a buscar um substrato 

cultural de matrizes africanas para referender suas identidades, gerando um 

pensamento afrocentrista de ampla circulação no mundo acadêmico internacional. 

[...] estruturou-se todo um campo de pesquisa pensando a construção de identidades 

racializada como processo histórico e social, em especial as experiências de 

construção de hierarquias e identidades racializadas a diretamente relacionadas à 

escravidão africana no mundo atlântico. (CARDOSO, 2012, p. 103) 

 

Para tanto, pressupomos que o conceito de movimento social ela deve ser amplo e 

abarcar os vários sentidos da organização social, e, da mesma forma, que as manifestaçõesdo 

congado devem ser entendidas como palco dinâmico onde vários atores sociais buscam 

através das várias formas de representações reelaborar as tradições africanas em uma 

permanente simbiose com o cristianismo e o universo político. Desse movimento faz com que 

as festividades sejam ricas e repletas de simbolismo, que evocam tradições seculares com 

elementos da contemporaneidade. Segundo Maria da Gloria Gohn, as “experiências 

vivenciadas no passado, como opressão, negação de direitos etc., são resgatadas no 

imaginário coletivo do grupo de forma a fornecer elementos para a leitura do presente”. 

(GOHN, 1997, p.23) 

 

O SURGIMENTO DO CONGADO 

 

O surgimento da Congada se dá na África,onde era realizado um festejo por diversas 

nações em favor do Rei Congo. Uma dança que se inicia com felicitações de crianças em 

palácios e aldeias, com o intuito de saudar à primavera e à colheita. Dante, no Brasil, quando 

o Rei Congo aqui chegou, foi recebido pelos escravos através de bailados reais com danças e 

percussões africanizadas, alémde cantorias de adoração ao Rei Congo e a ressureição do seu 

filho Mameto. 

Escravos trazidos da África recebiam nomes referentes a suas regiões ou portos de 

embarques, que não condiziam com suas etnias, como uma forma de repressão para que não 

houvesse uma organização e continuação de suas expressões. Dessa forma, mesmo as etnias 
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diferentes se agrupavam em função de expressar seu patrimônio cultural semelhante. Devido a 

perseguição a essa expressão, houve a necessidade de adaptação da sua cultura ao catolicismo, 

a igreja reforçou esta crença enquanto os negros deram forma ao culto e a festa. Nesse 

sentido, SILVA (2001) aponta que: 

 

O Congado é um culto aos ancestrais de hierarquia superior, realizado por nações 

diversas, possuidoras de antepassados comuns e que através de danças, de 

percussões afrícanizadas, de cantorias antes venerativas somente ao Rei Congo e 

depois cristianizadas por influências jesuíticas, mimetizou-se ou paralelizou-se 

dentro da fé popular brasileira 1. (SILVA,2001. p13) 

 

Segregados pelo racismo catolicista, os escravos buscaram na memória de 

historiadores que tinham o compromisso de contar e transmitir suas tradições como uma 

forma de preservar os aspectos básicos do viver de seus antepassados, impossibilitando de 

adentrar a igreja católica ariana no Brasil, os negros criaram danças e rituais religiosos 

carregados de cantorias e festividade coletiva ao redor das paróquias. 

No Brasil a festa se torna conhecida por Congadas, Cucumbis, Ticumbis ou Reinado 

de Congo e ainda são bastante comuns em algumas localidades, sendo organizadas a partir de 

grupos ou ternos, guardas ou batalhões de dançantes, com o intuito de transpassar a cultura e 

conhecimento ancestral e a sua essência. Em algumas regiões, o congado é bastante conhecido 

como uma expressão viva da cultura negra, tradução da herança da cultura africana. 

 

Desde o tempo do Império, há notícias dos grupos de congada que chegavam a ter 

cem negros escravos. Participavam das festas de Nossa Senhora do Rosário, como as 

de Conceição do Arroio (RS). Dançando e cantando, quicumbis faziam a coroação 

do rei de congo e da rainha Ginga. Há grupos nas suas embaixadas que confundem o 

rei do Congo com o imperador Carlos Magno. (POEL,2009 p.241,) 

 

A festa do Congo se constrói em um universo muito rico, pois é marcada por 

momentos festivos e devocionais que se materializam em diferentes tipos de representações e 

se reconstroem com apresentações onde buscam reviver o passado, construindo o sentido de 

manter viva as práticas e saberes ancestrais que expressam vínculo de pertença e identidade.  

Sendo assim, o congo é uma representação sincrética, onde há uma transposição 

africana de práticas, valores e sentidos importantes para essa forma de culto aos ancestrais. 

No Brasil do período colonial, irmandades de escravos realizavam festas para uma simbólica 

coroação onde, juntamente com a igreja católica elegiam “Reis” e “ Rainhas” para se 

tornarem os “ Reis Congo’’ Na mesma ocasião ocorria a chamada homenagem aos santos 
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ditos “ Santos de pretos’’ Ao transpor essa cultura, as festas são reelaboradas, reinventadas 

para o contexto da Congada em Ituiutaba, onde adquirem também um sentido católico. Uma 

exemplificação dessa transposição, segundo o Sr. João
1
, é a coroação do rei perpétuo e da 

rainha perpétua, onde a rainha representa a Nossa Senhora do Rosário e o rei São Benedito, 

simbolizando a reascensão do negro, a sua liberdade e sua tradição. 

Se a família sair do congo ele morre, o alicerce do Congo é a família, o amor e o 

respeito pela tradição que é passado de geração a geração. É uma família dentro de outra, uma 

parceria, um companheirismo. (ABADIA ²) 

O Congo real atualmente, possui 140 representantes, sendo o mais novo com 5 meses 

de idade e o mais velho de 83 anos, sendo este o Sr. João, o fundador do Congo Real de São 

Benedito, onde celebram a representatividade do santo negro, que nesse ano completou 30 

anos de existência em Ituiutaba, no seu início a congada não tinha permissão para entrar nas 

Igrejas Católicas, para isto uma das exigências do padre era a de todos os integrantes teriam 

que batizar, crismar, os casados deveriam se casar na igreja, deixar os instrumentos da 

congada do lado de fora, e para perpetuar a tradição o congo se adequou as exigências da 

igreja católica.  

Segundo NAVES(2008), “O Terno de Congo Real foi fundado no ano de 1987, pelo 

Sr. João Luiz da Silva (João da Badia) e sua esposa Marina Eurípedes de Oliveira, já 

falecida”. Em uma visita na cidade de Luz, Sr. João participou de uma festa de congada no 

qual ocorreu durante 13 dias, relata durante a entrevista, que as cores do terno daquela época e 

o nome do congo tinham as mesmas características do atual. 

Antes da viagem à cidade de Luz sr. João relata que em Ituiutaba havia uma festa de 

congada de celebração à Nossa Senhora do Rosário, na qual, ele participava quando criança. 

No entanto, durante muito tempo a cidade não deu continuidade ao festejo; porém, sr João 

nunca deixou de acreditar na possibilidade de criar o seu próprio terno, fazendo parcerias com 

outros congadeiros, já existentes na cidade.  

A referência institucional dos congos de Ituiutaba foi a Irmandade de São benedito, 

que serviu de apoio a fundação do Congo real. Em uma das suas visitas a irmandade, sr. Joao 

conversou com seu Geraldo (Cizico), chefe da Irmandade na época, por meio desta conversa 

                                                 
1
 Joao Luiz foi entrevistado pelo grupo dia 04.07.2017 

² Maria Abadia entrevistada pelo grupo dia 10.07. 2017 
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sr João recebeu o apoio que necessitava para a criação do seu próprio terno Congo Real.  Com 

o apoio que Sr. João esperava levantou o terno com 12 pessoas, que inclui os seus familiares.  

A lenda de São Benedito demostra a presença da própria resistência da 

ancestralidade, que repassada pela oralidade, de geração em geração em um ritual que os uni 

indo aquém das suas diversidades, uma narrativa com suas raízes, com sua identidade e em si 

traz a resistência como principal característica, para permanecerem vivos das memorias dos 

congados mais antigo se sincronizando com a religião preponderante para se conservarem. 

Demonstrando a força, a esperteza a vivacidade de toda uma categoria, que se permanece 

presente até hoje.  

Benedito era um escravo africano. Antes livre conhecia os segredos         dos 

temperos que satisfaziam o paladar de toda aldeia. Só que Benedito não podia ser 

um gênio. Escravo cozinheiro, alimentava todos à qualquer hora e lugar. Seus 

algozes invejosos tentavam destruí-lo ao obriga-lo cada dia ir mais longe buscar 

grandes quantidades de alimentos que um homem comum não conseguia transportar. 

Benedito partia e retomava em tempo. Tudo o que os senhores pediam, ele trazia. A 

comida sempre na hora e o tempero sempre igual. Incapazes de suportar um escravo 

inteligente, resolveram queimar Benedito e sem querer transformá-lo, no protetor de 

todo negro. (BRASILEIRO, Jeremias. Congadas de Minas Gerais. Fundação 

Cultural Palmares. 2001 p.23) 

 

É importante salientarmos que a congada se insere numa escala cultural macro, de 

forma que representa através de seus mitos e crenças, com fundadores na África, enaltecendo 

as disputas tribais entre os reinos africanos com a representação dos vários congos, o processo 

de exploração repassado através da oralidade e das cantigas que de diversas formas relatam 

toda uma vivencia dos seus antepassados, e em uma escala regional e local, vai recompondo a 

historialidade dos africanos no Brasil utilizando dos enredos lúcidos que referendam a 

coroação dos reis negros e a atualização das heranças ancestrais, dentre outros aspectos. 

Com o passar dos anos o grupo cresceu tanto a quantidade de familiares quanto de 

participantes do congo, possibilitando uma maior articulação e argumentação enquanto um 

movimento social, que por sua vez, representou historicamente a religiosidade dos negros de 

Ituiutaba, no entanto, antes de se tornar apenas um movimento social o congo é para os 

participantes um movimento religioso de devoção aos santos, como cita, sr. Jõao em sua fala: 

“sem fé ninguém dança o congo”. 

 Atualmente o congo realiza festejos solidários como por exemplo os leilões 

que tem intuito de arrecadar dinheiro para que possa ser revertido em roupas e instrumentos 

para os participantes do congo, todavia, foi ressaltado na entrevista realizada com o Sr João 
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que em momentos de alguma dificuldade, seja ela financeira, familiar, ou qualquer outra, as 

pessoas se articulam entre si para que possa solucionar de forma solidário e atenciosa. 

Logo, podemos concluir com este trabalho que o congo tem uma importância na 

dinâmica no movimento negro, pois é local privilegiado de resistência, tradições e memória, 

expressando a cultura negra, modos de religiosidade e sociabilidade da cultura afro – 

descendente, fazendo com que o negro reestabeleça sua relação com os antepassados e assim 

os empoderando. 
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