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Filhos da Terra:
Roteiros para adentrar o Brasil profundo

Os Cadernos de Viagem (ora publicados em formato digital)
tornam acessível ao grande público o resultado de uma pesquisa
que registra e interpreta, por meio de fotografias, textos e música,
festas e celebrações enraizadas em um Brasil profundo, o Brasil
freqüentado por uma parte do povo brasileiro, pouco conhecida
pelas populações urbanas.
Baseada em uma abordagem clássica da sociologia da cultura,
a das regiões culturais, a documentação busca inserir cada festa
no complexo ecológico que a cerca: a natureza, o trabalho, o
estilo de vida, a mistura de raças, as crenças.
Os Roteiros propostos – do sertão, da floresta, da costa
atlântica e das minas - registram manifestações culturais, muitas
delas em risco de desaparecimento, reveladoras tanto da
persistência quanto da singularidade de cada uma dessas festas
remanescentes do mundo rural tradicional. Eles também põem
em evidência os itinerários que marcaram o território ao longo
da história, itinerários percorridos por indígenas, africanos e
europeus, povos portadores de costumes e tradições que aqui se
mesclaram desde o período colonial.
Inserindo-se em uma longa tradição que remonta pelo menos
ao Romantismo – a busca de um retrato de corpo inteiro do Brasil

– esses Roteiros trazem uma cartografia do território de norte a
sul, de leste a oeste, e mostram como essas festas ultrapassam
as fronteiras geográficas e como são fortemente ancoradas na
atividade econômica e na religiosidade mestiça, substrato de
todas essas práticas lúdico-religiosas. Elas também servem como
substrato para identidades coletivas, quando o grupo, de certa
forma faz parar o tempo cronológico e instaura o tempo cíclico da
festa, para afirmar seu pertencimento comunitário, suas crenças
compartilhadas.
Cada festa é uma unidade capaz de concentrar em si mesma
o todo que a contém: paisagens, cenários, indumentárias, poesia,
música e dança, tradições seculares, culinárias, devocionais.
Uma cartografia sensível, rostos severos ou risonhos, faces de um
Brasil rústico que talvez em breve não exista mais.
A câmera subjetiva e empática revela um compromisso ético, na
aproximação cuidadosa dos grupos fotografados; revela também
um compromisso estético ao trazer imagens surpreendentes, de
grande beleza, deixando entrever a ponta de um mistério, a
força transcendental que anima todas as celebrações tradicionais
enraizadas na cultura do povo.

Angélica Madeira
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Quando o Sol se põe por de trás da cidade de Catalão, visto entre
as cruzes do alto do morro de São João, pode-se sentir as vibrações
dos pulsantes tambores que celebram a festa de Nossa Senhora do
Rosário...
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Conhecida como a “festa dos pretos”, o louvor a Nossa Senhora
do Rosário é uma tradição que remonta aos anos de 1876 quando,
por meio de comunidades de escravos vindo das terras de Minas
Gerais, migram para a região mineradora do sudeste do estado de
Goiás, um local de “pousio” para comerciantes e escravos, onde hoje
está localizado o município de Catalão.
Com origem marcada no universo das irmandades dos pretos, a
Congada se apresenta como uma festa de celebração anual, realizada
geralmente no segundo domingo de outubro, combinando elementos
das tradições africanas sincretizados com santos da igreja católica.
Como observa o jovem Matheus Alves, segundo capitão no terno
Moçambique Mamãe do Rosário, “a congada nos aproxima do
religioso, do folclore e a outras diversas tradições, me fazendo uma
pessoa melhor, através dela eu escrevi uma história”. E complementa
falando do futuro, “dizem que a congada está acabando, no meu ver
isso é conversa pra boi dormir, nossas crianças estão cada vez mais
envolvidas, a presença delas é muito forte”. E finaliza, “talvez mude
a forma de se produzir os instrumentos, talvez mude as cantigas, as
vestes, mais a verdadeira essência nunca mudará, que é a Fé nos
santos negros”.
Manifestação cultural realizada em várias regiões do país, conjuga
os espaços do sagrado e do profano, associando festa e devoção, a
Congada trás entre seus objetivos o de louvar os seus santos protetores,
os “santos dos pretos”, como São Benedito, Santa Ifigênia e Nossa
Senhora do Rosário. É uma manifestação cultural forjada na batida
dos tambores, na marcação das danças e evoluções, e no canto forte
e marcante que fazem dos grupos verdadeiras legiões em louvor a
Santa do Rosário.
Segundo a historiadora Marina de Mello e Souza, em cada
ano de sua comemoração, a festa retoma o mito fundador de uma
comunidade católica negra, na qual a África ancestral é invocada
em sua versão cristianizada, elaborando seu contexto cultural a partir
das heranças africanas e da apropriação simbólica do universo dos
senhores.
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Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Catalão/GO.
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Devotos durante a Missa em homenagem a Nossa Senhora do Rosário e São Bento, Catalão/GO.
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Na cidade de Catalão a festa mantém características próprias
onde a Santa do Rosário é também chamada de “Iemanjá dos
negros”, em uma clara referência ao sincretismo religioso, percebido
nas bandeiras, nos estandartes e nas coloridas roupas ricamente
decoradas dos grupos de Moçambique, Catupé, Vilão e Terno de
Congo.
Quando, na ensolarada manhã de domingo, o Cortejo desponta
na saída do salão São Francisco em direção a Igreja do Rosário, as
ruas são tomadas por um conjunto de cores intensas, predominando
o rosa, o azul e o verde, em uma união de sons, evoluções, danças e
cantos, acompanhando a corte e a família real, ou o reino do Congo,
como é comum em todas as manifestações, o rei, a rainha, príncipes
e princesas, considerados tradição entre os congadeiros.
Esse momento é marcado pelo encontro da corte com os ternos
nas ruas da cidade, onde são realizadas as homenagens à santa
padroeira, com os “brincadores”, soldados, músicos e oficiais da festa
entoando seus cantos, instrumentos, tambores e caixas, regidos pelos
apitos e bastões dos capitães. Homens com seus turbantes, mulheres
com belas vestes, crianças vestidas de anjos e dançadores acenando
com fitas coloridas fazem o caminho para a igreja, onde prestarão as
homenagens a imagem sagrada.
Após a missa, os grupos retornam às ruas, desta vez para visitar as
pessoas em suas casas, uma maneira de cumprir promessas ou votos
feitos a santa padroeira. Quando o dia vai terminando, os grupos se
reúnem no largo para que, em procissão com velas acesas, conduzam
a imagem da Senhora do Rosário, percorrendo seu trajeto em meio
da grande multidão que se aglomera para uma despedida simbólica
e para a espera de mais um ano de louvor a Nossa Senhora do
Rosário.

| 15

Rota dos Sertões

Integrante mirim do grupo Coração de Maria de Moçambique, durante as comemorações das
Congadas, na cidade de Catalão/GO.
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Integrantes do grupo Coração de Maria de Moçambique, antes das apresentações durante as
comemorações das Congadas, na cidade de Catalão/GO.
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Apresentação do grupo Coração de Maria de Moçambique, durante as comemorações das
Congadas, na cidade de Catalão/GO.
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Bateristas do grupo Congo Nossa Senhora de Fátima durante as comemorações das
Congadas, na cidade de Catalão/GO.
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Rei Cleiber Ines, da Irmandade Negra de Rosário.

”
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Capitães do Coração de Maria de Moçambique.

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. (...) Têm como
padroeiros Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Ifigênia.
(...) Seus participantes vestem-se de branco, com um saiote de fitas
multicoloridas e o rosário de lágrimas a tiracolo, e dançam ao ritmo das
caixas e dos chocalhos.

Os Congos formam dois grupos: do Rei Congo e do embaixador da Rainha
Ginga, o qual, por meio de diálogos, realiza as embaixadas. Figuram no
séquito príncipes, ministros, o general da Rainha. Os figurantes com seus
adornos multicoloridos, cantam, dançam e reproduzem o entrechoque
das armas conhecido como dança das espadas.

Luís da Câmara Cascudo, 2001, p. 149 e 150.
Dicionário do Folclore Brasileiro

Luís da Câmara Cascudo, 2001, p.150.
Dicionário do Folclore Brasileiro

”
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A Rainha Eleone Rita, da Irmandade Negra de Rosário, participa das celebrações das
Congadas, na cidade de Catal!ão/GO.
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Casal de “Congadeiros” participa das comemorações das “Congadas”, na cidade de
Catalão/GO.
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Intérpretes e compositores que cantaram
sobre as Congadas no Brasil
• Álbum IÔ SÔ, de Sérgio Santos
• Festa do Congado (Silvio Brito)
• Congado (Dudu Salinas, Leonardo Senna, Rosane Frota de Oliveira) –
Dudu Salinas
• Congada (Romildo e Toninho do Nascimento) – Clara Nunes
• Nega Neguinha (Zeca Baleiro) – Zeca Baleiro
• Mãe África (Murilão e Luverci Pinheiro) – Quinteto em Preto e Branco
• Aquarela do Brasil (Ary Barroso) – João Gilberto
• Congada do Rei (José Caetano Erba e Tião do Carro) – Moacyr Franco
• Congada pra Sinhô Rei (Wilson Moreira e Grande Othelo)

Trecho da música Congada pra Sinhô Rei,
de Wilson Moreira e Grande Othelo
É de pai pra filho que vem a congada de Minas Gerais
É de pai pra filho que vem a congada de Minas Gerais
Ê sinhô rei, sinhá rainha mandou chamar
Pintura sobre azulejo de Alfredo Volpi (1940).
CONGADA . In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo:
Itaú Cultural, 2018. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2934/
congada>. Acesso em: 28 de Jun. 2018. Verbete da Enciclopédia.
ISBN: 978-85-7979-060-7

Ê sinhô rei, sinhá rainha mandou chamar
Congada bate tambor
Rainha chama Sinhô
Com amor, todos os santos
Vamos ter todos os encantos

Literatura
Filmes
• São Benedito da Aparecida, de Claudio Cao Quintas
• Congo, de Arthur Omar - https://www.youtube.com/
watch?v=DP53o3gnS0M
• A coroação de uma rainha, de Arthur Omar
• Congada de Nossa Senhora do Rosário, de José da Silva Ribeiro
e Sérgio Bairon - http://lugardoreal.com/video/congada-de-nossasenhora-do-rosario-em-jequitiba
• Reinado de Congos de Mogi das Cruzes, de Déo Miranda
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• Dançadores do Rosário, de Lúcia Teixeira de Carvalho e Maria Luíza
M. Mendonça
• Congadas de Minas Gerais, de Jeremias Brasileiro
• Cultura Afro-brasileira na Escola: O Congado em Sala de Aula, de
Jeremias Brasileiro
• Danças Dramáticas do Brasil, Mario de Andrade
• Os meninos da congada na festa de São Benedito de Ilhabela, de José
Santos
• As raízes da Congada: a renovação do presente pelos filhos do
Rosário, de Patrícia Trindade Maranhão Costa
• Os Sons do congado: o congado mineiro dos Arturos e Jatobá, de
Glaura Lucas
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Nos mistérios do Rosário:
ecos das congadas nos sertões do Brasil
por Clóvis Brito

“Oh de casa, oh de fora.
Vou buscar Nossa Senhora!”
(Refrão cantado pelos ternos de Congos em Catalão-GO)
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Congos, Congados, Congadas, traduzem um conjunto de folguedos
populares que se assemelha entre si por constituir grupos de atores,
dançantes e cantores devotos que “reproduzem, durante os festejos
populares da Igreja Católica, ritos antigos de louvor a entidades
religiosas reconhecidas como padroeiras e protetoras dos negros,
como São Benedito, Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário”
(BRANDÃO, 2004, p. 323).
Entre cortejos, cantos e batidas de tambor, as fitas coloridas nas
indumentárias dos ternos e nos estandartes anunciam fronteiras sociais
e religiosas com origens no período colonial, na tessitura de um
catolicismo popular que mesclava a participação de brancos (e suas
di-versas irmandades), dos pretos (africanos escravizados integrantes
da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos
e africanos que dela não participavam, mas que compareciam às
festas) e dos crioulos ou pardos (libertos e livres, a maioria integrante
da Irmandade de São Benedito). Evidencia-se, assim, uma geografia
do sagrado com heranças coloniais, seja através da existência de
igrejas, irmandades e confrarias destinadas ao culto de escravizados,
livres ou forros, seja nas comemorações específicas realizadas por
esses devo-tos nos sertões brasileiros, especialmente nas regiões
mineradoras.
Segundo Mário de Andrade (1959), a congada é uma dança
dramática de origem africana. Outros, concordando com Roger
Bastide (1959), a consideram como rituais de negros, mas já
brasileiros, ou seja, uma forma negra de recriar rituais originalmente
brancos e europeus. Não sem motivos, Carlos Rodrigues Brandão
(2004) destaca que “nem sempre um componente ou traço de folclore
exercido por negros é, originalmente, ‘dos negros’. Nem sempre,
também, alguma dança ou auto popular ‘dos negros’ é de origem
africana” (p. 324). O que é inegável é que os Congos até hoje
estão nas ruas reverberando formas rituais e coletivas de devoção
católica “parte do folclore negro ou do folclore branco incorporado
por negros”. (p. 324)
Enquanto vestem suas roupas e afinam os instrumentos, os devotos
se transformam. Deixam de ser anônimos, para se tornarem filhos
do Rosário que, através das demonstrações de fé reforçam os
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Devota coloca o véu sobre a imagem de Nossa Senhora do Rosário, na coroação da Santa Missa,
durante as celebrações da Congada.
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Grupo Capitães do Coração de Maria de Moçambique se apresentam durante as celebrações
da “Congada”, na cidade de Catalao/GO.
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vínculos com a Mãe de Jesus. A narrativa rememorada promove uma
reconciliação com o passado traumático na medida em que os fiéis
atualizam durante a festa a aparição da Virgem para os cativos. Entre
chapéus, penachos, coroas e fitas cruzadas no pei-to, a memória que
aciona o impulso criativo não é uma memória de privação, mas de
transformação, por isso que é celebrada com festa. Daí decorre o
sentido de missão, estar no grupo é um compromisso com a Divindade,
mas é também um compromisso com a origem, com os antepassados:
“a ligação com o passado no ‘cativeiro’ é suficiente para conferir
à congada profundidade histórica e ao negro escravizado valor
positivo. A categoria raiz refere-se à origem e expressa a ligação
contígua com esse passado, sendo referencial central para entender
a Congada no tocante à constituição dos seus diferentes ritmos,
hierarquia de grupos, formação de lideranças e dos significados que
dela emergem” (COSTA, 2006, p. 30).
Nessa forma de expressão, em cada terno (menor unidade ritual
da Congada) os devotos perpetuam e atualizam o que eles chamam
de raiz: “sua atuação demonstra a permanência do passado no
presente, eles [os capitães] aparecem como elo unindo seus grupos
à origem. Esta, por usa vez, liga-se aos antepassados criadores do
terno, bem como aos antigos fundadores da congada e dos estilos
que a compõem. Se a raiz liga-se ao passado e à sua atualização,
o passado aparece associado ao chão ou a terra, evocando um
sentimento de territorialidade, uma ligação com o local de origem”
(COSTA, 2006, p. 159).
Surgida originalmente sob a influência da Igreja Católica, a
devoção ao Rosário foi reelaborada com elementos da cultura africana,
adquirindo uma feição vernacular em diversas localidades espalhadas
pelos sertões brasileiros. Todavia, essas manifestações não ocorriam
sem diversos enfrentamentos, muitas eram denunciadas por abusos
e ações contra a tranquili-dade pública, sujeitas ao controle das
autoridades municipais e, posteriormente, às interferências da Igreja
Católica na segunda metade do século XIX. Martha Abreu (1996)
destaca que os “batuques africanos” constituíram em estratégias e
instrumentos de poder: “nas ‘malhas do poder escravista’, numa
sociedade tradicionalmente católica e em meio a iniciativas mais

| 33

Rota dos Sertões

cerceadoras em termos dos ‘divertimentos’ populares, os ‘pretos’
conseguiram barganhar a con-tinuidade e a recriação de seus
costumes” (p. 270).
As Congadas consistem em um exercício de resistência. Levar para
o espaço público um desejo de liberdade de crença, de corpos, de
expressão. Louvar Nossa Senhora do Rosá-rio e os santos negros cujas
devoções atravessaram o Atlântico, estabelecendo um círculo entre os
mistérios de Portugal, da Costa Africana e das regiões mineradoras no
interior do Brasil. O Rosário termina onde começa, é cíclico, e significa
grinalda de rosas. Em suas aparições, a Virgem teria revelado que lhe
era enviada uma rosa a cada Ave Maria rezada pelo fiel, e a cada
Rosário completo (quatro terços) uma coroa de rosas lhe chegava
aos céus. No Rosário se rememoram os mistérios gozosos, dolorosos,
luminosos e gloriosos através da meditação (oração mental) e da
recitação (oração verbal).
Para os integrantes da Congada, a santa branca e coroada é a
mãe que compadecia dos sofrimentos de seus filhos cativos ao ponto
de suas lágrimas se converterem em pétalas de rosas. Sob o manto
azul da Rainha do Céu, rememoram fatos ocorridos nos tempos da
escravidão: Nossa Senhora do Rosário aparece aos negros (congos e
moçambiques); os congos dançam e Ela sorri, os moçambiques dançam
e a santa os acompanha até o local sagrado; a partir desse momento
os negros são libertos. Apesar de variações, este é o conteúdo mais
comum na maioria das narrativas (re) contadas: “o mito explica a
origem da Festa de Nossa Senhora do Rosário e, ao mesmo tempo, a
posição privilegiada do moçambique dentro dela. O ritual do congo
deriva de um duplo milagre. O primeiro milagre é dado pela santa
para os negros, o segundo é obtido pelos negros sobre a santa. Em
qualquer uma de suas versões, o problema colocado pelo mito é a
eficácia simbólica da Congada. [...] Os dançadores ‘brincam’ na
Congada para pagarem uma promessa, um ‘voto válido’, garantido
pela eficácia da dança demonstrada no mito” (BRANDÃO, 1985, p.
86).
Como nos profundos veios de minérios e na ancestralidade
pulsante nas veias dos de-votos, as Congadas se ramificaram para
os sertões brasileiros: “pedidos são direcionados à grande Mãe –
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Grupo Capitães do Coração de Maria de Moçambique se apresentam durante as celebrações
da “Congada”, na cidade de Catalao/GO.
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Senhora do Rosário, intercessora da materialização das forças
ancestrais do Congado. E toda a musicalidade emanada dos
instrumentos tocados funciona como um chamamento dessas energias
ancestrais a se corporificarem no presente”. (KATRIB, 2009, p. 89)
Em cidades das Minas Gerais e de Goiás ainda é comum encontrar
negros e negras co-roados, cujos corpos anunciam os mistérios da
vida em festividades ao longo do ano. Catalão, por exemplo, cidade
localizada no sudeste do Estado de Goiás, consiste em testemunho
secu-lar de uma das maiores devoções de congadeiras e congadeiros
existentes no país. Alvorada festiva, novena, terços, missas preparam
para o 7 de outubro, dia dedicado a Nossa Senhora do Rosário
quando ocorre a coroação e o levantamento do mastro. A fé
manifesta ao longo de todo o ano se expande para as ruas com
dezenas de ternos de Congo, Catupé, Vilão, Moçambique e Reinado.
Unidos entre si como as contas do Rosário, transformam-se em espécie
de coronárias. Os grupos saem às ruas realizando (com)passos
irmanados na fé nos santos protetores e na esperança de que esses
saberes continuarão sendo difundidos nos sertões do Brasil revivendo
clamores de liberdade.

Devotos carregam andor com imagem de Nossa Senhora do Rosário durante procissão.
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O Projeto
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O antropólogo Darcy Ribeiro fala em seu livro O Povo
Brasileiro (1995) de um país mestiço, construído a partir da
mistura de povos distintos e com características raciais, culturais
e linguísticas próprias. Uma mestiçagem tanto biológica quanto
cultural contribuindo para a formação de um novo povo, do
povo brasileiro.
Filhos da Terra - Diversidade e Cultura, surge, então, como
uma proposta de pesquisa e documentação fotográfica do
universo simbólico desse chamado povo brasileiro, nascido da
mistura das culturas indígenas, africanas e portuguesa, o que
lhe dá sentido e identidade própria.
Documentando e produzindo ensaios fotográficos, de forma
a conhecer e apresentar uma abordagem contemporânea das
manifestações culturais tradicionais e da formação étnica do
povo brasileiro, o projeto delimita como campo de observação
os protagonistas dessas manifestações, seus grupos, mestres e
territórios de realização. O campo de observação da pesquisa
direciona seu foco para os cenários e personagens regionais,
buscando identificar os elementos do universo imagético e
simbólico que dão sentido a vida social e cultural de diversas
regiões do Brasil.
O trabalho de campo é realizado com base em Rotas Culturais:
Rota da Costa Atlântica, Rota dos Sertões, Rota da Mineração,
Rota dos Povos da Mata, Rota Raízes e Fluxos Contemporâneos.
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