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RESUMO: O Congado é uma manifestação cultural e uma festa tradicional, principalmente da 

população negra. A realização das comemorações em louvor a São Benedito em Ituiutaba 

acontece no espaço da Praça 13 de maio, local que se encontra a Igreja em homenagem ao 

Santo, a sede da Irmandade de São Benedito e a Fundação Cultural Zumbi dos Palmares, lugares 

que nem sempre se materializou a realização da festa de acordo com relatos de festeiros. O 

presente momento e pensado como uma forma de melhor apreender a temática proposta, e a 

busca de respostas para as questões propostas, ou seja, torna-se necessário adotarmos alguns 

procedimentos metodológicos. A adoção de uma orientação metodológica justifica-se na tentativa 

de evitar o máximo de erros no decorrer da pesquisa. O desenvolvimento do estudo vem ao 

encontro do método e das técnicas da pesquisa qualitativa, que enfatiza a participação do 

pesquisador, no caso, da pesquisadora, no contexto pesquisado. Originária nos anseios das 

Ciências Humanas, a pesquisa qualitativa surgiu como possibilidade de um caminho metodológico 

que atendesse mais precisamente às especificidades das pesquisas sociais, aproximando-se da 

essência dos comportamentos. E Para melhor entender o Congado, eixo deste trabalho, os 

aportes da Geografia Cultural foram de fundamental importância. Portanto, será preciso 

acompanhar as trajetórias dessa manifestação cultural que se revelam no agir cotidiano. Assim, 

será necessário recorrer aos conceitos como território e identidade.  

PALAVRAS-CHAVE: Festa; Cultura Popular; Identidades; Congado.  

 

1. INTRODUÇÃO  

Os dias atuais são tomados por uma série de mudanças no mundo e no nosso cotidiano 

que se estendem aos temas culturais inquietações, que por muito tempo não faziam parte das 

escolhas ou do interesse científico dos diversos campos do conhecimento. Essas mudanças 

provocam hoje muitas reflexões, inclusive na área da Geografia, sobre o entendimento que se 
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tinha da cultura e da compreensão acerca da realidade, pois alertam os geógrafos de que a 

compreensão geográfica faz parte da esfera cultural, e que esta é imprescindível a uma análise 

científica. Geógrafos econômicos, como os neoclássicos, chegaram a acreditar na supremacia da 

racionalidade das ações e dos atos do “homo economicus” (Moreira, 2010). A Geografia Social, 

que baseia sua leitura na divisão de classes, pode entender que esta é apenas uma das inúmeras 

possibilidades da leitura da realidade. As pessoas desempenham uma infinidade de papeis no seu 

cotidiano a cada momento e lugar (Claval,2001). 

Nesses caminhos podem ser considerados tanto a dimensão material da cultura 
como a sua dimensão não-material, tanto o presente quanto o passado, tanto os 
objetos e ações em escala global como regional e local, tanto aspectos 
concebidos quanto vivenciados, tanto espontâneos como planejados, tanto 
aspectos objetivos como intersubjetivos. O que os une em torno da geografia 
cultural é que esses aspectos são vistos em termos de significados e como parte 
integrante da espacialidade humana (CORREA E ROSENDAHL,2007, p.13/14). 

 

Assim, para melhor entender a questão do Congado na cidade de Ituiutaba/ MG, eixo 

deste trabalho, a Geografia Cultural será de fundamental importância, uma vez, que será, preciso 

acompanhar as trajetórias dessa manifestação cultural que se revelam na vivência de seus 

praticantes. 

Para tanto, é necessário se permitir olhar a Geografia como busca, e a cidade como um 

processo de interação entre os homens, o espaço e o tempo. Assim, será necessário recorrer aos 

conceitos, como território e identidade para melhor entender a ação dos festeiros. Desta forma, 

acreditamos que as relações estabelecidas nas festas de congo estão mediatizadas pelo espaço, 

onde os festeiros vivenciam a cidade de uma maneira, possivelmente, muito particular. 

 

2. METODOLOGIA  

 

O presente momento e pensado como uma forma de melhor apreender a temática 

proposta, e a busca de respostas para as questões propostas, ou seja, torna-se necessário 19 

adotarmos alguns procedimentos metodológicos. A adoção de uma orientação metodológica 

justifica-se na tentativa de evitar o máximo de erros no decorrer da pesquisa. O desenvolvimento 

do estudo vem ao encontro do método e das técnicas da pesquisa qualitativa, que enfatiza a 

participação do pesquisador, no caso, da pesquisadora, no contexto pesquisado.  

Originária nos anseios das Ciências Humanas, a pesquisa qualitativa surgiu como 

possibilidade de um caminho metodológico que atendesse mais precisamente às especificidades 

das pesquisas sociais, aproximando-se da essência dos comportamentos. Essa característica 

está no próprio nome “em latim, qualitas significa a essência” (DEMO, 1998, p. 92).  

Este método se mostra mais adequado ao presente estudo, uma vez que o foco da 

pesquisa qualitativa está na aproximação com os fenômenos complexos da vida social. Diferente 
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da pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa se caracteriza pela imersão do (a) pesquisador (a) 

no contexto a ser pesquisado desta forma, Trivoños (2008) aponta que:  

A pesquisa qualitativa, de forma muito geral, segue-se a mesma rota ao realizar 
uma investigação. Isto é, existe uma escolha de um assunto ao problema, uma 
coleta e análise das informações. (TRIVOÑOS ,2008, p.131) 
 

 Na abordagem qualitativa o (a) pesquisador (a) procura se aprofundar na compreensão 

dos fenômenos que estuda, nas ações dos indivíduos, dos grupos ou organizações e em seu 

ambiente e contexto social, interpretando-os segundo a perspectiva dos participantes da situação 

enfocada, sem se preocupar com representatividade numérica, generalizações estatísticas e 

relações lineares de causa e efeito. Assim sendo, o (a) pesquisador (a) é um instrumento de 

investigação, por isso a necessidade do contato direto e prolongado com o campo, para captar os 

significados dos comportamentos observados, pois estes estão em movimento, assim, exige-se 

que a ciência também se movimente. Pessôa (2009) corrobora esta afirmação ao explicar que: 

 [...] na pesquisa qualitativa é importante a imersão do pesquisador no contexto de 
interpretar e interagir com objeto estudado e a adoção de postura teórico-
metodológica para decifrar os fenômenos. A ciência é dinâmica e está sempre em 
processo de mudança à procura de novos resultados. (PESSÔA, 2009, p. 8). 

  
Vale ressaltar que o (a) pesquisador (a) precisa adotar uma conduta livre de preconceitos, 

e tampouco tendenciosa, devendo levantar o maior número de indagações sobre os fenômenos 

observados, sejam eles concretos ou abstratos. Nem sempre se terá uma resposta única, ou nem 

mesmo uma resposta, entretanto, é nas indagações que a ciência se realiza, por isso a 

necessidade do desvelar. Para dar início à pesquisa cientifica se faz necessário traçar uma linha 

de investigação e Reflexão como aponta, Pessôa (2007) o pesquisador deve buscar perceber sua 

temática a partir de uma totalidade, ou seja, deve-se levantar todas as informações possíveis. O 

primeiro passo é o levantamento da documentação indireta. Para essa autora, esses dados são 

obtidos através de fontes primárias (ou documental) e fontes secundárias (a pesquisa bibliográfica 

e internet). Desta forma, a presente pesquisa se inicia com uma busca por referencial teórico que 

ajude a responder as inquietações da pesquisa com isso, pensaremos a pesquisa a partir de 

conceitos chaves esses são: Espaço Geográfico, Lugar, Território, Cultura e Trivoños (2008) 

coloca a importância para a pesquisa seja ela quantitativa ou qualitativa de uma cuidadosa 

fundamentação teórica assim ele aponta. O pesquisador deve iniciar sua investigação apoiado 

numa fundamentação teórica geral, o que significa revisão aprofundada da literatura em torno do 

tópico em foco, a maior patê, neste sentido, do trabalho se realiza no processo de 

desenvolvimento do estudo. A necessidade da teoria surgirá em face das interrogativas que se 

apresentarão. Não obstante isso, deve ficar expresso em forma muito clara que o pesquisador 

será eficiente e altamente positivo para os propósitos da investigação, se tiver amplo  domínio não  
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só do estudo que está realizado, como também do embasamento teórico geral que lhe serve de 

apoio. (TRIVOÑOS, 2008 p. 132)  

Além das pesquisas bibliográficas buscaremos fazer uma análise histórica do local, no 

intuito de aclarar a ideia da Festa do Congado buscar entender sobre a distribuição espacial dos 

Ternos de Congado e também sobre o caminho percorrido por congadeiros ao longo do percurso 

da celebração, e as mudanças espaciais que de deram ate os dias atuais. Para isso, o trabalho de 

campo se fará essencial para a coleta de dados sobre a Festa do Congado, assim como, 

aplicação de roteiros de entrevistas, que serão gravadas e posteriormente manuscritas. 

 O uso de fotografia que serão vistos como um registro dos momentos vividos. As 

fotografias são registros da mentalidade de quem fotografa, de quem é fotografado e de quem 

utiliza a fotografia. Não se deve pensar a fotografia sem pensar o objeto da fotografia e seu 

objetivo. Isso porque, por trás do registro fotográfico, existe a perspectiva do fotógrafo, seu próprio 

modo de ver, ou seja, a interpretação exige uma leitura tanto das presenças quanto das ausências 

de um registro visual.  

De acordo com Martins (2009) a fotografia é mais indício do irreal do que do real, mais o 

supostamente real recoberto e decodificado pelo fantasioso, pelos produtos do autoengano 

necessário e próprio da reprodução das relações sociais e do seu respectivo imaginário. A 

fotografia, no que supostamente revela e no seu caráter inicial, revela também o ausente, dá-lhe 

visibilidade, propõe-se como realismo da incerteza.  

A compreensão da imagem em si pode estar muitas vezes além da impressão que se 

afixou no papel, por isso a análise deve ir além da imagem, reunindo elementos do contexto em 

que foi produzida. Enfim, todos os recursos metodológicos serão explorados e interligados na 

construção do conhecimento para que se chegasse o mais próximo possível da realidade. 

 

3. TERRITORIALIDADES: UMA RELAÇÃO ENTRE CULTURA E TERRITÓRIO  

 

Nos últimos anos a Geografia passou a relacionar e estabelecer um e importante relação 

entre os aspectos simbólicos culturais ligados ao desenvolvimento local com base no território, no 

lugar e também na territorialização dos processos sociais.com isso, passou a considerar que cada 

sociedade produz seus territórios e suas territorialidades a seu modo, de acordo com suas regras, 

ritos e mitos desempenhados na cotidianidade. Superasse, assim, uma visão simples na qual o 

território estaria sem os sujeitos, ou ainda esses sem o território (Saquet, 2007). 

Assim, é preciso compreender.  

A complexidade e a unidade do mundo da vida, de maneira (i) material, isto é, as 
interações no e com o lugar, objetiva e subjetivamente, sinalizando para a 
potencialização de processos de desenvolvimento (SAQUET, 2007, p. 24). 
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 Desse modo, é importante ressaltar a influência da cultura para a própria organização e 

compreensão do espaço e da constituição do território, onde aparecerão os gostos, os gestos e as 

práticas que ali são transmitidas e transformadas. Vale aqui recorrer à Claval (2007) e sua 

compreensão de cultura. 

A cultura é a soma dos componentes, dos saberes, das técnicas, dos 
conhecimentos e dos valores acumulados pelos indivíduos durante suas vidas, e 
em outras escalas, pelo conjunto dos grupos de que fazem parte. A cultura é 
herança transmitida de uma geração à outra. (...) A cultura transforma-se, também, 
sob efeito das iniciativas ou das novações que florescem no seu seio (CLAVAl, 
2007, p.63). 

 

A cultura, contudo, é fundamental para compreensão da ação do homem e sua relação 

com o espaço, e na constituição dos territórios, considerando o espaço social como a 

materialização dessa ação do homem, onde a configuração do território é formada pela natureza, 

pela sociedade, e pela socialização, como cultura, política e ainda como economia. 

É Haesbaert (2007) quem aponta a centralidade da categoria território para a análise 

geográfica: 

Território por sua vez...na maior parte das reflexões teóricas como conceito capaz 
de apreender uma das principais dimensões do espaço geográfico, a sua 
dimensão política ou vinculadas a relações de poder, dentro das diferentes 
perspectivas com se manifesta o poder. Deste modo, território, político por 
natureza, contrasta e se cruza com outros conceitos, como região, paisagem e 
lugar...os dois últimos com longa tradição na geografia cultural. (HAESBAERT, 
2007, p.36) 

 

É possível perceber que a ideia de conhecimento está diretamente ligada à vivência e ao 

cotidiano, que é uma real experiência de aprendizagem, que é coletiva e se materializa no 

exercício da festa. Mas as formas de constituição das identidades pelos festeiros podem ser 

entendidas de diversas maneiras. É essa reflexão que faremos agora. 

 

4. A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE: E A FORMAÇÃO DO ESPAÇO 

 

Podemos afirmar que a busca e a constituição da identidade e da territorialidade é, de 

certa maneira, uma busca e uma conquista da cidadania e do direito. Desse modo, é preciso 

chamar atenção para o importante nexo existente entre identidade e território, como pode ser visto 

em Costa (2005), e que ajuda na compreensão da Geografia do Congado. Toda identidade 

implica numa territorialização, assim como a territorialização permite a permanência identitária.  

É o espaço delimitado que proporciona a materialização, ou a objetivação ou a 
visibilidade da organização e dos atributos dos diferentes grupos sociais em 
diferentes escalas (...) a territorialidade tem “senso de identidade” (COSTA, 2005, 
p.85).  
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Portanto, identidade é um conceito fundamental quando o tema em questão é a cultura e, 

especificamente, a Congado. Esse conceito é fartamente utilizado quando se reporta a um tema 

cultural. Para compreender os nexos que compõem o que chamamos de identidade, nos parece 

fértil uma reflexão. 

Seguindo a ideia de que a identidade é uma construção fundamentada em elementos 

históricos e geográficos, pode-se afirmar que a identidade étnica é adquirida numa situação 

concreta. A socialização, assim como, a própria cultura, traz elementos fundamentais para a 

compreensão do conceito em questão. 

 O conceito de identidade encontrado em Castells (2000) carrega uma compreensão 

dinâmica, uma vez que ela é vista como um processo de construção de significados com base em 

um atributo cultural, entendendo por significado a “identificação simbólica da ação praticada”. Um 

ponto fundamental na sua teoria é buscar quais são os elementos constitutivos da identidade; 

mais importante do que “o que” é a identidade, é saber como ela se constitui. 

 A construção de identidade vale-se da matéria prima fornecida pela história, 
geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e 
por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso. 
(CASTELLS, 2000, p.23) 

 

Afirmativas dessa natureza autorizam a apontar que a realidade a ser estudada de fato é o 

que fornece os elementos necessários para fundamentar a teoria. Subjetividade e alteridade, 

nesse trabalho, são aportes para o entendimento da identidade, pois nos servem na compreensão 

do objeto. Alteridade implica relações processuais que produzem subjetividades, sendo que essas 

apontam e referem-se sempre a um tempo e um espaço, acompanhando as mudanças sociais 

que ocorrem em e através deles. 

Acompanhar o conceito de identidade é sempre pensá-lo constituído pela cultura, esta 

vista como responsável pela formação da própria identidade e, mais que um jogo de palavras, é 

um movimento histórico. Identidade aqui é pensada sempre do ponto de vista coletivo, e não 

individual. Mesmo quando se faz referência ao indivíduo carrega-se sempre a compreensão do 

indivíduo social. O indivíduo certamente é constituído por várias identidades.  

O sujeito assume identidades em diferentes momentos, identidades que não são 
unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades 
contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 
identificações estão sendo continuamente deslocadas. (HALL, 1999, p.13) 

 

Desse modo, é pertinente afirmar que as identidades buscam seu lugar no espaço e 

procuram a todo tempo se territorializar, num desenho que vai apontando pessoas que pertencem 

aquele grupo ou a aquele território, apresentando ao mesmo tempo uma forma de relação social e 
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uma forma de representação espacial que, no limite, resulta num certo tipo de territorialidade 

(Costa, 2005). 

Para Moreira (2010, p. 88), o espaço geográfico é a história está diretamente relacionado 

ao processo de transformação, acompanhando e condicionando a evolução das sociedades: “O 

espaço é a sociedade pelo simples fato de que é a história dos homens produzindo e 

reproduzindo sua existência por intermédio do Justamente, processo de trabalho”.  “Porque não 

existe tempo fora do espaço, e espaço fora do tempo, uma vez que o real é o espaço-temporal” 

(MOREIRA, 2010, p.143). 

 Para além de considerar a relação entre o tempo e as ações desse dobre o espaço a 

Geografia Cultural vai possibilitar pensar de acordo com Corrêa (2005) a escola humanista e 

cultural assentada na subjetividade, na intuição, nos sentimentos, na experiência, no simbolismo e 

na contingência, privilegiado o singular e não o particular ou o universal e, ao invés da explicação, 

tem na compreensão a base de intangibilidade do mundo real. “Os sentimentos espaciais e as 

ideias de um grupo ou povo sobre esse espaço a partir da experiência” (CORRÊA,2005, p.30). 

 A partir da Geografia francesa, passa a se considerar, o espaço vivido conceito, pensado 

por Tuan (1980) a partir de suas considerações acerca do conceito de espaço geográfico levando 

em conta os aspectos, da Geografia Humanista os sentimentos espaciais e as ideias de um grupo 

ou povo sobre o espaço a partir da experiência, sua principal contribuição e apor considerar a 

existência de vários tipos de espaço, um espaço pessoal, outro grupal, onde e vivida a experiência 

do outro, e o espaço mítico-conceitual que, ainda que ligado a experiência, abstratas e neste 

momento pensaremos esse como um campo das representações. 

 Outro autor que vai contribuir para a compreensão do conceito de espaço dentro das 

concepções da Geografia Cultural e o Paul Claval (1999) a Cultura e a herança da comunicação, 

com papel fundamental da palavra, que transforma o espaço cultural em espaço simbólico. Seria a 

mediação sociedade-natureza através das técnicas e deve sempre ser tomada como uma 

construção. A Cultura e a ordem do simbólico e o espaço e onde ocorrem as manifestações. 

Levaremos em consideração o espaço festivo como lugar sagrado dentro daquilo que nos aponta 

(ROSENDAHL, 1996, p.25). 

 Ela destaca que o sagrado está ligado ao profano, sendo que o primeiro se manifesta num 

plano divino e o outro não, ou seja, o sagrado manifestasse sempre como uma realidade de 

ordem inteiramente diferente da realidade do cotidiano. Sendo assim, é durante as festas 

religiosas que o sagrado ganha dimensões tão significativas no que diz respeito à manutenção da 

religiosidade dos sujeitos que se presentificam na festa e criam linguagens particulares 

transpostas do plano material ao espiritual guiado, muitas vezes, pela fé dos seus praticantes, já 

que é, naquele momento, que se sente a ruptura com a realidade diária e extrapolam o mundo 

material transcendendo-se ao plano espiritual, que momentaneamente, os fazem mais crentes.  
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 A diferença neste campo simbólico está na forma de apropriação, já que cada um 

estabelece vínculos diferenciados com o sagrado e com o profano e esses vínculos é socialmente 

produzido pelos indivíduos que remetem a eles uma carga sentimental que extrapola tudo aquilo 

que o homem é capaz de viver no cotidiano. 

 

5. A FESTA DE CONGADO: E A IDENTIDADE NEGRA DA CIDADE DE ITUIUTABA  

 

A festa ocupa lugar marcante na vida da população brasileira. Pensar as significações 

atribuídas a ela, sua importância e materialização, permite-nos entender como a festividade se 

consolidou como uma das maiores expressões da devoção a São Benedito, no Pontal do 

Triângulo Mineiro.  Festejos semelhantes acontecem na região e, também em grande parte das 

cidades do interior do país. Comemorações conhecidas como Congos Congadas ou Reinado de 

Congos é a expressão máxima das práticas culturais afro-brasileiras que traduzem o caráter 

híbrido dessas devoções que mesclam as tradições luso-afro-brasileiras em comemoração aos 

santos padroeiros como São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, dentre outros.  

Nas obras clássicas de folcloristas como Melo Moraes Filho, Câmara Cascudo e Mário de 

Andrade são comuns as menções aos Congos, Congadas ou coroações de reis negros, mas raros 

os mapeamentos dos festejos intitulados Reinado para designar festas com tais características. 

Talvez pelo fato de que, no interior das Gerais, o Reinado seja parte integrante dos festejos do 

Congado, inserindo a festa num universo único de especificidades, como encontradas em 

Ituiutaba e Minas Gerais.  

O Congado é referência cultural da comunidade negra de Ituiutaba. Segundo Priore (2000) 

a festa pode ser compreendida pela lógica da alegria e como ajuda aos grupos sociais para: “[...] 

suportar o trabalho, o perigo e a exploração, mas reafirma, igualmente, laços de solidariedade ou 

permite aos indivíduos marcar suas especificidades e diferenças”. (PRIORI, 2000, p. 10) 

Nessa perspectiva, as comemorações em louvor a São Benedito se inserem no calendário 

oficial municipal, ocorrendo entre o primeiro e segundo domingo do mês de Maio. A festa 

acontece na Igreja de São Benedito, onde é realizada a Santa Missa às 8 horas da manhã de 

domingo, que segue a liturgia da Igreja, com menções esporádicas a cultura e a religiosidade afro-

brasileira, quando o clérigo é sensível a importância cultural dessas práticas culturais e da 

religiosidade herdada. Após a missa acontece o hasteamento do mastro com a bandeira do Santo 

homenageado. 
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Foto 1: O hasteamento do mastro com a bandeira do Santo homenageado 

 

Fonte: RAFAEL,M.R.L (2016) 

 

 Nesse evento se encontram presentes todos os grupos do Congado da cidade e 

convidados, devotos e população em geral que, entre vivas e foguetórios, renovam sua fé fazendo 

reverências a sua ancestralidade, religiosidade e herança africana e afro-brasileira. Ao final da 

tarde, ocorre a procissão devocional que percorre as ruas no entorno da Igreja, momento em que 

os participantes quitam suas dívidas com o sagrado. Em seguida, acontece a missa em ação de 

Graças, finalizando, assim a parte devocional oficial.  

Entremeando esses rituais oficiais católicos, realizam-se a alvorada, a visitações, os 

lanches, cafés, a coroação dos reis negros e jantares coletivos que acontecem nas residências 

dos devotos e na casa dos donos ou capitães de ternos. 

A alvorada é o momento em que os ternos da cidade se juntam aos grupos visitantes, 

saindo pelas ruas da cidade em direção ao local acordado para o café da manhã de cada grupo.  
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Posteriormente, todos se dirigem para a Praça 13 de Maio, local que ocorre o hasteamento 

das bandeiras de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Nesse espaço os ternos de 

Congado fazem as suas apresentações enquanto aguardam a concentração de pessoas e 

dançadores para a missa campal e o levantamento do mastro. 

 

Figura 2: A alvorada 

 

Fonte: RAFAEL,M.R.L (2016) 

 

Após essas atividades, os ternos continuam sua caminha de visitações para, 

posteriormente, se dirigirem para o local onde farão as refeições do dia. O almoço é oferecido por 

um devoto, na forma de "pagamento" de promessa feita ou realizado na casa dos capitães, donos 

do terno ou algum congadeiro a partir de alimentos doados ou arrecadados na forma de leilões 

durante os meses que antecedem os festejos na cidade. As ruas da cidade são ocupadas pelos 

festeiros, congadeiros e durante todo o dia de comemoração, vê-se tal movimentação polos 

bairros na ida e vinda dos grupos para o espaço central das comemorações, a Praça 13 de Maio.  

Entre uma visita e outra, os ternos cumprem sua agenda com os devotos, reiteram seus 

votos com a ancestralidade, ao revisitarem o ritual de coroação dos reis negros. Esse momento 

ocorre longe do controle da Igreja e é efetivado por alguns grupos que além de cortejarem durante 

todo o dia a família real, levando-os de um lugar para outro, celebram uma coroação ritualística 

que remetem os dançadores a coroação dos reis africanos, unindo passado e presente, fé, festa e 

devoção nos festejos em louvor a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, (re) significando 
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valores, pertenças e heranças identitárias. Toda essa moldura festiva se projeta dentro de um 

processo diverso e, ao mesmo tempo dinâmico que é a Cultura Popular. 

Segundo ele, existem indícios que possibilitam entrever essa devoção festiva bem antes 

da descoberta do Brasil, pois os africanos foram colonizados anteriormente por europeus e no 

contato com os padres que se dirigiam para a África intermediava-se essa catequização com 

cultos dedicados aos orixás. Assim, desde 1552, registros em livros de Tombo da Igreja Católica 

apontam que na cidade de Pernambuco existia a organização de negros em Confrarias do 

Rosário, como bem destaca Souza (2002). 

No contexto dinâmico da cultura popular, o Congado tem sua efetivação em várias 

regiões do país de forma diferenciada. Em algumas se mantêm vivas por pequenos grupos que 

persistem todos os anos em viver essa prática cultural, mas não tão outros, ela ganha uma 

dinamicidade expressiva, fazendo com que durante o período dos festejos os sujeitos e a própria 

cidade passem a viver em função de sua realização se constituindo enquanto manifestação 

cultural marcada pela persistência e resistência da cultura negra de se manter viva associada não 

somente a passagens históricas ou lendas que compõem o imaginário da civilização ocidental, 

pois ela se constitui em sua essência pela espiritualidade advinda de religiões africanas, como o 

Candomblé e a Umbanda. 

Na festa de Congado, são revividos os passos dos antepassados celebrando a fé e a 

devoção aos santos a partir da (re) criação de um novo mundo, celebrados no convívio social e na 

prática ritual.  

No caso de Ituiutaba, mesmo a Igreja Católica assumindo as comemorações oficiais dos 

festejos de Congado, dando a ela um caráter mais devocional e menos étnico e identitário, 

oficializando-a junto ao calendário litúrgico e devocional até mesmo para melhor controle 

ideológico e religioso, referendado pelo incentivo, apoio e encampação da criação da irmandade 

de São Benedito, o sentido atribuído à festa pelos congadeiros é múltiplo, pois assume o papel de 

alimentador das pertenças e heranças indenitárias, revigorando a cada festa o sentido e o 

significado de sua negritude e, por mais que a Igreja católica tente controlar a ação da irmandade 

e dos grupos congadeiros, cada grupo rememora a seu modo suas heranças e reestabelece com 

elas seus vínculos e laços identitários sem a necessidade de um controle ou mediação da Igreja 

ou da própria irmandade.   

Os relatos orais dos congadeiros referendam nossas colocações em relação a oficialização 

da devoção negra e de seu processo de materialização e efetivação ocorrido em cada festa 

celebrada. Não podemos deixar de frisar que a criação da irmandade de São Benedito fundada no 

dia 13 de maio de 1957, garantiu a realização da festa e da atualização da memória coletiva dos 

negros em Ituiutaba, mas para isso acontecer tiveram que ceder a imposição clerical da época 

acordando com a Igreja e com os membros dos grupos de Congado que frequentassem a Igreja 

católica e exercitassem sua fé conforme os desígnios da Santa Madre Igreja.  
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Desde o início a Congado aparentemente teve apoio também do poder público local e, de 

acordo com a atual presidente da Irmandade, o poder público e Igreja católica impulsionaram a 

devoção a São Benedito entre os moradores da região e foram responsáveis pela compra do 

terreno onde construiu o que hoje é a Praça 13 de Maio e a Igreja de São Benedito.  

A edificação da Igreja no contexto da Praça propiciou o poder público atender os 

interesses dos grupos sociais influentes na época que reivindicavam o deslocamento das práticas 

da cultura e da religiosidade negra da área central da cidade para outra mais afastada e a doação 

de uma área maior da que já possuía a Irmandade serviria como um amenizador dos conflitos 

gerados entre o poder público e comunidade negra que questionava a falta de um espaço para a 

realização de seus festejos. 

Nesse contexto, como bem destaca Certeau (2001), os grupos sociais reinventam nesse 

processo de manutenção de suas forças estratégias, astúcias e trampolinagens a fim de 

reconduzirem todo o processo de manutenção dos poderes inerentes a um dado grupo social.  

Nessa lógica, as estratégias do poder oficial de promover o deslocamento das comemorações 

para uma área fora do eixo urbano central e as astúcias dos congadeiros em ceder aceitando que 

fossem para outro espaço fortaleceram o movimento negro, uma vez que a maioria das famílias 

negras mudou para a região, fixando residência e contribuindo para o fortalecimento das 

manifestações da cultura negra na cidade, posto que o lugar passou a ser referência na efetivação 

das práticas culturais e políticas da comunidade negra local. Tornou-se também expressão do 

sagrado para os devotos de São Benedito e praticantes da Congado.  

Reforçando o caráter social destas práticas religiosas, enfatiza que a festa, enquanto um 

ritual religioso, constituía-se em um interregno na labuta diária, dias especiais que fugiam do trivial 

singularizando a renovação das forças para o recomeçar efetivo, pois “aliavam o sagrado e o 

profano, a fé e o festar, o calor da oração coletiva e o riso, a música e a dança, as solidariedades 

e os (re)encontros que, compõe um cenário efetivação das práticas culturais e políticas da 

comunidade negra local. Tornou-se também expressão do sagrado para os devotos de São 

Benedito e praticantes da Congado.  

Que a festa, enquanto ritual religioso, constituía-se em um interregno na labuta diária, 

eram momentos especiais que fugiam do trivial, singularizando a renovação de forças para o 

recomeçar festivo, pois aliavam o sagrado e o profano, a fé e o festar, o calor da oração coletiva e 

o riso, a música e a dança, as solidariedades e os (re) encontros que compõem um cenário de 

esperança por dádivas divinas e o reconhecimento pelas graças recebidas. 
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Figura 3: A festa compõem um cenário de esperança 

 

Fonte: RAFAEL,M.R.L (2016) 

 

Desta forma, compreender a relação tecida pelos praticantes de Congado, moradores do 

entorno da Praça e população em geral, no que representa as relações de sociabilidade ali 

efetivadas, como também das muitas formas de materialização da festa, no espaço da Praça 13 

de Maio, fez-nos procurar entender os diversos significados que envolvem a manutenção dos 

valores que fortalecem o cotidiano, a vida dos sujeitos e que intensificam seus vínculos com o 

lugar reafirmando sua identidade étnica e cultural. 

O entrecruzamento entre as transformações que ocorrem entre a rotina, cotidiano pensado 

a partir do que nos coloca Certeau (2001), e os dias de festa, tendo na Congado o referencial para 

se pensar nas diversas interpretações que moradores, comunidade negra e população em geral 

fazem desse espaço, propicia-nos entender que:  

O cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos 
pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão no presente. [...] O 
cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir do interior. [...] É uma 
história a caminho de nós mesmos, quase em retirada, às vezes velada. 
(CERTEAU, 2001, p. 31).  
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Há uma (re) construção de sentidos e valores presentes na Praça em estudo que nos 

permite reinterpretar o lugar a partir das relações econômicas, políticas, sociais e culturais ali 

concretizadas, sobretudo nos momentos de comemoração coletivos ali desenvolvidos. 

  Assim, compreender também os diversos sentidos dados ao espaço nos dias comuns e 

nos momentos festivos permitiu entendermos como o sagrado e o profano se mistura dando 

formas diversas ao lugar. 

  O Congado, inserido no universo dessa dinâmica cultural é uma prática  capaz de revelar, 

através das memórias dos seus descendentes, aspectos da resistência e astúcia do negro-

escravo, dos afrodescendentes aproximando a África distante, em seus múltiplos aspectos, da 

realidade brasileira, redimensionadas para o olhar do presente, em que os negros reinventam sua 

cultura de modo a proporcionar o exercício contínuo de reviver o passado, alimentando de 

esperanças o presente e, ao mesmo tempo, fortalecendo-se de esperanças para continuar (re) 

significando o próprio vier e o existir.   

Nessa lógica, portanto, a festa é composta por vários momentos ora sendo vista como 

mero divertimento, ora como ruptura do cotidiano, ou, ainda, como efusão do sagrado. Marca 

também, momento de desordem, de confusão e de (in) definição de fronteiras entre o real e o 

sobrenatural, entre a fé e o divertimento, a devoção ancestral e a católica, dentre outros aspectos.  

As diversas maneiras de estruturação dos festejos, sejam elas de cunho religioso ou 

festivo reúnem em si aspectos paradoxais que lhes são estruturais, como a ruptura do cotidiano, 

se conectando a ele, via tempo dinâmico, pois não se entra num tempo consagrado - ou em 

contato propriamente com o sagrado- sem que uma série de  precauções seja tomada. A festa é 

necessariamente desordem, no sentido de transgressão das interdições e das barreiras usuais 

(PEREZ, 2002, p.31). A desordem que a festa instaura é produzida pela transgressão das normas 

vigentes, mas não significa obrigatoriamente ausência completa de ordem, pois a festa define 

quase sempre protocolos a serem seguidos. A festa guarda em si, mesmo que laica algo de 

religioso, de específico, de significativo e, também, de mágico que excita, incita e insere devotos e 

praticantes no mundo do sagrado, do profano, do público e do privado. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

É possível entender que ser congadeiro é viver composto por identidades formadas pelo 

laço afetivo e posto pelo ritual, identidades que se fazem na alteridade. Esse ser congadeiro, e 

esse sentimento de pertencimento, não podem deixar de ser especializado. Toda ação humana. 

 Esse entendimento ajuda na localização de pistas deixadas pela vivência da festa e pelos 

praticantes da Congado em diversos locais da cidade de Ituiutaba.  As leituras da realidade 
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fundamentadas na Geografia Cultural muito têm contribuído no entendimento dessas práticas 

culturais, e nos faz pensar que a dinâmica da realidade nos obriga, a todo instante, a sair da zona 

de conforto para fazer uma reflexão constante dos mecanismos que são necessários ao 

entendimento das ações humanas, e de como essas ações se realizam.  

A interlocução da Geografia com outras áreas se mostra fértil quando se pretende 

entender a dinâmica da realidade experiência na Congado, e permite conhecer melhor os 

mecanismos presentes não só no dia a dia daquela população como nos dias de festas. Desse 

modo, tentamos entender o ser e o fazer dos congadeiros como vivência e como forma de 

pertencer a um lugar e a um grupo. 

Devemos levar em consideração a importância que a festa tem para os festeiros (devotos 

de Nossa Senhora do Rosário como São Benedito) e moradores sendo que aqui consideramos 

que a festa funciona como força motriz para estas pessoas e propicia romper com a seriedade do 

dia-a-dia superando os inúmeros problemas da modernidade como a perda de participantes, falta 

de subsidio, e a preocupação dos mais velhos com a sua renovação o que para eles e visto como 

perda de suas raízes ancestrais.  

 Assim a festa e um processo dinâmico, feita pelos momentos de fé e festa e com isso ela 

cria seus contornos e movimentos diferentes do dia-a-dia. Com isso foi possível perceber a 

importância que a festa tem para participantes como para a cidade e como ao longo dos anos ela 

foi constituindo como uma forma de manter vivas as pertenças identitárias assim como legitimar o 

papel político e étnico da comunidade negra.  

Além de sua relação como local da vivência e da experiência religiosa que se projeta no 

campo do sagrado e ajuda o indivíduo a se relacionar, com ele, este espaço também e das 

relações comuns e o que faz deste espaço como sagrado e a relação com que cada indivíduo tem 

sendo que este pode estabelecer um vínculo de aproximação ou de distanciamento.  

A própria relação das festas com as práticas católicas demonstra a hibridização da fé e da 

devoção interligando o catolicismo às raízes ancestrais africanas, já que a festa expresse uma 

multiplicidade de formas, olhares e sentidos que buscamos perceber com esta pesquisa.  
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