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RESUMO 

 

A identidade negra que se expressa nos rituais congadeiros em torno da devoção à 

Nossa Senhora do Rosário resistiu no decorrer dos séculos e da diáspora africana a partir da 

reinterpretação de símbolos da cultura européia segundo os códigos culturais africanos. A 

partir do estudo e interpretação dos símbolos, a começar pelo mito, os aspectos mais ocultos 

da cosmovisão africana se revelam como forma de resistência do Povo Preto do Rosário. A 

Festa do Rosário é o tempo-espaço de produção e transmissão epistemológica dos saberes 

africanos e sua ressignificação em solo brasileiro. Através da celebração, a exaltação do ethos 

dos Homens Pretos se dá, na medida em que a festa instaura um momento simbólico de 

subversão dos valores sociais e morais da sociedade contemporânea. Esta pesquisa teórica tem 

como ponto de partida os conceitos da antropologia da religião, para iniciar uma discussão 

sobre o sagrado e as práticas religiosas de povos tradicionais, que se identificam na 

compreensão das suas práticas rituais, como forma de acessar e reintegrar-se à esfera do 

sagrado. A historiografia da tradição da festa do Rosário traz à luz as suas origens, 

possibilitando compreender a cosmovisão dos Povos do Rosário. Frente ao desafio de não 

haver estudos precisos sobre as origens étnicas das comunidades fixadas no Serro (MG) 

durante o período escravista, surgiu a necessidade de estudar e trazer à discussão a filosofia 

dos povos bantu e sudaneses, que trouxeram como resultados práticas em comum, todas 

expressas nos rituais do Rosário. A observação da festa, rito de onze dias de duração, revela a 

toda sociedade os aspectos mais essenciais do seu modo de vida, ainda que velados sob 

cantos, procissões e ritos de passagens, que as diversas pesquisas de antropologia comparada 

das religiões e a história desta tradição ajudam a compreender. Desse modo, esta pesquisa 

analisa a Festa do Rosário do Serro, para interpretar através dos símbolos, os aspectos de 

resistência da comunidade dos Homens Pretos do Rosário, cujos fundamentos permanecem 

em consonância com a tradição rural do Vale do Jequitinhonha, e com os preceitos ancestrais 

dos povos afro-brasileiros.  

 

Palavras chave: Congado. Festivais religiosos. Devoção. Cultura popular. Sincretismo. 

 

 

 

 





 

 

ABSTRACT 

 

The black identity expressed in the Congado rituals around devotion to Our Lady 

of the Rosary persevered throughout the centuries, and furthermore in spite of the African 

diaspora, due to the reinterpretation of symbols of European culture according to the African 

cultural codes. Through the study and interpretation of symbols, beginning with myth, the 

most hidden aspects of the African worldview are revealed as a form of resistance of the 

Black People of the Rosary. The “Festa do Rosário” (Rosary´s Party) is the time-space of 

epistemological production and transmission of African knowledge and its re-signification in 

Brazilian soil. During the celebration, the exaltation of the Black Men's ethos takes place, as 

the celebration establishes a symbolic moment of subversion of the social and moral values of 

contemporary society. This theoretical research has as its starting point the concepts of 

anthropology of religion, to initiate a discussion about the sacred and religious practices of 

traditional peoples, who identify themselves in the understanding of their ritual practices as a 

way to access and reintegrate to the sphere of the sacred. The historiography of the tradition 

of the “Festa do Rosário” brings to light its origins, making it possible to understand the 

cosmovision of the Peoples of the Rosary. Faced with the challenge of not having precise 

studies on the ethnic origins of the communities established in Serro (MG) during the slave 

period, there arose the need to study and bring to the discussion the philosophy of the Bantu 

and Sudanese peoples, who deeply share common roots, all expressed in the rituals of the 

Rosary. The observance of the festivities, an eleven-day ritual, reveals to every society the 

most essential aspects of their way of life, although veiled under songs, processions and rites 

of passage, comparative anthropological research of religions allows for a better 

understanding of this tradition. In this way, this research analyzes the “Festa do Rosário do 

Serro”, to interpret through the symbols, the resistant aspects of the community of the Black 

Men of the Rosary, whose foundations remain in harmony with the rural tradition of the 

Jequitinhonha Valley and with the ancestral precepts of Afro-Brazilian people. 

 

Keywords: Congado. Religious festival. Devotion. Popular culture. Syncretism.  
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1 APROXIMAÇÕES INICIAIS 

 

Chegando às ruas da cidade, um 

grupo de pessoas caminhava à procura da Festa 

do Rosário. Ao longe, luzes apontavam aquilo 

que deveria ser a festa, os passos apressaram-se, 

de longe era possível enxergar muitas 

barraquinhas provavelmente vendendo comidas e 

uma aglomeração grande de pessoas. 

Caminhando nessa direção, vejo repentinamente 

na direção oposta fogos de artifícios estourarem 

no céu e toques de tambores. Senti meu coração 

disparar junto com as batidas. Estanquei. 

Estávamos seguindo a direção errada. Dispersei-

me do grupo. Eu vou é atrás dos tambores. 
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1.1 A Festa do Rosário, uma introdução 

 

 
“Então, o sertão, a seca, o deserto são a pátria da humanidade, da transcendência.” 

Leonardo Boff 
 

 

“Uma festa de muita religiosidade” (SILVA, 2010, p. 15). É assim que os Homens 

Pretos do Rosário descrevem o Congado1 mineiro, uma das mais importantes expressões da 

religiosidade e da cultura afro brasileira em Minas Gerais e no Brasil. Uma tradição que 

mistura danças e cantos negros do “tempo do cativeiro” (BRANDÃO, 1985, p. 149) a atos 

litúrgicos e encenações típicas do catolicismo e da cultura branca. Uma manifestação 

emblemática do sincretismo religioso no Brasil, em que africanidades e catolicismo se 

embrincam em torno da devoção à Nossa Senhora do Rosário, criando novos significados 

para antigos símbolos, tornado o ritual um desafio para aqueles que ousam compreendê-lo. 

Festa de Caboclos, marujos e catopês
2
, o Congado é a grande expressão da fé dos 

Pretos do Rosário, moldada e adaptada através dos séculos desde os tempos coloniais, pela 

dominação social e pela imposição da religião portuguesa, criando, através de um contínuo de 

negociações entre escravos e igreja, uma expressão do catolicismo negro3 no Brasil. Citando 

Glaura Lucas, tal manifestação  

 
desenvolveu-se no interior do sistema escravista brasileiro, resultando do violento 

processo de imposição cultural sofrido pelos negros, que, em decorrência dos 

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

reinterpretando o catolicismo por meio da sua própria cosmovisão. (LUCAS, 2002, 

p. 17) 

 

Fato social, histórico e político, a Festa do Rosário é uma experiência coletiva, 

aglutinadora da sociedade, momento das trocas de apoio mútuo entre indivíduos, parentes e 

amigos, de distribuição de dádivas e pagas de promessas. Acontecimento que regido sob o 

                                                 

1
 O termo Congado no strito senso se refere ao conjunto dos grupos de dançantes que cantam, dançam e tocam 

para Nossa Senhora do Rosário durante os festejos. Ou, como define Nei Lopes, é uma dança dramática dos 

Bantos afrobrasileiros conforme uma usança imemorial dos Bantos africanos. (LOPES, 2011, p. 176.) 
2
 O Congado do Serro é composto por estes três grupos de dançantes ou guardas. Além destas três guardas, a 

Festa do Rosário do O termo Congado no strito senso se refere ao conjunto dos grupos de dançantes que 

cantam, dançam e tocam para Nossa Senhora do Rosário durante os festejos. Ou, como define Nei Lopes, é 

uma dança dramática Serro é constituída também pela Caixa de Assovios, uma particularidade local de grande 

importância ritual.  
3
 A expressão “catolicismo negro” proposta por Roger Bastide (1971), encontra similares tais como “catolicismo 

rústico” proposto por Maria Isaura Pereira de Queiróz e também “catolicismo popular”, expressões que 

referem-se as diversas interfaces e sincretismos do catolicismo com elementos diversos provenientes das 

cosmogonias dos povos colonizados. Preferimos utilizar catolicismo negro, em consonância com Rubens Silva 

(2010), por identificar melhor o processo ocorrido em Minas Gerais através do Congado. 
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signo da fartura e da beleza, instaura uma nova ordem social e simbólica, um momento de 

produção de discursos e significados, reafirmando a identidade negra com suas raízes áfricas, 

num espaço de “subversão do tempo do cotidiano, como se este fosse substituído por um 

momento alegórico” (ITANI, 2003, p. 37). 

A festa instaura também o tempo e espaço da celebração. Celebra a vida e a 

constituição sagrada do mundo. Celebra até mesmo a morte. Tradição que traz consigo a 

experiência ontológica da criação do mundo, no caso, a experiência de vida dos povos 

negros no Novo Mundo, trazidos às Américas pela força da escravidão. No processo de 

colonização destes povos, com a imposição do catolicismo europeu e todas as formas de 

silenciamento às suas culturas de origem, descortinar a Festa do Rosário é perceber 

inusitadas formas de resistência, resistência de um povo que segue ainda nos dias de 

hoje segundo valores ancestrais.  

Manifesta de capitais a pequenos lugarejos rurais, a Festa do Serro apresenta ares 

apoteóticos, com cortejos formados por centenas de congadeiros, procissões de distâncias 

intermináveis e fiéis a perder de vista, levados pela fé na Virgem do Rosário. A força da 

devoção dos Homens Pretos à Nossa Senhora recria a cada ano a Festa, e revive, através 

dela, o mito da aparição de Nossa Senhora no mar, aquela que compadecida com os 

sofrimentos dos negros, opta por ser a sua protetora. Essa narrativa mítica funda, no 

modo de entender dos Homens Pretos do Rosário, o início da devoção dos negros 

africanos a Senhora do Rosário (LUCAS, 2002, p. 55).  

Segundo Mircea Eliade, “é através da experiência do sagrado, do encontro com 

uma realidade transumana, que nasce a ideia de que alguma coisa existe realmente, de que 

existem valores absolutos, capazes de guiar o homem e de conferir uma significação à 

existência humana” (ELIADE, 1972, p. 123). Portanto, faz-se necessário estudar as 

sociedades 

 

onde o mito é — ou foi, até recentemente — "vivo" no sentido de que fornece os 

modelos para a conduta humana, conferindo, por isso mesmo, significação e valor à 

existência. Compreender a estrutura e a função dos mitos nas sociedades tradicionais 

não significa apenas elucidar uma etapa na história do pensamento humano, mas 

também compreender melhor uma categoria dos nossos contemporâneos. (ELIADE, 

1972, p. 8) 

 

 

A “categoria” dos Homens Pretos do Rosário reafirma a sua identidade mais 

profunda através dos festejos do Congado, que encontra na Festa do Rosário a possibilidade 

de existência e de expressão, através de um sistema ritualístico e simbólico de grande 
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complexidade, com dimensões às vezes paradoxais. O mito que fundamenta a tradição 

organiza as relações entre as guardas de caboclos, marujos e catopês, assim como reafirma 

seus vínculos identitários mais profundos com a cidade e com a sua própria história ancestral. 

Segundo Brandão, 

 

Identidade são estratégias simbólicas de lidar com o poder através da diferença, e 

como tal, só dizem alguma coisa à compreensão da cultura nacional na medida em 

que se explica como elas próprias são construídas historicamente e como participam, 

então, do universo de símbolos e significados que traça a história da cultura de que 

são parte. A parte intencionalmente mais sagrada, mas também, aquela que 

culturalmente mais faz por ocultar os interesses terrenos que definem o seu próprio 

teor e significado da sua sacralidade. (BRANDÃO, 1988, p. 58) 

 

Para quem observa pela primeira vez a Festa do Rosário, a sensação de 

arrebatamento ante a força e a eloquência do rito não raro se expressa através de lágrimas ou 

de um sentimento de devoção ou ainda de uma sensação de estar num tempo passado, um 

tempo em que as imposições da modernidade - seus valores e sua estética - não conseguiram 

penetrar. O Congado é uma experiência arrebatadora e misteriosa, pois a princípio, o 

pensamento racional, incapaz de explicar o que vê, se deixa levar por uma fascinante 

perplexidade.  

Essa sensação de perplexidade se dá ao presenciar os congadeiros reverenciando 

reis e rainhas congos que se trajam à moda real portuguesa; caboclos, marujos e catopês 

fardados à sua maneira, dançando e tocando tambores enquanto adentram a igreja; a alva e 

imperial Senhora do Rosário carregada por mãos negras, reis que constituem-se como tais 

através da reverência e das bênçãos dos pretos catopês... atos simbólicos, elaborações místicas 

ou rituais que se colocam como forma de subversão dos espaços, “transformando espaços 

profanos em territórios do sagrado” (SILVA, 2016, p. 25), e instaurando uma nova hierarquia 

social, mesmo que simbólica, nos territórios cotidianamente de predominância cultural 

branca.  

Esta característica encerra em si a experiência mística no sentido rigoroso. 

Segundo Bastide, em O Sagrado Selvagem, “o misticismo é uma transformação da 

personalidade, que se esvazia de seu próprio ser, de seus instintos, de suas tendências 

distintivas, para de certa forma sair de si mesma e comungar com o objeto de sua adoração” 

(BASTIDE, 2006, p. 14). Objeto de adoração que pode se encontrar em qualquer esfera da 

vida, na fruição estética que proporciona uma bela melodia, na expressão matemática que 

sintetiza o universo, na contemplação da natureza ou no ato de plantar, no ser amado, objeto 

da paixão. Esse fenômeno é, segundo Delacroix “uma magnífica exaltação do ser, o 
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sentimento de uma plenitude de vida que nos eleva acima deste mundo terra-a-terra e tão 

cotidiano” (DELACROIX, 1908, apud BASTIDE, 2006, p. 15). 

Esta mística popular, que subverte por este ato quase religioso os princípios 

formais do tempo e do espaço, tão inerente à cultura popular, pode ser entendida como um 

comportamento de resistência. Resistência esta que não se dá pelas vias do confronto, mas de 

uma atitude simbólica, de um misterioso sentimento de presença capaz de alterar posturas 

diante de fatos reais. Marilena Chauí dedica um de seus livros ao estudo daquilo que chama 

conformismo e resistência, e aponta 

 
Encontramos no Brasil uma atitude ambivalente e dicotômica diante do popular. 

Este é encarado ora como ignorância, ora como saber autêntico; ora como atraso, ora 

como fonte de emancipação. Talvez seja mais interessante considerá-lo ambíguo, 

tecido de ignorância e de saber, de atraso e de desejo de emancipação, capaz de 

conformismo ao resistir, capaz de resistência ao se conformar. (CHAUI, 1989, p. 

124) 

 

 Uma resistência simbólica que reside fundamentalmente através daquilo que não é 

dito, uma resistência que se expressa dialeticamente pela força do mito que fundamenta a 

tradição mas não se revela a princípio, sua narrativa oracular encerra um verdadeiro legado 

moral e histórico, que permanece velado sob a sua poética. Pelas formas ancestrais de 

aprendizado e transmissão de conhecimentos dos negros africanos, reproduzidas ainda hoje 

pelos Homens Pretos do Rosário, através de práticas rituais e corpóreas que não passam pela 

escrita e muitas vezes sequer pela oralidade. Pelo grandioso sistema de símbolos e imagens 

integrantes do ritual e da religiosidade deste povo, que carregam múltiplos significados. Pelas 

tentativas violentas ou subliminares de esvaziamento de significados da cultura negra, e de 

negação dos seus valores, sendo forçados a silenciar suas tradições, como se já não bastasse a 

violência física a que foram submetidos os negros no Brasil. Mas também pelo Inominável, 

sensação misteriosa e inexplicável de fazer parte da fonte originária, geradora de todo ser, 

onde o ser humano pode, pelo sentimento da devoção, sentir-se parte de um “projeto infinito”
 

(BOFF, 2000, p. 70). 

 Pergunto-me nesse início de trabalho, se terei propriedade para falar de assunto 

tão delicado e complexo, tão diverso quanto único. Acredito, no entanto, ser possível a 

empreitada, ou pelo menos a tentativa de, pelos mesmos motivos quase improváveis, que num 

país de base escravocrata, que em sua história utilizou diversas formas de desumanizar os 

povos áfricos para cá trazidos e invisibilizar suas culturas, se mantém vivos os rituais em que 

em três dias do ano, a realeza negra, representando simbolicamente o seu passado de 

soberania em suas nações de origem, saem às ruas em cortejo, com seus batuques e tambores 
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entoando suas cantigas de matrizes africanas, por vezes em seus dialetos originários, e assim 

adentram a igreja católica, colocando no altar mor a sua santa de devoção, fazendo toda a 

sociedade reverenciá-los. 

É nesse limite de possibilidades, do real com o improvável, do histórico com o 

inefável, nas fronteiras sociais e simbólicas, cotidianamente à margem das sociedades, que se 

encontra este trabalho, que se propõe a entender como a fé e a devoção dos Homens Pretos 

mantém vivos ainda hoje sua cultura, seu modo particular de entender o mundo e de resistir a 

ele. Resistência que não se manifesta pelas vias do confronto, mas por sua característica 

espiritual. Assim, utilizo aqui a teologia poética de Leonardo Boff,  

 

Não há sistema militar mais duro, não há nazismo mais feroz, não há repressão 

eclesiástica mais dogmática que possam enquadrar o ser humano. Sempre sobra 

alguma coisa nele. E não há sistema social, por mais fechado que seja, que não tenha 

brechas por onde o ser humano possa entrar, fazendo explodir essa realidade. 

Porque, com seu pensamento, ele habita as estrelas, rompe todos os espaços. (BOFF, 

2000, p. 22) 

 

 A Festa do Rosário que será objeto de análise neste estudo localiza-se no 

município do Serro, situado no Alto Jequitinhonha, MG. Uma festa única no Brasil em sua 

estrutura ritual e em pequenos detalhes que a singularizam e fazem dela um grande espetáculo 

de fé.  

Esta dissertação, pertencente ao Programa de Pós graduação em Estudos Rurais, 

pela linha de pesquisa “Sociedade e Cultura” está estruturada em três partes, sendo o primeiro 

capítulo composto por aproximações iniciais com o tema, que têm por objetivo situar ao leitor 

a região e a comunidade que serão estudadas, suas principais características e peculiaridades, 

abordando também a metodologia utilizada. 

O capítulo dois abordará uma revisão teórica do conceito de sagrado, a partir das 

noções atualmente aceitas e utilizadas pela antropologia da religião. Também neste capítulo 

será apresentado um estudo histórico das origens e percurso da Festa do Rosário e sua 

chegada ao Brasil, em especial a região Minas Gerais, com vistas a compreender sua 

contextualização simbólica e seu caráter de resistência. 

O terceiro e último capítulo será dedicado à descrição e análise do momento 

público da festa, que compõe o calendário turístico da cidade, pensada enquanto 

epistemologia do Povo do Rosário, portadora de suas crenças e saberes. Este capítulo é 

conduzido pelo estudo dos elementos simbólicos do ritual e dialoga com pesquisas de campo 

e etnografias de outros pesquisadores. 
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1.2 Daqui, meu lugar de fala 

  

Ao bendizer-te, cidade, saúdo todo o teu povo 
esse povo abençoado por ter como conterrâneo 

alguém que desde menino soube que o seu 
destino 

é espalhar pelo mundo sua palavra de força 
que, transformada em ação, azula o cinza dos dias 
de tanta gente sofrida, sem casa, trabalho, estudo 

saúde e festa, sem água, sem paz, sem pão  
alguém que eu nunca vi de perto, mas guardo na 

parte mais 
bem guardada do quilombo que é o meu coração. 

Ricardo Aleixo, poeta mineiro 
 

 A perspectiva da escrita numa dissertação acadêmica é passível de escolhas. 

Autores como Geertz defende a construção de um texto “literário” em que se evidencie a 

experiência etnográfica
4
. A própria palavra “literário” já sugere uma preocupação estética 

para além do seu conteúdo. Distante de interpretar isto como carta branca para licença 

poética, mas aprofundando a reflexão crítica sobre o papel do autor no texto e nas 

representações que se espera construir sobre um objeto de estudo, penso que Geertz vai de 

encontro a uma discussão contemporânea que Djamila Ribeiro (2017), enquanto pesquisadora 

negra sintetiza com muita propriedade em Lugar de Fala, pois  

 

um projeto de descolonização epistemológica necessariamente precisaria pensar a 

importância epistêmica da identidade, pois reflete o fato de que experiências em 

localizações sociais são distintas e que a localização é importante para o 

conhecimento. (RIBEIRO, 2017, p. 29) 

 

Então, é assim que peço licença para me apresentar. Era o ano de 2010 quando 

pela primeira vez presenciei os festejos do Rosário. Na época um amigo com o projeto de 

fazer uma travessia pela Cordilheira do Espinhaço, se demorara um pouco mais que o previsto 

nas imediações de Diamantina, e insistiu para que eu viesse à região no próximo dia 12 de 

outubro, quando seriam realizados os ritos do Rosário no vilarejo de Milho Verde. Como 

pesquisadora de culturas populares, na hora me senti atraída pelo convite cujos impactos até 

hoje determinam os rumos da minha vida.  

 Ao chegar em Milho Verde, distrito do Serro, a festa que já havia começado foi 

como uma explosão dentro da minha alma, era fim de tarde e o Largo do Rosário, todo 

                                                 

4
 Embora esta pesquisa seja teórica com observação da festa enquanto ato público, e não uma 

etnografia propriamente dita, julgo que o comentário se estende e se adequa a esta. 
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colorido de bandeirinhas e luzes, barraquinhas por todos os lados, imagens de Nossa Senhora, 

repleto de homens que dançavam em volta de um mastro cheio de fitas coloridas tocando 

tambores, uma polirritmia que quase entorpecia os sentidos, a igreja aberta e iluminada tão 

linda e delicada, e ao fundo de tudo isso o paredão do Lajeado que espelhava sol e lua, 

formando um emocionante espetáculo. 

Hoje, ao revisitar essas lembranças, ainda é possível sentir uma certa excitação ao 

lembrar o primeiro contato visual que tive com a praça em festa, o pulsar dos tambores, o 

cheiro de cachaça misturada aos suores, as cores do céu primaveril das Minas Gerais com 

suas nuvens baixas. É possível novamente me comover com a expressão instigante e ao 

mesmo tempo triste no olhar do Seu Ivo, capitão dos catopês do Milho Verde. Havia uma 

profusão de símbolos e imagens que embora eu não conhecesse seus códigos, era como se me 

desafiassem: decifra-me! Tudo isso deixou na minha memória a indelével marca que possuem 

todos aqueles que se deixam arrebatar pelos ritos que vivenciam. Como diria Paul Zumthor, 

os atos performáticos
5
, não apenas comunicam algo, mas, comunicando, marcam o indivíduo, 

afetando para sempre a sua memória (ZUMTHOR, 2007, p. 32). 

 No dia seguinte acordei de madrugada pra não perder nenhum minuto da festa, às 

cinco da manhã estava de pé pronta pra acompanhar os cortejos que começavam com o raiar 

do sol, coisas de gente do campo, pensei. Nesse dia vi homens negros saírem as ruas com seus 

tambores, percebi que eram então diversos grupos, cada um com um ritmo, instrumentos e 

cantos diferentes sendo executados todos ao mesmo tempo, observei gestuais feitos em frente 

a algumas casas que não me atrevi a interpretar, reparei que muitos deles portavam terços, 

assisti a missa, fiquei muito surpresa quando anunciaram o almoço, livre e gratuito para toda a 

comunidade. Na minha ingenuidade perguntei se eu era da comunidade, e me explicaram que 

o almoço é servido para todas as pessoas que estavam ali louvando Nossa Senhora. A fartura e 

abundância da comida que alimenta toda a cidade e seus visitantes, me foi explicada pela fé e 

pelas bênçãos que Nossa Senhora concede. Após a pausa do almoço, o cortejo recomeçava, e 

todo ritual recomeçava, até depois do sol se por, quando então começava a festa de rua, com 

direito a muita festa, show de banda, namoros e brigas se preciso fosse, até o raiar do dia... 

No último dia da festa, quando pensei que mais nada fosse capaz de me 

surpreender, vi então aqueles mesmos homens saírem em cortejo, e qual não foi o meu 

arrebatamento ao vê-los todos vestidos com as mais lindas vestimentas, exuberantes nas 

                                                 

5
 Atualmente percebo duas formas de abordagem sobre o Congado em evidência, uma investigada 

principalmente por pesquisadores das artes e da literatura, que estuda o Congado e portanto as festas do Rosário 

enquanto ato performático. E outra que estuda a manifestação na perspectiva da ciência da religião.  
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cores, nas penas, nos adornos e chapéus, nas maquiagens e patuás. Então aqueles homens de 

falar e viver simples se revestem de extravagante beleza, potencializando todo o simbolismo 

do ritual, causando a mais potente estranheza, altivos e concentrados, seguindo em cortejo 

com a missão de fazer a corte para Rei e Rainha negros. Vi então representantes negros da 

comunidade trajados tal qual a realeza imperial portuguesa, vi o casal real ser devidamente 

reverenciado e cortejados até a igreja, onde de novo assisti a missa ao som de muita música e 

alegria. Não conseguia entender o ponto que ligava aqueles pretos e pretas a essa devoção tão 

católica e me inconformava um pouco com isso. 

 Minha formação em Arte Dramática pela Universidade de São Paulo seguiu uma 

linha de direção que acreditava num teatro sagrado, um teatro fundado por sua essência ritual, 

e apresentou-me logo nos primeiros semestres a Mircea Eliade. Foi este teatro ritualístico em 

suas mais diversas formas que praticamos durante os cinco anos do curso, que, no entanto, 

minha origem essencialmente urbana, natural da zona sul do Rio de Janeiro, interpretava 

apenas como uma possibilidade estética.  

Minha naturalidade. O lugar socialmente construtor da minha personalidade, meu 

locus familiar, meu ethos primeiro, a forja ideológica centro da minha existência, foi para 

mim durante muito tempo um lugar no qual minha alma não se reconhecia, meu território 

desterritorializado por mim mesma. Minha alma estrangeira, necessitada de transpor espaços, 

tempos e hierarquias sociais tinha por desejo conhecer o outro que não se localizava no lugar 

onde eu estava
6
. E entre deslocamentos, me encontrei nas palavras de Nilton Bonder (1981) 

que brinca com os conceitos de tradição e a traição, duas palavras de escrita e fonética tão 

semelhantes em nossa língua quanto interligadas em seu significado mais profundo. Nessa 

construção dialética, a tradição é representada pelo corpo, pelo instinto que insiste em 

preservar-se como espécie, não só biologicamente, com a reprodução e a manutenção do 

funcionamento orgânico, mas com o apego, a forma que gosta de si, que quer manter as coisas 

como são, indefinidamente, as atuais circunstâncias de conforto, acomodação ou de aparente 

segurança. Para além da sua impossível eternidade. O corpo é a manutenção do passado. 

Já a alma vem do futuro, de um desejo complexo, de “imortalizar-se por 

transformação” (BONDER, 1998, p. 21). A alma nos imortaliza no mundo através da 

                                                 

6
 Esta ideia poética encontrei numa dissertação de mestrado que me pareceu brilhante em suas problematizações 

e metáforas, intitulada Corpos em drama, lugares em trama de Patrício Souza. Neste presente trabalho, duas 

dissertações de mestrado se apresentaram a mim como fontes realmente transformadoras e significantes de 

conteúdo. Além da supra citada, o texto Festa do Rosário, iconografia e poética de um Rito de Patrícia 

Brandão Couto. Fico feliz de encontrar dissertações que de fato contribuam com a discussão, e que sejam 

inovadoras e poéticas, contrariando o senso comum. 
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memória do que transformamos aqui. Não é a nossa materialidade que se perpetua, mas a 

modificação que causamos no mundo. Para isso é preciso romper com o que está estabelecido, 

é preciso quebrar verdades prontas, hábitos, ideologias, histórias. A alma é imoral e 

transgressora. Bonder ao opor tradição e traição, corpo e alma, passado e futuro, conservação 

e transgressão, aponta a uma das mais determinantes experiências espirituais humana, essa 

“tensão constante entre preservar e trair”. Toda tradição precisa de uma dose de traição para 

perpetuar-se através dos tempos. E, até que ponto seja o estrangeiro um traidor, pois rejeita a 

sua pátria, o seu território e se põe em movimento para o desconhecido e desconfortável, é 

este movimento que possibilita, no entanto, o encontro de coisas insuspeitas. Assim é o ofício 

do pesquisador. 

 Minha memória de estrangeira foi buscando as diversas manifestações culturais 

que fazem parte da minha trajetória de pesquisadora musical, passeando por diversas 

alteridades, cada qual com suas formas próprias de expressão e de resistência, comungando do 

fato de serem guardiãs de uma memória ancestral, onde as narrativas assim como os cânticos 

de louvor ou de guerra, os cantos de trabalho, as sentenças oraculares, as rezas e 

encantamentos, as brincadeiras, os lamentos fúnebres ou cantos de festejos são patrimônio de 

um povo, por expressar uma identidade. Relembrei então das rodas de coco, dos brinquedos 

de cacuriá e das rodas de jongo. Dos cortejos de maracatu e das saídas de folias de reis, que 

invadem as ruas das cidades numa perfeita conjugação entre sagrado e profano. Da 

religiosidade camuflada e gingada das rodas de capoeira; das festas do boi maranhense, de 

grande força simbólica e extraordinária beleza, que vivi apenas no Morro do Querosene (SP), 

comandadas pelo mestre Tião Carvalho. Da força da devoção das romarias, como a procissão 

de Nossa Senhora das Candeias, tradição de fé instaurada por padre Cícero, em Juazeiro do 

Norte, que pelo viés religioso congrega todos os grupos de tradições populares num grande 

ato ritual.  

Assim minha ligação com essas comunidades repousa sobre um paradoxo, a de 

ser eu sempre estrangeira nessas terras, mas comungar da familiaridade de sermos todos 

atraídos (ou seria traídos?) pela transgressão, tão consubstancial às artes e a cultura, e então, 

como companheiros de viagem, neste lugar imaginário nos territorializamos todos. Tudo isso 

me serviu de preparação para adentrar nos mistérios do Congado. 



 

 

28 

  Lembrei-me de Artaud
7
, que li também na Escola de Arte Dramática, que 

propunha a emergência de um teatro que tivesse a urgência da fome, ou a força de uma 

epidemia, e reconheci esse sentimento vital nos Congadeiros de Nossa Senhora: 

 

Pode-se admitir que os acontecimentos exteriores, os conflitos políticos, os 

cataclismos naturais, a ordem da revolução e a desordem da guerra, ao passarem 

para o plano do teatro, se descarreguem na sensibilidade de quem os observa com a 

força de uma epidemia (...) assim como a peste, o teatro refaz o elo entre o que é e o 

que não é, entre a virtualidade do possível e o que existe na natureza materializada. 

(ARTAUD, 1999, p. 21 e 24) 

 

 Dessa forma Artaud define o que para ele é um teatro necessário e transformador, 

o teatro que ele gostaria de ver e produzir na Europa do século XX, um teatro que pulsasse 

como cultura viva, cuja existência nunca salvou qualquer ser humano de ter fome e da 

preocupação de viver melhor, mas que porém é capaz de promover ideias cuja força viva seja 

idêntica à da fome (ARTAUD, 1999, p. 1).  

Depois de 2010 passei a vir todos os anos para a região, nesta época, para 

presenciar o rito. Aos poucos fui conhecendo os mestres, aprendendo as músicas, 

reconhecendo os passos do ritual e alguns dos seus significados. Não tinha ideia de que anos 

depois estaria mergulhada numa escrita científica sobre esse tema que pra mim é tão 

instigante, quando vi pela primeira vez os festejos do Rosário. Não poderia supor que iria 

querer, anos depois, dar voz a aqueles dançantes, esmiuçar seus significados, adentrar nos 

seus ritos, pedir sua permissão e sua benção. Até mesmo nesse momento, enquanto escrevo 

me pergunto como falar dos Homens Pretos do Rosário? Qual a contribuição que posso, 

efetivamente, oferecer a comunidade acadêmica e a comunidade do Rosário com esta 

pesquisa?  

A pergunta que me fiz quando pela primeira vez presenciei este grandioso ritual, 

continua sendo a mesma que ainda hoje deu foco aos primeiros passos dessa pesquisa: como e 

por que os festejos do Rosário resistem através dos tempos? Como é possível que esses 

homens simples dêem vida todos os anos a essa festa magnânima?  

São muitas perguntas e um longo caminho pela frente, o Congado é um tema 

gigantesco e complexo, e eu espero ter a diligencia de decifrar seus sinais. A partir de agora, 

deixo que sua história, seu mito e seus símbolos guiem o meu percurso, e me mostrem os seus 

segredos. Prometo estar de olhos e ouvidos, pele e coração abertos. 

                                                 

7
 Antonin Artaud, teatrólogo, é fundador do Teatro da Crueldade, seu comportamento e pensamentos excêntricos 

o levam a passar anos internado em hospitais psiquiátricos, onde ele escreve boa parte da sua obra e expõe a 

sua dor e suas divergências perante a sociedade. 
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Esta pesquisa, embora circunscrita pela academia no plano teórico e no espaço 

temporal da duração do mestrado, extrapola esses limites, já que acompanho os festejos do 

Congado no Alto Jequitinhonha há oito anos, durante os quais sempre fiz questão de 

conversar com os mestres, registrar em fotos e vídeos tudo que me impressionava, e anotar 

principalmente comportamentos que me chamavam atenção por sua devoção ou por 

características simbólicas que na época não tinha condições de entender. Esse material me foi 

também de grande utilidade durante a escrita deste trabalho e rever tais fotos, anotações e 

vídeos me fez lembrar que a Festa do Rosário, com suas cores, músicas, tambores, e tudo que 

continha de fascinante por ser misterioso, foi o motivo pelo qual, em 2013, resolvi me radicar 

na cidade de São Gonçalo do Rio das Pedras, um pequeno vilarejo do município do Serro, 

para viver de forma integrada a cultura rural. 

Esta dissertação pode também ser entendida como um profundo exercício de 

compreensão sobre o que o Povo do Rosário foi capaz de revelar a mim, de me ensinar, de 

alterar minha percepção sobre a vida. Hoje, após esses oito anos de contato, sendo os dois 

últimos desta imersão, com certeza sou uma pessoa com um entendimento muito mais amplo 

sobre o que seja viver, resistir e morrer. 

Embora a partir da década de 2000 a produção literária sobre o Congado venha 

ganhando um lugar privilegiado nos debates acadêmicos, com um incremento na produção 

áudio visual sobre o tema, ainda que muitas vezes explorado pelo seu aspecto “exótico”, e 

ainda que alguns artistas nascidos no Congado tenham ganhado projeção nacional, como 

Maurício Tizumba, que popularizou sobremaneira o Congado dos Arturos (BH); as 

manifestações rurais continuam carecendo de pesquisas que aprofundem as suas 

especificidades. Acredito que esta pesquisa é pioneira no assunto dentro da UFVJM, que pra 

mim constitui um grande desafio, pela limitação de fontes bibliográficas e de pesquisas 

disponíveis na região, mas também representa uma alegria por prestar esta contribuição a 

comunidade acadêmica. Espero que de fato esta pesquisa contribua na reflexão, na criação de 

discursos e quiçá de ações para e pelas comunidades do Rosário do Alto Jequitinhonha, pois 

as comunidades rurais das regiões mais interioranas do país carecem de pesquisadores e 

articuladores que frente aos desafios da modernidade atuem como mediadores entre os 

saberes populares, a comunidade científica e a sociedade, no sentido de apoiar e fortalecer a 

diversidade das expressões culturais. 

 

1.3 O Alto Jequitinhonha e o Povo do Rosário 
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“Vindo a Festa do Divino, ou outra qualquer, manda caiar a casa de novo, veste 

garridamente mulher e filhas, renova-se também e fica esperando a parentela ou os 

compadres do sertão. Sim, do sertão, essa vaga ficção geográfica que sempre foge à 

localização precisa. Pode-se entrar pelo sertão, que sempre haverá um sertão mais 

para o sertão do país.”  

Ayres da Mata Machado 

 

Muitos estudiosos tem voltado suas atenções para o Vale do Jequitinhonha. 

Situado no nordeste do estado de Minas Gerais, o Vale compreende em seu território, uma 

diversidade cultural fundada no modo de vida rural das suas comunidades. É uma região que 

se configura no imaginário do Brasil pela imagem bucólica das lavadeiras do Jequitinhonha, 

pela sonoridade das modas de viola, pela riqueza do seu artesanato, pela variedade dos seus 

festejos, pela força da sua música. Uma região de grande concentração de comunidades 

quilombolas, agricultores, garimpeiros, pescadores, artesãos, congadeiros, extrativistas, uma 

gente hospitaleira cuja generosa hospitalidade já que impressionara Saint Hilaire (SAINT-

HILAIRE, 1974, p. 141) nos idos de 1800. O povo do Jequitinhonha, moldado também pela 

seca, que assola a região durante sete a oito meses por ano, conserva no seu modo de vida e 

trabalho as tradições herdadas dos seus ancestrais.  

Aproximando-se das nascentes do rio Jequitinhonha, o olhar se deixa absorver 

pelo imenso mar de montanhas que se apresenta, exuberante nas formações rochosas, que 

abrigam as nascentes d´água, as pedras preciosas. A alternância dos vales e montanhas, 

ladeada a leste pela Cordilheira do Espinhaço, tem o Pico do Itambé, como ponto mais alto da 

região. Desde as primeiras incursões em busca de ouro, o Itambé se constituiu como o ponto 

principal de orientação para os bandeirantes, o gigante “farol granítico dos viajantes, marcava 

o centro de um círculo de sessenta léguas de diâmetro, que podiam revolver sem receio de se 

extraviarem” (SANTOS, 1976, p. 41). 

O Alto Jequitinhonha, pelo volume das suas águas, pelas suas cadeias 

montanhosas, pela exuberância do cerrado, é extremamente belo. 

Se por um lado o Vale do Jequitinhonha é dotado de uma riqueza cultural tão 

marcante quanto a sua natureza, por outro, é uma região historicamente retratada por suas 

carências, abandonada pelas políticas públicas e estigmatizada como Vale da Miséria. 

Servilha (2015) discorre sobre “a invenção de um Vale da Miséria”, um senso tornado comum 

e difundido pelo Brasil na década de 1960, e aponta esse estigma como uma construção 

política, já alinhada com o agronegócio e a mineração. Para Ribeiro, estudiosa da região, 

O Vale é o coração de Minas, território da diversidade, de “opinião” e “sabença”. 

Compreender a sua complexidade exige a compreensão do modo como esse espaço 

foi incorporado, submetido e subjugado à lógica hegemônica do desenvolvimento 

capitalista. (RIBEIRO, 2012, p. 63) 
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O Vale do Jequitinhonha apresenta uma realidade social e cultural densa e 

contraditória, que se manifesta em diferentes recortes territoriais e admite toda uma trama 

interna de relações com o espaço vivido. Sua população rural, em meio ao abandono e às 

dificuldades econômicas (e talvez por isso), desenvolveu uma série de alternativas de 

manutenção e reprodução social, que preserva e difunde um saber próprio de subsistência 

através da terra, e uma vasta produção cultural e artística. 

 Este “abandono” dado à região tem também origens históricas. A suspeita da 

presença de ouro por estas terras atrai, desde fins do século XVII, toda a sorte de aventureiros, 

portugueses desgarrados, mamelucos, sertanistas vindo de São Paulo (SANTOS, 1976, p. 41). 

O povoamento da região se incrementa a partir de 1695, quando são encontrados os primeiros 

redutos auríferos, que vão determinando o surgimento dos primeiros arraiás. Minas Gerais é 

dividida em quatro comarcas, entre elas a comarca do Serro Frio, cujo território abrange todo 

norte e nordeste do estado. Em 1714 a localidade do Serro é elevada a Vila do Príncipe, da 

qual Diamantina fazia parte.   

A capitania aurífera das Minas Gerais obedece a um modelo colonial sem 

similares no Brasil, segundo Cézar Moreno, especialista na colonização e o povoamento do 

Jequitinhonha tendo como foco a guerra contra os índios, “a região das Minas Gerais não 

entrou na partilha do Brasil em capitanias hereditárias, e jamais pertenceu a um donatário, 

como também não foi outorgada a nenhum fidalgo português” (MORENO, 2001, p.22). Essa 

situação específica de Minas, certamente em função das suas riquezas minerais imprimiu à 

região características surpreendentemente particulares de ocupação do território, de 

escravização e, no caso específico deste estudo, de manifestação da sua cultura e 

religiosidade. A moeda corrente em Minas era o ouro (MACHADO FILHO, 1985, p. 17). As 

terras eram regidas por superintendentes e guardas-mores que tinham a função de regular as 

pessoas que explorariam as minas mediante o pagamento dos impostos cobrados, não sem 

muita violência e repressão. Muitas famílias transferiram-se para a região em busca dessa 

autorização. Muitos senhores alocavam a sua “horda” de escravos para trabalhar nas lavras. 

Como cita Aires da Mata Machado, “minerar é a ocupação quase que exclusiva, desde os 

primeiros tempos. A escassez ou abundância do minério marca o fluxo e refluxo da 

existência” (MACHADO FILHO, 1985, p. 34). 

A partir de 1729, com a descoberta e exploração já oficializada do diamante, mais 

pessoas são atraídas à região, cuja extensão territorial e formação acidentada, propiciou o 
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surgimento de garimpos, e com eles, o garimpeiro e o capanga
8
. Da mesma forma se dá o 

surgimento de quilombos nas áreas mais afastadas: Ausente, Baú, Queimadas, Vila Nova e 

Santa Cruz são os quilombos da região reconhecidos em 2012 pela Fundação Palmares.
9
   

Nesse cenário, observa-se que, após a descoberta do ouro e dos diamantes na 

capitania de Minas Gerais no século XVIII as atenções da Coroa voltaram-se para o controle 

de ocupação e povoamento dessa área, o que a leva a determinar a criação de uma 

administração especial, para comandar, fiscalizar e tributar essas riquezas, evitando o 

comércio ilegal dos minérios, passando essa comarca a ter regras e legislação próprias, 

necessitando de um maior quadro de oficiais régios que atuassem, sobretudo, em nível mais 

local, como os Ouvidores de Comarca, cujo exercício incluía atos, hoje “apontados pela 

historiografia, tais como desmandos, fraudes, roubos, corrupção, descaminhos e contrabando, 

isto é, crimes e conflitos” de toda a sorte na capitania (MOREIRA, 2016, p. 36). 

O contingente populacional da região neste período, como chama atenção 

Scarano, pela grande quantidade de irmandades leigas, o que se comprova pelo grande 

número de igrejas construídas na região, “são um fenômeno tipicamente urbano” 

(SCARANO, 1975, p. 1, grifo nosso). O Alto Jequitinhonha nos Setecentos se apresenta como 

uma metrópole garimpeira. Ayres da Mata publica vários dados oficiais confirmando o grande 

contingente de escravos na região, só como uma comparação, entre 1700 e 1800, “a lei Áurea 

libertou cerca de 800 mil brasileiros, sendo 230 mil os escravos de Minas” (MACHADO 

FILHO, 1985, p. 31).  

O receio da corte em ser roubada nos seus minérios redundava-se na opressão sem 

limites que experimentavam os moradores das Minas, pelo excesso com que eram fintados, 

“tendo em pouca monta a sorte dos povos e os sacrifícios que poderiam fazer para suportarem 

os impostos com que eram sobrecarregados” (SANTOS, 1976, p. 45), e nas palavras de 

Machado Filho, “os bandos rigorosos, a fiscalização intensa, os confiscos arbitrários 

arrochavam o povo” (MACHADO FILHO, 1985, p.18) pelo bem da metrópole, que não 

                                                 

8
 Seguem as definições dadas por Aires da Mata Machado: “garimpo é a mineração furtiva, clandestina do 

diamante, e garimpeiro, o que a exercia.” E capangueiro: “pequeno comerciante de capanga, que comprava do 

garimpeiro o produto de suas faisqueiras, e o protegia, mandando-lhe avisos cautelosos quando as tropas de 

dragões saíam em batidas aos quilombos e garimpos. (...) Vem talvez dessa proteção o chamar-se ‘capanga’ ao 

guarda-costas.”(1985, p.18 e p. 20, respectivamente). 
9
 Fonte: https://www.serro.mg.gov.br/portal/noticias/0/9/753/Comunidades-Quilombolas. 
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hesitava em punir severamente qualquer infração com o degredo para a Índia, ou com o corte 

da orelha
10

. Isso foi também a forja do caráter do povo mineiro.  

Sem direito de habitar as terras, os territórios não se constituíam como ocupações 

permanentes, quando uma lavra de ouro acabava ou diminuía a sua produção, o povo migrava 

para outra que pudesse ser mais rentável. Sem domínio nominal, as terras eram 

constantemente ocupadas e abandonadas, com a preocupação única da exploração temporária.  

Fica também proibido na região o estabelecimento de ordens religiosas e a 

permanência de padres regulares e freiras, o que tem diversos desdobramentos: a forma de 

organização encontrada por essa população que cada vez mais se avolumava
11

, foram as 

Irmandades religiosas, entre as quais a do Rosário se estabeleceu com a maior adesão entre os 

homens negros. Tais agremiações, permitidas, estimuladas e vigiadas pelo poder real, cujo 

modelo de organização funcionava desde a Idade Média em Portugal, desempenhavam o 

papel do Estado, prestando assistência médica, serviços funerários e a catequese dos homens 

de cor, proporcionando a estes um necessário convívio social e a prática da fé, além, é claro, 

de exercer um certo controle social. 

O Compromisso
12

 da Irmandade do Rosário do Serro, provavelmente o primeiro 

da região, indica sua fundação oficial em 1728 (SCARANO, 1975, p. 48). Comprometidos 

então os homens de cor em buscar a glória de Deus e servir a Nossa Senhora, eram proibidos 

e punidos severamente caso fossem pegos professando qualquer outra fé que não o 

catolicismo. As religiões africanas sempre inspiraram medo na elite portuguesa, ainda mais 

nos interiores de terras tão bravias e intocadas como as Minas Gerais, tão propensa à magia, 

pela força da natureza e das pedras preciosas. “A partir de 1816 a Extração Real vai entrando 

em descrédito por razões financeiras, e abandonada pelo governo imperial, se extingue em 

1841” (SCARANO, 1975, p. 160), o que deflagra o início de um período de decadência 

econômica na região. 

                                                 

10
 Relatos em MACHADO (1985, p. 19) e SANTOS (1976, p. 47). Essas eram penas oficializadas em 

documentos, como estes autores demonstram, mas é sabido que todo o tipo de violência era destinada aos 

escravos incluindo a morte. 
11

 A falta de registros demográficos de todo o período colonial impressiona os historiadores, ainda mais quando 

contrastados com os registros de captação de minérios, cuja quantidade, especificidade e qualidade das 

informações é farta. Scarano (1976, p. 101) divulga um cálculo de Martinho de Mendonça, de 1734, avaliando 

uma população de 80 a 120 mil escravos na comarca de Minas Gerais. Machado (1985, p. 29) divulga uma 

estatística publicada pela Revista do Instituto Histórico Nacional do Brasil, de 1852, atribuindo 58.794 

habitantes na comarca do Serro Frio. Na época a comarca do Serro compreendia também o município de 

Diamantina e outras regiões que depois se emanciparam. 
12

 Compromisso é o livro de fundação da Irmandade do Rosário do Serro, que regulamenta o seu funcionamento, 

seu estatuto. 
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Enquanto os Setecentos se configuram como o período em que a região assume 

ares de metrópole, os Oitocentos marcam o período em que a região sofre um esvaziamento, 

um grande êxodo, e, sem maiores interesses para a República, permanece esquecida por 

praticamente dois séculos.  

A literatura de viagens e os textos produzidos por memorialistas constitui a mais 

rica fonte de informações das Minas Gerais do período colonial. Fazendo um salto no tempo, 

a agricultura de subsistência e de excedentes junto com o garimpo reminiscente se tornaram a 

base de vida dessas populações, imprimindo uma longa história de ruralidade. Afastados e 

esquecidos, faz não mais que uma década a chegada do asfalto na região que liga o Serro a 

outras cidades e entre seus distritos. Há alterações em curso no modo de vida das 

comunidades, principalmente nos últimos vinte anos, em que as tradições da vida rural vão se 

alterando numa perspectiva que não se manifesta de forma homogênea. Esse período é 

também marcado pela chegada de muitos novos moradores de procedências diversas à região. 

O conceito “desigual e combinado” pode expressar bem os diferentes níveis de convívio 

dessas diversas populações com a modernidade.  

O município do Serro tem hoje pouco mais de 20 mil habitantes, de acordo com o 

Censo 2010
13

. A Festa do Rosário realizada todo primeiro domingo do mês de julho se 

constitui um lindo espetáculo, que enche as ruas da cidade com milhares de devotos, curiosos 

e pesquisadores.  

É característica da região uma grande evasão de jovens que saem à procura de 

oportunidades de estudo e trabalho. É preciso que a valorização destas práticas culturais 

seculares estejam atreladas à valorização do modo de vida rural como um todo. Endossando a 

reflexão que Romeu Sabará (2000) traz a partir do jogo de ambivalência semântica entre as 

expressões “cultura do povo” e “povo da cultura”, numa advertência cuidadosa de que não há 

cultura sem povo, e portanto, pesquisar e compreender o Congado se faz necessário na mesma 

medida que abra caminhos para valorizar - o que pela inspiração de Sabará passo a denominar 

também como - o Povo do Rosário. 

 

Abordar a cultura popular ou o folclore como uma cultura do povo sem levar em 

conta o povo desta cultura significa, em ultima instância, priorizar a forma em 

detrimento do conteúdo, privando a cultura popular e o folclore de sua substância, o 

povo. O interesse pela cultura popular desvinculado das preocupações com o povo, 

na verdade constitui uma forma cômoda de alienação acadêmico-científica onde o 

                                                 

13
 Fonte: IBGE disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=316710&search=minas-gerais|serro 
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pesquisador procura documentar formas populares e tradições sem se preocupar com 

a sorte de seus protagonistas. (SABARÁ, 2000, p. 167/168) 

 

Esta pequena descrição do Alto Jequitinhonha e do seu povo, seus usos e 

costumes, sua forma de ganhar a vida, de se relacionar com a terra, a maneira com a qual 

ocupou esse grande território, as atividades econômicas que desenvolveu historicamente, tudo 

isso se reflete nas formas de reprodução social do Povo do Rosário e são reflexos das 

inúmeras reflexões do Programa de Pós Graduação Interdisciplinar em Estudos Rurais, que se 

preocupa em pensar o rural de forma integrada e complexa
14

. Pensar o Povo do Rosário como 

fundador e mantenedor dos festejos do Congado em todas as suas expressões, que por sua vez 

refletem como este povo resiste através dos tempos, sempre reconstruindo a identidade negra 

frente a dominação e opressão da elite e dos apelos da modernidade. 

Falar sobre o Povo do Rosário no entanto é um pouco mais complexo, essa grande 

comunidade não se encontra circunscrita a um território geográfico, muitos congadeiros e 

devotos de Nossa Senhora do Rosário, foram, por força das circunstâncias e da sobrevivência, 

obrigados a deixar sua terra natal e migrar para outras áreas, mais frequentemente para a 

capital de Minas ou São Paulo. Analisando as comunidades rurais, a migração é também uma 

característica de reprodução social a que frequentemente se recorre. Faz parte da manutenção 

das famílias rurais fazer alguns filhos migrarem para colaborar no sustento financeiro da 

unidade familiar. Muitos desses filhos, no entanto, vão e voltam todos os anos para os festejos 

do Rosário, pois a festa é o mais forte vínculo identitário do povo com a cidade. Atualmente a 

Festa do Rosário conta com aproximadamente 300 dançantes, são devotos que vivem na 

cidade do Serro, devotos que de áreas rurais, como Baú e Ausente, e devotos naturais do Serro 

que moram em outros centros urbanos. Suas ocupações também são diversificadas: 

comerciantes, agricultores, motoristas, pedreiros, artesãos etc
15

. O que define portanto, esse 

povo, não é a espacialidade territorial, mas suas crenças, sua forma de se manifestar e de 

resistir, de manter sua identidade cultural, seus elos com a sua história mais remota. Assim 

essa grande comunidade, embora tenha trilhado uma vida em comum durante o período 

colonial e republicano, na atualidade não se configura através da sua espacialidade.  

 

 

                                                 

14
 Refiro-me a complexidade de Edgar Morin, que considera um ecossistema com tudo aquilo que o compõe, a 

natureza com todas as interações físicas e biológicas, todas as cadeias reprodutivas e alimentares, as interações 

sociais, culturais, os saberes ancestrais etc. 
15

 Baseado em observação e anotações de outros anos de festa e contato com alguns integrantes. 



 

 

36 

1.4 Bantu, síntese de múltiplas identidades 

 

“A história do congado foi marcada, fundamentalmente, pelo 

silêncio, pelo não dito.”  

Rubens Alves da Silva 

 

Mas isso ainda me parece muito pouco pra descrever e entender o Povo do 

Rosário. Quais seus hábitos, suas origens? Quais suas crenças e ancestrais? Se eles não são 

definidos por sua espacialidade e seu modo de viver, que tipo de ideologia os une? Quais e 

como suas tradições ancestrais foram reelaboradas em saudação a Nossa Senhora do Rosário? 

Sabe-se que a população negra que se fixou em Minas Gerais, é de origem 

predominantemente Bantu
16

, como afirma Edson Carneiro:  

 

Os negros bantos, originários do Sul da África (Angola, Congo, Moçambique) foram 

localizados pelo tráfico no Maranhão, em Pernambuco e no Rio e Janeiro, donde, em 

migrações menores se estenderam às Minas Gerais, Estado do Rio e São Paulo. 

(CARNEIRO, 1981, p. 29) 

 

Em Fluxos e Refluxos (1987), quase que inteiramente composta de transcrições de 

cartas do negreiro José Francisco dos Santos, o Alfaiate, encontramos anotações minuciosas 

sobre o comércio de escravos que ele realizava entre o Golfo do Benin e a Bahia de Todos os 

Santos, o etnólogo Pierre Verger comenta: 

 

Naquela época, a predominância da importação de africanos bantos é colocada em 

evidência pelo fato de haver no porto da Bahia, quando da tomada desta cidade 

pelos holandeses em 1624, seis navios vindos de Angola com um total de 1440 

escravos, contra um único vindo de Guiné com 28 escravos. (VERGER, 1987, p. 11) 

 

Nina Rodrigues e Arthur Ramos da mesma forma, demonstraram que tanto 

sudaneses quanto bantus foram alvos privilegiados do tráfico no Brasil, prevalecendo os 

sudaneses na Bahia e os bantus centro sul do país e no Maranhão (BORGES, 2005, p. 122). 

Frei Chico, pesquisador que há mais de 40 anos se dedica a entender o povo das Minas 

Gerais, em Dicionário da Religiosidade Popular afirma que as raízes do Congado estão na 

África, principalmente entre povos bantus: 

 

Nas festas anuais, realizadas por numerosos grupos de congado em datas diversas e 

com vistosos rituais, celebram a história da África e da escravidão. Como estas 

festas estão intimamente ligadas à história do Congo, Angola e Moçambique, entre 

os irmãos do rosário predomina o Bantu. Os bantus africanizaram o rosário ligando-

o a Zambi e aos antepassados. (POEL, 2013, verbete Festa do Rosário) 

                                                 

16
 A seguir faço a conceituação de Bantu. 
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Sonia Queiroz (2015), num estudo de linguística e etnomúsica em Vissungos no 

Rosário afirma que os resquícios de palavras de origem africana encontrados nas cantigas dos 

festejos do Rosário são pertencentes aos povos Bantu: 

 

Passados três séculos da chegada às Minas dos primeiros africanos e seus 

descendentes nascidos na América, os traços das línguas africanas aqui faladas – o 

quimbundo, o quicongo e o umbundo – se restringem a fragmentos – versos e 

palavras soltos em alguns cantos do repertório das Festas de Nossa Senhora do 

Rosário e do candombe. (QUEIROZ, 2015, p. 39) 

 

Os vissungos, cantos antigos africanos, são encontrados ainda hoje em Milho 

Verde, distrito do Serro, embora em vias de desaparecer com seu último remanescente, mestre 

Ivo, chefe da guarda dos catopês do distrito. Seu Ivo, quando perguntado se o dialeto que fala 

é nagô, responde: “Não sei certo qual, lá da África tem várias linhagens que mexem comigo: 

Mina, Benguela, Lunda, Guiné e outras mais que vieram pro Brasil” (ROCHA, 2015, p. 129). 

Aires da Matta, ao realizar sua pesquisa pioneira no distrito diamantino de São 

João da Chapada, sobre tais cantos que encontrara na região, observando as características da 

população, afirmou que “foram de negros as primeiras casas do arraial” (MACHADO 

FILHO, 1985, p. 25), citando os nomes de Felipe Mina, Felipe Nagô, Pai Augusto e outros, 

documentando desse modo a “procedência não banto (grifo nosso) desses primeiros 

moradores” (MACHADO FILHO, 1985, p. 25) embora sabendo que: 

 

Os negros do sul do Brasil são geralmente bantos. O núcleo donde irradiaram, no 

século XVIII, os escravos para a mineração, foi o bairro do Valongo, no Rio e 

Janeiro. Apesar da predominância de negros Congueses, Angoleses, Benguelas etc., 

aí poderiam encontrar-se indivíduos de outra procedência. (MACHADO FILHO, 

1985.p. 25/26) 

 

Analisando rapidamente a herança cultural dos festejos do Rosário, os ternos de 

Moçambique, assim como a coroação de Reis e Rainhas Congo, afirmam categoricamente a 

sua origem e ancestralidade cultural. A filosofia Bantu estudada e revelada por estudiosos a 

partir da década de 1970, revelou-nos um povo monoteísta, que tem por Deus maior Zambi, 

que permanece afastado dos homens mortais, e estes, por sua vez, necessitam da intersecção 

dos seus antepassados e demais divindades para se aproximarem de Zambi. Certamente estes 

povos unificados nas Minas Gerais, tendo um sistema religioso mais próximo ao catolicismo, 

por sua estrutura monoteísta, seriam também mais “permeáveis” a ele, o que justificaria que 

ali se criasse uma manifestação cultural negra tão acentuadamente católica.  
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No entanto, como adverte Leda Martins, “os festejos do Reinado
17

 apresentam 

uma estrutura organizacional complexa, disseminada em uma estrutura ritual que desafia e 

ilude qualquer interpretação apressada de toda sua simbologia e significância” (MARTINS, 

1997, p. 44).  

Robert Slenes chama atenção para os escritos do retratista viajante Mortiz 

Rugendas, que se surpreende com a grande e diversidade de africanos na década de 1820 no 

porto do Rio de Janeiro, onde era possível visualizar “diferentes tribos de negros”, e questiona 

a existência de pouquíssimos relatos sobre as culturas de origem desses negros ou da 

interação entre essas culturas no Novo Mundo. Porém, seu ensaio deixa claro que os idiomas 

bantu e “semi-bantu” predominavam (SLENES, 1992, p. 49).  

  Celia Borges (2005) em Escravos Libertos nas Irmandades do Rosário, procura 

mapear os grupos presentes nas confrarias, identificando a origem étnica de homens e 

mulheres dentro das irmandades mineiras, e adverte que:  

 

A grande dificuldade na classificação dos grupos africanos que entraram no Brasil 

reside no fato de os nomes mencionados na documentação referirem-se quase 

sempre aos portos ou lugares onde geralmente se concentravam os escravos das 

várias tribos antes do embarque. (BORGES, 2005, p. 121)  

 

Contudo, Célia Borges constata que “em Minas entraram homens e mulheres dos 

dois grandes troncos assinalados (sudaneses e bantos), embora os sudaneses constituíssem a 

maioria até a segunda metade de Setecentos” (BORGES, 2005, p. 122, grifo nosso). Esse 

dado, Célia Borges tem o cuidado de expor numericamente durante a pesquisa, que teve como 

fonte os arquivos das Irmandades da região entre o Vale do Jequitinhonha e Rio Doce. Os 

dados numéricos apresentados pertencem às cidades de Vila Rica, Mariana e São João Del 

Rei. Num dos trechos de sua pesquisa, Borges registra que o antropólogo Edison Carneiro, a 

partir dos assentos de óbitos, confirmou para o período de 1719 – 1818, a predominância dos 

sudaneses (55,31%) sobre os bantus (44,69%), apontando alterações significativas que foram 

ocorrendo com o tempo” (BORGES, 2005, p. 123). Verificando as tabelas apresentadas por 

Borges referentes a população de africanos e crioulos destas três cidades, constata-se que o 

numero de sudaneses na região é significativo demais para ser desprezado. Podemos entender 

ainda segundo suas pesquisas, que a composição social registrada nos livros das irmandades 

                                                 

17
 O Reinado constitui a grosso modo os personagens da corte, rei e rainha e demais integrantes imperiais, que 

fazem parte dos cortejos do Rosário. Esse tema será aprofundado mais adiante. 
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eram, grosso modo, proporcional à população negra das cidades mineiras (BORGES, 2005, p. 

124 a 127). 

Ao verificar o Compromisso, livro de fundação da Irmandade do Rosário do 

Serro, constatei que não constam maiores informações dos irmãos associados, apenas os 

nomes dos fundadores, sem referência a origem étnica, nem mesmo informações sobre sua 

condição social, ou seja, se escravo ou alforriado, se africano ou crioulo. O que constitui ainda 

hoje um importante campo de pesquisa para historiadores, esmiuçar as origens étnicas dos 

escravos trazidos para o Serro. Essa lacuna merece ser tratada em pesquisas posteriores, 

acredito que os registros de óbitos, registros penais e outros arquivos públicos sejam 

reveladores de importantes informações a esse respeito. 

Bantos e sudaneses. Nomes que por si explicam pouca coisa, assim como a 

maioria dos nomes aos quais os negros africanos eram designados. Malês por exemplo, “quer 

dizer tão somente ‘negro islamizado’, qualquer que seja a sua origem” (LOPES, 2011, p. 57), 

que inclui uma grande quantidade de povos, incluindo os iorubás, cujas nações migraram 

entre os séculos VI e XI, talvez do Egito e da Etiópia, em levas sucessivas, para se 

estabelecerem no que hoje é a atual Nigéria, Benin e Togo, fundando os reinos de Ifé, Oyó e 

Benin (LOPES, 2011, p. 27).  

Os Sudaneses, por sua vez, fazem parte da longa história africana de contato com 

os mulçumanos, fruto de uma história milenar de migrações dos árabes até a África ocidental, 

com duas rotas principais, uma da Somália até Moçambique; e outra do Egito até as bordas da 

floresta equatorial (LOPES, 2011, p. 20). Assim, a denominação “sudaneses”, foi dada aos 

africanos pelos árabes, que, ao se depararem com aquele enorme território habitado por gente 

de cor da pele diferenciada, batizaram a região de Bilad Es Sudan, ou seja, "País dos Negros”. 

Bantu por sua vez, é o termo usado para designar um grande número de povos 

falantes de línguas com uma origem em comum, um grupo de cerca de quase 2000 línguas 

africanas, localizados em praticamente toda a África subequatoriana, ocupando um vasto 

território, do litoral Atlântico ao Índico. Entre esses povos, a palavra muNTU existia em 

quase todos eles, significando a mesma coisa: gente, indivíduo, pessoas. Ou seja, sob a 

designação Bantu, dada pelo pesquisador Bleck em 1860, estão compreendidos praticamente 

todos os grupos étnicos negro-africanos do centro, do sul e do leste do continente (LOPES, 

2011, p. 96/97).   

Comparando Bantus com Sudaneses, a literatura da antropologia brasileira 

apresenta uma abundância de exemplos que no decorrer da história sedimenta no imaginário 

popular a falsa noção de que os sudaneses eram superiores em comparação aos bantus, sendo 
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estes inferiores física, moral e intelectualmente. Silvio Romero conclui no seu História da 

Literatura Brasileira:  

 
Resta-me falar dos povos negros que entraram em nossa formação. Eram quase 

todos do grupo bantu. São gentes ainda no período do fetichismo, brutais, submissas 

e robustas, as mais próprias para os árduos trabalhos de nossa lavoura rudimentar. 

(Silvio Romero, apud LOPES, 2011, p. 93) 

 

Silvio Romero, Afrânio Peixoto, Braz do Amaral, Manuel Diegues Jr, são 

exemplos de pesquisadores que incorrem nessa linha de pensamento. Nina Rodrigues, no 

entanto, em Os Africanismos do Brasil, fornece maiores subsídios para a questão: 

 
No entanto, por mais avultada que tivesse sido a exportação de negros da África 

Austral, do vasto grupo étnico dos negros de língua ntu ou bantu – e o seu número 

foi colossal – a verdade é que nenhuma vantagem numérica conseguiu levar à dos 

negros sudaneses, aos quais, além disso, cabe inconteste a primazia de todos os 

feitos em que, da parte do negro, houve na nossa história uma afirmação da sua ação 

ou dos seus sentimentos de raça. (RODRIGUES, 1977, p. 20) 

 

A inconteste primazia dos feitos dos sudaneses a que Nina Rodrigues se referia, 

dizia respeito à forma com a qual a cultura iorubá se preservou no Brasil, representada e 

afirmada pelos terreiros de candomblé, legado tão característico no estado da Bahia. Por 

contraponto, há também a falsa noção de que os negros bantus, majoritariamente habitando as 

Minas Gerais, que desenvolveram ao longo da escravidão os festejos do Congado prestando 

devoção a santos católicos, são povos com “menos sentimento de raça”, e certamente por isso, 

povos de pouca personalidade e mais facilmente moldáveis. Porém, como adverte Nei Lopes,  

 

a grande maioria dos estudos sobre o negro brasileiro, só viram aparências, não 

souberam definir com clareza os conceitos de Bantu e Sudanês, não mostraram os 

diversos contextos históricos em que esses Bantus vieram para o Brasil, não falaram 

das grandes civilizações florescidas nas partes meridional, central e oriental da 

África antes da chegada dos portugueses, (...) não se aprofundaram na heroica e 

organizada resistência dos africanos à escravização e ao domínio colonial, não viram 

a República Livre de Palmares como um Estado criado e dirigido por Bantus; 

confundiram etnias com portos de embarque, não estudaram os Bantus (e eu diria 

nem os sudaneses), enfim. (LOPES, 2011, p. 95) 

 

Em meio a desconhecimentos e preconceitos sobre as histórias e pensamentos, os 

hábitos e conhecimentos dos povos que aqui chegavam, como diria Slenes, “a África no 

Brasil permanece então encoberta para os senhores de escravos” (SLENES, 1992, p. 49) 

durante muito tempo. Enquanto negros apreendiam tudo que os cercava no Novo Mundo, 

recontextualizando silenciosamente todo o seu universo de crenças e saberes, fizeram-se 
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“mestres da dissimulação”, ocultaram suas culturas o máximo possível, não deixaram os 

patrões  

 

penetrar muito além da superfície das palavras, sensibilidades e visões africanas. 

Enquanto isso, muitos de seus cativos aprenderam a mover-se com certa 

desenvoltura no mundo dos dominantes. Constituiu-se uma situação esdrúxula, os 

donos do Brasil impunham-se a trabalhadores desconhecidos, mas conhecedores 

deles, portanto imprevisíveis e imensuravelmente perigosos. (SLENES, 1992, p. 

49/50) 

 

Perigosos e desconhecidos para os senhores, e facilmente reconhecíveis e 

adaptáveis entre si. Entre os bantu a facilidade de comunicação pelo idioma os aproximava 

por princípio. Entre as diversas etnias bantu e sudanesas, a aproximação se dava pelas crenças 

em comum, pela linguagem corporal, pelo conhecimento da natureza, pelos mitos em comum, 

e acima de tudo isso, para além das diferenças entre etnias africanas, pela necessidade de 

construir novas comunidades, de resistir à sociedade escravista, contando para isso com os 

conhecimentos que traziam consigo das suas terras natal. 

Diversos processos de síntese das culturas africanas foram elaborados em solo 

brasileiro. Muito antes, mesmo antes de chegarem no Brasil, nos navios negreiros ou até 

mesmo nos portos de embarque, onde a solidariedade se manifestava pela dor, fragmentos de 

identidades em comum se reconheciam e se aliavam através de um processo de negociação 

cultural
18

, desenhado pelas imposições externas. Negociações culturais como diria Celia 

Borges que aqui chegando tiveram nas Irmandades do Rosário o locus onde por excelência 

essas trocas culturais eram permitidas. 

 

As irmandade significavam para os seus membros um espaço de socialização onde 

ocorriam as trocas culturais. A princípio a aproximação de uns com outros se davam 

em função da busca do semelhante, ou seja, do portador da mesma língua, dos 

mesmos hábitos, das mesmas crenças. Cada individuo ao encontrar um semelhante 

reconfortava-se, pois encontrava uma segurança que era simbólica e respondia à sua 

afetividade. Esse outro podia ou não pertencer a sua comunidade de origem. De 

qualquer forma, estabeleciam entre si uma nova linguagem, uma bricolagem à 

maneira de Levi-Strauss. (BORGES, 2005, p. 24) 

 

Minas Gerais com um processo de ocupação e de repressão diferenciado do resto 

do Brasil pela quantidade de minérios e metais preciosos, desenvolveu uma cultura única. 

Nesse processo, as características dos povos sudaneses, cuja presença neste território já se 

revela comprovadamente significativa, foram certamente mais combatidas pelos portugueses, 

                                                 

18
 Expressão utilizada por Célia Borges (2005) ao fazer essa reconstrução étnica das Irmandades do Rosário. 
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camuflando-se de formas únicas. Nina Rodrigues em O Animismo fetichista dos negros 

baianos, escreve sobre “a violência dos senhores ou seus prepostos contra as práticas 

fetichistas do negro escravo”, baseado no “medo do feitiço e de práticas misteriosas” por parte 

dos senhores, como “represália pelos maus tratos e castigos eu lhe eram infligidos” 

concluindo que, “mesmo quando se concedeu licença aos negros para se divertirem ao som 

monótono do batuque, os candomblés eram, de continuo, dissolvidos pela violência, os 

santuários violados e os fetiches destruídos” (RODRIGUES, 1935, APUD LOPES, 2011, p. 

173). 

As manifestações religiosas que se expressavam no interior das Irmandades 

religiosas que cultuavam santos católicos, eram aprovados pela igreja, vigiadas pelos 

senhores e pelo pároco. Tais africanidades eram toleradas, ou em muitos casos, não 

eram percebidas como tais por aqueles que não partilhavam essas mesmas estruturas 

culturais” (SOUZA, 2002 (B), p. 131), como é o caso, por exemplo, da coroação de reis 

negros. O povo mineiro, extremamente católico, após um olhar mais apurado é também 

um povo de crenças e modos de adoração em perfeito diálogo com suas tradições mais 

remotas na África.  

Câmara Cascudo exalta a superioridade bantu ao afirmar que embora os sudaneses 

tivessem constituído Estados monárquicos da mais alta grandeza, é entre os Bantus e sua 

descendência que a imagem ostensiva da majestade, severa e imperiosa, Rei coroado, 

supremo titulo subjugador, aflora grandiloquente. Quando se fala em rei negro nas 

manifestações recriadas em terras brasileiras, fala-se principalmente em Rei do Congo, 

projeção simbólica dos grandes Senhores do Congo, com quem os portugueses trocaram 

credenciais diplomáticas e presentes de igual para igual, em suas primeiras expedições a 

África Negra (CASCUDO, 1965, p. 22). 

Sem pesar a balança para nenhum dos lados, em seu profundo Reis Negros no 

Brasil Escravista, Marina de Mello e Souza, ao analisar em profundidade os reis negros no 

Brasil, aponta uma outra perspectiva,  

  

O que deve ser ressaltado no estudo dessas manifestações frequentes em diversas 

regiões do Brasil e que guardam entre si semelhanças significativas, é que se 

inserem num processo de constituição de identidades de comunidades negras no 

Novo Mundo, no qual as diferentes nações vão paulatinamente desaparecendo, 

passando todas as se abrigar sob o manto do rei congo. (...) Com isso, as identidades 

particulares cederam lugar a identidades mais globalizantes nas quais os elementos 

africanos remetiam a sentimentos comuns a todos, entre os quais estava a 

identificação com o reino do Congo cristianizado. (SOUZA, 2002 (A), p. 258 e 266) 
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 Outra hipótese ainda, apresentada por Rubens Silva, amparado por Reis, diz 

respeito a ausência de locais de encontros sociais negros no sistema escravocrata mineiro, 

como, por exemplo, as senzalas representaram nos engenhos de açúcar:  

 

No caso particular das irmandades exclusivas dos chamados “homens pretos”, o que 

se registra nas Minas Gerais é o fato de elas, ao contrário do verificado em outros 

estados, não terem chegado a constituir-se num espaço intersticial no seio da 

sociedade envolvente, onde as religiões de origem africana emergiram secretamente, 

como teria sido o caso do candomblé na Bahia. (SILVA, 2012, p. 26) 

 

Para Silva, em consonância com o antropólogo Pierre Sanchis, a chegada das 

religiões afrobrasileiras de origem iorubá para as Minas Gerais é um processo relativamente 

recente, datado de meados do século XX, vindas principalmente do Rio de Janeiro e Bahia 

(SILVA, 2012, p. 28).  

No Serro aparentemente isso não acontece. Será então que as características dos 

povos iorubás, presentes nas terras mineiras desde as primeiras levas de escravos, 

desapareceram por completo das vidas e dos festejos do Congado? Sendo os sudaneses povos 

reconhecidamente fortes nas suas culturas, “insolentes, loquazes e imaginosos
19

” como 

escreveram alguns de nossos antecessores, onde se encontram os cultos aos seus ancestrais 

dentro das Irmandades do Rosário e especialmente nos festejos do Rosário do Serro? Por 

quais encruzilhadas se perderam, ou se velaram, ou ainda se transformaram as simbologias 

dos povos sudaneses?  

Yeda Pessoa, num importante trabalho de etnolinguística, sobre os Povos de 

Terreiro da Bahia, afirma que as palavras do grupo linguístico bantu por estarem mais 

integradas ao vocabulário brasileiro demonstram maior antiguidade no território, como 

é o caso das palavras quilombo, senzala e missanga. Curiosamente, o termo candomblé, 

averbado em todos os dicionários portugueses para designar os chamados cultos afro-

brasileiros na Bahia, vem do étimo banto "ka-ndómb-íd-é > kà-n-dómb-éd-é > ka-n-

dómb-él-é", derivado nominal do verbo "kù-lómb-à > kù-dómb-á, que significa louvar, 

rezar, invocar, ou, pedir pela intercessão de (CASTRO, 1983, p. 84). Logo, candomblé é 

igual a culto, louvor, reza, invocação de origem bantu. A presença na Bahia de terreiros 

de candomblé de todas as nações, inclusive Congo e Angola, com o exercício do 

fenômeno de possessão ou transe místico provocado por divindades popularmente 

chamadas de santos, que recebem o nome genérico de orixá entre os iorubás, e de 

                                                 

19
 Frase de Braz do Amaral. (LOPES, 2001, p. 94)  
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inquice entre as "nações Congoangola”, lança à questão ainda mais estranheza e 

perplexidade.  

 Ainda segundo Yeda, um dos aspectos mais determinantes da origem africana de 

determinado grupo, é a “terminologia religiosa” que este grupo adota. Essa terminologia que 

em Minas adquire dimensões mais católicas leva a supor que por este motivo em Minas as 

manifestações culturais conseguiram sobreviver graças a uma negociação muito mais acirrada 

com os poderes repressores. Assim, características eminentemente sudanesas não se mostram 

visíveis nos ritos do Rosário. Nem características congoangolesas de culturas de terreiro. 

Porém, é possível perceber características fundamentais destes povos, que os unificam em 

suas africanidades, e que são percebidas tanto em terreiros quanto nos ritos do Rosário. Tais 

características encontram-se nos ritos iniciáticos que tornam um indivíduo em integrante do 

grupo ao qual pretende fazer parte, no trato dos objetos ritualísticos e sagrados, na 

importância da cozinha ritualística, no culto aos ancestrais e na ideia de celebração da morte. 

Tais características tem ainda outro ponto em comum, são todas apoiadas em um tipo 

consuetudinário de comportamento bem conhecido dos participantes desses cultos por 

experiência pessoal, e assim constituem um forte território do saber africano em terras 

brasileiras, de origem tão bantu quanto sudanesa. 

 Abrindo mais perguntas do que respostas nesse momento para essa problemática, 

e embora a distinção entre essas duas culturas não seja foco direto desse estudo, essa questão 

se mostrou como uma importante janela de reflexão e de ampliação do meu olhar enquanto 

pesquisadora, e uma vez aberta essa porta, talvez eu possa melhor entender e interpretar os 

símbolos dos Homens Pretos do Rosário. Não sei se terei alguma resposta satisfatória ao final 

deste trabalho, porque adentrar os mistérios do Povo do Rosário é uma tarefa delicada que 

exige tempo. Mas, alguns caminhos podem ser apontados, caminhos talvez menos óbvios. 

Leda Martins, rainha dos Jatobás e mestra das Letras, discorre tanto sobre a 

filosofia bantu, portada nas tradições dos Reis Congos, quanto narra os arquétipos dos orixás 

para falar do seu povo. Nos conta tanto da encruzilhada de Exu “lugar de intersecções, onde 

reina o senhor das encruzilhadas, portas e fronteiras, princípio dinâmico que medeia todos os 

atos de criação e interpretação do conhecimento” (MARTINS, 1997, p. 26), tão familiar as 

culturas iorubás e tão simbólico para interpretar a forma de ser do Povo do Rosário; quanto de 

Zambi, deus supremo no panteão bantu, aquele que emana a força vital  e “mantém ligados o 

presente e o passado, o descendente e seus antepassados, num gesto sagrado que funda a 

própria existência da comunidade” (MARTINS, 1997, p. 36). 
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Assim Leda Martins abre uma importante porta ao não classificar essa irmandade, 

não rotular ou quantificar suas etnias, mas de narrar as filosofias de uns e outros como sendo 

uma única e indistinta coisa, de entender e incorporar organicamente a vivência dessas 

variadas culturas, com a propriedade e sabedoria de quem vivencia isso a séculos, ou como 

quem traz na sua herança a memória dos seus antepassados. 

E assim é. O Povo do Rosário não se perde em auto classificações, não tem no seu 

sistema de entendimento do mundo e da vida a necessidade de separar, classificar, de se auto 

ajustar sob uma nomenclatura. Num caldeirão cultural de diversas etnias, divindades, deuses, 

provérbios, músicas, pensamentos e dialetos, as negociações culturais começavam nos porões 

dos navios negreiros entre os companheiros de viagem, de embarcações, de travessias. 

Identificados pela pátria maior, a grande e misteriosa África, diversos povos encontravam-se 

nos portos do além mar, onde reconheciam-se no sofrimento, mas também pela proximidade 

dos dialetos, pela confluência rítmica, pela cor da pele.  

No processo de mestiçagem de bantos com iorubás com indígenas, os processos 

de aprendizagem e transmissão de conhecimentos eram muito mais maleáveis e fluidos que a 

nossa vã necessidade de conhecimento. A racionalidade ocidental tem muito a aprender com 

os afrodescendentes, pois ainda não damos conta de compreender sua grandeza, sua fluidez na 

vida, sua forma de resistir e de sofrer, e também de se expressar. Recorrendo às palavras de 

Leda Martins, 

 

Os africanos que cruzaram o Mar Oceano não viajaram e sofreram vieram sós. Com 

nossos ancestrais vieram as suas divindades, seus modos singulares e diversos de 

visão de mundo, sua alteridade linguística, artística, étnica, técnica, religiosa, 

cultural, suas diferentes formas de organização social e de simbolização do real. 

(MARTINS, 1997, p. 25/26) 

 

 O Povo do Rosário é Bantu, sudanês, iorubá, indígena, mestiço, marinheiro, 

identificados pela dor da escravidão e pela luta pela sobrevivência do seu modo de pensar, 

pela sua relação com o sagrado, demarcados pelo tempo mítico, pelo Centro do Mundo, pelos 

toques dos tambores. O Povo do Rosário é o povo do campo mas também da cidade, é povo 

das igrejas e Povo do Axé, é povo da terra e povo do céu. O Povo do Rosário é o povo da 

resistência firme e dissimulada, sutil e eloquente, ainda hoje tentando ser compreendida por 

filósofos e acadêmicos. O Povo do Rosário é o povo da vida sobre a morte, unificados pela fé 

em Nossa Senhora do Rosário. O Povo do Rosário é. 
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1.5 Questões de metodologia 

 

“De todos os fenômenos da cultura humana, o mito e a 

religião são os mais refratários a uma análise meramente lógica.” 

  Ernst Cassirer 

 

O presente trabalho tem como finalidade discutir a devoção dos Homens Pretos do 

Rosário como forma de resistência, tendo como objeto de análise e interpretação a Festa de 

Nossa Senhora do Rosário do Serro. Nesse sentido, a Festa do Rosário emerge como sujeito 

de pesquisa, sendo o acontecer do ritual, com seus aspectos simbólicos, dotado de natureza 

dinâmica e mutável, objeto da minha reflexão. Assim, este trabalho não buscou perspectivas 

individuais ou pessoais sobre a festa, mas sim a própria Festa como o objeto de estudo. 

A devoção do Povo do Rosário se faz perceber através do culto à Nossa Senhora 

do Rosário. A Festa é o momento único durante o ano que temos a oportunidade de 

contemplar e apreender suas formas tradicionais e ancestrais de compreender e manifestarem-

se diante do sagrado em toda a sua potência. Esses dois conceitos, de um lado o sagrado e do 

outro a resistência, compõem o arcabouço conceitual, teórico e metodológico de todo o 

percurso para investigar a hipótese de que a resistência do ritual dos festejos de Nossa 

Senhora do Rosário resida no seu aspecto sagrado. 

Muitos são os elementos e os pontos de análises possíveis numa manifestação 

desta magnitude, formada por vários grupos rituais e personagens imperiais, onde todos os 

elementos da festa, incluindo as indumentárias, suas cores, músicas, tambores, gestos, danças, 

falas, adereços possuem sentido. No Congado nada é por acaso, tudo que se vê carrega 

consigo um fundamento que remonta às origens míticas dos povos africanos ou da tradição 

católica. A magnitude dessa expressão por si já justifica todo empreendimento que permita 

melhor compreendê-la. No entanto, o corte estrutural desta pesquisa é a investigação da 

simbologia deste ritual, incluindo o seu processo de construção, o mito que o fundamenta, e a 

interpretação de alguns dos seus muitos e instigantes símbolos.  

A primeira parte desse estudo será dedicada a compreensão do fenômeno do 

sagrado. Sendo o ponto de partida a obra do filósofo Mircea Eliade, abordaremos a questão do 

sagrado, que Eliade analisou a partir de grupos humanos mais antigos, que ele chamou de 

sociedades primitivas ou arcaicas, sociedades pré-modernas que “tem a tendência para viver o 

mais possível no sagrado ou muito perto dos objetos consagrados” (ELIADE, 1992, p. 13). 

Tendo por fio os fundamentos e conceitos apresentados ao longo da sua trajetória, e seguindo 
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a sua orientação metodológica, outros autores serão utilizados para enriquecer o diálogo, que 

se desdobra a partir dos conceitos de tempo e espaço sagrados. 

A preocupação em abordar um tema como o sagrado numa dissertação científica é 

grande, pois é complexa a relação entre ciência e religião. No estudo antropológico da 

religião, ou no campo da investigação dos símbolos sagrados, como adverte Geertz, os 

“perigos são óbvios: um ecletismo arbitrário, uma traficância teórica superficial e a simples 

confusão intelectual” (GEERTZ, 2008, p. 66). Mas também de acordo com ele, os símbolos 

sagrados sintetizam o ethos de um povo, e o homem é incapaz de deixar sem esclarecimento 

os aspectos que lhe causam estranheza, “sem tentar desenvolver algumas noções, por mais 

fantásticas, inconsistentes ou simplistas que sejam, sobre a maneira como tais aspectos podem 

coadunar-se com seus experimentos mais comuns” (GEERTZ, 2008, p. 74). 

Se, continuando no pensamento de Geertz, a religião é um sistema cultural e como 

tal é simbólica por excelência, e se “o homem tem uma dependência tão grande em relação 

aos símbolos e sistemas simbólicos a ponto de serem eles decisivos para sua viabilidade como 

criatura” (GEERTZ, 2008, p. 73), é da natureza humana que a interpretação dos diversos 

sistemas religiosos seja alvo de disputas ideológicas. A Idade Média foi palco das maiores 

contendas entre os binômios religião e ciência, fé e razão; as guerras promovidas pela Coroa 

Real em nome da Conquista se transformaram em guerras religiosas nas quais os sistemas 

simbólicos dos povos dominados eram destruídos, confiscados, e sempre que possível, 

dizimados.  

Apenas no século XX os cientistas da religião, filósofos e antropólogos 

conseguiram explicar as religiões antigas - seus mitos, ritos e símbolos - como modos 

autônomos e particulares de conhecimento, dotados de elaborada filosofia, conteúdo 

educativo e ideológico, numa reação contra o racionalismo, o positivismo e o cientificismo do 

século XIX, que julgavam tais culturas inferiores ou “irracionais”. Buscar as religiões antigas, 

olhar para o passado, para os eventos primordiais nos quais elas tiveram a sua origem, e que 

desempenham um papel único na constituição da compreensão do homem passou a ser um 

assunto relevante. Assim como amparar-se na história para entender a relação do homem com 

o divino no decorrer dos tempos, para assim explicar-se a si mesmo. “Estudar a religião mais 

simples e mais primitiva atualmente conhecida” segundo Durkheim,  

 

não pelo simples fato de contar suas extravagâncias e singularidades, mas porque 

pareceu ser a mais apta entre todas as outras para fazer entender a natureza religiosa 

do homem (...) para acima de tudo explicar a realidade atual, próxima de nós capaz, 

portanto, de afetar nossas ideias e nossos atos. (DURKHEIM, 1996, p. VI) 
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O século XX se torna o momento de uma mudança de pensamentos em diversas 

áreas do saber, entre elas, uma valorização tardia do símbolo como um importante 

instrumento de conhecimento, a reboque da psicanálise: 

 

A surpreendente voga da psicanálise fez a fortuna de certas palavras chave: imagem, 

símbolo e simbolismo tornaram-se desde então uma constante. Por outro lado, as 

pesquisas sistemáticas sobre o mecanismo das ‘mentalidades primitivas’ revelaram a 

importância do simbolismo para o pensamento arcaico e, ao mesmo tempo, o seu 

papel fundamental na vida de qualquer sociedade tradicional. (ELIADE, 1979, p. 5, 

grifo nosso) 

  

Considero a expressão “sociedade tradicional” perfeitamente representativa da 

comunidade dos Homens Pretos do Rosário do Serro. Pois, o percurso histórico desses negros 

começa na África antiga, em sociedades ágrafas, de cultura oral, cuja ideologia e produção 

ritual se combinam com as concepções de sagrado propostas por Eliade. Esses homens que 

ainda hoje reverenciam a Senhora do Rosário, carregam consigo como herança não só a 

escravidão dos seus antepassados, mas também, como veremos adiante, a sua mais profunda 

filosofia. O mundo rural do Vale do Jequitinhonha é capaz, em pleno século XXI, de guardar 

consigo os valores de um mundo ancestral, representando através dos seus símbolos. O campo 

religioso, o campo das disputas simbólicas, onde velam-se os aspectos mais recônditos da 

alma deste povo, é desde o período das grandes navegações, um território de disputas. 

 

1.5.1 Marco Zero 

 

O trabalho, em forma de seções, deve ser apresentado obedecendo à seguinte 

estrutura mínima: O livro O Sagrado e o Profano (1992) é um divisor de águas no moderno 

estudo da história das religiões. Sua consistência metodológica e investigativa é apresentada 

já de início na obra, assim como os seus estudos históricos sobre o tema da religião. Desde os 

pré socráticos, da Antiguidade clássica às religiões das sociedades primitivas, passando pelos 

críticos, pelos racionalistas, pelos mitólogos, pelos simbolistas e alegóricos, conhecedor 

profundo da fenomenologia das religiões, Eliade apresenta o fenômeno do sagrado em toda a 

sua complexidade, em toda a sua totalidade, que ele faz por sua vez, discorrendo sobre 

costumes religiosos de várias sociedades arcaicas, construindo uma visão comparada das 

religiões primitivas (ELIADE, 1992). O exercício da razão, a sistematização dos símbolos, a 

delimitação e utilização rigorosa de conceitos, a história comparada das religiões, a história do 
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pensamento filosófico sobre a religião, a fenomenologia, e o diálogo com outras disciplinas 

como a filosofia, a psicologia, a etnografia entre outras, constituem em sua obra, um método.  

O centro da sua análise se volta para o momento crucial e inequívoco da irrupção 

do sagrado nas sociedades primitivas. É neste tempo-espaço que as sociedades arcaicas são 

fundadas. O local onde o sagrado se manifesta originalmente passa a ser o “Centro do 

mundo”, e esse momento, o “tempo mítico”. Muitos séculos foram necessários para os 

filósofos entenderem que este Tempo-espaço não representa para o homem primitivo mera 

alegoria
20

, mas uma forja que molda o comportamento da sociedade tradicional. Eliade então 

foca a sua pesquisa nas “sociedades onde o mito é - ou foi, até recentemente - vivo, no sentido 

de que fornece os modelos para a conduta humana, conferindo, por isso mesmo, significação e 

valor a existência” (ELIADE, 1972, p. 8). O sagrado define até mesmo o profano, pois tudo o 

que existe, existe em relação ao sagrado.  

Após refletir sobre os aspectos do sagrado, essa pesquisa volta-se então para os 

primórdios da história da devoção e culto à Senhora do Rosário. O historicismo se faz uma 

metodologia conforme indicam os principais referenciais teóricos deste trabalho sobre o tema 

da religiosidade, do sagrado, do mito e dos símbolos, sendo eles Durkheim (1996), Cassirer 

(1994), Turner (2005) e Eliade (1972, 1979, 1992). 

O segundo capítulo desta dissertação um aborda a cosmogonia das sociedades 

tradicionais e a historiografia do Povo do Rosário, onde apresento a reconstrução do percurso 

que origina o ritual da Festa do Rosário em Portugal e no Brasil. Esse percurso histórico tem 

suas origens na Europa medieval tanto quanto na África antiga, e ajuda a entender como o 

ritual assumiu no decorrer da história, as características que preserva atualmente. 

A maior parte dos fatos históricos descritos neste trabalho está registrada e 

arquivada nos Arquivo Histórico Ultramarino, Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

(Lisboa), nos documentos das diversas Irmandades espalhadas por Portugal e Brasil, e nas 

bibliotecas portuguesas, e chegam até nós graças ao trabalho de pesquisadores pioneiros na 

busca destas informações, e que os tornaram acessíveis. Destaco neste sentido José dos 

Ramos Tinhorão (1975, 1998) que tem como mérito trazer as bases documentais que 

permitem supor a formação de diversas manifestações culturais brasileiras, e Julita Scarano 

(1975), pioneira na divulgação da história das Irmandades do Rosário em Portugal e no 

distrito Diamantino. Celia Borges (2005) que documentou de forma sistematizada 

                                                 

20
 O alegorismo, considerado uma correlação convencional e arbitrária de uma imagem, sendo a na Idade Média 

o modo de entender a função da arte, perdeu força no período moderno, por seu caráter arbritrário e estático. 

Ref.: Abbagnano, Nicola. Dicionário de Filosofia.  
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informações referentes às composições étnicas das Irmandades do Rosário da Bacia do Rio 

Doce, além de analisar a Irmandade do Serro, contribuindo com dados valiosos para este 

estudo; Juliana Souza (2002), historiadora, que em sua tese Senhora dos sete mares: devoção 

mariana no império colonial português divulga uma série de informações de arquivos 

primários; e Leonara Delfino (2015), que traz também contribuição de pesquisas históricas 

sobre as Irmandades mineiras. 

Neste ponto, evoco as palavras de Cassirer, que postula a história como uma 

forma cultural simbólica, pois, 

 

o historiador, ao lidar com fatos do passado, faz uma reconstrução ideal do seu 

objeto de estudo, pois não pode confrontar os próprios acontecimentos, não pode 

entrar nas formas de uma vida anterior. Só pode abordar o seu tema de maneira 

indireta, precisa consultar fontes. O que ele encontra logo no início da sua 

investigação não é um mundo de universos físicos, mas simbólicos. Qualquer fato 

histórico por mais simples que possa parecer, só pode ser determinado e entendido 

por uma tal análise prévia dos símbolos. Os objetos primeiros e imediatos do nosso 

conhecimento histórico não são coisas ou eventos, mas documentos ou monumentos. 

(CASSIRER, 1994, p. 284/285) 

 

 

Tais palavras, que só compreendi enquanto mergulhava na história antiga de 

Portugal e da África, serviram-me como uma advertência que muitas vezes lembrei durante 

este percurso. Pois por mais que se tenham registros de datas e principais acontecimentos 

passados, sempre falta algo. As motivações, as reais intenções, se é que podemos utilizar a 

palavra real, aquilo que no passado não foi julgado como fato importante para ser registrado, 

aquilo que a história selecionou para perpetuar, aquilo que deixou de ser registrado, os 

anseios, os imprevistos, situações que sequer podemos prever, impõem algo de subjetivo no 

recontar da história.  

De Portugal para a África e desta para o Brasil, os registros escritos e arquivados, 

produzidos principalmente por portugueses jesuítas e viajantes no Brasil se entrelaçam a 

mitologia dos Homens Pretos do Rosário, tecendo o jogo de forças entre essas duas culturas, 

que acabam por definir os contornos que a festa tem ainda nos dias de hoje.  

De um lado uma cultura letrada, dominadora, cartesiana, positivista, e de outro, 

uma cultura cujos fundamentos até hoje permanecem obscuros, enigmáticos. Duas 

civilizações distintas enraizando-se no “Novo Mundo”, com anseios, entendimentos e 

histórias opostas, disputando interesses e espaços dentro do ritual. 

A contextualização histórica na medida em que se desenvolvia, ia de encontro à 

narrativa mítica do ritual. Este preciso ponto de intersecção entre mito e história revelou as 

diferentes e antagônicas formas de compreender o mundo, pelo Povo do Rosário e pelo 
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Império português. Pois, se para a Coroa Portuguesa a relação com a Virgem do Rosário 

entrelaça-se a história das guerras da Conquista, para o Povo do Rosário o mito da aparição de 

Nossa Senhora do Rosário no mar é um “mito de origem”
21

, que fundamenta o seu modo de 

ser. O mito então desvela, através da história, toda a sua simbologia. 

Cassirer em seu Ensaio sobre o Homem (1994), ao fazer uma análise das formas 

culturais humanas, define o homem como animal symbolicum, e conclui que  

 
a razão é um termo inadequado para compreender as formas da vida cultural do 

homem em toda a sua riqueza e variedade, pois todas essas formas - que ele 

classifica como mito, religião, linguagem, arte, história e ciência – são formas 

simbólicas”. (CASSIRER, 1994, p. 50) 

 

 

E prossegue afirmando que “é inegável que o pensamento simbólico e o 

comportamento simbólico estão entre os traços mais característicos da vida humana, e que 

todo o progresso da cultura humana está baseado nestas condições” (CASSIRER, 1994, p. 

51). 

A história da escravidão, da chegada dos negros em Portugal e no Brasil, a origem 

e evolução do culto à Senhora do Rosário, o surgimento e fortalecimento das Irmandades do 

Rosário, possibilitam uma leitura da história do Congado, abrindo portas, como diria Scarano, 

para o conhecimento do negro escravo e descendentes de escravos “em situação diferente da 

que lhe é autorizada através das relações de trabalho, abrindo caminho para uma abordagem 

nova” (SCARANO, 1975, p. 1). Para utilizar a expressão de Alisson Eugênio (2010), a partir 

dos estudos das Irmandades, foi possível pensar a vida, as relações sociais e culturais dos 

negros nesses “fragmentos de liberdade”
22

. Isso também é algo recente na história. 

A imagem de Nossa Senhora do Rosário se coloca como a principal simbologia da 

festa, passando a expressar todos os significados diacríticos que a Senhora do Rosário 

representa para os vários povos que por Ela se congregam em devoção. Sua simbologia 

engloba as várias formas como a Santa é vista, as várias faces da Virgem do Rosário: símbolo 

de guerra de conquistas para o Império Católico, e Protetora dos homens do mar para os 

escravos e soldados. 

 

 

                                                 

21
 Segundo Eliade o ‘mito de origem’ retrata a origem de alguma coisa, pressupõe e prolonga a cosmogonia 

(1972, 20). Sua obra é toda centrada na discussão de mitos de origem, o que reforça a importância da origem 

das coisas, dos fatos, reforçando a importância do historicismo. Ele classifica outro tipo de mitos que são os 

‘mitos de renovação’. 
22

 Expressão que entitula o livro. 
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1.5.2 Aproximações e distanciamentos 

 

A despeito dos antagonismos entre as culturas ibérica e africana, que iam se 

tornando cada vez mais evidentes e aparentemente inconciliáveis ao descortinar a história da 

dominação dos brancos sobre negros, as palavras Leda Martins estavam sempre ao lado, na 

minha mesa de cabeceira, a me advertir:  

 

o ritual congadeiro é ponto de convergência de saberes religiosos distintos, bantos, 

iorubás, católicos, e se traduz como lugar radial dessas intersecções; espaço de 

origem e diluição, alteridade e identidade, confluência e alteração, pluralidade e 

individualidade. (MARTINS, 1997, p. 156) 

 

Convergência, intersecções. Símbolos que pressupõem pontos absolutamente 

distantes que vão se aproximando, se tocam, se fundem e seguem seus caminhos alterando sua 

polaridade. Refletindo sobre isso procurei deslocar meu olhar na busca de aproximações e 

similaridades entre essas culturas, mais que dos afastamentos, pois, a construção dessa 

manifestação de expressividade singular se deu a partir da “conjunção de lógicas culturais 

diferenciadas, do negro africano, do europeu católico, do indígena americano, em um 

tempo-espaço especifico, o Brasil Colonial” (RAMOS, 2017, p. 298, grifo nosso). 

Esse fenômeno, vulgarmente chamado de sincretismo, tem sido pensado no 

decorrer da história de diversas formas. Na bibliografia de referência, devido ao pioneirismo 

sobre o pensar do negro na sociedade brasileira, trazendo as primeiras reflexões acerca dessa 

problemática, está a geração de etnólogos e antropólogos brasileiros do século XX, Arthur 

Ramos (1975) e Edison Carneiro (1981), Mário de Andrade, e o francês Roger Bastide 

(1971), que inaugura a tese do catolicismo negro, importante inversão no olhar sobre os 

autores anteriores, mais propensos à ideia da aculturação negra no Brasil.  

Marina Mello (2002), em bem elaborado artigo sobre inquices africanos, traz 

um breve panorama de estudos sobre a inserção dos africanos escravizados e seus 

descendentes nas Américas, refletindo acerca dos processos de sincretismo, aculturação, 

transculturação, encontro de culturas, miscigenação cultural, entre várias outras noções 

que buscam dar conta de situações nas quais novas culturas surgem a partir do contato 

entre povos diferentes. 

Para Leda Martins (1997), o termo sincretismo tem sido utilizado para abrigar 

concepções díspares dentro da grande diversidade de formas de cruzamentos de culturas que 
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existentes no Brasil, sendo utilizado como “um termo guarda chuva” (MARTINS, 1997, p. 

30), e sugere o termo encruzilhada como:  

 

um princípio de construção retórica e metafísica, um operador semântico pulsionado 

de significância, ostensivamente disseminado nas manifestações culturais e 

religiosas brasileiras de predominância nagô e naquelas matizadas pelos saberes 

bantos. O termo encruzilhada, utilizado como operador conceitual, oferece-nos a 

possibilidade de interpretação do trânsito sistêmico e epistêmico que emergem dos 

processos inter e transculturais, nos quais se confrontam e dialogam, nem sempre 

amistosamente, registros, concepções e sistemas simbólicos diferenciados e 

diversos. (MARTINS, 1997, p. 28) 

 

Didi Hubermann, filósofo e historiador da arte, ao analisar a condição do 

conhecimento contido numa imagem, afirma que o caráter crucial de tal conhecimento é 

justamente seu caráter não específico e não fechado, devido à sua natureza mesma de 

cruz, de “encruzilhada dos caminhos23”. Muitos pesquisadores contemporâneos adotam essa 

terminologia ao discutir a complexidade simbólica de rituais afrobrasileiros, percebendo-

os como uma cultura de encruzilhadas, entre eles Jarbas Ramos (2017), e Zeca Ligiéro 

(2011). 

 Particularmente, sem me aprofundar nas especificidades retóricas de cada uma 

dessas terminologias, penso que a noção de cruzamento cultural sugere uma certa 

flexibilidade nas suas formas, já que estas relações interculturais são dinâmicas, ajustáveis 

entre si, e passíveis de novos arranjos no correr do tempo, numa eterna dança entre tradição e 

traição, negociação e conflito. Além disso, esta expressão também propõe uma aproximação 

implícita com o termo encruzilhada, poética própria do universo dos terreiros, cujos 

fundamentos encontram-se implícitos na forma de vida do Povo do Rosário.   

Esse jogo de aproximações e distanciamentos entre culturas, acontece também 

entre os povos negros do Rosário. Dada a ausência de registros sistematizados e de pesquisas 

de caráter histórico na região que comprove e detalhe a formação étnica do Povo do Rosário 

do Serro, deparei-me com a grande dificuldade metodológica desta pesquisa. Os indícios 

mostram que na região havia negros sudaneses e, como já demonstrado acima, as pesquisas 

históricas de regiões vizinhas comprovam a presença considerável desta etnia, apesar do senso 

comum consolidado no século XX apontar Minas Gerais como território de negros bantus. 

A filosofia Bantu então se apresenta como inevitável para entender o Povo do 

Rosário. Foi na década de 1940, que o missionário belga Pe. Placide Tempels, estudando os 

                                                 

23
 HUBERMANN, sem página, disponível em http://www.macba.es/uploads/20080408/ 

Georges_Didi_Huberman_Cuando_las_imagenes_tocan_lo_real.pdf 
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bantos da atual República do Zaire, publicou uma obra que se tornou famosa por divulgar “a 

existência de uma filosofia fundamentada numa metafísica dinâmica e numa espécie de 

vitalismo que fornecem a chave da concepção do mundo entre os povos bantos” (LOPES, 

2011, p. 144). Apesar dos seus objetivos eurocêntricos, apesar do seu intuito ser o de conhecer 

a fundo esse povo para poder fragilizá-los e dominá-los, sua obra é a primeira na história a 

compreender uma filosofia Bantu, constituída por uma riqueza de pensamento. Esta obra que 

ainda não tem tradução para o português, tem parte dos seus escritos divulgados por Nei 

Lopes (2011) que dá visibilidade à questão em Bantos, malês e identidade negra e acresce em 

seu livro estudos linguísticos e históricos sobre os povos africanos, o que reconfigura a 

identidade bantu no Brasil conferindo-lhe novo status. 

Alguns estudos de linguística bantu me caíram as mãos, e todos eles sem exceção 

trouxeram valiosas contribuições senão diretamente, mas com certeza ampliando o campo de 

percepção do meu olhar, minha capacidade de alteridade. Robert Slenes (1992) e Sônia 

Queiroz (1998), trouxeram estudos de grande beleza e poesia, sem diminuir sua importância 

histórica, pois a linguística junto com a arqueologia são as duas “ferramentas” mais 

importantes de reconstituição da história africana. Yeda Pessoa (1983) ao pesquisar “os 

contextos sociolinguísticos dos falares baianos” nos cultos afro-brasileiros, trouxe 

contribuições valiosas nos cruzamentos entre culturas bantu e sudanesas. Uma nova 

amostragem bibliográfica se apresentou indispensável nesse trajeto, entre eles Os Nagô e a 

Morte (1988) e Cosmovisão africana no Brasil (2006), reforçando como a filosofia dos povos 

sudaneses, se coadunam com os pensamentos bantu. Por exemplo, a ideia de força entre os 

bantu encontra equivalência do axé entre os Nagô.  

Enfim, parece que descortinei elementos básicos capazes de me conduzir a uma 

análise mais elaborada dos festejos do Congado, pois, da década de 1970 até os dias de hoje, 

conceitos como mito, rito e símbolo foram devidamente atualizados, assim como uma nova 

interpretação da cosmovisão dos descendentes dos povos escravizados. Estudos de 

etnolinguística dos povos afrobrasileiros começaram a ser difundidos, ao mesmo tempo que o 

estudo das relações sociais dos negros principalmente no âmbito das Irmandades se 

apresentaram como um novo caminho para entender a história da escravidão no Brasil. Por 

fim, com as pesquisas mais recentes, foi possível desmistificar o falso senso da procedência 

única de negros Bantus nas Minas Gerais. 

Todos esses elementos reunidos e justapostos me serviram como mais um ritual 

de passagem, no qual a Festa do Rosário se apresentou em toda a sua dimensão mítica, 

simbólica e cosmogônica. Longe de dominar o assunto, mais uma porta se abriu para o 
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entendimento dos elementos da festa. Esta passou, sob o meu olhar, a cristalizar a experiência 

do sagrado e a “encarnar” a filosofia do Povo do Rosário. A festa se dimensionou como a 

expressão suprema do entrecruzamento de ideologias de povos antagônicos, mas repletos de 

similaridades, e de povos irmãos, mas que apresentam distanciamentos em sua maneira de ser 

e de se relacionar com o sagrado. O que representa a Nossa Senhora do Rosário para os 

portugueses e para os negros, tem dimensões opostas e, no entanto, encontram-se igualmente 

representadas nos festejos do Rosário, de forma igualmente intensa e fiel a ambas as culturas.  

O catolicismo negro traduz a construção da identidade negra no Congado, e a coloca em 

condições de disputa, ainda que por vias diversas, com a ideologia branca. 

 

1.5.3 Da Antropologia do paradoxo à dialética da resistência 

 

Se por um lado o sagrado tece sua forma própria de pensar, formando por si um 

fenômeno completo, por outro, nas comunidades dos Homens Pretos do Rosário, ele se torna 

esvaziado de sentido se não confrontado com o conceito de resistência. O sagrado faz parte da 

constituição e do entendimento dos povos Bantu. Seus ancestrais, os entes da natureza, o local 

dos mortos, são para eles revestidos de sacralidade. Assim também Nossa Senhora do Rosário 

faz parte desse clã divino, representando uma divindade intercessora junto a Zambi. A 

experiência da escravidão privou esses homens de tudo que possuíam, suas terras, família, 

todos os tipos de laços afetivos, sua língua, seus nomes, sua liberdade, e até mesmo seus 

Deuses, seus ancestrais, sua religião. Mas Nossa Senhora escolhe os Homens Pretos entre 

todos os outros para lhes ser protetora. Essa Santa branca, portuguesa, com aval da Cora Real. 

Não demorou para os seus adeptos perceberem que através da devoção a  Nossa Senhora seria 

possível reunirem-se em irmandades, cantar e dançar, restabelecer laços sociais, camuflar 

cultos e adorações africanas. Uma resistência que a princípio não se revela como tal, mas 

depois insiste em apresentar-se em cada detalhe. 

Então o paradoxal, o ambíguo, o contraditório, aquilo que em si mesmo comporta 

oposições, é parte integrante do ritual, tanto no seu aspecto sagrado, quanto no seu aspecto de 

resistência. Da mesma forma, presente tanto nas práxis do sagrado quanto da resistência 

negra, composto das mesmas propriedades do paradoxal, do ambíguo e do contraditório. 
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1.5.4 A morte como categoria de análise 

 

O universo simbólico que compõe uma história tão profunda no tempo e no 

espaço invariavelmente altera a sensibilidade cognitiva do pesquisador. Os símbolos, 

enquanto portadores de um conhecimento expressam concepções de grande importância para 

determinadas comunidades. Compreender as características de ambiguidade e contraditório 

que os símbolos comportam refinou minhas capacidades de observação, afinando meu olhar 

para ler além de, decifrar por trás da primeira camada de aparências. Mais que isso, sendo a 

simbologia meu recorte estrutural, comecei a ficar atenta para deixar que os símbolos 

guiassem a pesquisa. Pois, da minha perspectiva, toda pesquisa é viva, dinâmica, e há que ser 

condutora do processo. São os dados coletados, os acontecimentos muitas vezes imprevistos 

durante a pesquisa, e as reflexões por ele propostos que guiam o pesquisador. Sabemos de 

onde saímos e o que nos impulsiona, mas nunca onde vamos chegar. Vigiei para que a 

subjetividade do percurso se combinasse com a objetividade dos fatos, deixando-me livre e 

atenta para, diante da magnitude do tema da pesquisa, eu soubesse escolher entre tantas 

encruzilhadas, o caminho a seguir. Pois tudo no Congado significa. As possibilidades de 

abordagens são múltiplas. 

Foi assim que soube, numa manhã nebulosa, enquanto lapidava minha 

metodologia, do falecimento do príncipe catopê do Serro. Fiquei profundamente abalada com 

a notícia e uma preocupação se apresentou: escrever sobre a morte não estava nos meus 

planos. Momentaneamente este novo caminho me desorganizou, emocionalmente e em 

termos práticos, será que eu teria tempo para inserir um tema tão complexo no meu texto 

quanto a morte? Quais novos caminhos e possibilidades este triste evento traria? Que tipo de 

relações haveria entre um rito fúnebre e a celebração do Rosário?  

Enquanto ruminava essas e outras reflexões me encaminhava ao enterro, realizado 

no Serro, como um evento público da Irmandade do Rosário. Era o momento de fazer valer 

minhas convicções sobre a característica dinâmica da pesquisa e encarar o desafio. 

As reflexões sobre a morte, inauguradas nesta pesquisa com o falecimento de 

Nandim, príncipe catopê de apenas quatorze anos de idade, abrem a terceira parte da 

dissertação. A celebração da morte, característica universal em toda a África negra foi 

imprescindível para aprofundar questões como ancestralidade, herança, tradição e laços de 

parentesco entre o Povo do Rosário. O estudo do significado da morte para os povos africanos 

se mostrou como um ponto de convergência entre diferentes etnias africanas, colaborando na 

elucidação dos processos de síntese entre culturas africanas na formação do Povo do Rosário. 
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A forma peculiar, em comum entre esses povos, de celebrar a morte, e de se relacionar com os 

antepassados, é ainda nos dias de hoje potente, capaz até mesmo de influenciar seus modos de 

viver. 

João José Reis (1991), com A Morte é uma festa, trouxe os ideais religiosos sobre 

a morte, os mortos e os ritos fúnebres, permeados pela concepção do “bom morrer” para as 

Irmandades religiosas de Salvador, descrevendo e analisando simbolicamente os ritos 

fúnebres domésticos, os cortejos fúnebres e principalmente o espaço sagrado da sepultura. 

Essa pesquisa que discorre sobre a revolta dos cemiterais, quando foram proibidos os enterros 

nas igrejas de Salvador, amplificou o caráter de resistência implícito no rito fúnebre de 

Nadim, e ampliou ainda mais os pontos de confluência entre nações bantu e sudanesas de 

Minas e Bahia.  

Philippe Ariés (2012) em História da Morte no ocidente, descreve como a noção 

da morte e suas concepções vão se alterando ao longo da Idade Média. O catolicismo 

medieval barroco, grandiloquente e afeito às massas, oferece a intersecção necessária para a 

preservação dos ideais áfricos de celebração da morte e culto aos ancestrais, em consonância 

com as crenças populares europeias. 

A Parte III então apresenta uma série de simbologias dos festejos do Rosário, 

iniciando com o ritual final de passagem do príncipe catopê. Após discorrer sobre os ritos 

fúnebres do Povo do Rosário, apresento de forma concisa a estrutura ritualística da festa, 

centrada no mito da aparição da Senhora do Rosário, e organizada a partir das guardas de 

caboclos, marujos e catopês, e do reinado, orientados pelo Compromisso sob a grande 

instituição da Irmandade e apoiada pela Associação dos Congadeiros. Essa formalidade 

estrutural é apresentada na justa medida que permita compreender a simbologia desses 

elementos, que compõem o ritual. Citando Rubens Silva, 

 

É preciso ter claro que, para compreender o Congado na sua essência, faz-se 

necessário a interpretação rigorosa dos elementos simbólicos que, no seu conjunto, 

constituem o ritual (cânticos, danças, gestos, imagens de santos, insígnias, entre 

outros), em toda sua complexidade e articulação contextual. (SILVA, 2010, p. 33) 

 

A leitura específica sobre o Congado, neste momento, foi o norte das minhas 

ponderações. Procurei ler tantas teses e dissertações quanto possível, para tentar captar quais 

as questões mais relevantes na atualidade, os meus pares no diálogo, e a partir de que 

pressupostos seria possível avançar (ou retroceder) nas discussões.  
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Glaura Lucas (2002) é um importante referencial e suas contribuições no campo 

da música e dos instrumentos é inestimável, Leda Martins (1997) traz um trabalho muitíssimo 

valioso que agrada não só ao intelecto, mas à alma, com a sonoridade de suas oralituras e 

afrografias, Rubens Alves da Silva (2010, 2016) dedica-se a construção da identidade e aos 

aspectos performáticos do Congado, Marina de Mello e Souza (2002) além de atualizar com 

autores de toda América a significação do catolicismo negro, lança novos olhares para a 

coroação de reis negros, que parece ser um assunto que ganha destaque na atualidade. Além 

desses nomes já consagrados, há outros que preciso citar. Dias antes de finalizar essa 

dissertação, recebi a primeira tese de doutorado sobre o Congado do Serro, de autoria de 

Joana Correa (2018). Sua etnografia que narra com detalhes alguns aspectos rituais e o jogo 

de relações políticas que envolvem a festa, foi de grande importância nesta fase final. 

Ariel Lucas (2010) e Wanderley Meireles (2015), únicos trabalhos de TCC 

citados neste estudo, também contribuíram na medida que são autores naturais do Serro, 

iniciando suas carreiras de pesquisadores, com grande envolvimento com a festa, e 

forneceram informações específicas sobre as guardas que ainda me faltavam. Patrícia Couto 

(2003) autora de Festa do Rosário, iconografia e poética de um rito, dissertação premiada 

pelo concurso Silvio Romero, apresenta uma etnografia sobre a festa de Bom Despacho, com 

análises de símbolos e atos rituais que muito se aproximam com o que observei e apontei 

nestas páginas. 

O Congado definitivamente se apresentou como um tema deveras instigante e 

com muitas questões ainda por elucidar, sendo relevante todo o esforço que se faça para 

melhor compreender essa cultura. Faço coro às palavras de Rubens Alves, quando adverte que 

embora haja uma considerável literatura sobre o Congado, ainda são raros os trabalhos que 

enfocam o Congado “dentro de uma perspectiva mais analítica e sistematizada, voltados a 

rigor para a produção do conhecimento científico. A maioria dos artigos, teses ou livros sobre 

o assunto possuem um caráter descritivo” (SILVA, 2010, p. 27) , e salienta a necessidade de 

buscar compreender tal manifestação a partir do ponto de vista dos seus próprios sujeitos.  

 

Entendo que o Congado constitui um ponto de referência imprescindível para se 

investigar, analisar e refletir sobre a condição de vida, formas de representação, 

diversidades religiosas e de visão de mundo, bem como a respeito de uma 

problemática mais complexa para esta reflexão: o que significa esta “identidade 

negra” e em que sentido é construída ou manipulada através do Congado. (SILVA, 

2010, p. 28) 
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1.5.5 Significado para quem? 

 

Eliade afirma que o papel de um historiador das religiões diante de um 

comportamento arcaico e integral, “não deveria reduzir-se ao registro das manifestações 

históricas desse comportamento, ele deveria aplicar-se também a penetrar mais profundas os 

seus significações e as suas articulações” (ELIADE, 1979, p. 33).  

Durante o momento da pesquisa em que consolidava minha base metodológica, li 

sobre as experiências etnográficas referenciais de Mauss (2017) e Turner (2005) entre os 

aborígenes, e do próprio Eliade ao descrever por exemplo, ritos indianos, me inquietava e 

surpreendia com as interpretações desses filósofos sobre o que pesquisavam.  

 Ler o significado e as interpretações da árvore leiteira para os Ndembu da Zâmbia, 

ou o significado das pedras para as sociedades mágicas australianas por exemplo, me 

inspirava e estimulava, transpunha os limites que eu julgava ser possíveis e cabíveis de 

interpretação e me impulsionava a ir além. Os significados profundos, a complexa rede de 

relações dos símbolos, mitos e ritos, com seus diversos aspectos sociais e históricos, tudo isso, 

que também observei no ritual do Congado, me trouxe um outro questionamento. 

Algumas vezes me perguntei se os negros devotos a Nossa Senhora do Rosário, 

quando seguram a Santa em suas mãos, ou quando narram sua história mítica, ou mesmo 

quando se vestem de Rei e Rainha congos, se eles imaginam a profundidade do seu 

simbolismo, a dimensão da sua história, os fundamentos da sua filosofia. Talvez meu senso 

ético tenha me feito pensar em nome de quem, me cabe desvelar os seus mistérios. Ou, se da 

mesma forma que eu, eles interpretariam os símbolos que ritualizam, ou ainda, se consideram 

suas atitudes como atos de resistência, tendo consciência do alcance e da potência dos seus 

ritos. 

Felizmente, outros pensadores se fizeram a mesma pergunta bem antes de mim. 

Para Jung, “o inconsciente coletivo é o mais importante princípio formativo do simbolismo 

ritual”, e a partir da diferenciação entre signo e símbolo, ele conclui que “um signo é uma 

expressão análoga ou abreviada de alguma coisa conhecida. Mas um símbolo é sempre a 

melhor expressão possível de um fato relativamente desconhecido, um fato, entretanto, que é, 

não obstante, postulado como existente.” (JUNG, Apud TURNER, 2005, p. 57). 

Turner defende que o antropólogo, por meio da utilização das suas técnicas e 

conceitos especiais, pode situar um ritual no seu campo significante e descrever a sua 

estrutura e propriedades, ao passo que os participantes do ritual possuem um “ângulo 

particular de observação”, ou seja, uma visão “circunscrita pelo fato de ocupar uma posição 
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peculiar na estrutura da sociedade, e na estrutura dos papeis do ritual”, e por isso, tende a ser 

governado por uma séria de interesses e sentimentos, dependentes da sua posição específica, 

que prejudicam a compreensão da situação total” (TURNER, 2005, p. 56). Eliade 

complementa a questão afirmando que a  

 

validade do símbolo enquanto forma de conhecimento não depende do grau de 

compreensão de tal ou tal indivíduo. Textos e documentos figurados nos provam 

abundantemente que, pelo menos para certos indivíduos de uma sociedade arcaica o 

simbolismo (do Centro) era transparente na sua totalidade. O resto da sociedade 

contentava-se em participar do simbolismo. (ELIADE, 1979, p. 21) 

 

E vai ainda mais longe, ao devagar sobre o direito de interpretação dos símbolos, 

quando escreve que “essa controvérsia em torno dos limites legítimos da hermenêutica dos 

símbolos é inútil” (ELIADE, 1979, p. 21). 

 No entanto, nesse ponto a pesquisa se ampara na observação da festa, enquanto 

espaço público.  A cidade do Serro no mês de junho se transforma num grande laboratório. O 

campo durou exatos onde dias, onze dias que contemplam os ensaios abertos dos grupos 

congadeiros, a novena na igreja do Rosário, a intensificação dos ensaios e por fim a Festa do 

Rosário propriamente dita, que acontece todo primeiro domingo de julho estendendo-se por 

toda a segunda feira seguinte, que no Serro é feriado. Todos esses acontecimentos são 

públicos, realizados em locais comunitários e amplamente divulgados por meios virtuais e 

impressos. A observação silenciosa da festa foi o momento de confrontar todas as suposições 

que a teoria me indicara, o que procurei fazer da forma mais rudimentar possível, imbuída de 

papel e caneta, gravador e uma máquina fotográfica rudimentar. O objetivo aqui era capturar a 

festa e seus rituais preparatórios de forma geral, sem a realização de entrevistas. Comparações 

com pesquisas de campo e etnografias dos autores já acima citados referendaram minhas 

análises constituindo mais uma abordagem metodológica. 

Com a observação de campo, notei que me aproximava de uma noção muito cara 

às religiões, os fundamentos dos preceitos, os ensinamentos mais ocultos, transmitidos de 

mestre para iniciados, sempre através da práxis, de forma pessoal e intransferível, através da 

repetição, da tentativa e do erro, do convívio contínuo com determinada cultura. Então notei 

também a força de um trabalho cientifico, pautado pela história, por análises comparadas 

entre culturas e pela simples, porém disciplinada observação de campo. E todo este 

conhecimento que adquiri através da pesquisa, me faz hoje sentir irmanada a este Povo, unida 

a eles por um forte vínculo de afeto, mesmo sem penetrar sua intimidade, mesmo sem travar 

relações pessoais, e pergunto como isso é possível, é a constatação da ciência chegando aos 
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lugares mais sublimes alcançados pela espiritualidade e pela transcendência. E subindo mais 

um patamar nessa espiral, voltei a questionamentos iniciais, perguntando-me se poderia expor 

noções tão caras ao Povo do Rosário, e analisando todo o percurso da pesquisa já em sua fase 

final, me orgulho de chegar a resultados tão transformadores, de ter-me permitido 

desconstruir-me e descolonizar meus saberes, e espero contribuir para uma leitura igualmente 

sensível e descolonizadora do modo de vida dos Pretos e Pretas do Rosário. 
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2 COSMOLOGIA E HISTORIOGRAFIA 

  

 

Que folclore mais singelo! Pensei depois de 

ouvir pela primeira vez a narração do mito da retirada de 

Nossa Senhora das águas pelos catopês. Jamais imaginaria 

naquela época que não se trata de folclore... apenas não 

sabia nem dar nome ao que minha alma não compreendia... 
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2.1 O sagrado e a função dos mundos 

 

“Para o homo religiosus, o essencial precede a existência” 
Mircea Eliade  

 
“Descrever e analisar o caráter específico que o espaço e o tempo 

assumem na experiência humana é uma das tarefas mais atraentes e 
importantes de uma filosofia antropológica” 

Ersnt Cassirer 

 

A história da devoção dos Homens Pretos a Nossa Senhora do Rosário é antiga e 

atravessa os mares. Suas raízes encontram-se tanto na Europa medieval, quanto na África 

Antiga. Mas se a primeira nos oferece uma documentação que nos permite recriar boa parte 

dessa história, do continente africano apenas fragmentos de oralidade resistem ainda hoje para 

compor este mosaico que juntos compõem o ritual da Festa do Rosário. Fragmentos de uma 

oralidade que em parte se perdeu no tempo, em parte foi silenciada nas Américas, e em parte 

se guarda no repertório dos mestres do Congado. 

Dayane Taylor (2013), em Arquivo e Repertório, analisa o papel histórico da 

escrita introduzido nas Américas pela Conquista, como um instrumento de poder que se 

colocou contra os conhecimentos dos povos que tinham como base do seu sistema de 

aprendizagem, armazenamento e transmissão de saberes; práticas corpóreas e ritualísticas, 

características de uma cultura expressiva e incorporada. 

A escrita chega ao Novo Mundo de forma “tão reverenciada que assume aura de 

sagrado” (TAYLOR, 2013, p. 46), contrariamente às acepções de mundo dos povos africanos 

para cá trazidos ou dos indígenas autóctones, para os quais o aprender se processava através 

da experiência, do exemplo e do cotidiano, sua atuação era local, aplicável no dia a dia. O 

corpo era o principal instrumento para garantir a transmissão e continuidade dos valores e 

saberes ancestrais. A memória dos conhecimentos era assegurada através de cantos, danças, 

ritos, comidas, atos que repletos de sentimentos, afetos, emoções, indispensáveis no processo 

cognitivo, cujas práticas requerem presentificação, têm como característica a efemeridade, por 

serem centradas no agora, assim representam a continuidade com tempos passados, se 

reproduzem de acordo com o que foi ensinado pelos antepassados, assim como a noção de 

sagrado.  

Com a chegada do homem branco, a escrita se impõe como mais um fator de 

dominação, assumindo um lugar exclusivo na hierarquia de saberes. Todo conhecimento que 

não passa pela escrita passa a ser considerado atrasado, primitivo, quando não bestial. O que 
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vale são os textos, documentos, ofícios, materiais supostamente duradouros, que residem em 

arquivos, muito mais do que nos corpos e consciência das pessoas, resistem à distância, têm 

como característica a impessoalidade, podem ser estendidos sem ser modificados. A escrita 

“separa o ato do significado” (TAYLOR, 2013, p. 47), é condizente com o poder 

expansionista, enfim, aquilo que sustenta o poder. Esses arquivos têm por característica 

resistir no tempo, estratégia de dominação histórica que se configura e se efetiva com o 

decorrer dos séculos. Martins em belíssimo artigo entitulado Performances da oralitura, 

lembra: 

 

O domínio da escrita torna-se metáfora de uma ideia quase exclusiva da natureza do 

conhecimento, centrada no alçamento da visão, impressa no campo ótico pela 

percepção da letra. A memória, inscrita como grafia pela letra escrita, articula-se 

assim ao campo e processo da visão mapeada pelo olhar, apreendido como janela do 

conhecimento. Tudo que escapa, pois à apreensão do olhar, princípio privilegiado de 

cognição, ou que nele não se circunscreve, nos é ex óptico, ou seja, fora de nosso 

campos de percepção, distante de nossa ótica de compreensão, exilado e aleijado de 

nossa contemplação, de nossos saberes. (MARTINS, 2003, p. 64) 

 

A Cosmogonia se inscreve à margem da História, sem ser vista nem dita 

permanece circunscrita às praticas diárias corpóreas e rituais pra se manter resistente ao 

tempo. Silenciado e incompreensível, ou exótico, o modo de ser do Povo do Rosário não se 

encontra grafado a não ser nos seus corpos, memórias e práticas. Esta memória, no entanto, 

revela-se tão ou mais resistente que os arquivos, justamente por que é impressa nos corpos, 

nos ideais, nos afetos e no inconsciente de um povo, passada de geração em geração, 

resistindo por séculos. 

Esta pequena introdução traduz o sentimento do pesquisador e os caminhos que 

irá percorrer, ao ter como objeto de estudo duas culturas tão diferenciadas, uma que se funda 

no logos, e outra no mythos, uma que pertence ao homem profano, outra que se orienta pelo 

sagrado. Eliade situa sua obra neste ponto de partida, diferenciando esse dois modos de ser no 

mundo, essas “duas situações existenciais assumidas pelo homem ao longo da sua 

história”: 

 

O Homem moderno se considera constituído pela História, o homem das sociedades 

arcaicas se proclama um certo número de eventos míticos. (...) Mais ainda: ao passo 

que um homem moderno, embora considerando-se o resultado do curso da História 

Universal, não se sente obrigado a conhecê-la em sua totalidade, o homem das 

sociedades arcaicas é obrigado não somente a rememorar a história mítica de sua 

tribo, mas também a reatualizá-la periodicamente em grande parte. É aqui que 

encontramos a diferença mais importante entre o homem das sociedades arcaicas e o 

homem moderno: a irreversibilidade dos acontecimentos que, para este último é a 
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nota característica da história, não constitui uma evidência para o primeiro. 

(ELIADE, 1972, p. 16/17) 

 

Por arcaico comumente se entende algo que pertence a Época Arcaica, anterior a 

Antiguidade, ou seja, algo que habitava quando o pensamento racional começava a pré 

figurar-se, anterior ao surgimento da pólis, da escrita e da moeda. Por esse ponto de vista o 

homem arcaico e toda sua produção, a poesia mítica, é pertencente a um outro plano mental, 

um mundo morto, com nenhum ou escassíssimos pontos de contato com o nosso mundo. 

Porém, o sentido etimológico da palavra arcaico envolve a ideia de arkhé, um princípio 

inaugural, constitutivo e dirigente de toda a palavra poética
24

. O mito, como afirma Torrano,  

 

Ultrapassa e extrapola a mera erudição acadêmica, porque o mundo que este poema 

arcaico põe à luz e no qual ele próprio vive, está vivo de um modo permanente e, 

enquanto formos homens, imortal. Um mundo mágico, mítico, arquetípico e divino, 

que beira o Espanto e o Horror, que permite a experiência do Sublime e do Terrível, 

e ao qual o nosso próprio mundo mental e a nossa própria vida estão umbilicalmente 

ligados. (TORRANO, 2001, p. 19)  

 

É possível então apreender que o homem arcaico, o homem de uma sociedade 

primitiva, é por excelência o homo religiosos, cujos fragmentos ainda habitam no homem 

moderno e em nossa sociedade de forma umbilical, inconsciente e arquetípica. Reconhecemos 

esse homem por ser orientado pela sacralidade do mundo, ele anseia estar o maior tempo 

possível em comunhão com o sagrado, tem como fundamento de vida uma história sagrada, 

composta por uma série de eventos míticos, que ocorreram nos tempos primordiais, que 

contam como o sagrado se manifestou para a comunidade. “O homem toma conhecimento do 

sagrado porque este se manifesta, se mostra como algo absolutamente diferente do profano” 

(ELIADE, 1992, p. 13), a manifestação do sagrado é inequívoca, sua localização no tempo e 

no espaço é precisa. A hierofania acontece e determina tempos, espaços e modos de vida, 

instaura o Tempo mítico e o Centro do Mundo, constitui a dimensão específica da experiência 

religiosa em oposição à experiência profana do Mundo. A experiência e a percepção do tempo 

e do espaço para cada cultura não é homogênea,  

 

O espaço e o tempo são a estrutura em que toda a realidade está contida. No 

pensamento mítico o espaço e o tempo nunca são considerados como forma pura ou 

vazia. São vistos como grandes forças misteriosas que governam todas as coisas, que 

regem e determinam não só a vida, mas também a vida dos deuses. (Cassirer, 1994, 

p. 73) 

                                                 

24
 Retomando meus estudos realizados na Escola de Arte Dramática (EAD/USP), que num estágio já bem 

avançado da pesquisa tive a necessidade de revisitar.  
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Tempo. Um conceito que desafia até mesmo a física quântica. O momento da 

hierofania é cristalizado. Nossa Senhora aparece no mar, a divindade se manifesta, se 

materializa para um povo. Esse fato fundamental para a sociedade tradicional, rege um novo 

tempo, o tempo mítico. Qualquer ser humano já experienciou a sensação do tempo não se 

comportar de maneira homogênea, relembremos a definição de mística dada por 

Bastide, um movimento de esvaziamento da própria personalidade e do tempo, 

característico de quando se está em transe ou enamorado. Característico da experiência 

do tempo mítico: 

 

Viver os mitos implica, pois, uma experiência verdadeiramente religiosa, pois ela se 

distingue da experiência ordinária da vida quotidiana. A religiosidade dessa 

experiência deve-se ao fato de que, ao reatualizar eventos fabulosos, exaltantes, 

significativos, assiste-se novamente às obras criadoras dos Entes Sobrenaturais; 

deixa-se de existir no mundo de todos os dias e penetra-se num mundo 

transfigurado, auroral, impregnado da presença dos Entes Sobrenaturais. Não se 

trata de uma comemoração dos eventos míticos mas de sua reiteração. O indivíduo 

evoca a presença dos personagens dos mitos e torna-se contemporâneo deles. Isso 

implica igualmente que ele deixa de viver no tempo cronológico, passando a viver 

no Tempo primordial, no Tempo em que o evento teve lugar pela primeira vez. É 

por isso que se pode falar no ´tempo forte´ do mito: é o Tempo prodigioso, sagrado, 

em que algo novo de forte e significativo se manifestou plenamente. (ELIADE, 

1972, p. 22) 

 

À marcação do tempo equivale a marcação do espaço. O Centro do mundo é então 

o local onde se manifesta a irrupção do sagrado. Conclui-se dai que o espaço também não é 

homogêneo, apresenta realidades diversas, roturas, locais de saturação de poder e locais 

neutros, locais ritualísticos ou sagrados e por oposição, locais profanos. A importância desta 

localização espacial está impressa no coração de todas as culturas humanas. O mundo se 

forma espacialmente a partir dessa manifestação. 

Para os judaico cristãos, o alto da montanha sagrada onde Deus se manifestou a 

Moisés, instituindo-lhe um código de condutas e o caminho da libertação do cativeiro, ainda 

dita as regras básicas da sociedade ocidental moderna, através dos mandamentos recebidos 

numa insurreição sagrada, centrando também a vida dos hebreus no deserto, cujo 

acampamento se firmou por longos vinte anos a partir desse ponto de referência. E utilizo o 

termo insurreição com tudo que ele contém de subversão contra a ordem estabelecida.  

Da mesma forma, conquistadores espanhóis e portugueses quando tomavam 

posse de ilhas e continentes que descobriam e conquistavam, faziam a cerimônia do 

levantamento de uma cruz, simbologia ordinária do centro do mundo, seguida de missa, 
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ato considerado equivalente a consagração do novo território, isto é, um ritual de tomada 

de posse cuja simbologia representa uma cópia do ato primordial da criação do mundo. Para 

as sociedades tradicionais, uma conquista territorial só é considerada real quando se dá a 

realização de tal ritual (ELIADE, 1992). E a partir dali se organiza a história espaço temporal 

da comunidade.  

Assim também é a igreja para os povos latinos, pois sua fundação deflagra o 

marco zero dos vilarejos, a partir dos quais se formam as futuras ruas, logradouros e ceps, 

tradição milenar. A Igreja constrói a sua história conjugando pontos de aproximação e 

distanciamento com as diversas culturas pagãs que subjugou. A celebração anual dos festejos 

da Senhora do Rosário, instituída pelos portugueses no século XVI, é igualmente um ato 

mítico que remete ao principio da atitude sagrada da repetição ritualística do mito que institui, 

relembra, celebra, revive e reitera aquele ato passado. 

A cada ano na cidade do Serro e em diversas cidades mineiras, congadeiros após 

pedir as bênçãos de Nossa Senhora, em cerimônia com muitas danças e cantos, hasteiam o 

mastro com a bandeira da Santa do Rosário, simbolizando assim o início do festejo, evocando 

e instituindo um tempo sagrado de manifestação de milagres, um tempo de abandonar as 

vicissitudes da vida cotidiana e de vivenciar integralmente a força que emana da Virgem do 

Rosário, com tambores, penas, arcos e flechas, bandeiras, amuletos, gigantescas procissões, 

resquícios de um paganismo e uma ancestralidade que a igreja não conseguiu erradicar.  

Nesse sentido, toda a religiosidade europeia da Idade Média, impregnada de 

“paganismo”, teoricamente batizada de cristianismo, emprestava nomes de santos a forças da 

natureza, batia tambores às suas divindades, demonstrava um apego desmedido a missas e 

procissões, revelando um comportamento “impregnado de magismo, afeito antes à imagem do 

que à coisa figurada, ao aspecto externo mais do que ao espiritual” (SOUZA, 1986, p. 91), 

refletindo concepções míticas reelaboradas pelas condições históricas, cujas forças bélicas 

atuavam no sentido desmitificá-las, homogeneizando a forma de culto de um povo. Talvez 

circunscrito a um passado remoto da existência humana, se encontre o princípio de toda 

natureza religiosa, onde tanto as culturas afro quanto as ocidentais comunguem, e partir de 

onde seguindo diferentes percursos, se desencantam em maior ou menor grau com o correr 

dos milênios.  

Esse fato primordial inequívoco, essa hierofania que funda tempos e espaços 

cristaliza-se numa narrativa mítica. A Cosmogonia é contada e perpetuada de geração em 

geração. Para o Povo do Rosário é o mito da aparição de Nossa Senhora no mar que 

determina toda estruturada da trama de ritos da festa. Essa narrativa é o grande eixo dos 
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festejos, o vetor que liga céu e terra e se expande em todas as direções dando forma e sentido 

às diversas manifestações que compõem o grande ritual. O mito da Senhora do Rosário é a 

história sagrada a partir da qual a identidade negra se organiza e se expressa, dando forma aos 

diversos elementos do ritual, as “cerimônias cênico-rituais” do Reinado e aos cantos e danças 

dos congadeiros. Essa matriz, que evoca a presença de Nossa Senhora, lança significado a 

toda “tessitura ritualística” dos festejos, com levantamento de mastros, novenas, cortejos 

solenes, coroação de reis e rainhas, cumprimento de promessas, folguedos, procissões, 

banquetes coletivos, missa conga entre outros (MARTINS, 1997, p. 44). 

A estrutura do ritual centrada na narrativa mítica reforça e revela a importância do 

mito para o Povo do Rosário, convergindo, coadunando e sintetizando o que a teoria das 

religiões nos revela sobre os mitos:  

 

o mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no tempo 

primordial, o tempo fabuloso do "princípio”(...) É sempre, a narrativa de uma 

"criação": ele relata de que modo algo foi produzido e começou a ser. O mito fala 

apenas do que realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente. Os personagens 

dos mitos são os Entes Sobrenaturais. Eles são conhecidos sobretudo pelo que 

fizeram no tempo prestigioso dos "primórdios". Os mitos revelam, portanto, sua 

atividade criadora e desvendam a sacralidade (ou simplesmente a 

"sobrenaturalidade") de suas obras. Em suma, os mitos descrevem as diversas, e 

algumas vezes dramáticas, irrupções do sagrado (ou do "sobrenatural") no Mundo. É 

essa irrupção do sagrado que realmente fundamenta o Mundo e o converte no que é 

hoje. (ELIADE, 1972, p. 11) 

 

Substituindo o canto pela narrativa, essa mesma ideia exprime Torrano, ao 

analisar o papel do canto de um aedo, em estudo sobre os primeiros cânticos gregos, a 

Teogonia, o princípio mítico de toda cultura ocidental:  

 

É através da audição deste canto que o homem comum podia romper os restritos 

limites de suas possibilidades físicas de movimento e visão, transcender suas 

fronteiras geográficas e temporais, que de outro modo permaneceriam 

infranqueáveis, e entrar em contato e contemplar figuras, fatos e mundos que pelo 

poder do canto se tornam audíveis, visíveis e presentes. (TORRANO, 2001, p. 16) 

 
 

 
Mas nem todos eram os portadores desse conhecimento. Somente aqueles 

preparados para isso tinham a privilégio e prerrogativa de contar ou cantar tais narrativas, pois 

toda a visão de mundo e consciência de sua própria história é conservada e transmitida pelo 

mito. A Festa do Rosário se inicia após o levantamento solene do mastro que hasteia a 

bandeira de Nossa Senhora do Rosário instaurando a presença da divindade, inaugurando a 

celebração e o tempo mítico. Num determinado momento o mito é narrado e encenado pelos 
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respectivos chefes de caboclos e marujos, os iniciados na tradição, que rememoram, revivem 

e atualizam relações de poder individuais e sociais,  

 

dramatizando um modo de reelaboração secular e religioso diverso, inscrito no 

cotidiano das comunidades, expressão de uma cosmovisão e de uma vivência no 

sagrado singulares. A sintaxe que organiza os ritos e toda a representação simbólica 

deriva-se da narrativa fundadora, tecida pelo cruzamento do texto católico com 

repertórios textuais de arquivos ágrafos africanos, reencenados, como um terceiro 

texto, pela tradição oral.  (MARTINS, 1997, p. 47) 

 

O mito da aparição de Nossa Senhora no mar configura a dimensão mítica da festa 

que revela como o homem projeta no rito a sua vontade de “dominar os mistérios da natureza” 

(ITANI, 2002, p. 11). Segundo Itani, “ante o mistério de ambientes pouco conhecidos, os 

povos foram buscando formas de elaborações místicas ou rituais que pudessem assegurar um 

domínio, mesmo se essencialmente simbólico” (ITANI, 2002, p. 11), por isso os povos 

mantêm suas festividades não apenas como parte de sua origem e sua história, mas também 

como forma de expressão da consciência de seus direitos e dos seus usos costumeiros. 

Consciência que a força da escravidão não foi capaz de apagar nem através da ultrajante 

travessia do Oceano, nem dos castigos, nem das missões jesuíticas, nem do banzo, essa fatal 

nostalgia, uma moléstia estranha causada pela saudade dos seus e da terra natal, pela 

cogitação profunda sobre a perda da liberdade, e pelo pesar pelos maus tratos sofridos (ODA, 

2008).  

 Para o Povo do Rosário, mediado pela “práxis devocional, que permite ao sujeito 

experimentar concretamente os preceitos das narrativas”, a aparição de Nossa Senhora no mar 

é o ato sagrado que se coloca como insurreição e como forma “de compreensão de mundo, 

que orienta e mobiliza para organizar a sociedade” (PEREIRA, GOMES. 2002, p. 63).  

 Dessa forma o Povo do Rosário se organiza, através da narrativa mitopoética 

revivida a cada ano, transmitida pelas vias da oralidade, através da repetição, que como uma 

escritura trança o texto da história e se faz fundadora do logos no Reino Negro da Irmandade 

do Rosário (MARTINS, 1997), perpetuando assim práticas arcaicas de ensino, processos 

ancestrais de aprendizagem e transmissão de valores. Portanto,  

 
o homem "primitivo", arcaico, não reconhece qualquer ato que não tenha sido 

previamente praticado e vivido por outra pessoa, algum outro ser que não tivesse 

sido um homem. Tudo o que ele faz já foi feito antes. Sua vida representa a 

incessante repetição dos gestos iniciados por outros. Essa repetição consciente de 

determinados gestos paradigmáticos revela uma ontologia original. (ELIADE, 1992 

(B), p. 13) 

 



 

 

72 

Este tempo cíclico, precisa ser a cada ano reatualizado, reaprendido, restaurado, 

revivido, rememorado, retransmitido, para, como numa espiral, fazer cumprir sua função 

social. Na Irmandade do Rosário os festejos celebrados todo ano, fortalecem os membros da 

comunidade, restituindo-lhes a fé, a esperança, a força para suportar o cotidiano por todo o 

ano vindouro. A fé move a festa e a festa move a fé25. Para o homem que vive a experiência 

religiosa, o rito da Festa do Rosário se traduz em poder. Pois, “o sagrado equivale ao poder e, 

em última análise, a realidade por excelência” (ELIADE, 1992, p. 14).  

Essa atualização do rito não é meramente uma repetição, pois sendo uma prática 

popular secular, de uma comunidade em constante negociação com poderes estabelecidos, é 

“um sistema dinâmico, afeito à manutenção e à transformação” (PEREIRA, GOMES, 2002, p. 

13). E como toda cultura ancestral, comporta intrínseca a sua própria dinâmica, forças 

conservadoras que resguardam valores passados; forças de insurgência que recusam valores 

impostos pelos grupos dominantes, e forças modernizadoras que reelaboram valores, de modo 

a gerar novos sentidos para eles, novas simbologias para antigos conceitos. Tradição e traição, 

conservadorismo e modernização a todo tempo se ajustam e se organizam, se entrecruzam 

para garantir a preservação de um modo de vida.  

Essa resistência impressa na liturgia da repetição, como uma via de mão 

dupla, fundamenta o logos da experiência mítica ao mesmo tempo que, segundo Geertz, 

exprime o seu ethos:  

 

os símbolos sagrados funcionam para sintetizar o ethos de um povo — o tom, o 

caráter e a qualidade da sua vida, seu estilo e disposições morais e estéticos — e sua 

visão de mundo — o quadro que fazem do que são as coisas na sua simples 

atualidade, suas ideias mais abrangentes sobre ordem. Na crença e na prática 

religiosa, o ethos de um grupo torna-se intelectualmente razoável porque demonstra 

representar um tipo de vida idealmente adaptado ao estado de coisas atual que a 

visão de mundo descreve, enquanto essa visão de mundo torna-se emocionalmente 

convincente por ser apresentada como uma imagem de um estado de coisas 

verdadeiro, especialmente bem-arrumado para acomodar tal tipo de vida. (GEERTZ, 

2008, p. 67) 

 

Em outras palavras, o congado constitui uma expressão dos valores de um grupo, 

seus preceitos ideológicos e morais que se demonstram no entanto, através de imagens e 

símbolos, danças e cantos, pelo mito e demais ritos, ocultando a sua essência ao mesmo 

tempo que a revela. O Congado é o momento em que a identidade negra mais profunda e 

ancestral, através da sua expressão cultural, se dá a ver a toda sociedade, tanto àqueles 

                                                 

25
 Menção à Zara Simões, historiadora e pesquisadora “de dentro”, ou seja, devota e pertencente à Irmandade do 

Rosário do Serro. A expressão é título de um texto de sua autoria não publicado. 
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pertencentes a esfera religiosa, quanto àqueles imersos apenas no mundo profano. O Congado 

grita sua essência, rompe as fronteiras dos lares, exibe ao som de tambores e flechas os 

valores do Povo do Rosário, que de outra forma ficariam restritos às suas famílias, casa e 

quintais. 

Durante os festejos de Nossa Senhora este povo se deixa compreender e admirar, 

ainda que pelas vias do não dito. Revelando-se sem contudo deixar de velar-se, o Povo do 

Rosário causa perplexidade e fascínio, atrai para os festejos de Nossa Senhora centenas de 

turistas ávidos em ver a reprodução do seu modo de vida e resistência tão único e particular. 

Modo de vida que reside fundamentalmente, por sua qualidade mítica, nos corpos e mentes 

dos mais velhos, são eles por excelência os portadores dos conhecimentos, venerados  pela 

comunidade que compreende a importância dos anciãos na sua reprodução social. 

O ancião, guardião das memórias, conhecedor dos fatos mais antigos da sua 

comunidade, traz no seu corpo. A memória retratada na mitologia grega como Mnemosyne, a 

deusa caprichosa, que “preside a função poética” e imbui o poeta, seu interlocutor de uma 

espécie de “possessão e delírio divinos” (BOSI, 2003, p. 89). A memória 

 

coteja sempre a vidência do futuro com a do passado, as revelações do que 

aconteceu outrora e do que ainda não é. (...) Qual a função da memória? Não 

reconstrói o tempo, não o anula tampouco. Ao fazer cair a barreira que separa o 

presenta do passado, lança um ponto entre o mundo dos vivos e o do além, ao qual 

retorna tudo que deixou à luz do sol. (BOSI, 2003, p. 89) 

 

A ideia da valorização dos anciãos, característica de todas as sociedades 

tradicionais, de ocidente ao oriente, não se dissolve após a sua morte, sua ações, sua memória 

continua sendo evocada, seus exemplos relembrados. Daí a importância dos ancestrais para o 

Povo do Rosário: 

 

Para o africano em geral e para o Bantu em particular o ancestral é importante 

porque deixa uma herança espiritual sobre a Terra, tendo contribuído para a 

evolução da comunidade ao longo da sua existência, e por isto é venerado. Ele atesta 

o poder do indivíduo e é tomado como exemplo não apenas para que suas ações 

sejam imitadas mas para que cada um de seus descendentes assuma com igual 

consciência suas responsabilidades. Por força da sua herança espiritual, o ancestral 

assegura tanto a estabilidade e a solidariedade do grupo no tempo quanto sua coesão 

no espaço. (LOPES, 2011, p. 52) 

 

Vivendo a maior parte do tempo de acordo com preceitos sagrados, uma 

comunidade tradicional no entanto, não deixa de estar também inserida no cotidiano da 

sociedade. A experiência do sagrado não se dissocia de sua face profana. Ao se consagrar um 
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local como sagrado, consequentemente os espaços profanos se colocam. O tempo mítico 

inaugura-se em oposição a um tempo ordinário, normal. A experiência do sagrado é dual. 

Elabora sua “compreensão de mundo a partir das interações ente o real e o maravilhoso, o 

imanente e o transcendente, categorias que dão ao homem a consciência de sua finitude 

contrastando-a com seu desejo de infinitude” (PEREIRA, GOMES. 2002, p. 63). 

Assim, o sagrado contempla em si o profano. Nos festejos do Rosário a cachaça, a 

música não ritualística, as brincadeiras entre meninos, os jogos populares, os namoros, os 

pequenos negócios e disputas, e até mesmo brigas convivem e são mesmo consequência do 

ritual. Sagrado e profano estão permanentemente a ocupar o tempo e o espaço num contínuo 

ceder e avançar, velar e desvelar, aproximar e afastar. A cachaça que cura é também a que 

entorpece, os músicos que tocam pra Nossa Senhora divertem-se nos intervalos do ritual 

fazendo pequenos bailes nos bares, a dança que se inicia com o levantamento do mastro e se 

desdobra no animado arrasta pé, namoros iniciam e terminam, o comércio lucra dentro e fora 

da igreja. Os encontros, as trocas, o fortalecimento das relações, o turismo, o comércio, a 

vaidade estampada em fotos e vídeos, o assédio por cada vez mais pesquisadores a registrar o 

evento, é a projeção da cidade para fora da suas fronteiras geográficas, tudo isso é parte 

integrante do festejo e também responsável pela sua manutenção. É o fluxo da vida que segue 

constantemente alternando as suas polaridades. 

A partir de todas essas considerações, vamos à história, tomar de empréstimo os 

seus feitos, na tentativa de apurar os significados, talvez ocultos pela memória, quem sabe no 

tempo mais remoto que os arquivos permitirem, para desvelar toda a semântica histórica que 

envolve a Senhora do Rosário. 

 

2.2 O Rosário, a cruz e a espada: uma pequena digressão 

 

Os arquivos nos contam que Portugal, nação extremamente católica, era 

fidelíssima a igreja, fazendo questão de manter-se sob a égide da Igreja Romana. Na verdade, 

a fidelidade de Portugal a igreja não era exatamente uma escolha, pois, desde aquilo que 

comumente se chama de “queda do Império Romano” no século V, o Estado romano se vê 

cada vez mais incapacitado de assumir e exercer as funções de protetor e legislador do seu 

gigantesco território que abrangia quase toda a Europa Ocidental, e essa função passa pouco a 

pouco ao domínio da Igreja.  

O que comumente é denominado Igreja Católica era, então, o variado conjunto de 

monastérios, cada qual estruturado segundo seus próprios regulamentos ou ordens, sendo 
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conhecidos também como Ordens Religiosas. Sedes do conhecimento, pautavam os princípios 

da vida religiosa dos monges e monjas, a partir de ideais de votos de pobreza, castidade e 

obediência, guiavam-se pela busca do conhecimento e ao amor à sabedoria. Ler e escrever 

eram privilégios dos mais altos monges, as bibliotecas monásticas eram senão as únicas que 

existiam em grande parte dos territórios, as mais ricas. Reduto do conhecimento, os livros 

cultivados por essas sociedades abrangiam as mais sofisticadas filosofias de toda parte do 

globo conhecida até então. A grande maioria dos monges era de famílias nobres, cuja 

formação anterior incluía o gosto pelo bom e o belo, ou seja, a propensão à filosofia. Assim os 

mosteiros eram verdadeiras fortalezas onde o conhecimento era permitido e exaltado.  

Os monges e o Papa faziam o papel de conselheiros reais. Frequentemente 

consultados, a riqueza econômica dessas ordens provinha das doações substanciais das 

famílias nobres e reais, na justa medida da precisão e eficácia dos conselhos recebidos. Dessa 

forma as Ordens Religiosas sucessivamente aumentavam o seu poder até exercer o papel de 

Estado, responsáveis pela manutenção da vida cultural e artística, do fomento econômico de 

muitas regiões europeias, não resumindo sua atuação a funções religiosas e litúrgicas, mas, de 

fato, civilizacionais.  

A morte do Imperador Carlos Magno (742 – 814) parece datar o momento em que 

a corte deixa definitivamente de ser o centro cultural e intelectual do Império, quando o saber, 

a arte e a literatura se concentram nos mosteiros, sendo todo o trabalho intelectual da época 

realizado em suas bibliotecas, gabinetes de copistas e oficinas (HAUSER, 1998, p. 170). 

No século X, as Ordens já bem disseminadas por toda a Europa representam o 

poder instituído. Suas construções eram obras impressionantes que levavam séculos para 

serem concluídas. Verdadeiras cidades cercadas por muros, fortalezas quase que 

intransponíveis proviam a vida filosófica, religiosa, artística, cultural e política da Europa. E a 

partir de determinado momento, também a função de proteção da população frente a invasões. 

Acima das particularidades de cada Ordem, estava a Cúria Romana, regulando o 

que era lícito ou não, desempenhava o poder legislativo e jurídico no seio de uma sociedade 

extremamente pobre e ignorante, onde todo conhecimento que não fosse devotado à religião, 

era reprimido. O cristianismo procurava estabelecer-se enquanto instituição religiosa, 

propondo-se como uma religião de caráter universal, cuja autoridade máxima seria centrada 

na figura do Papa.  

É precisamente Bernardo de Claraval no século XI, fundador da Ordem dos 

Templários, posteriormente canonizado como Santo, grande pensador e conselheiro dos reis, 

que institui politicamente as Cruzadas, unindo de forma definitiva os símbolos da cruz e da 
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espada, e marca de forma definitiva e indelével a história da Igreja Católica, seus dogmas e 

postulados. Peço licença para reproduzir aqui um trecho do Laude novae militiae26, discurso 

de Claraval, originalmente publicado nas Obras completa de San Bernardo: 

 

Na verdade, os cavaleiros de Cristo travam as batalhas para seu Senhor com 

segurança, sem temor de ter pecado ao matar o inimigo, nem temendo o perigo de 

sua própria morte, visto que causando a morte, ou morrendo quando em nome de 

Cristo, nada praticam de criminoso, sendo antes merecedores de gloriosa 

recompensa. Assim, sendo, por Cristo! E então, Cristo será alcançado. Aquele que 

em verdade, provoca livremente a morte de seu inimigo como um ato de vingança 

mais prontamente encontra consolo em sua condição de soldado de Cristo. O 

soldado de Cristo mata com segurança e morre com mais segurança ainda. Serve aos 

seus próprios interesses ao morrer e aos interesses de Cristo ao matar! Não é sem 

razão que ele empunha a espada! É um instrumento de Deus para o castigo dos 

malfeitores e para a defesa do justo. Na verdade, quando mata um malfeitor, isso 

não é um homicídio, mas um malicídio, e ele é considerado um carrasco legal de 

Cristo contra os malfeitores. (SILVA, 2001, p. 11) 

 

As Cruzadas então, sob o símbolo da cruz e da espada partem em ação bélica na 

defesa dos cristãos e na conquista de territórios, primeiro contra os mulçumanos, mais tarde 

contra toda África e América.  

Manter-se então fiel a Igreja, não era uma questão de escolha, mas a única 

estratégia possível a Portugal, que no entanto, sempre encontrou meios, no decorrer da 

história, de manter uma posição de relativa independência em relação à Cúria, sem se 

subjugar a Roma nem ir ao ponto de uma ruptura. Aliás, Portugal sempre timbrou em não 

permitir interferências de Roma nos seus negócios internos, valendo-se para isto de acordos e 

alianças políticas (SCARANO, 1975, p. 11). Lançando-se séculos depois nas Conquistas 

Ultramarinas, o catolicismo para a realeza portuguesa extrapolava o âmbito religioso, pelo 

contrário, representava poderio bélico e naval, significando a união entre os poderes 

eclesiástico e temporal, ou seja, a permissão para conquistar territórios e povos em nome de 

Deus.  

Este período coincide com um momento em que marcadamente a renúncia radical 

ao mundo terreno era visto como um exemplo de santidade e de perfeição espiritual. É 

também marcado pelo “surgimento de pregadores errantes e eremitas que, mesmo sem a 

licença papal, saíam para pregar a Palavra e viver da mendicância voluntária e de práticas 

ascéticas” (DELFINO, 2015, p. 47). Esse quadro demonstra a necessidade da população 

europeia de viver um catolicismo popular, que desse voz ao povo, ao mesmo tempo que  

                                                 

26
 A referência da fonte original é: São Bernardo, "Laude novae militiae" in Obras completas de San Bernardo, 

Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1993, Vol. I, pp.496-543, sobretudo pp.502-505. 
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retrata a “existência de duas religiões diversas coabitando a cristandade europeia, a dos 

teólogos e dos crentes” (SOUZA, 1986, p. 88).  

Enquanto o objetivo da igreja romana era homogeneizar a fé, notadamente, desde 

o século XI como resposta popular, “surgiam movimentos que criticavam a estrutura 

hierárquica da Igreja, reivindicando sua pobreza, ou rechaçando abertamente seus 

fundamentos” (SOUZA, 2002, p. 114).  

É interessante notar que apesar dos esforços realizados pelo poder eclesiástico 

temporal para homogeneizar a multifacetada religiosidade do povo, apesar “dos esforços 

redobrados das elites para quebrar a cultura arcaizante que sobrevivia no seio das massas 

cristianizadas havia séculos (...) a concepção mágica do mundo atravessava as classes sociais, 

comum ao gentil homem e ao burguês, aos homens das aldeias e dos campos” (SOUZA, 

1986, p. 88/89). 

Ou seja, apesar de todo o aparato bélico, apesar de todas as atrocidades cometidas 

em nome de Deus, das táticas a força de ferro e fogo, apesar da espada escondida sob a cruz, 

há algo que o homem não conseguiu apagar da história, nem destruir com toda repressão e 

tortura: as práticas populares de exercício da fé e da devoção.  

É sob este clima de protestos por um catolicismo erático e mendicante que surge a 

figura de São Domingos de Gusmão. Reza a tradição católica que São Domingos de Gusmão 

(1170 - 1221), cônego de Castela, no início do século XIII, engajado na “defesa do papel da 

erudição na formação doutrinária do clero” (DELFINO, 2015, p. 47), e praticante dos 

princípios de humildade e pobreza, recebeu das mãos de Maria o cordão mariano, confiando-

lhe uma nova forma de reza, através das contas do terço, onde as “Ave Maria” eram recitadas 

entremeadas de padres nossos, iniciando a tradição de rezar o terço. E, como aponta Delfino,  

 
A partir desta narrativa mítica, o rosário se inseriu no discurso normatizador da 

Igreja como instrumento de evangelização e de luta contra as dissidências heréticas, 

emitindo ideais de defesa aos fundamentos doutrinários do cristianismo e à crença 

efetiva em Maria, símbolo máximo de proteção da Igreja e dos homens. (DELFINO, 

2015, p. 48) 

 

O culto ao rosário ganha uma certa projeção, e passa a ser “praticada intensamente 

nos mosteiros medievais”, sob a inspiração de São Domingos de Gusmão, surgem os 

dominicanos, que alcançam êxito missionário na França meridional (DELFINO, 2015, p. 48). 

No entanto, sem muita aceitação por parte dos fiéis, essas irmandades aos poucos caíram no 

esquecimento. 
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2.3 Dos arquivos ao mito 

 

Cada vez que tentamos construir uma interpretação histórica — ou uma 

“arqueologia” no sentido de Michel Foucault —, devemos ter cuidado de não 

identificar o arquivo do qual dispomos, por muito proliferante que seja, com os 

feitos e gestos de um mundo do qual não nos entrega mais que alguns vestígios. O 

próprio do arquivo é a lacuna, sua natureza lacunar. Mas, frequentemente, as lacunas 

são resultado de censuras deliberadas ou inconscientes, de destruições, de agressões, 

de autos de fé. (HUBERMANN, 2012, p. 204)  

 

Começo com esta citação, porque a reconstrução da história dos festejos do 

Rosário é uma história cheia de lacunas, propensa e moldada desde o encontro de portugueses 

com africanos por interpretações subjetivas, pontos de vista parciais. Memórias repleta de 

ausências, arquivos documentados por escribas que, ao presenciar os encontros entre 

portugueses e africanos, ao testemunhar cerimônias rituais religiosas ou temporais, anotavam 

minuciosamente aquilo que o seu universo cognitivo lhes permitia entender, histórias 

contadas por cegos.  

Alguns pesquisadores debatem se o Congado originou-se ainda no território 

africano depois de terem sido ainda lá convertidos ao catolicismo, ou se é um ritual 

predominantemente brasileiro. Carlos Rodrigues Brandão em Guerreiros devotos, negros 

dançantes
27

 esmiúça as variantes dessa conjugação, mas desloca a discussão para um aspecto 

mais interessante: “de que maneira os folguedos, autos e cortejos religiosos praticados – suas 

formas, conteúdos e ideologias – se combinam como um sistema complexo de crença e 

prática do catolicismo popular?” (BRANDÃO, 1987, p. 197). 

Voltando à história, a Ordem dos Templários é extinta no ano de 1319. Suas 

propriedades, privilégios e funções são assumidas então, pela Ordem de Cristo, que mantém 

seu caráter militar e soldalístico, conjugando-as com as missões religiosas. Também como os 

templários, o Papa continua sendo o soberano Grão Mestre dos cavaleiros que professavam 

votos de pobreza, e atuavam como soldados e missionários.  

Conjugando a conquista de terras à missão evangelizadora de conquistar novas 

almas para o reino cristão, fortalecer a devoção e fazer cumprir os dogmas católicos, Portugal 

fazia com que a fé e a religiosidade do povo se confundissem com táticas de guerra. É sob o 

reinado de D. Henrique, o Navegador (1414 – 1460), que o sodalício com suas navegações e 

conquistas equiparadas às Cruzadas, altera o caráter, pelo menos a princípio, das suas 

expedições, contando com a ajuda religiosa dos missionários, no período que marca também a 

                                                 

27
 Capítulo do livro Festim dos Bruxos, 1987. 
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chegada portuguesa à África. O motivo dessas relações diplomáticas era a “possibilidade de 

evitar hostilidades com a incorporação de uma já existente e bem desenvolvida rede de 

comércio na África” (SOUZA, 2002, p. 49). Segundo Tinhorão,  

 

Desde os últimos anos da ação do infante D. Henrique à frente da empresa das 

navegações, a diretriz para as relações dos comerciantes navegadores com as 

populações da costa da África negra passara a ser a da substituição dos ataques 

armados contra os naturais pelo entendimento pacífico com os potentados locais, no 

sentido de obter as bases de uma política de intercâmbio comercial duradoura.” 

(TINHORÃO, 1988, p. 98) 

 

O início deste comércio internacional escravista data de precisamente de 1442, 

quando são feitas as primeiras capturas de negros por portugueses na atual Mauritânia 

(LOPES, 2011, p. 41). Entre os povos Bantu, o primeiro ponto de contato foi precisamente no 

Congo, conforme narra Nei Lopes: 

 

Em algum ano da década de 80 do século XV – entre 1482 e 1486, face a 

controvérsia entre os historiadores – o português Diogo Cão chegava ao estuário do 

Rio Congo, então governado pelo Meune Kongo (Senhor do Congo) Nzinga Nkuyu. 

Justamente o período em questão assinala o apogeu do Reino do Congo. As 

primeiras relações entre Portugal e Congo são diplomáticas, data de 1491 o ano em 

que a primeira embaixada conguesa aporta em Portugal, sob o reinado de D. João II, 

o Príncipe Perfeito, sendo recebida com todas as honras cabíveis. Neste mesmo ano 

o muene Kongo Nkuyu é batizado recebendo o nome de João, ao mesmo tempo em 

que a capital do reino, Mbanza Kongo, passa a se chamar de São Salvador.
 
 (LOPES, 

2011, p. 116) 

 

A adesão dos congueses ao catolicismo é um tema complexo, passível de diversas 

interpretações. Marina de Mello (2002) fundamenta como as similaridades do universo 

simbólico português e africano, cristalizados em objetos ritualísticos, insígnias como a cruz, a 

coroa, o bastão ou o certo, por exemplo, foram determinantes neste processo de “conversão”, 

onde africanos e portugueses reinterpretavam simbologias e mitos alheios, a partir dos seus 

códigos culturais próprios, de acordo com o seu universo cognitivo (SOUZA, 2002, p. 66-67).  

Mas apesar disso e das intenções portuguesas, o manicongo Nzinga Nkuyu não 

permanece católico por muito tempo. As batalhas que se seguem pela sua sucessão do trono 

do Reino do Congo são fruto do antagonismo entre a religião tradicional e o catolicismo 

vindo de Portugal (LOPES, 2011, p. 119). Daí em diante, Portugal aprofunda insidiosamente 

sua influência no reino, o tráfico se generaliza, aumentam as guerras contra os reinos vassalos, 

o Reino do Congo entra em declínio. 

Rio acima, rio abaixo, chegam os portugueses no extremo leste do território Bantu 

em 1505, no atual Moçambique. Repetindo os mesmos processos de dominação, a partir de 
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então a história de Moçambique passa a ser “a crônica da luta entre a ambição portuguesa e a 

determinação das populações nativas em permanecerem donas do seu próprio destino” 

LOPES, 2011, p. 113). Portanto, desde o século XV, a África já travava contato com os santos 

brancos e as práticas católicas barrocas na forma de batismos, missas, práticas devocionais, 

adoração aos santos católicos.  

Com a expansão do projeto colonizador e já de posse das terras brasileiras, bem 

mais do que as riquezas do solo do Congo, Portugal necessitava de braços para trabalhar as 

extensas terras descobertas. Estimular guerras entre africanos se torna um negócio altamente 

lucrativo para Portugal. A partir do reinado de D. Manuel I (1495 - 1530), devido a uma 

habilidosa manobra política somada a circunstâncias históricas favoráveis, o título de Mestre 

da Ordem de Cristo passa oficialmente a pertencer ao rei de Portugal. Nas palavras de 

Scarano,  

 

o aparecimento da Ordem de Cristo e o fato de seu Grão-mestrado cair nas mãos dos 

soberanos deram meios a estes para agir com certa liberdade. O Grão–mestrado da 

Ordem de Cristo fará dos reis de Portugal os mentores da vida religiosa, tanto no 

reino como nas colônias, propiciando ao Estado uma posição de preponderância 

sobre a Igreja. (SCARANO, 1975, p. 11)  

 

Anos depois é instituída a Bula Inter Coetera (1493), que concede ao Prior da 

Ordem de Cristo o padroado das terras que em seu nome se achavam descobertas ou viessem 

a descobrir. O Tratado de Tordesilhas (1494) complementa esta tríade fundamentando a 

íntima ligação do poder religioso e temporal, que passa a deter a posse das terras descobertas 

no Ultramar. A instituição do Padroado fazia da Coroa Portuguesa o patrono das missões 

católicas e instituições eclesiásticas na África, Ásia e Brasil, incentivando e custeando 

missionários em terras coloniais (SOUZA, 1986). Portugal orgulhava-se do título de patrono, 

e imbuía-se da missão de combater as trevas do paganismo a ferro e fogo, o que Roma só foi 

contestar em 1622, com a criação da Congregação para a Propagação da Fé. (LOPES, 2011, p. 

87).  

A insatisfação popular com a violência propagada pela a Igreja e a Reforma 

Protestante (1517), tem como reação uma série de ações para fortalecer e aumentar o reino 

cristão. A criação da Companhia de Jesus em 1534 da à exploração da costa oriental africana 

contornos de catequese (LOPES, 2011, p. 113). O Concílio de Trento (1545 - 1563), promove 

uma ampla reforma do catolicismo e prescreve uma série de dogmas com vistas a produzir 

efeitos sobre a fé e a disciplina da Igreja e seus devotos. A igreja precisa crescer e se 

fortalecer adquirindo mais fiéis e punindo severamente qualquer cidadão que fosse contra 
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suas leis. Nesta ampla reforma do catolicismo, não só os seus dogmas tradicionais foram 

redimensionados, mas buscou-se intensamente “reafirmar a importância da devoção aos 

santos canonizados, o uso dos sacramentos e das práticas penitenciais e, o culto vigoroso a 

Virgem Maria em suas diversas invocações” (DELFINO, 2015, p. 45).  

Souza (2002) documenta uma narrativa mítica que conta que no ano de 1460, 

segundo o dominicano Nicolau Dias, a Virgem reaparece a um frade, dizendo ser ele o 

escolhido para renovar a devoção do rosário (SOUZA, 2002, p. 115). A invocação do Rosário 

ressurge. Em 1475 é fundada a primeira confraria do Rosário que se tem notícia, quando os 

dominicanos alemães Alano de Rupe e Jacob Sprenger fundam na cidade de Colônia 

(Alemanha) (DELFINO, 2015, p. 48). Em 1490 uma peste assola a cidade de Lisboa, e no 

convento de São Domingos, após se separar da confraria de brancos, a primeira Irmandade Do 

Rosário dos Pretos é fundada, embora somente reconhecida oficialmente em meados do 

século XVI (TINHORÃO, 1988). Segundo Tinhorão é nesta capela que, 

 

no altar de Nossa Senhora do Rosário, que os negros daquela cidade – 
documentadamente envolvidos com a confraria, embora de portas afora 
desde 1505 – começaram a realizar a teatral solenidade da coroação de reis 
Congo. E isso talvez desde 1520, e quase com certeza a partir de 1533, 
quando surge a primeira a primeira notícia expressa do funcionamento da 
Confraria de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos em Portugal. 
(TINHORÃO, 1988, p. 98)  

 

O culto ao rosário adquiriu uma feição popular, na medida em que o símbolo 

religioso se disseminou entre as irmandades leigas. As confrarias desta devoção rapidamente 

espalharam-se por Portugal em localidades como Lisboa, Évora, Lagos, Leiria, Alcácer-do-

Sal, Elvas, Setúbal e Moura (DELFINO, 2015, p. 49). Essas novas confrarias passaram a 

imprimir uma religiosidade laica moderna, priorizando a prática litúrgica devocional em 

relação aos serviços de assistência mútua (DELFINO, 2015, p. 49). O povo experimentava 

através das Irmandades a possibilidade de uma vida religiosa em que não eram reduzidos à 

condição de meros expectadores, passando a ser agentes de uma religiosidade prática, 

comunitária, assistencialista e popular. 

As Confrarias de Nossa Senhora do Rosário disseminaram-se também pela África, 

América e Ásia, sendo fundadas, sem registro de datas, em Goa (Índia) e Macau (China) 

(BORGES, 2005, p. 49), e em Chaul (Índia), e, 1556 (SCARANO, 1975, p. 47). Registros 

indicam também a presença da irmandade em Luanda (Angola), fundada entre os séculos 
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XVII e XVIII. Também em Moçambique há registros da fundação da irmandade do Rosário 

na igreja de Santa Catarina e seu Compromisso data de 1662 (DELFINO, 2015, p. 64).  

Sendo a recitação do terço intensamente divulgada, no ano de 1571 enquanto os 

cavaleiros portugueses combatiam no mar aquela que ficou conhecida como a Batalha de 

Lepanto (Grécia), os devotos em terra rezavam o rosário rogando a vitória dos portugueses, 

em menor número no combate. Com o fim da batalha e a vitória lusitana, Nossa Senhora do 

Rosário torna-se popular em Portugal e institui-se definitivamente como “protetora dos 

homens do mar e milagrosa entre os marinheiros” (SCARANO, 1975, p. 39). Mais que isso, a 

libertação dos marinheiros portugueses presos durante os conflitos, então prisioneiros de 

guerra, dá também a Nossa Senhora do Rosário o título de libertadora dos cativos, o que 

muito deve ter chamado atenção dos escravos africanos. O rosário solidificava-se como ícone 

de conversão e expansão católica pelo mundo. Por ocasião desse acontecimento, mais de nove 

mil escravos, segundo o Arquivo Histórico Português de 1552, habitavam Portugal 

(TINHORÃO, 1988, p. 98). 

A realização da primeira festa de Nossa Senhora do Rosário é realizada dois anos 

após a vitória de Lepanto,  

 

instituídas pelos papas Pio V e Gregório XIII, para comemorar a vitória cristã contra 

os mulçumanos no Mediterrâneo. De acordo com as determinações deste último, 

todas as igrejas que alocassem em seu altar uma imagem de Nossa Senhora do 

Rosário, deveriam celebrar uma festa solene todos os primeiros domingos de 

outubro. (DELFINO, 2015, p. 50)  

 

A devoção dedicada à Virgem do Rosário se torna, em Portugal, a mais 

importante, passando a ser propagada pela igreja às cinco partes do mundo. Este é um 

momento de reflorescimento do culto de Nossa Senhora, assim como das igrejas, conventos e 

irmandades em geral. Nesse momento histórico para a igreja, Nossa Senhora do Rosário se 

consagrada como Rainha dos Pretos e se ‘fixa’ como símbolo diacrítico da identidade católica 

(SOUZA, 2002, p. 157), reforçando sua importância nas excursões missionárias. Os homens 

brancos pertencentes à elite, na medida em que a devoção à Santa do Rosário ia se 

fortalecendo entre os negros, foram optando por associarem-se a confrarias de brancos, como 

a Irmandade de Nossa Senhora das Angústias, a Ordem Terceira de São Domingos, e a Santa 

Casa de Misericórdia tendo esta última, ampla aceitação também no Brasil (REIS, 1991, p. 

53). 

Vale ressaltar que em todo esse processo, Portugal reconhecia a importância das 

imagens e insígnias religiosas, e utilizava com propriedade a imagem da Virgem e dos seus 
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símbolos no processo de catequização tanto da população analfabeta medieval europeia, 

quanto dos povos ágrafos que lutava para colonizar. Dessa forma, 

 

a iconografia da Virgem dominicana — ornamentada com insígnias reais, tais como 

a coroa, o cetro e o rosário (símbolo combativo) — delineou parte do imaginário 

expansionista do mundo europeu. Neste, o triunfo simbólico representado pela Igreja 

Católica em aliança aos estados monárquicos ibéricos em sua empresa de 

evangelização estava nitidamente expresso por meio da emissão daquelas 

mensagens imagéticas. (DELFINO, 2015, p. 59) 

 

Séculos depois, em 1716, festejo do primeiro domingo de outubro é ratificado 

pelo papa Clemente XI, com o intuito de celebrar as graças obtidas com a vitória, a 

redenção e o resgate daqueles cristãos mantidos em cativeiro infiel, e reafirmar os 

dogmas católicos (DELFINO, 2015, p. 65).  

Outro capítulo importante desta história é registrado por Frei Agostinho de Santa 

Maria, no Santuário Mariano de Lisboa, e compilado por Scarano (1975). Sem registro 

preciso de data, mas certamente acontecido no século XVI, uma imagem de Nossa Senhora 

foi resgatada no mar próximo a Argel (SCARANO, 1975, p. 40).  

Se até aqui descrevi a história contada pelo colonizador, através dos seus sistemas 

de arquivos, mediada no entanto, por olhares múltiplos de pesquisadores, num longo 

processo, entre erros e acertos, de tentativas de compreende-la e torna-la mais próxima do real 

possível; agora, conto a mesma história, narrada pelo Povo do Rosário:  

 

Nossa Senhora aparece no mar e é avistada por uma criança. Sabendo do “milagre”, 

primeiro veio o vigário com missa para tirar a Santa do lugar e ela não quis sair. 

Depois foi a vez dos marujos, para a Santa eles cantaram mas Ela não se agradou. 

Depois vieram caboclos, com suas danças e tocando seus instrumentos para tentar 

tirar a Santa do mar. Ela se agradou e quis partir com os caboclos, mas ao sair em 

retirada, viraram as costas para Ela, então ela recusou-se a seguir com eles. Por 

últimos vieram os catopês, com suas danças e toques de tambores. Diferente dos 

demais, não estes não deram as costas para Nossa Senhora. Ela agradou desse gesto 

e seguiu com os catopês.
28

 

 
 

 Em toda localidade em que a manifestação do Congado permanece viva, todo 

congadeiro vai narrar essa mesma história mítica, com variações de detalhes que a oralidade 

com a sua dinâmica tem a prerrogativa abarcar.  

Eliade escreveu que as imagens, os símbolos e os mitos são criações muito mais 

poéticas, mais filosóficas e mais míticas que a vida consciente. A capacidade de síntese da 

                                                 

28
 Narrativa realizada durante antes da missa dominical na Igreja do Rosário do Serro, durante os festejos. 
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linguagem simbólica indica o quanto há por desvelar por trás daquilo se apresenta. A narrativa 

mítica alimenta a comunidade, que por ela se orienta, uma vez que está em acordo com suas 

crenças mais profundas e seu modo de entender o mundo. O homem tradicional não precisa 

de maiores explicações, sabe exatamente o que fazer a partir dessa narrativa, sua forma de 

compreensão é mítica, remonta a um logos secular. As palavras míticas lhe são suficientes 

para que, com o conjunto de outras práticas corporais e ritualistas, comporem o arcabouço de 

conhecimento que necessitam para viver. 

 

2.4 Senhora dos Sete Mares 

 

“Então o mar é o que a gente tem saudade?” 
Guimarães Rosa 

 

Interessante pensar como os fatos ocorridos estão continuamente a ressignificar a 

própria história. A aparição da Santa no mar assume aura de milagre e a fé lhe confere 

sentidos míticos. A Virgem Maria que aparece numa visão sagrada ensinando a oração do 

rosário surge para combater as violências e heresias cometidas pela igreja. Numa Europa 

devastada pelas guerras e pela peste, o culto da oração através do rosário se espalha e se 

fortalece, indo de encontro aos anseios do povo por uma prática religiosa popular e 

comunitária. Sua história se apresenta desde o início como uma resposta divina a momentos 

de grandes sofrimentos e flagelos do povo. Tanto o povo europeu quanto o povo negro, a 

princípio como uma tradição monástica, que ganha, aos poucos, uma feição popular.  

Da mesma forma, sendo o rosário utilizado pela igreja como insígnia de combate 

às guerras, dissemina seu uso nos momentos de combate, entre os soldados do mar e os 

cativos de guerra, fixando o rosário como uma poderosa arma contra os inimigos. A prisão, o 

mar, o sofrimento são pontos em comum entre seus devotos. A Batalha de Lepanto consagra a 

Virgem do Rosário como protetora dos homens do mar e dos cativos, lhe conferindo 

significados míticos fundamentais ao povo africano. Sua imagem atravessa os mares. O 

encontro da Santa no mar faz dela Rainha das Águas e Senhora dos Mares.  

E o mar, o mar que da perspectiva dos negros separa vidas e famílias, modos de 

ser, que instaura o Novo Mundo com todos os seus mistérios, assim como misterioso é o mar, 

o mar da incerteza e o mar da saudade de Guimarães Rosa, esse mesmo mar que se reafirma 

como o mar sagrado, porque mais uma vez se mostra como o local dos entes divinos, como 

fora com Afrodite e com Yemanjá, sendo assim o mar da esperança, pois com o aparecimento 

da virgem, o mar da promessa de proteção, o mar do afloramento do inconsciente e da 
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mística, da renovação do cosmos e da promessa divina, o mar é a intersecção entre o material 

e o espiritual, o mundo dos vivos e dos mortos. 

A experiência da travessia do grande mar é tão profundamente marcante que 

Robert Slenes em Malungu ngoma vem! (1992), faz um estudo sobre a palavra malungu, que 

significa literalmente grande canoa, ou navio em três idiomas da África subequatorial, e 

ilustra como os “escravos da África bantu podiam encontrar-se, através das palavras, não 

apenas no mesmo ´barco´ semântico, mas no mesmo mar ontológico”, uma vez que malungu 

(em umbundu) tem o significado de “companheiro”, enquanto kalunga, é significante de mar, 

O vocábulo malungu passa a designar no Brasil “da mesma região”, “aquele que veio no 

mesmo comboio”, e ainda “parente vindo na mesma embarcação”. 

Assim o mar é o elemento mítico e místico cuja travessia irmana povos de origens 

diferentes, inaugura laços de parentesco e companheirismo. Tal qual a travessia de um portal 

mágico, cruzar o oceano destitui antigas relações e promove outras inesperadas. Para Slenes, 

era nos navios negreiros que começava o processo de reconhecimento de africanos que 

mesmo de povos diferentes, mas com alguns traços de identidade em comum começavam a se 

aproximar em torno de características linguísticas próximas, pois todos os povos de origem 

Bantu, com mais de trezentos idiomas de um mesmo tronco linguístico, tinham certa 

facilidade de se entenderem. Isso segundo Slenes explica também essa síntese que começando 

nos navios negreiros, determina em terras mineiras a predominância do modo Bantu de viver. 

Marina de Mello utilizando os escritos e pensamentos de Randles, argumenta que 

saber o que o mar significa para os bantu, é condição necessária para apreender os efeitos 

psicológicos que acontecimentos como a travessia, ou como a chegada dos portugueses na 

África tem sobre eles. “Acredita-se não haver dúvidas que o oceano era para os congoleses 

domínio do além, uma via de acesso para outro mundo, espaço no qual estavam os mortos” 

(SOUZA, 2002, p. 64). Assim, aqueles que vem do mar, pertencem ao domínio do sagrado.  

É metaforicamente no mar, o mar da Batalha de Lepanto, quando então a Virgem 

do Rosário é oficialmente aclamada como milagrosa, no mar onde a divindade se manifesta 

para o Povo Preto, que história e mito se entrelaçam, se reafirmam e se combinam formando 

um todo coerente. Isso vai de encontro ao pensamento de Eliade quando afirma que  

 

o pensamento simbólico é consubstancial ao ser humano, precede a linguagem e a 

razão discursiva. O símbolo revela certos aspectos da realidade – os mais profundos 

– que desafiam qualquer outro meio de conhecimento. As imagens, os símbolos e os 

mitos não são criações irresponsáveis da psique; elas respondem a uma necessidade 

e preenchem uma função: revelar as mais secretas modalidades do ser” e por isso, 
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prossegue mais adiante, é “muito mais poético, mais filosófico e mais mítico que a 

vida consciente. (ELIADE, 1979, p. 10) 

 

Ao olhar a imagem de Nossa Senhora do Rosário, durante a Festa dos Homens 

Pretos, trajada de vermelho e azul, sendo tocada e beijada por todo a comunidade do Rosário, 

é impossível capturar toda a sua gama de significados, todos os fatos que historicamente 

constituem a sua formação arquetípica. No entanto, tudo isso está presente na imagem e 

grafado no inconsciente dos Homens Pretos do Rosário. É possível sentir a força do seu rito, a 

potência do seu significado, mas não de compreendê-lo por meios racionais, já que palavras, 

fatos e registros são signos limitados para esta experiência. Novamente recorrendo a Eliade, 

 

É então a Imagem em si, enquanto conjunto de significações, que é verdadeira, e não 

uma única das suas significações ou um único dos seus inúmeros planos de 

referências. Traduzir uma imagem na sua terminologia concreta, reduzindo-a a um 

único dos seus planos referenciais, é pior que mutilá-la, é aniquilá-la, anulá-la como 

instrumento de conhecimento. (ELIADE, 1979, p. 12) 

 

O homem clássico desde Heródoto tratou de destituir do mito o seu sentido de 

verdade
29

. E o mito cruzou séculos no ocidente com a concepção de uma fábula, uma história 

irreal e fantasiosa. Aí está mais uma dimensão do indizível do ritual do Rosário, a dialética do 

que mesmo sendo dito permanece oculto por trás das palavras. O fato histórico como a 

batalha de Lepanto é um acontecimento irreversível, que pode ser comemorado e relembrado. 

O encontro de Nossa Senhora no mar, para o homem arcaico é um evento mítico, que pode ser 

revivido através do rito. Assim Nossa Senhora do Rosário re-escolhe os negros a cada festa e 

os elege seus preferidos, se faz Rainha dos rogados e dos mais sofridos, distribui bênçãos e 

realiza milagres para aqueles que a tiraram das águas sob o som dos seus cantos e tambores. 

Compreender todas as camadas que envolvem os símbolos do Congado, e que 

revelam conjuntamente tanto o seu aspecto sagrado quanto o de resistência, parte da 

compreensão do sentido da devoção dos Homens Pretos à Nossa Senhora do Rosário, capaz 

de nutrir ainda hoje o espírito senão de toda comunidade, ao menos dos mestres guardiões 

dessa tradição. 

 

 

 

 

                                                 

29
 Conforme Fédon de Platão, cuja leitura fizemos em sala de aula. 
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2.5 As irmandades no Brasil 

 

“Não há povos ‘mais simples’, há somente povos com 
tecnologias mais simples do que as nossas. A vida imaginativa e 

emocional do homem é sempre, e em qualquer parte do mundo, rica e 
complexa.” 

Victor Turner 

 

As irmandades aqui no Brasil desenvolveram-se tal qual a sua essência medieval, 

como associações identitárias de grupos sociais, que afirmavam-se e fortaleciam-se numa rede 

de solidariedade econômica e afetiva, na qual a vida religiosa regia, amparava e articulava 

todos os demais anseios. As irmandades expandiram-se de norte a sul, penetrando o interior 

do país com a expansão do povoamento, aparecendo em Minas Gerais quase que 

simultaneamente com os seus primeiros exploradores (SCARANO, 1975, p. 1). Enquanto 

organizadoras da sociedade, o critério de admissão de um membro numa Irmandade era 

majoritariamente regulado por questões étnico-raciais.  

Assim, as Irmandades dos Homens Pretos acolhiam os negros de origem 

africana e seus descendentes, fossem eles libertos ou alforriados. Elegiam um santo 

como padroeiro, ao qual prestavam homenagens. Entre os negros, os santos de devoção 

eram São Benedito e Santa Efigênia, mas majoritariamente Nossa Senhora do Rosário. 

Além de prestar devoção ao santo escolhido, os irmãos deveriam “dar impulso à 

solidariedade entre irmãos, auxiliar nos momentos de infortúnio, garantir a assistência 

ao confrade na hora da morte, acompanhar o féretro e assegurar um lugar de 

sepultamento nas igrejas das Irmandades” (BORGES, s/ data, p. 1225), eis todo um 

conjunto de deveres e objetivos por que se regiam as associações fraternais. Até pelo 

menos o Brasil Império, elas constituíram o locus principal da vida social e religiosa do 

povo negro.  

Nas regiões mineradoras, no entanto, as confrarias ocuparam um espaço 

diferenciado na sociedade. Devido à proibição da existência de ordens religiosas na região, 

além das obrigações de cunho assistencial, tinham também a responsabilidade de organizar a 

vida religiosa da comunidade, os cultos e festividades católicas, fato que deu às irmandades 

mineiras uma importância fundamental, garantindo até os dias de hoje, especialmente no 

Serro, uma relevante participação na vida social da comunidade. Segundo Borges (artigo sem 

data), o poder das irmandades em Minas era tal, que a realização da vida litúrgica acontecia 

mediante a contratação de elementos do clero pelas irmandades, para celebrar os sacramentos 
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“em consonância com as determinações da mesa diretora da confraria” (BORGES, s/ data, p. 

1225). Os leigos detinham papel fundamental na organização dos rituais religiosos e na 

disseminação do catolicismo, um catolicismo popular, profundamente influenciado por 

práticas pagãs. 

O Compromisso do Serro, que data de 1728, apresenta vários capítulos que dizem 

respeito à realização da Festa do Rosário, estabelecendo como obrigação a formação do 

reinado, com a presença de reis, juízes e mordomos; as responsabilidades de cada um deles, 

incluindo o ato de servir comida aos dançantes, o modo como devem trajar e até mesmo 

alguns detalhes como a presença de fogos de artifício é regulamentada pelo estatuto. Dessa 

forma a Irmandade garante a realização anual da festa. Compromisso assumido com extrema 

diligência pela comunidade, pois dar continuidade a realização da festa significava garantir 

aos Pretos do Rosário a maior possibilidade de realização e expressão das suas africanidades.  

 

Agruparem-se para cantar e dançar era uma forma de reconstruir sociabilidades e 

resgatar a soberania do seu corpo, gestos e voz, expressão limitada de uma precária 

liberdade. Através da linguagem corporal estabelecia-se a comunicação entre os 

grupos. (...) Era a grande festa da comunidade negra, legalmente constituída, onde 

era possível ao homem negro participar de um teatro, poder desfrutar de uma 

experiência religiosa e dar um novo sentido à sua vida. (BORGES, s/ data, p. 1231) 

 

Isso não significa, todavia, menos controle religioso por parte das autoridades 

eclesiásticas. “A Igreja, na pessoa de bispos e párocos, tentou a todo o custo intervir na 

organização dos cultos religiosos” (BORGES, s/ data, p. 1226). As irmandades ocupavam 

espaços intersticiais no cotidiano dos escravos, representavam o local de reconhecimento de 

afetividades em momentos de “fragmentos de liberdade”, sendo também, lugar de geração de 

conflitos e negociações. A relação entre Irmandade e Clero sempre foi de rivalidade, apesar 

do certo espaço de autonomia que a comunidade do Serro conseguiu alcançar na produção 

festiva. 

Marina de Mello deixa claro como alguns ritos congoangoleses “realizados em 

torno de altares que abrigavam objetos mágico-religiosos, havendo a oferenda de sangue de 

animais, bebida e comida, ao som de tambores e com a possessão de algumas pessoas por 

entidades sobrenaturais”, foram duramente perseguidos no Brasil, enquanto os ritos que 

envolviam toques de tambores e coroação de reis negros, em torno de irmandades eram 

frequentemente mais aceitos (embora nem sempre), pois constituíam pontos de aproximação 

com a cultura ibérica, vistos como menos perigosos, além de cumprirem a função de integrar 

o negro na sociedade colonial escravista. Tal integração, porém, não era uma maneira de 
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agradar os escravos ou recompensa-los por injusta escravidão, mas, ao contrário era uma 

forma de exercitar o controle, canalizando energias para as festividades e para a devoção 

(TINHORÃO, 1975, p. 41).   

 

Enquanto algumas atividades exercidas por comunidades negras eram proibidas e 

perseguidas pela administração senhorial e demonizadas pelo discurso cristão 

(mesmo que delas participassem também brancos católicos e às vezes até mesmo 

padres), outras eram em grande parte aceitas pelos agentes da administração 

colonial, pois adotavam formas ibéricas e católicas, ou que por estes eram assim 

percebidas. (SOUZA, 2002, p. 128/129) 

 

Já foi assunto de questionamento neste trabalho o fato da cultura de terreiro seja 

de origem bantu ou sudanesa ter desaparecido de algumas regiões de Minas Gerais, entre as 

quais o Serro, diferentemente do que aconteceu na Bahia, questão que ainda necessita de 

muitos estudos especialmente os historiográficos.  

A enorme trama de conflitos marcava a vida dos negros projetava-se também 

dentro das Irmandades. As Irmandades funcionavam segundo uma hierarquia interna, que 

instaurava dentro da sua própria estrutura, conflitos e disputas entre irmãos. Ocupar cargos de 

direção ou alcançar os postos de rei e rainha, juízes etc, era uma honra que representava 

prestígio social dentro da comunidade e o reconhecimento pela devoção e pelos trabalhos 

prestados pelo irmão para o desenvolvimento da Irmandade. As disputas que envolviam esse 

jogo político interno, ora mais acirrados ora mais amenizados, estavam sempre presentes na 

história dos Pretos do Rosário, e, no Serro, se mostram presentes até os dias de hoje.  

Joana Correa (2018), em pesquisa etnográfica que descreve minuciosamente os 

fatos que envolvem a Festa do Serro, descreve a estrutura política da Irmandade na atualidade:  

 
A Irmandade é uma entidade religiosa autônoma e responsável pela Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário do Serro e seu patrimônio. Sua gestão é de responsabilidade de 

uma Diretoria, com mandato de quatro anos, formada por meio de livre candidatura 

e voto individual de todos aqueles que são associados, chamados de irmãos e irmãs 

do Rosário. (...) A Diretoria da Irmandade é composta por oito membros: o vigário 

do Serro, Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Tesoureiro, Presidente da 

Associação de Congados, Zeladoras da Igreja e Procurador da Irmandade em Belo 

Horizonte. (CORREA, 2018, p. 80/81) 

 

Joana também chama atenção para a rede de disputas presentes nas relações entre 

irmãos do Rosário nos dias de hoje, dedicando um subcapítulo da sua tese para o tema 

“Fofoca, disputa e prestígio nas instâncias de gestão da Irmandade e da Festa” (CORREA, 

2018, sumário). 
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As irmandades, ao passo que firmavam um forte laço de parentesco entre os 

irmãos da comunidade, apresentavam novos desafios. Para além das disputas políticas por 

posições de prestígio, um processo de negociação e conflitos se instaurava no plano 

ideológico. Agir como irmãos pressupunha um aprendizado cultural que, envolvia reconstruir 

suas identidades, em meio a um caldeirão étnico, com diferentes línguas, crenças religiosas, 

formas de trabalhar, enfim, modos de viver e morrer.  

 

O homem negro em Minas Gerais, ao integrar-se numa irmandade, teve que recriar 

um novo grupo, constituído por homens de etnias distintas, portadores de visões 

diferenciadas do mundo, teve que passar por um processo de negociação, a fim de 

chegar a um denominador comum no processo de comunicação. Essa convivência de 

homens distintos implicava numa reorganização cultural. (BORGES, 2005, p. 34) 

 

Aos poucos, os negros dentro das Irmandades foram recriando novos valores e 

novas representações coletivas, sintetizando as diversas nações que aqui chegaram lutando 

por sobrevivência, através de caminhos inusitados, formando todo um complexo cultural 

recebeu significações imprevisíveis.  

 

 

A colonização da África, a transmigração de escravos para as Américas, o sistema 

escravocrata e a divisão do continente africano em guetos europeus não conseguiram 

apagar no corpo/corpus africano e de origem africana os signos culturais, textuais e 

toda a complexa constituição simbólica fundadores de sua alteridade, de suas 

culturas, de sua diversidade étnica, linguística, de suas civilizações e história. 

(MARTINS, 1997, p. 25) 

 

As primeiras irmandades sob a invocação de Nossa Senhora do Rosário no Brasil 

datam de 1639 no Rio de Janeiro, e na década de 1680 nas cidades de Salvador, Recife, 

Olinda e Belém. Da antiga comarca do Serro Frio, é enorme a presença de igrejas do Rosário 

que ainda hoje compõem a beleza arquitetônica de distritos e municípios vizinhos: Milho 

Verde, São Gonçalo do Rio das Pedras, Alvorada de Minas, Diamantina, Minas Novas, 

Chapada do Norte, Berilo. Assim como em São João Del Rei, Ouro Preto, Vila Rica e 

Mariana, cidades expoentes da rota do Ouro.  

A quantidade de igrejas que se encontram nas antigas vilas e arraiás mineiros são 

a mais eloquente demonstração de força das Irmandades coloniais e seus devotos, pois eram 

eles os responsáveis pela construção das edificações, realizando até mesmo a encomenda das 

obras de arte e pinturas dos templos. Construir a sua própria igreja era a meta de toda 

Irmandade, pois isso lhes conferia status e maior liberdade de ação. No Serro, data de 1758 o 

ano em que a Irmandade do Rosário cede o altar lateral da Igreja da Matriz, inaugurando a sua 
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própria capela, uma construção que levara mais de vinte anos para se concretizar. Fundada no 

ano de 1728, a Irmandade já possuía um Livro de Compromisso elaborado com extremo 

requinte e luxo, o que demonstra que a associação contava com muitos membros e gozava de 

prestígio na vila (SCARANO, 1975, p. 31). Faz parte da igreja o cemitério em anexo, 

destinado ao sepultamento dos membros da Irmandade. Toda essa demonstração de força de 

tais irmandades, resistindo tão longe no tempo e no espaço, faz Scarano concluir: 

 

As irmandades constituem importante testemunho da fé. Não importa que haja nelas 

grande conteúdo humano e social, numa mistura do sagrado e do profano. Não 

podemos esquecer o amálgama aqui entre o civil e o eclesiástico, entre o religioso e 

o temporal, que torna difícil, quase impossível separar uma coisa da outra. 

(SCARANO, 1975, p. 52) 

 

Esse amálgama de crenças, valores e poderes, se expressa no catolicismo que se 

instaurou no Brasil, um catolicismo barroco impregnado de paganismo, no falar de José Reis 

(2012). Ou, no dizer de Rubens Silva, um catolicismo onde a  

 

identidade negra é afirmada através da experiência concreta, da convivência, da 

socialização neste meio religioso-cultural; ou seja, da participação efetiva neste 

ritual, sendo esta identidade um processo de construção pautado na reinterpretação 

simbólica, articulação de crenças e valores religiosos diversos, e também, das 

diferenças. (SILVA, 2010, p. 181) 

 

O catolicismo do Povo do Rosário é celebrado com tambores, danças, procissões, 

encenações, fogos de artifício, cachaça, penas, flechas e espadas, sanfonas, fartura de comida, 

grandes mesas de doces, mastros e mascarados, como veremos a seguir.  

Não se pode contestar o compromisso do povo brasileiro e do mineiro em 

particular com o catolicismo, mas esse de feitio mágico, mítico, vivo e feito pelo povo, 

celebrado com muitas cores e alegria, carnavalizando – utilizando outra expressão de José 

Reis (2010) – a fé. Um catolicismo ligado de maneira especial aos santos de devoção, em que 

a Senhora do Rosário se colocou, com suas diversas faces, prerrogativa da sua história, da sua 

condição de mulher e mãe, como protetora e cuidadora em defesa dos mais fracos. Aquela 

que, milagrosa, se alegra ao som dos tambores, e se torna Senhora dos Homens Pretos. 

 Então, é sob a devoção a Senhora do Rosário que os Homens Pretos se unem em 

Irmandades religiosas. Isso vai de encontro aos anseios da igreja, e da sociedade europeia, que 

vendo o contingente de africanos crescer imensamente na Europa do século XVI, precisa de 

mecanismos que eduquem, orientem, e policiem tais homens. A devoção à senhora do Rosário 

e a criação de irmandades negras é estimulada pela Igreja. Com a permissão romana e as 
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bençãos de nossa senhora, os homens pretos então se reúnem, e rezam para santa às suas 

maneiras, com danças e tambores. É o Congado expressando da única forma que sabe, a sua 

devoção à divindade. O reinado, na ausência de registros que permitam precisar exatamente 

como, começa a fazer parte dos louvores, referenciando e rememorando o passado de glórias 

dos povos Bantu. A Batalha de Lepanto imortaliza o culto à Rainha das Águas, e institui a 

Festa do Rosário, oficializando a garantia aos Homens Pretos de saudar e reverenciar Nossa 

Senhora do Rosário uma vez por ano. 
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3 SIMBOLOGIA, UMA LINGUAGEM NÃO DITA 

 

Então desliguei minha câmera. 

Através da lente não é possível perceber o brilho 

dos olhos, as nuances das expressões, os lampejos 

de aura. Tomei por desafio não mais fazer 

registros aúdio visuais, mas mergulhar no 

indizível do momento e ter fé na memória. 

Preciso lembrar do meu corpo. Preciso lembrar 

daqueles olhos e imprimir em minha aura essa 

vivência.  
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3.1 A morte abrindo os festejos 

 

“Comigo as coisas não tem hoje e nem ant´ontem, nem amanhã. É sempre”  
Guimarães Rosa 

 

 

Era dia 15 de maio, eu estava revisando minha abordagem metodológica quando 

vi pela internet a notícia do falecimento do menino Nandim, príncipe catopê herdeiro da 

tradição. Nandim tinha 12 anos, era iniciado nos ensinamentos catopês por ser neto da Rainha 

Conga, a rainha vitalícia do Congado do Serro, a já falecida Dona Cesária. Vim a saber depois 

que “seu pai fora chefe dos Catopês e faleceu quando o menino ainda estava na barriga da 

mãe. Esperava-se que um dia ele assumiria a posição que fora do pai” (CORREA, 2018, p. 

126). 

Quero ressaltar que os enterros de Irmãos do Rosário são públicos e de interesse 

da comunidade. Sendo divulgados por meios virtuais hora e local do velório (conforme anexo 

único), encaminhei-me para o Serro. Percebi então que uma inexplicável relação de 

parentesco já tinha se produzido entre mim e esse povo. Mesmo sem o conhecer, mesmo 

apenas estudando-os a distância. Por que afinal eu estava chorando a morte de um príncipe 

que eu sequer conhecia?! Que estranho sentimento de dor e de perda foi esse que senti? Que 

circunstâncias são capazes de criar vínculos entre desconhecidos? Que maravilhoso poder 

exerce a literatura e a pesquisa sobre o pesquisador, que é ao mesmo tempo um estrangeiro e 

um parente... Era o que pensava enquanto me dirigia à cidade. 

Chegando ao Serro, apenas constatei aquilo que já supunha. Seguindo o endereço 

indicado cheguei numa funerária onde encontravam-se parentes e amigos em meio aos 

catopês, todos fardados. Depois de pouco tempo o corpo foi liberado e seguiu-se um cortejo 

em marcha. O cortejo fúnebre se faz obrigação dos membros da Irmandade do Rosário desde 

a sua fundação, firmado pelo Compromisso de 172830. Tal como reproduzo a seguir, o 

capítulo IX do Compromisso afirma que: 

 

Se este tal Irmão faltar sem causa alguma das suas obrigações a saber, a missa dos 

meses e aos acompanhamentos dos irmãos que morrerem e às procissões sendo 

avidados três vezes não acodindo dar causas bastantes o poderão expulsar da 

                                                 

30
 Compromisso é o livro de estatuto da Irmandade do Rosário, onde constam os direitos e deveres de todos os 

membros associados. No Serro o Compromisso é datado de 1728, e contém as obrigações dos festeiros e 

dançantes com a festa do Rosário, o que deixa claro que esta festa é celebrada na cidade há pelo menos uma 

década antes do seu livramento. É o Compromisso que ainda hoje regula os ritos mediados pelos deveres 

descritos em seus capítulos. 
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Irmandade porém ficará as disposições dos Juízes e dos mais Irmãos, o castigarem 

como lhes parecer razão.  

 

Mais imbuídos do sentimento de pertença e solidariedade do que a convenções 

estatutárias perdidas no tempo, parentes e amigos, irmãos do Rosário seguiram da funerária 

até o cemitério da Igreja do Rosário com os catopês à frente do caixão. Os tambores iniciaram 

sua marcha e conduziram o percurso. Algumas mulheres e crianças portavam flores e os 

homens, chapéus de palha. As flores durante os festejos do Rosário, se revelaram como 

símbolo das bênçãos de Nossa Senhora do Rosário, e os chapéus de palha, símbolo dos 

catopês quando não estão fardados, remetem provavelmente a um passado estritamente rural, 

de cuidado com a roça, de obediência e respeito aos ciclos determinados pela natureza, em 

consonância e em memória dos seus antepassados. Um longo percurso em silêncio se fez. 

Segundo Alba Wanderley, em breve estudo sobre um rito funerário que presenciara de dois 

integrantes do Congado de Pombal, sertão da Paraíba,  

 

O silêncio dos afrobrasileiros que assistem à morte visa, simbolicamente, a uma 

suspensão dos acontecimentos do mundo. O fluxo de existência é provisoriamente 

parado em testemunho da dor sentida. O ritual é uma obrigação cultural em relação à 

lembrança, mantendo os corpos e as palavras na mesma postura. (WANDERLEY, 

2011, p. 15) 

 

Num determinado momento os tambores recomeçaram sua marcha fúnebre. Chora 

ngoma! Ngoma, tambor em bantu, nessa expressão afrobrasileira faz jus ao momento: os 

tambores choraram. Os tambores rituais choram pela dor do seu povo, os tambores choram 

para dar forças para suportar o dia a dia, os tambores choram para transformar dor em alegria. 

Ao se aproximar da igreja, que se localiza num dos pontos mais altos do Serro, os toques dos 

tambores foram alterados e as vozes se somaram às caixas. Os demais instrumentos 

percussivos como o xique-xique e o reco-reco agitaram-se com veemência. Os sinos tocaram. 

Uma missa de corpo presente foi celebrada pelo pároco, que disse algumas palavras 

enfatizando os mistérios do projeto de Deus e a fé em Nossa Senhora do Rosário com consolo 

garantido para os aqui seguem, na certeza não da morte, mas de uma nova vida na presença de 

Deus. Cruzando os portões do pequeno cemitério na lateral da igreja a música cantou mais 

alto e seguiu-se novo silêncio. Após, os tambores recomeçaram e todos se ajoelharam, foi o 

momento em que choros e soluços foram ouvidos. O caixão foi colocado junto aos restos 

mortais da sua família enquanto os catopês cantavam. Os sinos acentuaram as suas badaladas.  

Os sinos sempre tiveram importante papel nos acontecimentos da Irmandade do 

Rosário, símbolo de todas as grandes anunciações comunitárias, era pelo toque dos sinos que 
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fazia-se saber à comunidade as celebrações e também os ritos fúnebres. Tradição que persiste 

na região, os mais antigos ainda hoje, sabem diferenciar o badalar dos sinos, que “dependendo 

do toque, ficar-se-ia sabendo se o defunto era adulto, criança, mulher ou homem” (BORGES, 

2005, p. 165). Os sinos, com sua linguagem fúnebre, cumpriam com a função de comunicação 

e chamamento da comunidade ao ritual de despedida, pois, “não participar de préstito fúnebre 

era motivo para repreensões de toda a comunidade confrarial, já que uma boa morte dependia 

da solidariedade dos vivos” (BORGES, 2005, p. 165). 

O livro de Compromisso da Irmandade do Rosário do Serro reafirma a 

importância com que a morte era vista e tratada, pois “dos vinte e um itens que compõe o 

Compromisso do Rosário, oito tratam do tema da morte, ou seja, mais de um terço do total, 

demostrando com essa insistência a gravidade que se atribuía ao assunto” (SCARANO, 1975, 

p. 53). A devida preparação para o rito final de passagem de um membro da Irmandade parece 

ser a preocupação maior dos Homens Pretos do Serro, e, segundo Scarano (1975), a razão 

principal do desenvolvimento da Irmandade, sem esquecer o papel do auxílio mútuo que 

aumentou a popularidade desse grêmio. Eu acrescentaria a essas duas razões, a garantia que o 

Compromisso confere à manutenção e realização anual da Festa do Rosário. 

Essa preocupação com os mortos reside na importância que os povos africanos 

atribuem à ancestralidade. “O culto aos ancestrais é um dos elementos mais constantes na 

cultura africana. Pode-se dizer que é um fenômeno universal em praticamente toda a África 

negra” (OLIVEIRA, 1972, p. 62). Essa constante na cultura negra em geral é a pedra 

fundamental da cosmovisão africana, pois o culto aos ancestrais sintetiza todos os elementos 

que a estruturam, o entendimento de universo, de poder, de indivíduo, a relação do homem 

com a natureza e com as divindades, tudo estrutura-se na ancestralidade (OLIVEIRA, 1972, p. 

63). 

Conhecendo a estruturação do pensamento bantu, “parece que de fato, em todas as 

religiões bantas os espíritos dos ancestrais são os intermediários entre a divindade suprema e 

o homem” (LOPES, 2011, p. 149). Esses povos acreditam em uma hierarquia de forças, onde 

“todos os seres, segundo a sua potência vital” se integram a ela. No topo dessa escala, ou seja, 

no “vértice das forças” encontra-se o Deus Supremo, e na base inferior, os seres vivos, 

encontrando-se nos intermédios dessa pirâmide os entes da natureza, os antepassados 

fundadores de clãs ou tribos, os grandes chefes, os defuntos venerados e os demais espíritos 

dos mortos (LOPES, 2011, p. 146). Todos eles participam e ajudam a organizar (ou a 

desorganizar) os eventos no plano dos vivos. Essa noção forja para os bantos a concepção de 

uma cosmogonia dinâmica, na qual o mundo dos entes encantados e divinos é constantemente 
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dinamizado pelos antepassados mortos, que passam a trabalhar em prol dos vivos. Estes estão 

constantemente à mercê das influências benéficas ou maléficas dos antepassados. Porém, da 

mesma forma o fluxo contrário acontece, os mortos dependem de vivos que intercedam em 

benefício de suas almas.  

Para os Balubás, por exemplo, “a fonte de toda a força e toda a vida é Deus, ou 

seja, Syakapanga, o Pai Criador” (LOPES, 2011, p. 145), aquele que detém a força, que está 

no topo da hierarquia, pois é quem “forja as coisas com a palavra saída de sua boca”. 

Syakapanga é o Criador das forças da natureza e quem as domina, assim é detentor de todo o 

saber, de todas as terras, e de toda a habilidade e destreza. Essa força é também presente em 

todos os seres, divinos e terrestres, humanos e animais, vegetais e minerais, vivos e mortos. 

Todas essas forças estão relacionadas e podem influenciar aqueles que se encontram nos 

estágios inferiores ao seu próprio nível (LOPES, 2011, p. 146).    

Nzambi, a divindade Bantu mais conhecida no Brasil representa também o Deus 

Supremo desse sistema de crenças, onde em oposição, no nível inferior da hierarquia 

encontram-se os zumbis, que no Brasil representam, no senso comum, as almas penadas que 

ficam vagando no plano terrestre e perseguindo os vivos. Entre os Xonas, o Ser Supremo 

criador do Universo e do Homem é Muári. “Nenhum ser vivo pode comunicar-se com Muári 

senão através de intermediários” (LOPES, 2011, p. 151). Por essa constatação revelada por 

Fagan e compilada por Nei Lopes, enfatiza-se a importância dos espíritos dos antepassados 

como meios através dos quais a comunidade pode suplicar por suas necessidades. Os espíritos 

dos mortos, mais acessíveis ao Deus Supremo, se colocam como intercessores dos vivos. A 

comunicação entre vivos e mortos é dinâmica e de ordem prática para os africanos. 

Endossando esse pensamento, Silva Rego também afirma que os bantus “creem 

num Deus Supremo e o respeitam, mas não o cultuam e só se dirigem a Ele em caso de 

extremo desespero. E isso porque entendem que o melhor modo de lhe render culto é 

venerando seus grandes mortos, ou seja, o espirito dos seus ancestrais” (LOPES, 2011, p. 

150). Entre os Bantus então, conclui Nei Lopes: 

 

A onipresença dos ancestrais é total. Nenhum trabalho nos campos, nenhum 

casamento, nenhuma cerimonia de puberdade podem ter lugar sem que estejam em 

ligação com os mortos. Assim, eles não só continuam a fazer parte da comunidade 

dos vivos como evidenciam sua importância. Porque os mortos, ao passarem pela 

agonia individual da morte, adquiriram um conhecimento mais profundo do mistério 

e do processo de participação vital do universo. (LOPES, 2011, p. 150) 
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Seguindo esse pensamento de participação dos mortos em todas as esferas e 

circunstancias da vida, interceder pelos mortos instaura uma relação de reciprocidade, a noção 

de ajuda mútua tão essencial às comunidades rurais e que reforça os vínculos entre mortos e 

vivos, aprofundando o significado de comunidade, tradição e parentesco. Essa é a conhecida 

relação de barganha, de troca simbólica, de uma prática religiosa firmada em vínculos 

familiares e tão íntima de portugueses e africanos em suas culturas originais. Segundo José 

Reis,  

 

Nas sociedades tradicionais, não havia separação radical, como temos hoje, entre 

vida e morte, sagrado e profano, entre a cidade dos vivos e dos mortos.  Não é que a 

morte e os mortos nunca inspirassem temor. Temia-se, e muito, a morte sem aviso, 

sem preparação, repentina, trágica, e sobretudo sem funeral e sepultura adequados. 

Assim como se temiam os mortos que assim morriam. Mas desde que os vivos 

cuidassem bem dos seus mortos, enterrando-os segundo os ritos adequados, eles 

representariam perigo espiritual ou físico especial. (REIS, 2012, p. 74) 

 

Também Mircea Eliade em sua comparação das diversas culturas arcaicas, 

complementa a ideia de morte, comum entre povos tradicionais:  

 

O defunto deve enfrentar certas provas que dizem respeito ao seu próprio destino 

post mortem, mas deve também ser reconhecido pela comunidade dos mortos e 

aceito entre eles. Para certos povos, só o sepultamento ritual confirma a morte: 

aquele que não é enterrado segundo o costume não está morto. Além disso, a morte 

de uma pessoa só é reconhecida como válida depois da realização das cerimônias 

funerárias, ou quando a alma do defunto foi ritualmente conduzida a sua nova 

morada, no outro mundo, e lá foi aceita pela comunidade dos mortos. (ELIADE, 

1992, p. 89) 

 

Enterrar dignamente os mortos, assim como cuidar de todos os elementos do 

derradeiro rito de passagem constituía, então, uma das preocupações máximas dos Homens 

Pretos do Rosário. No eterno jogo de negociações e conflitos, similaridades e 

distanciamentos, a defesa de concepções religiosas sobre a morte, sobre os mortos e os ritos 

fúnebres sempre foi característica marcante das culturas tradicionais africanas, que, no entanto 

encontrou significação entre o homem medieval e se coadunou com os dogmas do catolicismo 

barroco,  

 

um catolicismo que se caracterizava por elaboradas manifestações externas da fé: 

missas celebradas por dezenas de padres, acompanhadas por corais e orquestras, em 

templos cuja abundante decoração era uma festa para os olhos, e sobretudo funerais 

grandiosos e procissões cheias de alegorias. (REIS, 2012, p. 49) 
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O catolicismo da Europa medieval, desde épocas mais remotas, ao que tudo indica 

aproximadamente no século IV ou V, inaugura no imaginário popular a ideia de purgatório, 

condicionando as atitudes dos homens perante a morte. A possibilidade de, através da ajuda 

dos vivos, os mortos alcançarem o paraíso, aquele que lhes foi negado em vida, se fortalece 

então como uma promessa pós vida, e confere à morte um caráter comunitário. Essa crença 

inaugura uma atitude piedosa para com os mortos, e reforça a relação de proximidade entre 

mortos e vivos. Os rituais de morte e de preparação para a morte ganharam uma conotação 

pública, coletiva, agregadora onde “parentes, amigos, irmãos de confrarias e vizinhos” (REIS, 

2012, p. 73). acompanhavam desde os últimos momentos do moribundo, seu cortejo fúnebre, 

o enterro propriamente dito, estendendo as obrigações dos vivos também às missas póstumas. 

Séculos depois as irmandades cumpririam o papel de estimular a oração às almas com o 

propósito de as auxiliar na redenção dos pecados, garantindo uma boa vida após a morte, 

quando então as almas dos homens encontrariam uma espécie de justiça. Assim, “no 

imaginário cristão o momento pós morte é tido como crucial para o destino da alma, podendo 

a ajuda dos vivos influir na sua salvação. Por isso, os confrades seguiam a risca toda uma 

série de preceitos piedosos” (BORGES, 2001, p. 168). Na prática, 

 

o funeral barroco se caracterizava pela pompa: o luxo dos caixões, dos panos 

funerários, a quantidade de velas queimadas, o número de participantes no cortejo – 

padres, pobres, confrarias, músicos, autoridades, convidados – a solenidade e o 

número de missas de corpo presente, a decoração da igreja, o prestígio do local 

escolhido para a sepultura. (REIS, 2012, p. 74) 

 

Philippe Ariès que analisou as atitudes diante da morte, da Antiguidade a 

Modernidade, numa pesquisa de mais de quinze anos de duração, assinala que para os 

ocidentais, essa “familiaridade com a morte” que se expressa na “coexistência dos vivos e dos 

mortos” é uma característica tipicamente medieval, “que começou não tanto com o 

Cristianismo, mas com o culto dos mártires, de origem africana” (ARIÉS, 2012, p. 41). Sem 

entrar profundamente nessa questão, que Ariés, no entanto, desenvolve com clareza, na 

Antiguidade os mortos eram enterrados fora das cidades, o mais longe possível do contato 

com os vivos, para “impedir que os defuntos voltassem para perturbar os vivos” (ARIÉS, 

2012, p. 41). Com o passar do tempo, primeiro como práticas individuais, alguns homens da 

África Oriental começaram a migrar distâncias para enterrar seus entes queridos junto a 

sarcófagos de mártires, revelando a crença de que era possível alcançar maior proteção no 

além para as almas enterradas junto a homens santificados. Paralelamente, o processo de 

crescimento das cidades encurtava cada vez mais as distâncias entre as cidades e as 
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necrópoles extraurbanas. Mortos e vivos se aproximariam fatalmente por obra dos deuses, dos 

mártires e dos homens de fé. De tal forma que na Idade Média, ou seja, em todo o período que 

os escravos africanos aportam em Portugal, os cemitérios eram contíguos às igrejas, e 

absolutamente integrados à vida da comunidade, e, 

 

embora contra as leis municipais e a decência religiosa, frequentemente serviam 

como local para pastagem de animais, feiras, bailes, jogos, atalhos, depósito de lixo, 

sanitário público, namoros clandestinos morada de mendigos. Jacques Heers associa 

igrejas e cemitérios paroquiais a locais de integração entre o sagrado e o profano, 

espaços onde aconteciam as festas populares e carnavais franceses. Uma sociedade 

onde coabitam os vivos e os mortos, em que o cemitério se confunde com a igreja no 

coração da cidade. (REIS, 1991, p. 73) 

 

Essa proximidade entre vivos e mortos, tão familiar aos escravos que chegavam 

em Portugal, encontra nas Irmandades do Rosário um locus privilegiado onde era possível, 

através dos ritos funerários, manifestar crenças ancestrais africanas. Esse fato é tão importante 

para as comunidades africanas, que, segundo Marina de Mello, constitui uma das grandes 

causas da enorme adesão de negros nas Irmandades do Rosário e de outros santos de devoção:  

 

Se pensarmos na importância que os funerais tinham nas sociedades africanas, 

representando o momento no qual o morto passaria do mundo dos vivos para o 

mundo dos ancestrais e dos espíritos da natureza, cercado de rituais especiais, cantos 

e danças, fica mais fácil entender a rapidez com que os africanos e seus 

descendentes se integraram nessas associações católicas de cunho eminentemente 

ibérico. (MARINA, 2002, p. 186) 

 

Para Correa (2018), ao analisar especificamente a Irmandade do Rosário do Serro, 

“o cuidado com as almas e o circuito das reciprocidades entre vivos e mortos configuram 

pontos cruciais de articulação entre cosmologias católicas e afrobrasileiras na conformação 

dos Reinados como um sistema religioso que resguarda particularidades” (CORREA, 2018, p. 

131).  

Assim, os mortos eram satisfatoriamente venerados, os cultos fúnebres tinham 

grande importância na vida religiosa do homem medieval, e o lugar onde eram enterrados os 

mortos era olhado com respeito e cuidado, pois 

 

ser enterrado na igreja conferia ao irmão a sensação de ser constantemente 

lembrado, pois se assegurava a sua proximidade física com o mundo dos vivos. Ele 

sabia que, presente no espaço de encontro da comunidade fraternal, teria maiores 

chances de receber orações. (BORGES, 2005, p. 167) 
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A proximidade física entre cadáver e imagens divinas aqui embaixo, representava 

um modelo da contiguidade espiritual que se desejava obter, lá em cima, entre a alma e as 

divindades (REIS, 2012, p. 171), fazendo do mundo dos mortos uma continuação do mundo 

dos vivos, permeada de acordos, trocas e ajuda mútua. 

No mundo ocidental essa concepção da morte se alterou drasticamente no século 

XVIII com o Iluminismo, onde uma nova concepção de mundo ideal e, portanto, de morte se 

colocam como fruto da sociedade. Os catopês do Serro, no entanto, vivem ainda de acordo 

com suas concepções ancetrais, pautando seu modo de viver e morrer de acordo com aquilo 

que suas tradições ancestrais lhes ensinaram. Isso constitui um traço de ruralidade inequívoco 

entre o Povo do Rosário. 

 No trato dado à morte, os aspectos sociais também tem que ser levados em conta. 

O alto índice de morte que sempre acompanhou os povos escravizados das Minas Gerais, 

sendo um fator sobre o qual não posso deixar de dizer algumas palavras. A esse respeito, as 

zonas de mineração tem indiscutível primazia, segundo Scarano, que chega a compilar um 

documento de Martinho de Mendonça, escrito provavelmente em 1734, ainda em português 

arcaico: 

 

Suposta a idade dos que entram nas minas e da vida dos que nela passam, estão 

poucos vivos dos que se acharam no ano de 1724, sendo tão poucos os que vejo 

velhos, e tantos os que morrem cotidianamente (...) pois é realmente difícil que um 

escravo ultrapasse doze anos exercendo um trabalho como aquele. (SCARANO, 

1975, p. 57) 

 
 

Em outra citação, Scarano aponta que no século XIX a perspectiva de vida dos 

negros nas condições de trabalho do garimpo, está “mais próxima dos cinco aos sete anos de 

existência ativa” (SCARANO, 1975, p. 58). Viver em condições em que a morte seja tão 

próxima requer atribuir significados para a morte como forma de significar a vida. Conviver 

com a morte cotidianamente certamente contribuiu para que o rito final de passagem desse 

povo se mantivesse preservado e fortalecido no tempo.  

Nandim então recebera todos os ritos que um legítimo herdeiro das tradições 

africanas merece. A vida desse pequeno príncipe, assim como sua morte foram honradas. Seu 

cortejo fúnebre cortando a cidade desde o centro até sua parte mais alta tem profunda 

simbologia. Segundo Eliade, que considera a morte como um ritual de passagem e portanto 

também um ritual iniciático, afirma que “o caminho e a marcha são suscetíveis de ser 

transfigurados em valores religiosos, pois todo caminho pode simbolizar ‘o caminho da vida’ 

e toda marcha uma ‘peregrinação’, uma peregrinação para o Centro do Mundo” (ELIADE, 
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1992, p. 88). O centro do mundo, o grande portal de ascensão, aquele que faz o homem 

religar-se a sua origem essencial, a simbologia do princípio e do fim de todas as coisas, onde 

tudo começa e termina, aquilo que liga terra e céu, que instaura novas ordens, novos ciclos, 

novas possibilidades de vida.  

O príncipe catopê apesar da pouca idade fora enterrado no pátio da igreja, em 

conformidade com as crenças ancestrais do seu povo, e contra a moderna percepção da morte, 

contra as atuais práticas sanitaristas, contra a legislação nacional de tratamento funerário. A 

negociação cultural entre crenças ancestrais africanas e afro-brasileiras e as regras modernas 

da sociedade revelou a morte como o mais emblemático dos símbolos de resistência e 

afirmação da identidade negra do Povo do Rosário. 

Seus ritos fúnebres receberam as mais altas homenagens da Irmandade do Rosário 

comandada pelos catopês, com seus cantos, fardas, penas, mantos, caixas, sons e cores. A 

experiência de vivenciar a dor da perda com tanta beleza é arrebatador. A morte é uma festa, 

pensei. E entre todas as características que definem a relação deste povo com a perda, a 

celebração da morte me parece ser a mais tipicamente africana.  

 

Podemos ver que os ritos funerários são ao mesmo tempo de passagem e de 

permanência. De passagem, pois direcionam o destino de seus mortos para a 

imortalidade dos ancestrais. Tem a função, portanto, de harmonizar o desequilíbrio 

causado pela morte de um membro da comunidade. O ritual funerário transforma o 

morto num ancestral – aqui estamos diante de um ritual de permanência. 

(OLIVEIRA, 1972, p. 57)  

 
 

Mello Morais Filho (1999) descrevendo um rito funerário em Penedo cita três 

práticas do enterro: as rezas, os sacrifícios de animais, o banquete e a dança. Na irmandade do 

Rosário de São Paulo, Célia Borges narra uma passagem de uma cerimônia fúnebre naquela 

irmandade em que “enquanto colocavam terra sobre o cadáver, os irmãos socavam com um 

pilão e cantavam alto, num barulho tal que provocou a ira dos moradores mais próximos do 

templo” (BORGES, 2005, p. 169). 

Tais descrições demonstram como na concepção africana a morte é celebrada, seja 

nos terreiros de candomblé, seja nas casas de vodu, seja nas igrejas do Rosário, a morte para 

africanos e afro-brasileiros é ritualizada entre bebidas, comidas, cantos e tambores. Os cantos 

vissungos, cantos de cantar a morte, cantos de conduzir o defunto à sua morada final, ainda 

presentes em alguns distritos do Serro e Diamantina, mas cada vez mais silenciados pela 

perda das funções que o motivavam, são outro exemplo da relação desse povo com a morte. 

Através dos cantos a comunidade avisava o falecimento, chamava o povo para transportar o 
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morto, velava o corpo, tirava espírito ruim do defunto. Os cantos de enterro no entanto, não 

são exatamente sombrios ou funestos.  

Seu Crispim, mestre vissungo de Milho Verde falecido em 2008, da linhagem do 

Rei perpétuo do vissungo, de nação africana, sobrinho de cantador “que fazia as pedra chorá”, 

em depoimento para a publicação Vissungos cantos afrodescendentes em Minas Gerais, 

comenta que “Ia morrendo a pessoa, já mandava buscá a pinga, pa fazê o quarto”, indicando 

que a bebida já se fazia presente no ato de velar, antes mesmo da morte chegar (FREITAS, 

QUEIROZ, 2015, p. 19). E enquanto durante a noite velava-se a morte, cantava-se a 

incelência:  

 

Sá Vitória, vamo leva essa alma pra glória 

Vamo leva, vamo leva 

Esse presente pra Nossa Senhora 

Duas incelença de Santa Vitoria 

vamo leva essa alma pra glória 

Vamo leva, vamo leva 

Esse presente pra Nossa Senhora 

(FREITAS, QUEIROZ, 2015, p. 20) 

 
 

Todo o depoimento acima desvela essa relação íntima com a morte, a até mesmo 

um certo ar de celebração. Mais que isso, uma característica que chama atenção, como aponta 

Ariès, é “a simplicidade com que os ritos da morte eram aceitos e cumpridos, de modo 

cerimonial, evidentemente, mas sem caráter dramático ou gestos de emoção excessivos” 

(ARIÈS, 2012, p. 39/40), comportamento reiterado aqui nas palavras de Crispim e que 

também notei no enterro de Nandim. 

Um paralelismo linguístico apontado por Nei Lopes, em quimbundo o verbo 

kubinga significa igualmente dever e precisar. Em outro dialeto bantu, o suaíli, o termo 

kuhitaji quer dizer precisar e também querer. Ainda nesse mesmo sentido, em umbundo o 

verbo laka significa ao mesmo tempo querer e precisar (LOPES, 2006, p. 147). 

Demonstrando a amplitude dessa associação entre os Bantu, Lopes cita um trecho de Correa e 

Homem: 

 

Muitos dialetos bantus guardam ao nível da linguagem, até hoje, o sintoma mais 

evidente do sentimento coletivo vivenciado pelos homens no interior dessas 

comunidades, ao fazerem coincidir num único verbo significados tão diferenciados 

para nós quanto dever e poder, querer e precisar. As línguas falam o que os homens 

realizam no seu dia a dia. Sendo o elo básico de comunicação entre os indivíduos, 

elas refletem o mais profundo sentimento que nutrem uns pelos outros. (LOPES, 

2006, p. 147) 
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 Talvez esse seja um exemplo que, ante a simplicidade e o uso sagrado da palavra 

pelos povos de tradição oral, ajude a compreender seu comportamento perante um rito de 

morte, pois suas obrigações, isto é, aquilo que se deve e se precisa fazer pelo morto é na 

medida exata daquilo que se pode e que se quer fazer. Essa justa medida da palavra e do 

entendimento dos seus deveres e quereres, mediada também pelos cantos, pelos tambores pela 

cachaça e pela comida, conduz sentimentos e emoções, molda atitudes e modos de reação. 

Citando Leda Martins,  

 

a palavra fertiliza o ciclo vital fenomenológico, consenso dinâmico entre o humano 

e o divino, os ancestrais, os vivos, os infantes e os que ainda vão nascer, num 

circuito integrado de complementariedade que assegura o próprio equilíbrio cósmico 

e telúrico. (MARTINS, 1997, p. 148) 

 

A morte prematura de Nandim, a perda de um herdeiro remete, por fim, ao 

trinômio herança, tradição e família. Numa comunidade de tradição oral, a importância da 

família na perpetuação da sua cultura e dos seus valores é inestimável, pois não havendo 

espaços sociais para a transmissão dos seus ensinamentos, os lares são os espaços onde, entre 

familiares a perpetuação da cultura se dá. Posteriormente observei durante os festejos do 

Rosário que a guarda dos catopês do Serro, seus chefes e principais herdeiros, é composta por 

uma mesma família, uma mesma linhagem sanguínea, que traz no seu DNA a tradição mágica 

e ancestral dos catopês. A morte de Nandim não encerra esse ciclo, mas adverte sobre os 

caprichos do tempo e clama por uma reorganização da comunidade para o seu fortalecimento. 

Esse cortejo fúnebre foi minha primeira oportunidade de observação e reflexão do 

meu tema de estudo. Inesperado, como um ponto fora da curva, a morte de um menino que 

certamente se tornaria uma liderança catopê, de um povo tão fragilizado em sua 

materialidade, e tão firme em suas convicções. Inesperados parágrafos que se compuseram. O 

comportamento do Povo do Rosário ante a morte, a sua percepção cultural sobre a vida, seus 

rituais de passagem e despedida formalizados segundo as suas expressões, são um convite 

para penetrar nos mistérios da sua alma. Através da morte chega-se ao infinito da sua fé, dos 

seus valores e das suas crenças. Permiti-me então elevar a morte a uma categoria simbólica, e, 

enquanto símbolo, proceder essa pequena análise, para melhor compreender o Povo do 

Rosário e suas formas de expressão e resistência. A observação do enterro do príncipe catopé 

tem como finalidade pensar morte-vida e o ritual de troca entre divindades e humanos que se 

expressa também na festa. 
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 Desse modo, aqui fica imortalizado o ritual fúnebre e a memória de vida e de 

morte de Nandim, realizado no dia 16 de maio de 2018, com os devidos ritos solenes, assim 

feito, “porque assim o fizeram os antigos que cumpriram esse rito, nesses lugares, num tempo 

sem tempo” (MARTINS, 1997, p. 166). Tomando por empréstimo a filosofia poética de Leda 

Martins, “é essa repetição do gesto, espiralar e prospectiva, que funda a grafia do rito, 

revisitada e fertilizada pelo gesto presente, numa espacialidade curvilínea que atualiza o 

tempo em sua mítica, sincronizando o pretérito no presente e, neste, figurando o futuro”  

(MARTINS, 1997, p. 166). 

 

3.2 Rito de onze dias 

 

“O mito é o nada que é tudo 
O mesmo sol que abre os céus  

É um mito brilhante e mudo 
O corpo morto de Deus 

Vivo e desnudo.” 
Fernando Pessoa 

 

No mês de junho, no florescer do inverno e da seca, o céu da cidade na aurora 

boreal emana tons de azul e vermelho, as cores da Senhora do Rosário do Serro, como se céu 

e terra anunciassem a chegada do dia da Rainha dos Pretos. De fato, a Festa do Rosário é o 

momento do ano mais esperado pela comunidade, anunciada por sinos e fogos, o serrano tem 

impresso na sua identidade a história de amor e devoção que o seu povo devota a Santa.  

Festa de caboclos, marujos e catopês, para Nossa Senhora do Rosário o Povo 

Preto de Minas Gerais canta e dança, toca seus tambores, reverencia reis e rainhas, faz 

continência. Seus cantos e danças carregam a ancestralidade africana impressa nos corpos, 

nos gestos, nas melodias e seus esquemas rítmicos, na sabedoria contida nos versos, nas 

palavras de matrizes áfricas que se encontram nas letras. Pela Senhora do Rosário é permitido 

a irreverência dos tambores, das penas, dos mantos, dos cantos e de toda negritude que tomará 

conta da alma da cidade nos dias que se seguirão. 

Cada uma das guardas, com suas características próprias, seu conjunto de 

instrumentos, cantigas e versos, seu fardamento, com suas obrigações e responsabilidades 

diferentes durante o ritual, são expressões de diferentes nações, com histórias arraigadas num 

passado longínquo e percursos igualmente diferenciados no sentido de encontrar formas de 

preservar suas tradições, e que reafirmam suas identidades étnicas a partir da presença do 
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outro. Segundo Rubens Silva, a identidade étnica é construída em situações específicas e de 

confronto interétnico, entre grupos minoritários e dominantes. Portanto,  

 
Nesta relação de conflito; ou, nos termos de Cardoso de Oliveira, nesta ‘fricção 

interétnica’ é que a identidade étnica tende a emergir como uma forma de resistência 

à dominação sofrida; e isto, a partir da tomada de consciência, pelo grupo étnico 

minoritário da condição que lhe é imposta, e visando intencionalmente demarcar as 

fronteiras e explicitar as diferenças entre o “nós” e os “outros”. (SILVA, 2010, p. 
145) 

 

Festa também de instituições. A festa do Rosário é realizada pela Irmandade do 

Rosário e pela Associação dos Congadeiros do Serro, pertencente à Irmandade, fundada na 

década de 1970 para receber apoio financeiro, já que a Irmandade não pode por regulamento 

receber verbas de qualquer instituição. A Irmandade se responsabiliza pelos ritos estritamente 

católicos, a novena, missas, vindas e recepção e padres etc. A Associação dá apoio às guardas 

de caboclos, marujos e catopês, sendo responsável pela parte social desses grupos, além de 

captar e administrar verbas, materiais para os grupos como tecidos para as roupas e 

instrumentos. É papel da Associação cuidar para que toda a estrutura necessária aos ritos dos 

grupos funcione. Embora em muitos momentos a relação entre as duas instituições se 

entrelacem e se confundam, instaurando toda uma gama de conflitos inevitáveis na 

negociação perpétua entre igreja e povo, catolicismo e africanidades, dogmas e fé. A 

Irmandade é a representação da Igreja Católica, a força maior dessa escala de valores que 

abriga e se impõe a todos os outros grupos. Todos os congadeiros são obrigatoriamente 

Irmãos do Rosário. A diretoria da Associação dos Congadeiros é obrigatoriamente parte da 

Irmandade. O Reinado é formado por Irmãos eleitos pela comunidade.  

O Reinado é um importante ponto de análise do ritual, que tem sido amplamente 

estudado por vários pesquisadores, por revelar aspectos profundos das tradições africanas e da 

síntese cultural elaborada em solo brasileiro face à ideologia dominante portuguesa. 

Considerado por alguns pesquisadores o rito “principal da manifestação do Congado” 

(SILVA, 2010, p.18), não pretendo aprofundar na história e simbologia do reinado que daria 

por si uma tese, e que já recebeu excelentes contribuições, como Reis Negros no Brasil 

escravista, de Marina de Mello (2002), que esmiúça a história da entronização dos reis negros 

nos festejos e sua simbologia. Para a pesquisadora, “a eleição de reis negros como forma de 

recriar as estruturas sociais existentes nos seus locais de origem” (MELLO, 2002, p. 182). 

Segundo as pesquisas históricas de Tinhorão, o reinado é 

 
A mais antiga das dramatizações de origem africana, acompanhada de sons de 

percussão e danças, é a coroação de reis do Congo, realizada no âmbito das 
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confrarias de Nossa Senhora do Rosário e que, entes de firmar uma tradição ligada à 

história dos escravos e seus descendentes crioulos no Brasil, constitui a mais antiga 

criação cultural dos africanos subequatoriais no próprio território de Portugal, a 

partir de meados do século XV. (TINHORÃO, 1988, p. 97) 

 

Nas palavras de Reis, uma pequena síntese sobre o reinado é expressa da seguinte 

forma: 

 

Além de procissões e missas, a festa se fazia de comilanças, mascaradas e 

elaboradas cerimonias, não mencionadas nos compromissos, em que se 

entronizavam reis e rainhas negros devidamente aparatados com vestes e insígnias 

reais. Esses monarcas fictícios ocupavam cargos meramente cerimoniais, como se as 

Irmandades fossem uma espécie de monarquia parlamentar. (REIS, 2012, p. 62) 

 

Limitar-me-ei a falar sobre o reinado o justo para que se compreenda a sua 

participação dentro do rito e sua relação com os catopês. O Reinado pode ser definido “pelo 

conjunto das personagens coroadas que, nos dias de festa do Congado recebem homenagens 

dos grupos rituais, sendo conduzido em cortejo formado pelo séquito dos ternos” (SILVA, 

2010, p. 18). Definido pelo Compromisso, o Reinado do Serro possui uma estrutura simbólica 

composta por seis membros, que obedece a seguinte hierarquia: rei e rainha, primeiro juiz e 

primeira juíza, segundo juiz e segunda juíza. É o Reinado que define o trajeto dos cortejos, 

pois eles são desenhados a partir das casas dos juízes, rei e rainha. É também o reinado que, 

integrando a hierarquia das subversões, organiza os rituais de comes e bebes, sendo 

responsável por servir os dançantes com fartas refeições, e cumprem com a função de 

propiciar o ato sagrado de dividir e compartilhar o alimento, que irmana a comunidade e 

reforça os vínculos de apoio mútuo. Interessante o contraditório que se apresenta a todo 

instante em todos os elementos da festa, pois os membros do reinado, sendo fortemente 

reverenciados pelos catopês, são também aqueles que servem toda a comunidade, trabalham 

empenhadamente arcando com altos custos para que durante a Festa toda a cidade seja servida 

com café da manhã, almoço e jantar em abundância. Então os membros reinado são também 

os festeiros, aqueles que muito servem e muito são servidos. 

O Reinado é então saudado e reverenciado pelos catopês, que os durante 

todos os dias dos festejos homenageiam seus integrantes em suas respectivas casas, 

conduzem o seu cortejo e realizam todos os ritos de posse e despedida dos seus 

membros. O Reinado não se forma sem a atuação ritualística e mágica dos catopês. 

Também com a função de elemento estruturante do ritual, além de todas as 

propriedades que dizem respeito ao seu caráter mítico, o mito da aparição de Nossa 

Senhora do Rosário nas águas do mar é responsável por definir a ordem das guardas no 
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cortejo, de acordo com a ordem dos povos que viram a Santa nas águas: caboclos, 

marujos e catopês. 

O mito de origem é narrado e revivido na tarde de domingo, ao final da missa, e 

sua encenação desemboca na grande e solene procissão, qual rio de encontro ao mar, quando a 

Santa sai da igreja carrega pelos Homens Pretos, na figura dos catopês, aqueles que sendo os 

mais sofridos, recebem as maiores honras da Senhora do Rosário. É a celebração do mito, 

onde,  

  

a palavra como hálito, condensa o legado ancestral, seu poder inaugural, e o 

movimento perspectivo da transcriação, encenado no ato da transmissão. O evento 

narrado dramatiza o sujeito num percurso curvilíneo, presença crivada de ausência, 

memória resvalada de esquecimento, tranças aneladas na própria enunciação do 

narrado. Assim, na oralitura dos Reinados negros, a memória, insinuante, se envieza 

nas falas, se esvazia e se preenche de sentido, como um lugar numinoso, pletora de 

significantes. (MARTINS, 1997, p. 22) 

 

Também durante a festa, há a representação da Embaixada ou Resinga, que recria 

a saga histórica do encontro de portugueses, negros e índios no Brasil. Essa encenação do 

combate armado entre portugueses e caboclos na presença dos catopês em frente a igreja, 

talvez, tal qual a fábula das três raças
31

, sintetiza o esforço empreendido por pesquisadores, no 

sentido de compreender o quê, desta mistura de povos, a festa guarda de cada uma delas e 

como foram se amalgamando no correr da história na formação étnica e cultural do Brasil.  

A Embaixada é um auto, inserido na estrutura ritual pelos catequistas potugueses, 

para servir de instrumento e controle dos escravos. Nei Lopes (2011) defende que “a estrutura 

africana desses folguedos é anterior à sua transformação em autos, tendo os catequistas 

apenas inseridos neles esses textos evocativos da Idade Média europeia” (Lopes, 2011, p. 

178). 

Todos esses elementos, cada qual com a sua função, articulam as relações entre os 

sujeitos que se organizam durante todo o ano para dar vida a Festa do Rosário. Esmiuçar toda 

a complexa trama de relações entre todos esses sujeitos, dentro dessa estrutura dinâmica é um 

trabalho de pesquisa de muitos anos. O que aqui me restrinjo a apresentar são observações 

sobre a festa que permitem melhor compreender parte da simbologia que a compõe, fruto de 

onze dias de observação.  

                                                 

31
 Expressão que remete ao “mito das três raças”, desenvolvida principalmente por Darcy Ribeiro, aqui tratada 

como fábula, por sua diferenciação significante com o mito, e representando estritamente como a dramatização 

do encontro das Três Raças em solo brasileiro. 
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A Festa culmina no primeiro domingo de julho. Nove dias antes os grupos 

dançantes se preparam para a grande Festa do Rosário. Durante esses mesmos nove dias a 

comunidade cristã realiza na igreja a novena, como forma de preparação católica para a festa. 

Três dias antes do primeiro domingo de julho, acontece o Tríduo, quando então a preparação 

para a festa se intensifica. Nove dias de preparação para o povo da igreja, nove dias de ensaios 

para os Pretos do Rosário, três dias de preparação intensa, três ternos de congadeiros, três 

pares de realeza compondo o reinado. Dois dias de festa, mais de trezentos dançantes nas 

ruas, dezenas de crianças, seis escolas públicas a serviço dos festejos. Todas as casas, 

pousadas e hotéis da cidade lotados. Uma Santa. 

Da penúltima sexta feira de junho até nove dias depois a cidade se movimenta 

dessa forma, com fogos e sinos anunciando a movimentação dos devotos da Senhora do 

Rosário e atraindo grande número de pessoas para a igreja, grande quantidade de jovens e 

homens feitos transitando nas ruas para os ensaios, enquanto as salas e cozinhas das casas 

ficam cheias de mulheres a bordar e cozinhar para os congadeiros. 

O Tríduo é também o momento de intensificação dos ensaios, quando os 

dançantes saem às ruas. A função ritualística do Tríduo é fazer a circulação da cruz entre as 

casas dos festeiros, a grande cruz prateada pernoita na casa do reinado, cada noite na casa 

com um membro masculino de reinado. Para os catopês, o Tríduo marca dos trabalhos rituais, 

pois durante esses três dias o guarda de catopês entra na igreja após o termino da missa, canta 

para a cruz, que, carregada pelo presidente da Irmandade, e cortejada pelos catopês, sai em 

procissão até a casa do primeiro juiz, onde então é servido um jantar depois do qual os 

catopês cantam para agradecer abençoando a casa do primeiro membro do reinado, onde a 

cruz ficará até o dia seguinte. E assim acontece no segundo dia do Tríduo na casa do segundo 

juiz e assim é feito no terceiro dia tríduo na casa do rei. 

A cruz é o símbolo máximo da Igreja, representa a autoridade eclesiástica, é 

portada à frente do cortejo, como sinal de autoridade máxima, a frente de todos. A cruz, 

sempre carregada pelo presidente da Irmandade e cortejada pelos catopês, visita, 

respectivamente, primeiro juiz, segundo juiz e rei. O que sinaliza sua predominância enquanto 

símbolo do patriarcado e do poder estabelecido. Um símbolo ao mesmo tempo político e 

religioso, pois representa a hierarquia de poderes que se estabelece entre irmandade e 

congadeiros, sendo a primeira a porta voz dos poderes eclesiásticos, com toda a sua 

regulamentação regida pela mais alta representação da Igreja, o Papado, intermediando a fé 

através dos dogmas católicos, e os últimos, sendo a expressão da fé popular intermediada pela 

cultura ancestral afro-brasileira. A cruz reina soberana à frente do Congado. 
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No entanto, a cruz enquanto símbolo apresenta também sua face diacrítica. 

Segunda Marina Mello, para muitos povos bantos,  

 

a cruz era um símbolo de especial importância nas relações entre o mundo natural e 

o sobrenatural e a representação básica da cosmogonia bacongo, organizada a partir 

da divisão entre o mundo dos vivos e o dos mortos, um sendo o reflexo do outro, e 

estando ambos separados pela água. (MELLO, 2002, p. 60) 

 

Mesmo que esse significado tenha se perdido no tempo para os Pretos do Rosário, 

é importante assinalar que num tempo passado ele fazia parte dos fundamentos que atuaram 

nos cruzamentos sincréticos entre as culturas bantu e católica, organizando tais estruturas 

rituais. 

O sábado, último dia do Tríduo, é um dia intenso para o Povo do Rosário, pois 

começa com a matina, quando o povo sai às ruas, cedo da madrugada, pedir as bençãos de 

Nossa Senhora para a realização da festa do dia seguinte, e termina tarde da noite, com o 

levantamento do mastro, que deflagra o início dos festejos instaurando o tempo mítico.   

Toda ritualística que acontece até então tem um caráter preparatório para o que 

virá no domingo. Quando então marujos, caboclos e catopês se fardam e saem às ruas no mais 

especial das suas performances. Isso dá a dimensão da magnitude da festa. O porvir é uma 

icógnita, o transcorrer da festa, mediada pela capacidade de mobilização da comunidade 

trabalhando para que nada saia errado, é o que garante o agrado da Santa, seu acolhimento e a 

autorização para a realização dos festejos. O esforço para que tudo saia a contento e a 

realização de uma festa sem problemas é um sinal de bons auspícios para todo o ano. Assim a 

festa revela o bom trabalho dos devotos de Nossa Senhora para agradá-la, garantindo para os 

mesmos suas bençãos para próximo ciclo que virá. São os mistérios do Rosário. Como é em 

cima é embaixo.   

 

3.3 Primeiro dia de ensaio: os cablocos 

 

Sendo os ensaios abertos e divulgados para a comunidade, pus-me a assistir 

todos. Na casa do Seu Enir Generoso, os caboclos se reúnem no galpão Mestre Zé Rabelo. 

Um enorme galpão próprio para as atividades dos caboclos. Sem cadeiras, nenhuma. O 

teste de força e resistência física começa já nos ensaios. Os mais velhos conversam 

calmamente por mais de hora antes de começar o ensaio propriamente dito, os 
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dançantes esperam, conversam, brincam, todos de pé. O campo físico e social do grupo 

vai se fortalecendo. 

Vendo o número de integrantes neste primeiro ensaio, percebo a festa 

enquanto um grande encontro social, a festa é também encontro, é brincadeira, é farra, é 

fortalecimento dos laços afetivos e da identidade do serrano. O profano que surge do 

sagrado são aspectos igualmente constitutivos da manutenção da festa. 

Durante esse tempo de suspensão, as lideranças mais novas ajeitavam as fitas 

do mastro dos caboclos. Fiquei um tempo apenas observando esse ato, repleto de 

cuidado e paciência. Cada símbolo, cada adereço é revestido de um cuidado que parece 

que todos ali reconhecem as dimensões simbólicas, míticas e espirituais de cada 

pequeno objeto que se insere na festa. Como diria Leda Martins, a atmosfera de cuidado 

e encantamento de todo o universo da festa,  

 

esculpe um saber que se expressa na fala, na dança, no vestuário, em objetos, como 

os bastões, as caixas, os tambores, os adereços, cumprindo uma função ritual que 

não elide as linguagens das cores, dos sons e dos gestos, mas sim, sinestesicamente, 

as conjuga na elaboração de uma fala plural que reveste o tempo presente com os 

adereços simbólicos e ancestrais. (MARTINS, 1997, p. 37) 

 

O apito marca o início dos ensaios. O primeiro apito é o comando para a formação 

das fileiras, o segundo apito é o comando do silêncio. Três caboclos compõem a liderança do 

grupo, Bezim (Geraldo Abel), Nanim (Agnaldo) e Tonim. Um padre nosso e uma ave Maria 

são rezados, seguidos de três Nossa Senhora do Rosário – rogai por nós.  

Coincidentemente neste dia chegou ao galpão uma grande foto do Mestre Zé 

Rabelo, uma boa oportunidade, manifestação do kairós, momento oportuno para a memória 

dos ancestrais ser evocada. O exemplo de vida de Zé Rabelo foi relembrado e exaltado, ele 

fora o caboclo ancião, falecido há poucos anos, que nos seus últimos anos de vida, quando sua 

saúde já não mais lhe permitia acompanhar os festejos, sentava-se em frente ao galpão dos 

caboclos, devidamente trajado com sua farda de gala a espera do cortejo, para receber as 

bênçãos de Nossa Senhora do Rosário. Quando então a procissão passava pela sua casa, os 

chefes das três guardas saudavam e reverenciavam o mestre. Essa é a herança que ele deixara 

para os caboclos.  

Um dos chefes dos caboclos chama pela responsabilidade do grupo. O discurso 

sobre responsabilidades passa pela preocupação com a farda, o cuidado com os adereços e 

com os instrumentos, o compromisso com os horários e por fim, com o pedido para que os 

dançantes mantenham-se afastados das bebidas alcóolicas. “Nós não dançamos pra turista, nos 
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dançamos pra Nossa Senhora, e ela faz milagre” é frase com que Tonim encerra sua fala, 

apelando para que toda atenção seja devida e que os comportamentos dos integrantes do 

grupo sejam dignos de Nossa Senhora. 

Os caboclos nesse grande ritual simbolizam os mestiços de indígenas com negros, 

representam uma força guerreira, e expressam essa força nos seus adereços e instrumentos, 

portam flechas, que ao serem atiradas emanam um estampido agudo que forma a base do 

ritmo dos caboclos, e fazem lembrar tiros de guerra. A farda dos caboclos é composta por 

capacete, saiote, tornozeleiras e pulseiras, todos compostos com muitas penas de todas as 

cores, e colete ornamentado com pedras, espelhos e brilhos. Suas cores principais, o vermelho 

e o azul reverberam as cores de Nossa Senhora. 

Os caboclos são também o abre alas das procissões, abrem os cortejos e limpam 

os caminhos, como uma força guerreira de vanguarda, como os índios, que iam à frente dos 

bandeirantes, dos portugueses e dos escravos abrindo as matas. À frente dos caboclos apenas 

a Cruz da Irmandade e o Mastro dos caboclos. Nada mais. O ritmo veloz que conduz a dança 

cabocla com saltos e giros velozes remete a agilidade dessa linhagem de guerreiros. Os 

instrumentos que eles carregam além das flechas, são sanfona e caixas, tipo zabumbas. As 

sanfonas trazem um elemento familiar, um ritmo que em momentos específicos muito se 

aproxima à quadrilha, hibridismo de caboclada com portugueses. Os caboclos sintetizam em 

si a mestiçagem entre negros, indígenas e portugueses, saga da história colonizadora deste 

país. 

Complementando a ornamentação que vestem, exibem uma exuberante 

maquiagem. Batons vermelham espalham-se nos rostos dos dançantes desenhando corações, 

avermelhando bocas, destacando expressões. O grande terno dos caboclos marcha sob o signo 

da irreverência e da alegria. Alegria que se expressa na agilidade da sua dança, na ousadia da 

sua maquiagem, na velocidade do seu ritmo, na brasilidade dos seus instrumentos. Assim 

comunicam que não se deixaram, no decorrer da história, escravizar, que não submeteram-se 

à dominação portuguesa, apesar de com ela terem amalgamado suas tradições culturais.  

Um momento que muito me marcou em um dos ensaios que presenciei foi 

quando todos os caboclos se juntaram no meio do salão e ajoelharam-se, começando a 

entoar uma música que já havia registrado em Minas entre as cantadeiras de brinquedos 

de roda em São Gonçalo do Rio das Pedras e no Candombe da Serra do Cipó: 
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Zum zum zum lá no meio do mar 

Zum zum zum lá no meio do mar 

É o canto da seria 

Faz a gente entristecer 

Até parece que ela sabe 

O que vai acontecer 

Ajudai Rainha do mar 

Ajudai Rainha do mar 

Que manda na terra e manda no mar 

 

Essa versão cantada pelos caboclos, diferente das que ouvi anteriormente, 

apresenta uma variação na letra que substitui elementos da natureza como o vento e o mar, 

por seres encantados, como a seria e a Rainha do mar. Esta versão, cantada pelo Povo do 

Rosário, traduz claramente o aspecto do sofrimento causado pela grande kalunga, a travessia 

para o além mar, o aspecto divinatório da Senhora protetora dos homens do mar, o 

sincretismo das entidades do mar com a Senhora do Rosário, e a fé no poder de Nossa 

Senhora, como Rainha, mãe e deusa das águas. 

A continuação desta cantiga solene, sagrada para o Povo do Rosário que a canta 

de joelhos ao chão, é a singela melodia que todo cidadão brasileiro, sem exceção, conhece: 

 
Como pode um peixe vivo viver fora da água fria 

Como poderei viver 

Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia 

Os caboclos dessa aldeia já não fazem zombaria... 

 

Fiquei profundamente comovida com a execução desta cantiga da forma como foi 

feita. Percebi que a força de uma cantiga que se espalhou de norte a sul de um país de 

dimensões continentais, que é sabida por cidadãos de todas as idades e crenças, vem de um 

passado de poder e sacralidade. O Peixe Vivo, que Diamantina imortalizou como nome de rua, 

é parte dos festejos do Rosário do Serro e da história mítica dos caboclos da mata. 

Faz parte das responsabilidades dos caboclos o levantamento do mastro de Nossa 

Senhora, que acontece no sábado à noite. Provavelmente por esta razão, um dos signos do 

grupo, carregado por um caboclo experiente à frente da guarda, é o mastro de fitas. Vejamos o 

que Aires da Matta (1985) escreveu sobre as cerimônias com o mastro em São João da 

Chapada: 

 

As mesmas cantigas de mineração (...) usam-se nas cerimônias que acompanham o 

levantamento do mastro. Tratemos de as descrever. Para começar, os negros vão 

cortar o pau, enfeitam-no de flores, e vem ele, cantando, para o arraial, ao som de 

tambores. Aliás, desde a alvorada até a noite, que é a hora de fincar o mastro, ouve-

se o som soturno das caixas de couro. E é natural. O tambor tem, independentemente 

de seu efeito psicológico, bem conhecido dos indígenas, uma ação mística própria. 

Ele exerce uma influência sobre as disposições dos seres invisíveis como sobre a dos 
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humanos. É assim o acompanhamento obrigatório de todas as cerimônias, em que o 

grupo se acha em contato com as forças sobrenaturais invisíveis, esforçando-se a 

incliná-las a seu favor. Do ponto de vista místico, é elemento indispensável do 

material mágico propiciatório. (MACHADO FILHO, 1985, p. 69/70) 

 

Segundo Leda Martins, o mastro tem seus fundamentos sagrados, e, 

 

cabe aos sábios do Rosário decodificar os prelúdios que o mastro anuncia, elevando 

suas preces aos céus para que a festa transcorra, então, serena e bela. Antes de ser 

fixada no medeirio, a bandeira é beijada e levemente tocada pelos bastões tamboris e 

espadas. (MARTINS, 1997, p. 157) 

 

Já o mastro de fitas é do campo do lúdico. Sempre que podem, em algum 

intervalo do ritual, a caboclada ergue o mastro, toca, faz a dança com ele, joga versos, brinca 

de quadrilha. De longe se escuta: “Caboclo que não balanceia não é caboclo!”, mais uma 

referência ao mar e à capacidade de superar as intempéries da vida. E entre brincadeiras 

sacralizadas e irreverências jocosas, os caboclos brincam, sacralizam o profano e profanam 

momentos sagrados, em coloridos momentos de descontração e leveza, que forjam a sua 

significação dentro do contexto ritual e apontam significantes importantes dessa formação 

étnica que tem como característica primordial a mestiçagem. Essa mestiçagem que Darci 

Ribeiro exaltou como um processo em aberto constituído pela diversidade, tanto biológica 

quanto cultural. 

 

3.4 Marujos, os serviçais do mar 

 

Visualmente os marujos diferem radicalmente de caboclos e catopês. Exibem uma 

farda impecavelmente branca, tal qual a farda de gala da Marinha brasileira, com a diferença 

de apresentarem detalhes em azul e vermelho. Seus chefes são diferenciados pelo uso de 

capacetes azuis ornados com pequenos espelhos e plumas brancas, dragônias, alamares e 

medalhas iguais, ao dos comandantes da Esquadra portuguesa32, além de portarem longas 

espadas. As denominações dos postos de chefia são: Comandante geral, Almirante, Sub-

comandante, Almirante-de-esquadra, Vice-Almirante, Contra-Almirante, Capitão-de-mar-e-

guerra, capitão-de-fragata, Capitão-de-corveta e Capitão-Tenente. O grupo também em 

contraste com os demais, tem como Comandante um mestre branco, de traços 

                                                 

32
 MEIRELES, Wanderley. 2015. Este trabalho de TCC (sem numeração de páginas) se mostrou de grande valia 

pela quantidade de fatos que comporta sobre a marujada do Serro. Disponível em: 

https://www.trabalhosgratuitos.com/Sociais-Aplicadas/Arte/Hist%C3%B3ria-da-Marujada-do-Serro-MG-

771422.html 
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caracteristicamente europeus, seu Joaquim da Silva. O grupo é formado também por mulheres 

que não ocupam funções de destaque, mas engrossam as fileiras dos marujos.  

Tecnicamente os marujos não fazem parte do Congado, em 1997, já sob o 

comando do Comandante Joaquim, o grupo retirou-se da Associação dos Congadeiros e 

formou uma associação própria, registrada em cartório como Grupo Folclórico Marujada de 

Nossa Senhora do Rosário de Serro (MEIRELES, 2015), e assim se identificam desde então. 

Também sob o comando do atual Comandante, foi permitida a participação de mulheres na 

guarda, na década de 1990, o que não é permitido pelos estatutos da Irmandade, e “feriu a 

tradição da festa, e acabou deflagrando a saída de muitos marujos antigos, de fato detentores 

dos conhecimentos tradicionais, tanto com relação com às músicas como às danças próprias” 

(MEIRELES, 2015), além do grupo passar a se denominar folclórico em contraponto ao 

tradicional. 

Foi em 1960 que Seu Joaquim pede ao então Comandante José Fernandes Rabelo 

para fazer parte da marujada, por motivos de promessa. Até então, marujada era coisa só de 

preto, como popularmente se diz. A promessa faz parte dos preceitos e das atitudes mais 

respeitadas entre os Irmãos do Rosário, receber uma dádiva de Nossa Senhora e não cumprir 

com a promessa feita é impensável para o Povo do Rosário. Grandes milagres exigem 

promessas desafiadoras, as grandes penitências, são feitas por fiéis de todo o Brasil sempre 

que uma grande graça é alcançada. Seu Joaquim se torna o primeiro marujo branco, algo até 

então sem precedentes na história, mudança no curso do grupo que “gerou muita confusão” 

(MEIRELES, 2015), mas não impediu que anos depois Seu Joaquim assumisse a liderança da 

guarda dos marujos. 

E sob o signo da transformação, a marujada atravessa todo o século XX. Entre as 

décadas de 1920 e meados de 1940, a Igreja Católica, com o apoio do Estado Republicano, 

empenhou-se em restringir ritos populares associados ao Catolicismo com vistas a priorizar a 

adoção de suas formas canônicas no Brasil. Tal processo, conhecido como romanização, tem 

como consequência a proibição de festas e expressões populares, atacando fortemente a 

autonomia das irmandades religiosas (CORREA, 2018, artigo, p. 3). Foi precisamente no ano 

de 1936 que houve a primeira mudança significativa no uniforme dos marujos, que até então 

usavam boinas brancas e azuis, camisas coloridas, e saiotes de várias cores. Somente os 

comandantes usavam calças compridas e camisas de mangas longas na cor branca e capacetes 

(MEIRELES, 2015), diferentes dos demais integrantes das filas. Em 1934, José Fernandes 

Rabelo recebeu do seu pai, Jacinto Rabelo, o comando da marujada, e veio, logo depois, a 

proibir o uso das cores variadas de uniformes e saiotes, passando todos a usarem, calças 
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brancas compridas, camisas de manga longa branca, gorros, golas e punhos azuis. Com essa 

nova representação, notadamente mais militar, os marujos ressignificaram-se. 

Ainda durante a romanização, segundo Joana Correa (2018), a atuação da Igreja 

desarticulou especialmente irmandades formadas por negros, implicando na demolição de 

igrejas erguidas em devoção a Nossa Senhora do Rosário em várias partes do Brasil. Minas 

Gerais vive, nesse momento, um período de intensas restrições aos Reinados e outras práticas 

relacionadas ao catolicismo popular, cenário que começa a ser revertido apenas a partir dos de 

fins da década de 1940 e especialmente em 1950 (CORRÊA, 2018, artigo, p. 3). 

Paralelamente, o Modernismo apontava através da arte caminhos inéditos para a 

valorização das culturas afro-brasileiras, especialmente na figura de Mário de Andrade; e o 

movimento folclorista vinha se fortalecendo, graças a pensadores como Saul Martins, um dos 

fundadores e expoentes da Comissão Mineira de Folclore, criada em 1948, Aires da Mata 

Machado Filho, o jornalista Carlos Felipe Horta, o antropólogo Romeu Sabará, além de 

lideranças populares, como Waldemiro Gomes de Almeida, reinadeiro, filho de um dos 

fundadores da pioneira Associação dos Congados, e do Capitão Edson Tomas dos Santos, um 

dos fundadores da primeira Associação dos Congados e Marujos de Minas Gerais, em fins 

dos anos 194033. 

A atuação destes e de outros nomes, elegeram progressivamente o Congado como 

tema central de pesquisas e emblema do folclore mineiro. No período de transição entre os 

anos de 1940 e 1950, contribuíram para uma definição do Congado como manifestação 

cultural distinta da prática religiosa. Segundo Joana Correa,  

 

Tal compreensão parece ter sido estratégica no contexto de restrições à devoção 

popular. Uma vez que a Igreja acusava seus ritos como profanações, os estudiosos 

de folclore procuraram acentuar os aspectos formais e culturais das celebrações de 

Reinado, na tentativa de assegurar algum espaço social a estas manifestações sob o 

ângulo da tradição e da cultura popular.  (CORREA, 2018, artigo, p. 7) 

 

Não é possível identificar com o material disponível até o momento, quais as 

perspectivas que orientaram as transformações identitárias dos marujos ocorridas na década 

de 1930. O que é fato é que no curso do século XX a marujada do Serro alterou de forma 

significativa a sua representação simbólica, distanciando-se da sua origem mítica, que aponta 

para os antigos serviçais do mar, os cativos de guerra, soldados prisioneiros de origem não só 

africana, mas também moura. Aqueles que trabalhadores do mar, também tinham na travessia 

                                                 

33
 O artigo de Corrêa (2018) tem como foco principal a atuação de lideranças populares no fortalecimento do 

Congado especialmente durante este período da romanização. 
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a incerteza do seu futuro, convivendo com a presença constante da morte. Alterando a sua 

representação, suas fardas, adereços, instrumentos, a etnia e o gênero dos integrantes do 

grupo, alteram também todo o contexto ritual e toda uma rede de relações com a comunidade. 

Talvez como estratégia de preservação, talvez por identificação cultural os 

marujos do Serro assumiram-se como a representação dos devotos portugueses de linhagem 

acentuadamente ibérica e militar, e, seguindo o curso das águas, os marujos de Nossa Senhora 

do Rosário, munidos de violas, banjo, cavaquinhos, e de percussões leves, em performances 

nitidamente mais folclóricas, saúdam o mar, o Grande Mar, cuja travessia unifica a todos 

enquanto brasileiros e devotos da Senhora do Rosário, assim os marujos cantam:  

 

Senhora sereia, do céu azulado  

na praia chegando eu vi meu bem chorando 

 

Em momentos de descontração os marujos apresentam suas brincadeiras que 

consistem também em jogos de versos e numa luta dançada de espadas entre capitães, com 

direito a muitos volteios e piruetas. 

Embora os marujos sejam o grupo que mais se distanciaram dos seus fundamentos 

originais, a ponto de se identificarem como grupo folclórico, todos esses acontecimentos que 

marcam a história do grupo hoje fazem dele uma grande guarda de soldados de Nossa 

Senhora, com mais de cem dançantes. O grupo dá a possibilidade da participação das 

mulheres, outro tema complexo que envolve grandes discussões. Retomo as palavras de 

Nilton Bonder (1998), que coloca tradição e traição, como dicotomias que atuam no sentido 

da preservação de um acontecimento humano.  

 

3.5 Catopês, donos das coroas e guardiões dos mistérios 

 

“Assim, pois, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos.” 
Mateus, 20 

 

Deixei para falar dos catopês por último, porque assim é na sociedade serrana. 

Logo que cheguei ao ensaio dos catopês, minhas primeiras impressões foram a diferença do 

galpão que os abrigava, numa área muito mais afastada da cidade, nitidamente mais humilde, 

sendo o galpão bem menor que os outros e com menos estrutura. O grupo como se diz 

popularmente, são “os pretos mais pretos”34, e por consequência, os pobres mais pobres. O 

                                                 

34
 Dito popular do Serro entre as pessoas que frequentam a festa. 
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grupo dos catopês também é bem menor que os outros dois. A primeira vista, é um grupo com 

menos prestigio e que atrai menos interesse dos homens, jovens e crianças da cidade. Depois 

pude constatar que o grupo é formado por basicamente uma família e seus desdobramentos. O 

mito também conta esta história, pois os catopês, depois dos caboclos e depois dos marujos, 

são os últimos a avistarem Nossa Senhora nas águas e os últimos a cantarem pra ela. Esta 

ordem se reproduz também nos cortejos, com caboclos à frente, seguidos de marujos e por 

último, os catopês. Tanto na narrativa mítica quanto na escala de privilégios da sociedade 

serrana, os pretos mais pretos do Rosário são os menos favorecidos. A princípio. Até que 

ocorra a intervenção sagrada da Rainha das águas. 

Imediatamente minha segunda impressão foi a presença do alcoolismo. Abrindo o 

discurso do ensaio, o chefe catopê, Seu Nelson, falou do seu problema de saúde relacionado 

ao alcoolismo, e comunicava que a chefia do grupo seria a partir de então passada para seus 

herdeiros, dividida entre seus dois filhos, solicitando que todos os respeitassem. Seu Nelson 

anunciou que esse ano seus filhos assim como seu neto, um menino de não mais de dez anos 

de idade, sairiam com capas de chefes, e ressaltou que todos estariam juntos à frente do grupo, 

mas duvidava que conseguisse chegar ao fim dos festejos, o que só seria possível por um 

milagre de Nossa Senhora do Rosário. O clima nesse primeiro ensaio era de apreensão, 

dominado pela incerteza do futuro. Lembrei-me de Nandim, da presença da ausência, do 

convívio constante com a perda e a morte, que se fazia presente. Identifiquei o gesto do 

capitão de passar a chefia para todos os seus herdeiros clamando por união, enquanto evocava 

também o apoio do seu irmão mais velho; como uma estratégia de preservação. Nenhum outro 

gesto poderia ser mais representativo das estratégias de perpetuação de um modo de vida do 

que este. Este ano o grupo de catopês sairá tendo à frente não um chefe, mas toda uma corte 

de lideranças, diferenciada do restante do grupo por seus mantos, exibindo toda a sua 

linhagem, enquanto se empoderam da tradição e se firmam como chefes, apressando a sua 

preparação, antecipando-se aos caprichos da morte, subvertendo a escala do tempo e do curso 

natural das coisas.  

O alcoolismo também se revelava nos corpos de outros integrantes do grupo, 

um outro homem que trocava as pernas, cambaleando de um lado para outro, que Seu 

Nelson energicamente retirou do pequeno galpão. Li recentemente que a cachaça é a 

“espada fulminante que tem poder pra derrubar o congadeiro” (MARTINS, 1997, p. 64), 

palavras do chefe João Lopes do congado de Belo Horizonte, colhidas por Leda Martins. 

Espada cuja lâmina corta para os dois lados, pois, sendo a dose o que diferencia o veneno 

do remédio, a cachaça é no dia a dia aquilo que entorpece e derruba o congadeiro, 
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porém, sob a mágica dos ritos do Rosário, vim a descobrir isso dias depois, ela é a poção 

que misturada com algumas ervas, protege e dá forças ao congadeiro para resistir por 

muitas horas e quilômetros de procissão durante os festejos. Sim, o conhecimento das 

ervas é parte integrante dos conhecimentos dos catopês. Joana Corrêa, diz que no Serro, 

 

A fé e a dedicação aos ritos católicos, embora predominantes entre os serranos e 

irmãos do Rosário, são associados a cuidados rotineiros de proteção, que envolvem 

benzeções, rezas e uso de raízes e plantas. É marcante na região a presença de 

benzedeiras e de raizeiros, que em geral também sabem proferir rezas relacionadas 

ao uso de plantas. (CORRÊA, 2018, p. 132) 

 

E sob o signo da inversão os catopês reinam nos festejos de Nossa Senhora. Pois, 

como conta o mito, após serem os últimos a cantarem para Virgem surgida das águas, Ela se 

agrada do seu canto e dos seus tambores, e segue com eles, preferindo os catopês aos marujos, 

e aos caboclos. Essa é a sagrada subversão de valores, a simbólica profanação das hierarquias 

da sociedade, que nesses dias elegem os catopês como os portadores legítimos do poder que 

dignifica a realeza, dando visibilidade a ancestral resistência dos de descendentes dos 

escravos africanos que trazem consigo os poderes divinos da magia, do manuseio das coisas 

da terra e do céu. Escolhidos por Nossa Senhora eles regem os ritos que a glorificam, sem 

catopês não tem reinado, sem catopês a Virgem se recusa a sair pela cidade abençoando o 

povo, sem catopês não tem Festa do Rosário. Cientes dessa autoridade os catopês cantam: 

 

Vou embora não fica ninguém  

O rei e rainha não fica também 

 
 

A majestade dos catopês se expressa em suas fardas, com mantos coloridos e 

cuidadosamente bordados que os cobrem até o chão, capacetes cobertos com penas e fitas de 

todas as cores, por baixo dos mantos coletes igualmente bem bordados, muitas com imagens 

de Nossa Senhora ou outros santos, e muitos terços cruzados ao peito. Ariel Lucas, serrano, 

historiador e pesquisador da tradição, irmão do Rosário e catopê novo, descreve dessa forma a 

farda dos catopês: 

 

usam uma capa de pano de chita que simboliza a materialização do desejo do negro 

se sentir Rei e Senhor de sua vida. A capa dos Catopês, além de protegê-los do frio 

do Serro, é a tradução do poder dado à minoria, aos excluídos. Quando o grupo de 

Catopês sai pelas ruas da cidade vestindo suas capas coloridas, eles estão 

comunicando que são, em importância, tal e qual à elite opressora do século XVIII. 

(SILVA, SILVA, SILVA, 2010, p. 13) 
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Visualmente os catopês são tão exuberantes quanto os caboclos, porém sua 

indumentária é mais solene. A abundância das cores também presente nessa guarda afirma a 

festividade do momento e a importância da beleza para esse povo:  

 

Entre os Bantos tudo é arte: arte de falar, de cantar, de cozinhas bem; arte de 

cumprir bem os rituais, as cerimônias, as festas; arte de tocas bem o tambor, de 

esculpir bem as imagens dos ancestrais; arte de saber pentear, vestir, andar, rir etc. 

(...) Todos os povos bantos, com algumas pequenas diferenças, têm concepções 

estéticas semelhantes, nas quais a idéia de Beleza está indissoluvelmente ligada às 

de Bem, Vida e Verdade. Assim, em toda a África banta, é belo o que é bom, vivo e 

verdadeiro, e carrega dentro de si uma ancestralidade, que a cria e a diviniza. 

(LOPES, 2006, p. 154) 

 

Os elementos que os congadeiros comportam são de extrema beleza e geralmente 

significados mais profundos. As penas, utilizadas como enfeites em adereços de cabeça nas 

guardas de congadeiros são registradas em diversos congadas do Brasil, mas especialmente 

em Minas Gerais desde o século XIX. Marina de Mello (2002) em suas pesquisas que 

abrangem a cultura dos povos bantos como forma de elucidar as múltiplas formas do 

catolicismo negro especialmente entre os Reinados, faz um estudo sobre o uso das penas pelos 

povos Bantu e aponta como “evidente o lugar de destaque que as penas têm na confecção de 

objetos que ajudam a comunicação deste com o outro mundo no âmbito do universo cultural 

de povos bantos da África Centro ocidental” (MELLO, 2002, p. 137), motivo pelo qual as 

vestes rituais destes povos serem extremamente requintadas, e enfeitadas com diversos 

elementos do mundo natural, entre eles conchas, búzios, pedras e penas.  

Marina de Mello neste ensaio, que também apresenta uma bela iconografia, 

apresenta uma imagem anterior a 1922, de um nganga, sacerdote em bantu, natural de Angola 

ou do Congo Belga, e outras de nkisis, objetos mágico-religiosos utilizados em cerimônias 

ritualísticas em amplas áreas da África Central, que recebem nomes diversos dependendo da 

região, todos com penas na cabeça.  

 

Como nos ensina Zdenka Volavkova, a confecção de um nkisi passava por dois 

momentos: aquele em que a madeira era esculpida, feita por um artesão, e um outro, 

no qual o nganga, especialista religioso, tornava a escultura portadora de forças 

sobrenaturais, nela inserindo, conforme ritos específicos, uma série de substâncias 

do mundo vegetal, animal e mineral, por meio das quais as forças sobrenaturais 

agiam. Era nesse momento, no qual a um objeto eram atribuídos poderes mágico-

religiosos, que as penas eram colocadas nas cabeças das esculturas. Théophile 

Obenga diz que as penas ornamentando o penteado de algumas figuras com funções 

religiosas significavam que o objeto havia sido consagrado por um nganga. Segundo 

John Janzen, o uso de penas no alto da cabeça ou saindo fora de uma cabaça ou 

vasilha é o indicador mais comum de uma aproximação com o mundo dos espíritos. 

Ainda segundo ele muitos médiuns usam adereços de penas na cabeça para 

representar sua ligação com os espíritos. (SOUZA, 2002 (B), p. 135.) 
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Contando que também entre os ameríndios o uso das penas em cocares 

especialmente por pajés é uma parte integrante da sua cultura, é perfeitamente possível que os 

mestres do Congado do Serro façam uso consciente deste instrumento de poder. 

Os tambores para os catopês são igualmente instrumentos de poder, embora essa 

comunidade não tenha mais a tradição de confeccionar suas próprias caixas, a relação 

ritualística com o instrumento é demonstrada ao ser tocado apenas pelas lideranças, também 

da linhagem real. Todos os outros integrantes tocam xique-xique. Com essa base 

instrumental, extremamente rústica, e de andamento mais compassado que a dos caboclos, os 

catopês avançam em cortejo executando pelo menos três toques claramente distintos, sendo 

uma marcha solene, um toque de cortejo e um terceiro de mais velocidade, que vi sendo 

realizado apenas no último dia de festa, após a passagem da coroa para o segundo reinado, ou 

seja, o reinado que reinará a partir deste último dia de festa até as celebrações do ano que 

vem. Este foi o único momento que vi os catopês darem saltos, girarem em círculos, numa 

espécie de espiral sonora e de movimentação como se estivessem entrando num vórtice de 

forças, com tudo que o termo tem de cientifico: movimentos espirais ao redor de um centro de 

rotação, que surge devido à diferença de pressão, e o movimento tende então a equilibrar o 

sistema. 

Integrando a guarda de catopês, há a Rainha Conga, personagem vitalícia de 

linhagem ancestral, ou seja, diferente do reinado, que exerce a sua majestade no período de 

um ano, a Rainha Conga é coroada em caráter perpétuo em virtude dos conhecimentos que 

domina e do seu papel de liderança (CORREA, 2018). De fato, por ser a única mulher no 

grupo, a Rainha Conga desempenha um importante papel de liderança, ajudando no cuidando 

e organização dos catopês mirins, cobrando disciplina quando necessário, com a peculiaridade 

do feminino. 

Novamente recorrendo a Marina de Mello (2002), seu livro traz logo de início 

uma análise sobre a simbologia da coroa e os cerimoniais de reconhecimento do rei mediante 

a entrega da coroa. Tais cerimônias altamente simbólicas tinham a função de sagrar no 

imaginário popular a ideia de que os reis de todos os tempos, incluindo os medievais 

europeus, representavam a personificação mítica do poder político e do poder divino, 

entrelaçando sagrado e divino pelo poder da dinastia e da imortalidade do poder real 

(SOUSA, 2002). É entre os catopês que essa imortalidade assume toda sua dimensão, na 

figura da Rainha Conga vitalícia, cuja coroa será passada apenas para um herdeiro sanguíneo. 

 Os catopês enquanto representação da ancestralidade africana, com sua 

cosmogonia, sua musicalidade própria, sua história carregada de ruralidade, seu conhecimento 
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dos ciclos e das plantas, são responsáveis por todos os ritos que envolvem o reinado. Toda 

parte mágica do ritual é designada a eles, que como mentores espirituais da tradição, 

conduzem os “novos reis”. Do primeiro ao último dia de cortejo, com os primeiros lampejos 

da manhã, no trajeto que tem por ordem a casa dos festeiros segundo a sua importância, 

catopês retiram o reinado de suas casas, são servidos de café da manhã, e os conduzem aos 

ritos que acontecem na igreja. Após a celebração na igreja o cortejo retorna novamente por 

ordem de importância, às casas dos festeiros, onde são servidos os almoços. Após um breve 

intervalo, toda a logística se repete quando no meio da tarde todos são conduzidos a igreja e 

depois de voltam às suas casas quando é servido o jantar. 

O que muda nesse ritual congadeiro são os ritos que são realizados pelos catopês 

para o reinado em cada uma dessas ocasiões. Esses ritos que envolvem coroamento de 

reinado, passagem da coroa, recepção do guião entre outros, fazem parte dos fundamentos 

mais secretos de todo o Congado. São os mistérios do Rosário. Penetrá-los é uma tarefa e um 

merecimento que recebem somente aqueles que têm nos ritos do Rosário uma expressão da 

sua própria vida.  

Pode-se dizer que no Serro, os catopês fazem as mesmas honras e funções da 

guarda de Moçambique na comunidade dos Jatobás de Belo Horizonte, sendo pertinente a 

seguinte análise: 

 

O Moçambique, alçado como líder dos ritos sagrados e guardião das coroas que 

representam as nações africanas e a Senhora do Rosário, conduz reis e rainhas. O 

timbre de seus tambores representaria, numa relação especular engendrada pela 

fábula, a voz mais genuinamente africana, a reminiscência da origem que, 

iconicamente, traduziria a memória da África. Dono das coroas e dos mistérios, o 

Moçambique é a força telúrica e também guerreira que gerencia o continuum 

africano, reorganizando as relações de poder, nem sempre amistosas, entre os povos 

negros dispersos pela diáspora. (MARTINS, 1997, p. 58/59) 

 

 Sob o signo da magia e dos mistérios, os catopês marcham para a formação do 

reinado, ao som de cantos e tambores, entoando a seguinte letra:  

 

Emo quá, Valei-me Nossa Senhora, emo quá 

Emo quá, lá no campo do Rosário, emo quá 

 

Este talvez seja o canto de maior importância para os catopês, cantado várias 

vezes durante os festejos, acompanhado pela marcha solene, geralmente na chegança na casa 

dos festeiros. Os catopês cantam, em sinal de alegria, devoção e agradecimento, e em frente 
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ao reinado, os catopês ajoelham-se. Gesto de humildade, adoração, obediência e respeito, o 

ajoelhar-se é a atitude da fé por excelência. 

Após o café da manhã, de novo cantam e se despedem, recomeçam o cortejo, e 

conduzem reinado e até o próximo festeiro, onde cantam e tocam e comem e se despedem a 

tocam e cantam, e assim até a casa do último festeiro, para depois irem à igreja, quando de 

novo cantam e tocam e se despedem e de novo cantam e cortejam e conduzem e agradecem e 

de novo são servidos com uma abundante refeição. 

Nei Lopes ao citar o padre Mabona, estudioso do povo Nguni, conta que em sua 

língua materna a palavra que existe para designar ‘parentesco’ no sentido da relação entre 

membros de uma comunidade é ubudlelane, cuja tradução literal é comer juntos (LOPES, 

2006, p. 147). Através desta semântica é possível auferir que “as festas e cerimonias 

destinadas a manter ou restabelecer as relações comunitárias, são reuniões em que os 

membros da comunidade “comem juntos”, e este ato se reveste de um caráter altamente 

simbólico” (LOPES, 2006, p. 147).    

Dai outro aspecto importante da festa, a Festa do Rosário é a consagração dos 

laços da família e da comunidade. Os festeiros tem a importante função de propiciar este 

momento de onde a comunidade compartilha o alimento, irmanando-se. Por outro lado, esta 

função que requer um grande investimento financeiro, que por sua vez, só consegue ser 

realizado com a ajuda de parentes e amigos, que trabalham o ano inteiro juntos, realizando 

eventos para arrecadar fundos, conseguir apoios e doações, reforçando os vínculos entre si, 

criando uma rede infinita de favores e obrigações mútuas. Assim, o reinado serve a 

comunidade e é servido com os cantos de caboclos, marujos e catopês num vínculo eterno. 

A teoria da Dádiva de Marcel Mauss (1974) continua sendo o mais significativo 

estudo sobre os sistemas de trocas e reciprocidade presentes em comunidades tradicionais. 

Esses laços de reciprocidade estão presentes em diversas facetas da festa, inclusive entre fiéis 

e a Santa, e vice versa. 

Durante a procissão muitas promessas são pagas, muitas graças são pedidas. 

Nossa Senhora milagrosa evocada a todo instante age na relação de reciprocidade com o seu 

devoto. O cansaço físico, a peregrinação, o esforço de carregar pesados instrumentos, tudo 

isso se configura como atos festivos e penitenciais, trocas simbólicas entre o povo e a Santa.  

Esse espiral que a todo instante se reifica, esse eterno retorno se retroalimenta, a 

repetição dos gestos, atitudes, cantos, falas e expressões idênticas ou análogas reificam a todo 

instante os propósito da comunidade, enuncia, potencializa, profetiza e cumpre a chegada dos 
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milagres, dos dias de justiça e liberdade por Nossa Senhora. É a fé que move a festa e a festa 

que move a fé35.   

À tarde, após um intervalo, os catopês refazem o reinado e seguem em cortejo 

para a igreja. No caminho, assistem à Resinga ou Embaixada, encenada por caboclos e 

marujos. Ao chegarem na igreja, acontecerá a Missa Conga. Após a missa dá-se início então à 

grande procissão de Nossa Senhora do Rosário. 

Com a cruz a frente de todos, seguidos dos caboclos abrindo as caminhos da mata, 

os marujos a seguir e atrás deles os catopês guiando a reinado, os membros da irmandade e a 

Rainha Soberana da festa. Atrás da imagem de Nossa Senhora, uma multidão de devotos com 

suas velas acesas na mão, entoando com palavras a solene ladainha Ave Maria cheia de 

graças, o Senhor é convosco... Em cada rua por onde passa a procissão, dos quintais das casas 

de cada antigo rei ou rainha explodem fogos de artifício, tradição do Povo do Rosário 

estabelecida pelo Compromisso, tal a sua importância.  

Os fogos tem a função de comunicação. É através deles, como nos tempos 

antigos, que a grandes distancias estabelecia-se uma comunicação eficaz. Quando o reinado 

sai ou chega num ponto do cortejo, quando Nossa Senhora passa pelas ruas, são os fogos que 

avisam a toda comunidade a localização exata do rito. Os festeiros conseguem saber, através 

dos fogos, o tempo que ainda lhes resta para ajeitar os últimos detalhes para receber os 

dançantes e a grande massa de devotos, moradores e turistas que acompanham a festa.  

Mas não é só. Os fogos estabelecem no céu, marcado a pólvora, a mesma via 

crucis que é feita na terra. No céu, todas as divindades celestes acompanham o cortejo a 

Nossa Senhora do Rosário. Como é embaixo. Mas antes de tudo, é preciso que Ela dê 

permissão para a realização dos festejos. 

 

3.6 Com as bênçãos de Nossa Senhora 

 

“Quando eu ouço as notas das flautas e os repiques dos tambores,  
O arrepio da pele é inevitável,  

pois sei e sinto o gemido 
dos que sofriam nas senzalas” 

Joyce Costa, Tradição em pequenos versos, afixado na capela da Igreja do Rosário do Serro 

 

Cinco horas da manhã, a cidade está envolta em uma tênue neblina de um dia que 

ainda não começou a clarear. É necessário pedir a Nossa Senhora sua autorização para a 

                                                 

35
 Menção à Zara Simões, da Irmandade do Rosário do Serro. 
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celebração em seu nome antes do sol nascer. Uma concentração de pessoas se forma em 

frente às portas da igreja que permanecem fechadas. Todas as luzes estão apagadas. O povo 

vai até a casa da Rainha do Rosário interceder como filhos que imploram para serem aceitos 

em seu congá.  

A matina, como é chamado este rito, é de responsabilidade da Caixa de Assovios, 

uma particularidade do Congado na cidade. Caixa de Assovios é o grupo de tocadores de 

pífanos e caixas, sendo que o termo pífano não é muito utilizado nem conhecido, sendo 

preferido na região, chamá-las de flautas. 

A Caixa de Assovios se posta diante dos pórticos da igreja, o som agudo das 

flautas e a ladainha melódica que emanam, fazem menção aos lamentos dos escravos, que 

assim evocam o “sim” de Nossa Senhora para reinarem soberanos nos dois dias de festa que, 

espera-se há de acontecer.  

 Daniel Magalhães (2009) músico e pesquisador de tradições populares, reconta a 

história dos tocadores de pífano na Europa medieval, e aponta sua origem como instrumento 

de infantaria: 

O pífano ganha popularidade na Europa, em fins do século XV e início do XVI, 

graças ao seu emprego pelas milícias suíças e, posteriormente, também, alemãs, 

estas últimas conhecidas pelo termo alemão Landsknecht. As novas táticas adotadas 

por estes soldados mercenários, entre as quais, incluía-se o uso de pífanos e caixas 

para emitir sinais na frente de batalha, foram tão bem sucedidas que, 

progressivamente, ao longo do século XVI, estes instrumentos tornaram-se peças 

obrigatórias na infantaria dos principais exércitos da época. (MAGALHAES, 2009, 

p. 28) 

 
 

Sua reconstrução histórica elucida como o pífano renascentista vai cada vez mais 

se distanciando da flauta transversa, sendo esta associada a atividades estéticas e artísticas, 

enquanto o pífano sela sua característica militar, chegando nas Minas Gerais no princípio da 

colonização do território, dentro do funcionamento da estrutura militar (MAGALHÃES, 

2009, p. 34). Magalhães comprova por meio de documentos oficiais a existência de pífanos 

nas forças militares portuguesas aquarteladas no Brasil, e na Capitania de Minas Gerais, 

fazendo parte da defesa territorial brasileira contra as potencias rivais europeias. Da mesma 

forma se deu a história dos caixeiros, formando então a “dobradinha” de caixas e assovios, 

desde tempos passados, a serviço da infantaria, tendo, além da função de “emitir sinais de 

batalha”, também outras atribuições: 

 
Uma das atribuições a que, ordinariamente, os músicos militares estavam 

incumbidos, especialmente caixeiros, era o anuncio dos bandos, pregões públicos de 

medidas editadas pela Coroa Portuguesa, Governo da Capitania, Intendência dos 

Diamantes ou outra instancia de poder. O caixeiro percorria as ruas advertindo 
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sobre a medida e o bando era lido em praça pública. (MAGALHÃES, 2009, p. 
38) 

 

Voltando aos festejos, a Caixa de Assovios toca até que as grandes portas da 

igreja se abram. Abrir as portas da igreja é o sinal de aceite que o povo espera da Rainha. As 

portas se abrem, o “Rosário está em festa!”36 O povo adentra a igreja e toca para Nossa 

Senhora, oferecendo a Ela, através do lamento da flauta, todo o sofrimento e dores que são 

capazes de suportar, e, através dos tambores, sua força e capacidade de alegria. Após este ato, 

se inicia a primeira grande procissão do ritual, com o mestre da Caixa de Assovios à frente, 

seguida do povo de fé caminhando em direção as casas dos festeiros, onde todo o povo é 

servido de café da manhã.  

Segundo aponta Tinhorão, a procissão é filha das antigas romarias, cuja origem 

pagã foi devidamente incorporada e transformada pelo cristianismo quando da sua 

institucionalização como igreja (TINHORÃO, 2012, p.6). Inicialmente, 

 

A motivação das caminhadas coletivas de fé baseou-se sempre na crença de que, em 

determinados locais, existiriam poderes sobrenaturais, quer por estarem 

concentradas neles as forças da natureza, quer pela descoberta de algo julgado 

milagroso junto a rios, fontes cavernas, pedras, árvores ou bosques. (TINHORÃO, 

2012, p. 3) 

  

A origem das romarias remonta então a mais uma prática do catolicismo pagão, 

no qual o povo migrava longas distâncias, guiado pelo arquétipo da representação de poderes 

sobrenaturais em objetos materiais. Assim, no século V, devotos faziam peregrinações a 

Jerusalém em busca de relíquias, objetos que indicavam a presença de Cristo. A Igreja, entre 

conflitos e negociações, passara a permitir esta prática, “a revivescência disfarçada de antigas 

práticas de cultos pagãos” (TINHORÃO, 2012, p. 4), porém com uma nova abordagem, os 

objetos não seriam mais a representação de poderes mágicos ou sobrenaturais, mas a herança 

de algo materialmente ligado ao mistério da fé, que tivesse relação direta com o Cristo.  As 

procissões, romarias circunscritas a pequenos trajetos, são a memória das livres caminhadas 

dos antigos a seus locais de culto, cortejos de fiéis que, entre cantos, música e por vezes 

encenações, portavam consigo insígnias, bandeiras e estandartes entre outros objetos míticos. 

No fim da tarde do sábado, todos os demais grupos se reúnem, todos à paisana, 

para proceder o levantamento do mastro, já comentado anteriormente. A Caixa de Assovios a 

                                                 

36
 Menção a Ariel Lucas Silva, pesquisador “de dentro.” Essa expressão dá título à sua dissertação de mestrado. 
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partir deste momento integra-se aos catopês, ficando o mestre dos assovios, Seu Jadir, lado a 

lado nos cortejos com o chefe dos catopês, Seu Nelson, até o fim dos festejos. 

O sábado se despede tarde da noite, quando dançantes se recolhem, após terem 

cortejado o reinado até suas casas. Então com tudo acontecido sem maiores percalços, a festa 

está autorizada para acontecer no dia seguinte, quando caboclos marujos e catopês irão às 

ruas, fardados, exibindo a sociedade toda a potência das suas expressões de fé, de sua cultura 

ancestral. É no primeiro domingo de julho, que há mais trezentos anos37, caboclos, marujos e 

catopês se emantam de todo o seu simbolismo, e levam às ruas significados múltiplos das suas 

histórias enquanto nações. Neste dia os Homens Pretos dão novo sentido as suas histórias, 

reinventam as relações que se formaram e continuam a se formar fruto desse encontro das três 

raças no Brasil. 

 

3.7 O rosário, aprofundando o simbolismo 

 

“As contas do meu rosário são balas de artilharia 
Rezo nele toda hora, rezo nele todo dia” 

Canto do Congado de Arturos 
 

Peço licença para começar a falar do rosário, aqui entendido como terço, contando 

uma experiência que vivi durante os festejos no Serro. Era já o domingo de julho, o décimo 

dia de ritual, em que todos os ritos se intensificavam em duração de tempo, em espacialidade 

e em emoção. Era o dia em que todos fardados, caboclos, marujos e catopês, em cortejo, 

causam uma explosão sensorial e imagética, olhar os congadeiros neste dia do ritual é uma 

experiência arrebatadora. Dia após dia, os dançantes se mostravam cada vez mais fortes e 

potentes. Seu entusiasmo crescia a cada nova música, a cada novo cortejo. Seu Nelson, chefe 

catopê que no início dos festejos temia não conseguir chegar vivo ao final do ritual, mostrava-

se surpreendentemente bem disposto. Os caboclos e catopês mais velhos acompanhavam as 

cerimônias do início ao fim. Em todos reverberava força e alegria. 

Eu estava exausta. Após muitos dias de acompanhamento ininterrupto da festa, 

quilômetros percorridos, intenso envolvimento intelectual e emocional, e uma dieta alimentar 

bem diferente da minha costumeira, comecei a passar mal. Dor de cabeça, nos ombros, costas, 

pernas e útero incomodavam sem descanso. Almocei na esperança de melhorar, mas a dor de 

                                                 

37 A Festa do Rosário do Serro é claramente anterior ao seu Compromisso, que descreve com detalhes direitos e 

obrigações dos “personagens” da festa. A informação mais antiga que tive sobre datas referentes a Festa do 

Serro, é a notícia registrada por BORGES (1998, p. 96) e MELLO (2002, p. 234) de um bando que em 1720 

proíbe o reinado na cidade. Sobre isso falarei mais a diante. 
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cabeça virou enxaqueca. Estava realmente muito difícil me locomover e manter os olhos 

abertos.  

Aproximando-me de um dos catopês mais velhos, pedi ajuda. Esperava que ele 

fosse me rezar. Ele me olhou e perguntou: Fia, cadê seu terço? 

Esta simples pergunta de três palavras significaram anos de estudo. Fiquei 

perplexa e envergonhada com minha ignorância e ingenuidade. Como podia eu estudar a tanto 

tempo uma tradição e não perceber seus princípios basilares. Seria falta de fé?  

Em latim medieval rosarium significa jardim de rosas. A historiografia de Juliana 

Souza (2002) sobre o rosário aponta que “segundo Anne Vail, até o séuclo XII, na Inglaterra, 

a palavre rosarie significava um jardim trancado, no qual se cultivavam flores”, e no fim 

deste mesmo século a palavra passa a dar nome à “pequena coroa de contas carregada pelos 

sacerdotes” (SOUZA, 2002, p. 116). Dois séculos depois, nos Quatrocentos, o vocábulo 

rosário passou a designar florilégio, isto é, uma coleção de pensamentos ou de pequenos 

poemas (SOUZA, 2002, p. 116). Muito provavelmente este florilégio associado ao rosário 

tem relação com a devoção do terço na prática católica, quando foram instituídos os dogmas 

dos mistérios de Jesus, cada qual com a sua história, seus preceitos, seu conjunto de rezas e 

recitações, sendo cada mistério associado a uma parte do rosário, a saber: os mistérios 

gloriosos, dolosos, gozosos e luminosos. Para a comunidade católica apostólica, estes são os 

mistérios do rosário. 

O rosário, o jardim de rosas de Maria, sedimentando também a simbologia do 

jardim, é o local onde, tal qual o Éden, tudo é belo e bom. As flores trazem beleza, pureza e 

perfume encantador. O jardim de Maria é o que ela tem a nos oferecer, é onde ela acolhe os 

seus filhos, que no entanto, como bons jardineiros, tem que saber semear as flores, cultivar a 

beleza e a pureza no seu coração. Para os monásticos, o jardineiro era a representação da vida 

de oração dos cristãos (SOUZA, 2002), e no século XIV, passam a ser também, enquanto 

local de pensamento, a representação dos enfrentamentos de Jesus em sua jornada.  

A atitude devota dos catopês ao cantar dentro da igreja o Tá caindo fulô, cantiga 

amplamente difundida na cultura popular, e fazê-lo com profunda alegria e solenidade, num 

dos momentos altos da liturgia ritual, denota essa percepção entre as flores e as bênçãos de 

Nossa Senhora: 

 

Ta Caindo fulô! 

Lá no céu lá na terra 

Tá caindo fulô 
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Novamente pelo princípio da correspondência, as bênçãos de Maria se estendem 

durante seus festejos por céu e terra. Esta outra canção, do repertório dos caboclos vai de 

encontro com esses pensamentos: 

 

O rei mandou chamar,  

Se me chamá eu vou 

No palácio da Rainha eu nunca vi tanta flor 

 

Difundido na Europa o culto ao rosário desde São Domingos de Gusmão, suas 

formas de culto e devoção foram desenvolvidas até o século XIV (SOUZA, 2002). O rosário 

foi incorporado pela igreja, conforme já mencionado, nos confrontos da Conquista. Juliana 

Souza registra que em 1569, dois anos antes da vitória de Lepanto, a Bula papal Consueverunt 

Romani Pontifices consagrou a forma do rosário, identificando como arma poderosa 

(SOUZA, 2002, 124), mais uma significação dada ao rosário, que a vitória de Lepanto viria a 

confirmar e instituir definitivamente. 

Tinhorão (1975) apresenta a tese do sociólogo americano Herskovits 

encaminhada em 1937 ao Congresso Afro Brasileiro na Bahia, em que, tentando 

reconstituir a origem da devoção negra a Nossa Senhora, chega à seguinte conclusão: “os 

negros fixaram-se em Nossa Senhora do Rosário pela ligação estabelecida com seu orixá 

Ifá, através do qual era possível consultar o destino atirando soltas ou unidas em rosário 

as nozes de uma palmeira chamada okpê-lifá.” (TINHORÃO, 1975, p. 46). 

Indo além das palavras de Tinhorão, Ifá não é propriamente um orixá, mas 

um sistema oracular em forma de contas de búzios que podem ser jogadas 

separadamente ou unidas em cordão, utilizado por Orunmilá, orixá que junto com Exu 

tem o conhecimento de passado, presente e futuro. É por eles que se realiza o culto a 

todos os outros orixás, pois, Orunmilá e Exu tem na sua formação a função primeva de 

levar os pedidos dos homens ao Deus maior. Orunmila é o orixá da sabedoria, a 

divindade do destino e da profecia, a boca dos orixás que fala através do seu oráculo, o 

Ifá.  

Essa teoria é muito criticada por muitos pesquisadores, que defendem 

principalmente que o ifá não pertence à cultura bantu38. No entanto, a similaridade 

imagética do rosário com o ifá é inegável, e mesmo sendo um simplismo justificar a 

conversão dos escravos mineiros ao culto da Virgem do Rosário pela similaridade do ifá 
                                                 

38
 Escrevi amplamente sobre a questão da etnia do Povo do Rosário nos capítulos iniciais, e discordo dessa 

argumentação. Vide Bantu, síntese de múltiplas indentidades. 
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com o rosário, tal analogia simbólica é pelo menos, mais um ponto de convergência 

entre africanidades e catolicismo. Pois, como salienta Delfino (2015), o uso pedagógico 

através da difusão imagética dos santos, enquanto recurso eficaz de catequização foi 

amplamente utilizado desde a Idade Média, haja vista o restrito acesso da esmagadora 

maioria da população à iniciação das letras. 

 Borges (2005) discorre sobre o uso de objetos como forma de proteção 

mágica, como as mandingas entre os Umbundu39, espécie de amuleto carregado 

amarrado ao pescoço, que no processo de interação com o catolicismo nas Minas Gerais 

assumiram a forma de crucifixos e do próprio rosário, apenas estes permitidos pela 

igreja. Borges registra, com base em documentos, que no século XVIII um escravo de 

Conceição do Serro Frio, distrito do Serro, foi preso por portar hóstias que “lhe serviam 

de proteção” (BORGES, 2005, p. 134). Ainda com base em documentos, a autora registra 

que em Minas foi grande a divulgação do rosário e seu papel de proteção. No ano de 

1730, a Irmandade do Alto da Cruz comprou 68 dúzias de rosários, em 1733, 81 dúzias, 

apontando a compra de grande quantidade de rosários todos os anos antecedendo as 

festas. Daí sua conclusão: 

 

Se as bolsas de mandingas tinham um conteúdo mágico, visando a proteção dos 

usuários, o sortilégio dos escapulários e rosários não era menor. Só o uso destes 

últimos era aprovado pela igreja. Daí que se colocasse sempre com bastante 

acuidade a questão: “onde começa e acaba a magia? Tratava-se de uma relação 

ambígua: se por um lado, as relíquias ajudavam a Igreja a veicular a religião, por 

outro, aproximavam-na das práticas mágicas. Este esforço de separar o que era ou 

não era magia fez parte do investimento da Igreja, que procurou legitimar-se, 

definindo as áreas do profano e do sagrado. (BORGES, 2005, p. 134) 

 

O que é certo, é que entre os Bantu, até mesmo os objetos, seres inanimados 

transmitem e recebem o que eles chamam de “força vital”. Nei Lopes (2011) narra como os 

Bengas do Gabão faziam no batismo suas pirogas, canoas recém construídas, antes de lançá-

las ao mar. Para eles, as canoas, assim como qualquer objeto, são seres vivos passíveis de se 

tornarem objetos de poder. No caso da história contada por Lopes, a canoa para estes bantos é 

“um ser vivo ainda desconhecido do oceano”, sendo necessário que ela seja  
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batizada numa cerimônia nas qual são feitas aos espíritos dos antepassados e às 

entidades protetoras do mar, dos pescadores e das embarcações. A partir daí, e com a 

força do nome que recebeu, ela se torna também uma entidade marinha. Assim, o 

mar deve respeito a ela, tanto quanto os homens devem respeito ao oceano e a toda a 

natureza. Assim, ela dificilmente sofrerá algum mal ou, mesmo, será roubada. 

(LOPES, 2001, p. 148) 

 

Na filosofia Nagô, o asé ou axé é essa força, transmissível a objetos ou a seres 

humanos, distribuído e compartilhado através da prática ritual, por meios materiais e 

simbólicos, através da experiência mística e iniciática, sendo acumulável. Nas palavras de 

Juana Santos, “é a força que assegura a existência dinâmica, que permite o acontecer e o 

devir. Sem asé a existência estaria paralisada, desprovida de toda possibilidade de realização” 

(SANTOS, 1988, p. 38). Sendo, portanto, o princípio correspondente à noção de força para os 

bantu, pois asé designa em Nagô “a força invisível, mágico sagrada de toda divindade, de 

todo ser animado, de tudo o que existe. Mas esta força não aparece espontaneamente: deve ser 

transmitida. Todo objeto, ser ou lugar consagrado só o é através da aquisição de asé” 

(SANTOS, 1988, p. 38).  

Ainda para os Nagô, o asé é consagrado e transmitido através de cerimônias 

rituais, entre elas a “‘lavagem das contas’, a preparação do colar ritual, símbolo por 

excelência da relação oficial que se estabelece entre a pessoa e o seu orisá.” (SANTOS, 1988, 

p. 44) 

Já comentei acima sobre os nkises, os amuletos ou objetos de poder consagrados 

em cerimônias religiosas, quando discorria sobre a simbologia das penas dos catopês. No caso 

específico dos nkises ornados com penas, essa força vital que se transfere para o objeto é 

também doada pelo animal doador, pois no Golfo do Benin, “pássaros são insígnias de poder 

bastante frequentes” (MELLO, 2002, p. 137).  

Segundo Artur Ramos, no processo caquetético estabelecido pelos missionários, 

os crucifixos receberam o nome de Zambi. Eram, por isso, guardados como amuletos” 

(BORGES, 2005, p. 130). 

Isso tudo vem a demonstrar, como aponta Laura Mello e Souza (1986), o quanto 

as práticas mágicas no Brasil sempre estiveram presentes nas atitudes mais cotidianas da 

população, e o quanto elas se combinaram de diferentes formas camuflando os seus 

significados originários. O rosário é uma insígnia ou um amuleto de poder, cujas contas, 

como cantam Arturos e Jatobás, são balas de artilharia.  

Patrícia Couto (2003), em etnografia sobre a Festa do Rosário de Bom Despacho, 

demonstra como as “orações do rosário e do catolicismo romano são manipuladas pelos 



133 

 

congadeiros e reprocessadas com outros fins, vinculados aos códigos mágicos que orientam 

os procedimentos rituais nas situações de perigo” (COUTO, 2003, p. 146). Isso se dá 

realizando as reza ao contrário, ou seja, no dizer de Dona Fifia, irmã do capitão de guarda Zé 

Chiquinho e guardiã do corte, recolhido por Couto, “tem gente que usa o rosário pra fazer o 

mal também. Quer dizer, com ele cê tanto desamarra quanto amarra” (COUTO, 2003, p. 144). 

O rosário então, bala de artilharia, proteção contra as adversidades, bênçãos do 

céu, similar ao ifá africano, às contas do hinduísmo, ao grego colar de âmbar, e, comportando 

todas essas simbologias, é também símbolo de unidade. Sendo cada conta a representação dos 

indivíduos e da individualidade, pela tradição indiana, o cordão que une todas as contas é a 

unidade. Em sânscrito, sûtrâtmâ, que literalmente significa Fio do Espírito, aquilo que liga o 

Homem ao átma universal, interligando as inumeráveis personalidades da existência humana 

enfileiradas como as contas de um rosário através do "fio" argênteo que se reencarna do 

principio ao fim. 

Percebi, com essa pequena pergunta “cadê seu terço?” que tinha adentrado em um 

dos fundamentos do Povo do Rosário. Dessa forma se processam os ensinamentos ancestrais 

afro-brasileiros, pela prática, através da dor da experiência, revelados a seu tempo, no tempo 

do aprendiz. Os fundamentos, o conjunto de preceitos e saberes que organizam a práxis do 

Povo do Rosário, são transmitidos segundo uma lógica própria. Não precisam ser escritos, 

estão grafados nos corpos, as afrografias resistem ao tempo, assim como nunca mais será 

apagada da minha memória este ensinamento. Segundo a filosofia Nagô, 

 

A doutrina só pode ser compreendida na medida em que ela é vivida através da 

experiência ritual – analogias, mitos e lendas revividos; o conhecimento só tem 

significado quando incorporado de modo ativo. (...) A fidelidade aos preceitos e à 

experiência ritual continuarão a desenvolver esse poder posto em movimento. 

(SANTOS, 1988, p. 45) 

 

Não me rezaram, como eu esperava. Também não consegui um terço naquele 

momento pra me proteger. Deram-me uma garrafada, preparo muito comum na região, que 

consiste em cachaça envelhecida com alguma erva ou raiz, neste caso, o canguçu branco. No 

decorrer do dia fui tomando a cachaça em doses homeopáticas, como um medicamento, e 

comecei a oferecer todo o sacrifício da minha caminhada junto à procissão como um 

oferecimento à Nossa Senha em prol da minha melhora, e fui até o anoitecer melhorando 

gradativamente, sem recorrer a nenhum outro tipo de medicamento. Joana Correa, com base 

em sua experiência etnográfica de quatro anos de pesquisa com o Povo do Rosário afirma que  
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As plantas de uso curativo e protetivo são classificadas menos por sua forma e 

composição material, mas a partir de uma perspectiva principalmente mágica e 

cosmológica, de ordem espiritual, que acentua propriedades de benção, proteção e 

intervenção contra olho gordo, mau olhado, inveja, etc. Mesmo as que são voltadas 

para a cura de enfermidades corriqueiras – como dor de cabeça ou de estômago – 

também são de efeito físico-espiritual, na medida em que o mal é 

preponderantemente pensado como causa de um distúrbio de ordem também 

espiritual, seja por atuação externa, seja por enfraquecimentos psíquico-afetivos. 

(CORREA, 2018, p. 134) 

 

O Canguçu é uma raiz típica da região, que apresenta duas qualidades diferentes, 

elas apresentam pequenas variações na sua folhagem e na cor da sua raiz, que é o lhes 

diferenciam e nomeiam: canguçu branco e canguçu preto.  O canguçu preto é a raiz que faz 

mal. O canguçu branco é o seu antídoto. Na região de São Gonçalo e Milho Verde, no 

repertório oral da região, abundam histórias de brigas entre garimpeiros, em que o canguçu 

preto foi usado para “derrubar” alguém. Um depoimento de Seu Dedeu, chefe mais velho dos 

caboclos, recolhido por Joana Correa, diz que o canguçu preto “é capaz de adormecer um 

dançante por dias, fazendo-o perder a festa” (CORRÊA, 2018, p. 137), enquanto que o seu 

antídoto, ou seja, “a versão branca da raiz protege os dançantes de qualquer mau olhado, 

ajuda a manter a energia, a vitalidade durante a festa e ainda impede os efeitos maléficos da 

bebida alcóolica.” (CORRÊA, 2018, p. 137). Na Festa do Rosário o canguçu é o antídoto que 

corta o veneno do corpo, afasta a bebedeira e o cansaço. Mas também cura o “mal olhado”, a 

“energia”, protegendo o congadeiro das ameaças do plano físico e do espiritual, do visível e 

do invisível. Como é em cima é baixo. 

 

3.8 Missa Conga, a simbologia das relações 

 

A tarde de domingo é celebrada com a Missa Conga. Num grande palanque em 

frente à igreja, a cerimônia que lota o Largo do Rosário de fiéis e curiosos começa com a 

chegada do Congado. Em cima do palanque posicionam-se presidente e diretoria da 

Irmandade, presidente e diretoria da Associação dos Congadeiros, o padre titular, os padres 

convidados e neste no de 2018, Dom Darci Nicioli, arcebispo de Diamantina, convidado de 

honra para celebrar a missa. O cerimonial de recepção foi feito pelo presidente da Associação 

dos Congadeiros, Rubens que, após conclamar a atenção da comunidade para o ato litúrgico, 

procedeu os ritos iniciais. 

 A criação da missa Conga, ocorrida em plena ditadura, se constitui fruto da 

conjugação do esforço de vários pesquisadores no sentido de fortalecer a tradição do 
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Congado, que desde 1920, com a romanização, conforme descrito acima, vinha sofrendo uma 

série de ataques. Segundo as pesquisas de CORRÊA,  

 

m reportagem de 1973, intitulada “O programa: missa e congado juntos”, o Estado 

de Minas enaltece a iniciativa de criação da Missa Conga. A missa faz parte das 

solenidades da Nona Semana de Folclore, promovida pelo Centro de Extensão da 

Universidade Católica de Minas Gerais, Secretaria Municipal de Cultura, 

Informação, Turismo e Esportes e Secretaria de Estado de Educação, sob controle da 

Comissão Mineira de Folclore. A missa conga é fruto de muitos anos de pesquisa e 

trabalho do antropólogo Romeu Sabará da Silva. Pesquisando Reinados de Nossa 

Senhora do Rosário, Romeu viu em muitos cantos entoados tradicionalmente pelas 

guardas ligação quase íntima com cerimonial litúrgico da Missa. Depois de reunir, a 

maior parte dos cantos, Romeu começou a encaixá-los dentro da liturgia, contando 

para isso com o apoio e orientação do Padre Nereu de Castro. Dessa combinação, da 

qual participaram os Capitães Gentil, Edson, e Valdemiro Gomes de Almeida, da 

Associação dos Congados de Minas Gerais, nasceu a Missa Conga. (Estado de 

Minas, 14/08/1973 apud CORRÊA, 2018, p. 18) 

 

A Missa Conga portanto, tem como intuito integrar no cerimonial litúrgico, de 

forma mais efetiva, a diversidade de expressões do Povo do Rosário, consubstanciada através 

principalmente dos seus cantos, de modo que seja uma celebração que comporte e expresse o 

ethos de toda a Irmandade. O professor Rubens Silva (2012) fornece mais alguns detalhes 

sobre Missas Congas que ele presenciou: 

 

A missa é celebrada com a participação dos congadeiros, que acompanham os cantos 

litúrgicos com toque dos seus instrumentos, além de entrarem dançando na igreja. É 

preciso destacar também os detalhes que costumam diferenciar o ambiente da 

“Missa Conga”, como a decoração do templo, e até mesmo, dependendo contexto e 

do representante da Igreja, as vestes paramentadas do celebrante, quase sempre ao 

estilo definido pelo termo afro: tecidos multicoloridos, barrete a cobrir a cabeça etc. 

(SILVA, 2012, p. 196) 

 

Rubens Silva deixa claro que tudo isso tende a variar de acordo com os contextos 

específicos, e, mais à frente, comenta sobre duas celebrações de Missa Conga que assistira no 

ano de 1996, destacando o fato de ambos os celebrantes serem afrodescendentes, “por 

coincidência, ou não”, sendo que um deles identificava-se como tal, inclusive durante a 

homilia (SILVA, 2012, p. 198).  

A Missa Conga no Serro não é realizada dentro da igreja, mas do lado de fora, 

de modo a comportar a multidão de pessoas. Aguardado por todos, o cortejo chega à 

frente do palanque, sendo então saudado pelo celebrante. Dom Darci Nicioli, ao fazer uso 

da palavra, cumprimenta o presidente da Irmandade, o presidente da Associação dos 

Congadeiros, saúda Rei e Rainha, primeiros e segundos juízes e congratula o chefe dos 

marujos, e os chama para compor o altar da solenidade. Os chefes dos caboclos e dos 
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catopês sobem também ao palanque, mesmo que nenhuma palavra tenha sido destinada 

a eles. Tradicionalmente, no início da missa, caboclos, marujos e catopês cantam 

algumas cantigas, e assim foi feito.  

O decorrer da celebração ocorreu segundo o roteiro, seguindo a liturgia 

católica. Uma banda executava as músicas que compunham a liturgia, que não contou 

mais com a participação de caboclos, marujos e catopês. 

Durante a homilia, um sermão sem referências à festa e a cultura da 

comunidade foi pronunciado pelo arcebispo. Ao final da homilia, o celebrante frisou que 

esse seria ano de eleições, e, apesar de não citar nomes, deixou claro as suas 

preferências políticas. Ao final da missa, o arcebispo enfatizou a importância da 

preparação intelectual dos padres da igreja, pedindo à comunidade contribuição 

financeira com o objetivo custear a ida de três padres da sua arquidiocese para cursar 

doutorado em Roma. Nas palavras do arcebispo, esses padres, representantes de Deus, 

não poderiam viajar “de cuecas rasgadas”.    

 O jogo de forças nos festejos do Rosário pode ser percebido a todo momento, em 

diversas ocasiões. Situações de disputa por prestígio são parte integrante dos jogos de 

negociação e conflito que se tensionam e distensionam a todo instante.  Celia Borges indica a 

origem histórica dos conflitos entre igreja e povo: 

 

A gestão da vida religiosa pelos leigos e os choques com a igreja católica projetam 

um movimento de longa duração, que teve seu início na Idade Média quando o leigo 

passou a adquirir uma postura decisiva nos assuntos religiosos do culto da Igreja 

católica. Entrando em cena a partir do século XI, o homem comum passou a 

reivindicar a sua participação na promoção da vida religiosa. (BORGES, 2005, p. 

61) 

 

 
No Brasil e muito especialmente em Minas este movimento se cristaliza nas 

Irmandades religiosas, o local onde o povo praticava e exercia a sua religiosidade, e sem 

exceção, todas as confrarias lutaram pelo direito de oficiar os cultos à sua maneira, buscando 

diversas formas de terem maior liberdade de ação. A Igreja, por outro lado, procurava manter 

o controle sobre a estrutura hierárquica canônica através dos párocos, reivindicando a 

primazia do direito de celebrar missas, confissões, e demais sacramentos como matrimonio, 

batismo, eucaristia e extrema unção (BORGES, 2005, p. 61-65). Da mesma forma, vigiar as 

manifestações do sagrado, de forma sistemática, como forma de reformar a cultura popular e 

homogeneizar as práticas da fé era de caráter da Igreja. 
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 Este movimento, que perdura até os dias de hoje, não foi pacífico. A disputa pela 

gestão dos assuntos religiosos acabou por gerar um sem número de incidentes entre 

autoridades eclesiásticas e confrades que queriam chamar para si a administração dos bens 

sagrados. Nas palavras de Borges, 

 

A gestão dos bens sagrados, que são simbólicos, permitia aos administradores o 

controle das representações e das práticas religiosas, imprimindo-lhes um habitus, 

ou seja, um princípio gerador de todos os pensamentos, percepções e ações. A 

Igreja, ao utilizar uma linguagem desconhecida para os leigos, dificultava o acesso 

aos instrumentos do culto e, concomitantemente, reafirmava a sua hierarquia e o 

poder dos sacerdotes. Nesse poder simbólico se concentrava a sua força e 

dependência do fiel numa “economia da salvação”. (BORGES, 2005, p. 77) 

 

Há, porém, que se mencionar, que além dos bens sagrados, as Irmandades 

conseguiam com o tempo adquirir recursos materiais de vulto. Scarano discorre sobre 

patrimônio das Irmandades do Rosário do Tijuco e Serro nos Setecentos. A primeira, 

detentora de casa na Rua Direita, na do Bonfim, na dos Currais e na rua de “sima”, compradas 

entre décadas de cinquenta e sessenta (SCARANO, 1975, p. 35). Sobre a Irmandade do Serro, 

também proprietária de imóveis, não consta descrição de imóveis, porém,  

 
 

todas as confrarias tinham a possibilidade de se tornarem proprietárias, seja de 

igrejas e tudo o mais que nela se encontrava, ou ainda de cemitérios e outros bens 

imóveis e também de escravos e animais, isto é, um patrimônio que lhes desse 

renda, ajudando o custeio das construções e a organização das festas. (SCARANO, 

1975, p. 34) 

  

O trabalho diligente das Irmandades passava também pela arrecadação de recursos 

internos, através das mensalidades pagas pelos Irmãos, conforme estabelecido pelo 

Compromisso, onde lê-se expressamente no capítulo II: 

 

Toda pessoa que for Irmão ou Irmã desta Santa Irmandade será obrigada a dar cada 

mês do ano quatro vinténs. A esmola se cobrará todos os meses pelo procurador e 

será obrigado a dar conta delas para se entregar ao tesoureiro.40 

 

Soma-se portanto à administração dos bens sagrados, a disputa pela gerência do 

patrimônio material que a Irmandade conquistava. Célia Borges descreve uma série de 

conflitos ocorridos em diversas Irmandades do Rosário envolvendo a comunidade e o poder 

eclesiástico, por causas diversas: pelo direito de isenção no pagamento de taxas paroquiais, 

por conflitos deflagrados por denúncias de práticas de concubinato entre padres. Num caso 

                                                 

40
 Capítulo II do Livro de Compromisso do Serro, 1728. 
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que aponta como “conflito exemplar” ante à disputa de poder e seus jogos de articulação, 

Borges narra como o padre Antônio Caetano de chega, em fins de 1776 à Vila de São João 

Del Rei para assumir o cargo de vigário na Matriz Nossa Senhora do Pilar, onde tão logo 

começa a implementar uma restruturação da vida religiosa. A Igreja da Matriz abrigava as 

Irmandades do Santíssimo Sacramento, e a do Senhor dos Passos, confrarias da elite 

econômica e política do local. “Vendo-se incapacitado para controlar as confrarias mais 

poderosas, o padre acabou investindo vigorosamente na Irmandade do Rosário” (BORGES, 

2005, p. 72), onde, por sua vez, instituiu direitos paroquiais sobre todas as missas, enterros e 

sepultamentos realizados. E a autora conclui que “por força destes métodos, toda a 

comunidade fraternal se mobilizou e conseguiu o apoio do ouvidor da comarca (grifo nosso) 

em defesa dos seus interesses” (BORGES, 2005, p. 72). 

 Marina de Mello (2002) fala de um “bando” que em 1720, na cidade do Serro, 

proibiu os negros do Serro Frio de elegerem os seus reis41, o que provavelmente não foi 

acatado. E descreve outro caso, também muito exemplar da natureza dos conflitos entre 

representantes da Igreja e dos Homens Pretos, que coletou dos escritos de Carlos 

Drummond de Andrade, enquanto funcionário da Secretaria do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional: 

 
Uma petição do vigário de São Sebastião de Mariana, Minas Gerais, que no ano de 

1771, provavelmente dirigindo-se ao governador da capitania, informa que 

impugnou a reeleição do rei e da Irmandade do Rosário dos Pretos de sua freguesia, 

e vedou o uso abusivo dos títulos de rei e rainha, “incompatíveis com os negros”, 

assim como o uso das insígnias de majestade, como a coroa e o cetro. (MELLO, 

2002, p. 236)  

 
 

A documentação mostra que os conflitos de toda sorte foram comuns em diversas 

paróquias, reproduzindo na região situações de âmbito maior” (BORGES, 2005, p. 76), ou 

seja, conflitos na maioria das vezes não solucionados no âmbito paroquial, sendo levados, 

com frequência, às instâncias superiores, como o bispado, o clero e até mesmo o rei. A 

Revolta dos Cemiterais, já contextualizada neste trabalho42, é um emblemático exemplo dos 

conflitos entre Irmãos e Igreja, e das proporções que estes conflitos podem tomar. 

Ainda que as Irmandades de Minas no geral, e a do Serro em particular tenham 

conseguido uma certa autonomia de gestão, abundam registros na história de casos de 

preconceito, opressão e repressão aos negros das Irmandades.  

                                                 

41
 MELLO, 2002, p. 234. Não há maiores referências ao episódio, mas o bando a que a autora se refere era 

composto por pífanos e caixas. 
42

 Vide o capítulo “A Morte abrindo os festejos”.  
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 A Missa Conga foi a porta para esta reflexão, estimulando a escrita dessas poucas 

palavras a respeito desse momento de “tensão dialógica entre cultura e religião”, nas palavras 

de Rubens Silva, abrindo caminho para contextualizar nos festejos, em tempo e na história, os 

diversos conflitos entre povo e igreja, comunidade e clero, pretos e brancos, reforçando por 

mais este viés, o caráter de resistência e a capacidade de organização do Povo do Rosário. 

A Missa Conga, que deveria ser uma celebração de união e de exaltação à 

diversidade, acabou, neste ano de 2018, por fortalecer as diferenças. Segundo Correa (2018), 

“a disputa é, em duas vias, um reflexo da importância da Irmandade, da Festa e das danças na 

vida serrana e um elemento que confere e agrega ainda maior prestígio a estes espaços de 

sociabilidade” (CORREA, 2018, p. 95). Para a autora, as disputas constituem também um 

fator de manutenção dos festejos, uma vez que também integram e fortalecem a rede de 

relações, mesmo que através de um sistema de trocas às avessas, onde prevalece não a ajuda 

mútua, mas a competição. 

 

3.9 Quem despede chora 

 

“Ninguém segura os pensamentos. Ninguém 

amarra as emoções. Elas podem nos levar longe no universo. 

Podem estar na pessoa amada, podem estar no coração de 

Deus. Rompemos tudo, ninguém nos aprisiona. Mesmo que 

escravos sejam mantidos em calabouços, são livres, porque 

sua essência está na liberdade.” 

Leonardo Boff 

 

 A primeira segunda feira de julho no Serro é dia de alegria. O dia amanhece ao 

som de fogos, que para os dançantes tem outro significado, um convite para brincar. No Serro 

é feriado e tudo se movimenta em função dos últimos ritos do Rosário. Os festejos nesse dia 

começam um pouco mais tarde, é por volta das 10 horas que catopês refazem a formação do 

reinado. 

 As casas dos festeiros estão preparadas à espera dos dançantes. Uma nova 

explosão sensorial é oferecida, pois neste dia apenas doces são servidos, em cada casa uma 

enorme mesa de doces de todas as cores, típicos da região, formam em seu conjunto desenhos 

em homenagens aos caboclos, marujos e catopês, grafando seus temas, cores e símbolos 

principais. 

 Caboclos e marujos neste dia não tem protocolos rígidos a cumprir, ficam livres 

para decidir o roteiro que vão fazer, podendo visitar escolas, hospitais, enfim, saudar toda a 
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cidade de forma livre e irrestrita. Em todos os lugares que entram, cantam, fazem muitas 

brincadeiras, apresentando todo um repertorio de brinquedos populares. É a alegria das 

crianças. É dia de erê, palavra que em iorubá significa brincar43. 

Todos cantam do início ao fim e quando já estão exaustos, cantam para espantar o 

cansaço. Durante onze dias, caboclos marujos e catopês cantam para louvar, cantam para 

brincar, cantar para pedir permissão, cantam para saudar e para despedir. O ritual congadeiro 

se manifesta através dos cantos. 

No entendimento de Glaura Lucas, a música do Congado “favorece uma 

experiência temporal/espacial adequada, em que canto e instrumentos constituem veículos de 

comunicação e acesso ao mundo divino” (LUCAS, 2002, p. 71). Os rituais são cumpridos 

através da música, e assim, 

 

O som constante preenche os espaços sagrados, multiplicando-os em todas as 

direções através do seu alcance, ampliando e transcendendo seus limites até as 

dimensões do sagrado. Vibra nos integrantes das guardas, unindo-os numa mesma 

pulsação que será a base para os movimentos corporais da sua dança e melódicos do 

seu canto, que faz da música, assim, um dos sinais de coesão do grupo. (LUCAS, 

2002, p. 71) 

 

Na mitologia grega o canto é a própria personificação das Musas, filhas de 

Mnemosyne, a memória, fecundadas por Zeus Pai, que encarna a Justiça e a Soberania 

supremas. Portanto, “o canto é nascido da Memória, num sentido psicológico inclusive, o do 

mais alto exercício do Poder, num sentido político inclusive” (TORRANO, 2001, p. 17). Dai 

a extrema importância que todas as sociedades tradicionais deram e continuam dando a 

palavra cantada, aos seus poetas, aedos, xamãs, sábios e anciãos que portadores de todo 

conhecimento através da memória do canto.   

José Jorge de Carvalho (2003), em artigo que investiga a influência iorubá na 

música ritual afro-brasileira, demonstra a existência de músicas rituais africanas presentes em 

sua íntegra, tanto em terreiros de candomblé no Brasil quanto em Cuba e em Trinidad, 

chegadas neste países da América com a escravidão colonial. Esse belo artigo intitulado A 

tradição musical iorubá no brasil: um cristal que se oculta e revela questiona como pode a 

música, dotada de oralidade, resistir tão longe e por tanto tempo, e conclui: 

 

 

                                                 

43
 Wikipédia. 
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A alta eficácia espiritual dessas tradições afro-americanas que permitiu a esses 

repertórios sobreviverem ao desgaste do tempo. O poder do canto sagrado se 

concentra não apenas na sua intenção espiritual, mas também na sua capacidade de 

ser reproduzido sem se deformar. Por um lado, o texto exige do adepto a disposição 

para intervir esteticamente e imprimir no canto sua marca pessoal, que estaria 

conectada também à marca das entidades que o protegem e que a ele se filiam. Por 

outro lado, exige o domínio musical e linguístico necessários para não deixar 

desfazer a unicidade e a integridade do canto que o precedeu e que deverá 

transcendê-lo no tempo. Essa capacidade da repetição, sempre precisamente igual e 

sempre surpreendentemente renovada, desses cantos, aparece como um verdadeiro 

escudo, uma barreira contra o tempo humano dos eventos. A canção aparece como 

imutável: se mudou no passado, não deveria ter mudado; já não muda no presente e 

não deverá mudar no futuro. (CARVALHO, 2003, p. 9) 

 

No ultimo dia, no entanto, o chefe dos catopês, pela primeira vez em todo o ritual,  

se reveste da palavra falada. Isso se dá durante os ritos de passagem da coroa para o segundo 

reinado, sendo os momentos mais solenes e sigilosos de todo o ritual, com poucas pessoas, em 

cômodos menores e mais reservados.  

Escrevendo sobre os Nguni, nação banta da África do Sul, o padre Mongameli 

Mabona discorre sobre a importância, entre os africanos, da palavra como símbolo criador, 

como energia que gera e cria dimensões e realidades novas e através da qual se estabelecem 

pactos e alianças (LOPES, 2011, p. 147). Ainda para os Nguni, os termos igama (nome) e 

ilizwi (som, voz, fala) significam antes de tudo força. De fato, a força do discurso do chefe 

catopê, apesar da simplicidade das palavras, pontuou de forma ímpar sua fé no Congado e em 

Nossa Senhora do Rosário, e sua consciência sobre as questões sociais e os preconceitos que 

sofrem o seu povo, deixando claro através de expressões como “eu sei que alguns riem de 

mim. Podem rir”.  

 No fim da tarde de segunda, um derradeiro cortejo até a Igreja e a última missa 

dos festejos é celebrada pelo pároco titular. Do lado de fora da igreja, enquanto a missa é 

celebrada, uma confusão de dançantes e pessoas que conversam, brincam, jogam, bebem, já 

muito mais em clima de festa, alguns rostos exibem um certo cansaço. As crianças se 

divertem nas barracas de comida e brinquedos. Ao final da celebração o padre convoca pela 

última vez no ano, marujos, caboclos e catopês, cada um de uma vez, para entrarem na Igreja 

e apresentarem seus cantos de despedida à Senhora do Rosário.  

 O caboclos e marujos encerraram seus cantos com a mesma cantiga, que toda a 

igreja lotada repetiu junto várias e várias vezes: 
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Quem despede chora 

Por isso eu não vou despedir 

Adeus coclegas e amigos 

Adeus Senhora do Rosário 

Quem despede chora 

Por isso eu não vou despedir 

Adeus colegas e amigos 

Adeus Senhora do Rosário 

Quem despede chora... 

 

Os catopês cantam por último e todos se retiram da igreja. O mastro é descido, a 

bandeira silenciada. As guardas se dispersam. O rito final dos catopês é a devolução do 

segundo reinado às suas casas. Quando novamente são servidos com um jantar, ajoelham-se e 

cantam. Mais uma vez são os últimos a deixarem seus postos, após levar o último integrante 

do reinado, o segundo juiz, à sua casa.  

E enfim, caboclos, marujos e catopês chegam ao fim dos festejos do Rosário. 

Durante onze dias de serviço total à Senhora do Rosário, cada qual com suas armas, exibindo 

seus comandos, apitos, formações, fardas e marchas; signos presentes nas três guardas, que 

denotam o caráter da disciplina e da firmeza, enfatizando o aspecto de resistência que 

comporta esse louvor. O exército dos soldados de Nossa Senhora, a reverenciam, cada qual a 

sua maneira. Os marujos, ladeados por comandante e almirante, extrapolados pela cultura 

ibérica, apontam com suas espadas para a ideologia da guerra; as flechas dos caboclos atiram 

para as forças da mata; os terços que catopês escondem ou portam abertamente sobre o peito 

são a sua poderosa arma, que imbuídos dos mistérios da fé, protegem o corpo e o espírito dos 

dançantes contra todas as adversidades dos mundos visível e invisível.  

Louvor que comporta também a beleza dos cantos, das cores, das brincadeiras e 

singularidades de cada uma das guardas. O Congado segue mantendo, cultivando e vivendo o 

seu dia a dia segundo os mesmos preceitos e fundamentos que durante os festejos do Rosário 

temos a dádiva de poder compartilhar e apreender. Evento único onde todo o ethos desse povo 

se revela, consubstanciando a sua fé, seu modo de ser e de se expressar. 

Tudo concluído, os catopês, em grupo voltam para suas casas. É o fim do reinado. 

Em casa encontrarão provavelmente o sentimento do dever cumprido, a forte lembrança das 

emoções vividas, e depois, a rotina de todos os dias, quando novamente se tornarão os 

homens pobres do Serro, à espera da próxima Festa de Nossa Senhora do Rosário. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Estou no começo do princípio do início de algum conhecimento sobre o congado.” 

Frei Chico 

 

 Resta-me apenas olhar para todo o trajeto feito até aqui e traçar um desfecho para 

este trabalho, inspirado por um tema que não se esgota numa dissertação, tampouco se 

mantém estático no tempo. A celebração de fé do Povo do Rosário é um ritual vivo e 

dinâmico, sempre a se ressignificar, cuja força de resistência reside justamente em sua 

capacidade de transformar-se mantendo, no entanto, a sua essência originária, de 

manifestação da fé em torno de uma divindade de acordo com preceitos arcaicos africanos e 

afro-brasileiros. Neste processo de resistência e ressignificância no além-mar, cujos inícios 

situam-se no século XV em território europeu, em torno das Irmandades do Rosário, os 

símbolos, por sua característica ambivalente, paradoxal e múltipla, se mostraram como 

determinantes nos processos de sincretismos e cruzamentos, atuando como polos 

convergentes de similaridades entre culturas com universos cognitivos e antecedentes 

históricos díspares.  

A identidade negra permanece velada por baixo dos véus de Nossa Senhora do 

Rosário e das contas do terço, para além das aparências, grafada nos corpos, nas memórias, 

nos corações e nas práticas cotidianas dos Homens Pretos. A oralidade se mostrou como um 

potente sistema de ensinamento e aprendizagem, que através da prática cotidiana atravessa 

tempos e continentes mantendo características que não se deixaram corromper pela 

modernidade e urbanidade. Os símbolos e mito corroboram na manutenção destes saberes na 

medida complementam as práticas orais, e, portadores de significados múltiplos, fazem 

reviver os ritos reafirmando as epistemologias da comunidade do Rosário. 

As práticas de transmissão de conhecimentos dos Homens Pretos se fundamentam 

em noções arcaicas como o culto aos ancestrais, que orienta e normatiza uma série de direitos 

e deveres entre os Irmãos, desde os ritos fúnebres, até o culto à Nossa Senhora do Rosário, 

que se coloca numa hierarquia espiritual como divindade e como intercessora dos Homens 

Pretos do Rosário. O culto aos ancestrais, difundido por toda a África, pedra fundamental da 

cosmovisão africana estrutura também uma série de valores hoje presentes entre o Povo do 

Rosário. No secular jogo de conflitos e negociações, aos povos Bantu coube a supremacia e a 

síntese cultural dos festejos do Congado, a coroação de reis Congo é uma alusão ao passado 

de soberania desta nação. No entanto, algumas características pertencentes a vários povos 
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africanos se fazem presentes nos ritos do Rosário, como a importância atribuída ao local dos 

mortos, o sistema de trocas entre vivos e mortos, a celebração da morte e o conceito de 

“força” entre os Bantu, equivalente ao asé iorubá, e a realização de banquetes ritualísticos. 

Estes preceitos, comum entre povos bantu e sudaneses, os une em sua ancestralidade e abre o 

precedente para pensar mais a fundo as trocas culturais na região entre diversas etnias 

africanas.  

Nesse sentido, muitos estudos ainda se fazem pertinentes para elucidar a história 

da escravidão e da Irmandade do Rosário do Serro, especialmente pesquisas que verifiquem a 

origem étnica dos povos africanos que para esta região foram trazidos. Descortinar com mais 

detalhes o processo histórico que apagou do Congado mineiro as características das culturas 

de terreiro de nações CongoAngola e sudanesas, penso ainda ser um ponto importante para 

análises posteriores. 

A Festa de Nossa Senhora do Rosário, oficializada pela Igreja Católica em 1573, 

selou a história da devoção à Senhora do Rosário como a divindade protetora dos Homens 

Pretos, garantindo a manutenção do culto dentro das Irmandades. A festa se firma, devido aos 

seus aspectos simbólicos, como o momento e o espaço onde por excelência o Povo do Rosário 

pode reafirmar a sua identidade, expressar seu ethos e fortalecer suas práticas 

epistemológicas, possibilitando que toda a sociedade apreenda o seu legado cultural na 

complexa história da miscigenação cultural brasileira.  

Uma festa marcada por muitas hierarquias e jogos de poder, toda uma complexa 

trama de relações onde a capacidade de resistência e organização dos Congadeiros se 

apresenta em diversas situações, sob formas variadas. Uma resistência simbólica, camuflada e 

silenciosa, representada pelos saberes ocultos e velados deste povo, e ao mesmo tempo 

aguerrida, consciente e organizada expressa na própria produção das Irmandades e igrejas 

desde o período colonial.  

O grande ritual da Festa de Nossa Senhora do Rosário do Serro que no ano de 

2018 começa sob o signo da morte, finaliza-se com a alegria de um povo que reconfigura vida 

e morte, devoção e trabalho através da celebração. O ato de celebrar é uma força motriz que 

permeia tudo e todos de axé e magia, e se converte em resistência física e espiritual de toda a 

comunidade. A celebração que ressiginifica o trabalho, o sofrimento, que une de forma 

simbiótica a comunidade do céu e da terra, reforça as relações de troca e apoio mútuo entre a 

comunidade e os seres visíveis e invisíveis, fortalecendo assim a rede colaboração e de 

competição ente os Irmãos do Rosário, sendo também um agente de manutenção da festa. 
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Este trabalho se justifica pela escassez de pesquisas na região e pelo fato do modo de 

ser do Povo do Rosário, em consonância com suas práticas ancestrais se constituir um aspecto 

inequívoco da ruralidade desta comunidade. Num país atualmente marcado pelo descaso com 

as culturas tradicionais em suas políticas públicas, a Irmandade do Rosário do Serro se faz um 

registro vivo da história de luta e resiliência das minorias brasileiras. Pretendo entregar esta 

pesquisa para a Irmandade do Rosário, na esperança que ela possa servir para o fortalecimento 

da comunidade. 

Por fim, voltando aos conceitos teóricos básicos que determinam o modo de ser de 

uma comunidade tradicional segundo a concepção antropológica do “sagrado”, a Festa do 

Rosário reelabora o tempo mítico que instaura a subversão simbólica dos valores sociais, 

morais e estéticos da sociedade serrana, quando os Pretos e Pretas do Rosário, escolhidos por 

Nossa Senhora tem permissão para expressarem sua fé tal qual suas tradições, exibindo não só 

a sua crenças como todo o seu ethos, tornando-se os homens mais importantes da comunidade 

com poder para legitimar reis e rainhas. A Festa institui um tempo alegórico que rompe com a 

hierarquia estabelecida, transgride o status quo, é o momento que reinam os pretos mais 

pretos, porque no céu foram escolhidos por Nossa Senhora. Como é em cima, é em baixo.
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Silva, e convocação da comunidade para a cerimônia de sepultamento 
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