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Se nos constrangemos ao imaginar em que poderão consistir essas 

festas e essas cerimônias no futuro, é porque atravessamos uma fase 

de transição e de mediocridade moral. As grandes coisas do passado, 

que entusiasmavam nossos pais, não provocam em nós o mesmo 

ardor, seja porque ficaram tão comuns a ponto de se nos tornarem 

inconscientes, seja porque já não respondem às nossas aspirações 

atuais; e, entretanto, nada existe ainda para substituí-las. 
Emile Durkheim  

Les Formes Elémentaires de la Vie Religieuse 
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COISA DE PRETO ESCRITA POR BRANCO 

 

Muita coisa tem sido dita e escrita, entre simpósios, congressos, artigos e livros sobre 

rituais e festejos de negros no Brasil: os seus cantos e danças, suas crenças e formas de culto, 

os seus reis e rainhas, generais, capitães, embaixadores, secretários, guerreiros e soldados. 

Uma gente de fé e fantasia. 

Este estudo assume o risco de voltar ao assunto. Ele não foge de ser mais uma outra 

aventura de descrição do que se passa nas festas populares do calendário católico e nos 

folguedos religiosos em louvor dos santos de preto. Diante do perigo de reproduzir o que já foi 

tantas vezes repetido, articulo algumas defesas. 

Em primeiro lugar, A Festa do Santo de Preto não é um estudo isolado de uma congada 

ou de uma Festa de Nossa Senhora do Rosário realizadas todo ano em Catalão, no sul do 

estado de Goiás. Dois relatórios anteriores de pesquisas precedem este estudo e formam, com 

ele, uma pequena trilogia de investigações  de campo cujo propósito sempre foi, mais do que 

descrever apenas um ou outro evento folclórico isolado, o de compreender o processo ritual, a 

ordem de relações e a organização do sistema simbólico, presentes nos modos como até hoje 

em Goiás os negros participam de cultos de louvor aos seus santos padroeiros. 

Se um dia forem reunidos os três estudos – dirigidos a rituais semelhantes em cidades 

diferentes – eles deverão traduzir momentos de um mesmo projeto: a explicação de algumas 

modalidades e alternativas da presença de negros nos sistemas de crenças e práticas do 

catolicismo popular. 

Em segundo lugar, o estudo pretende retomar um assunto antigo na literatura do folclore 

brasileiro, com a esperança de tratá-lo com um outro enfoque. Tem sido costume descrever o 

evento folclórico isolando-o por vezes do seu contexto mais imediato ou de sua conjuntura mais 

ampla, como um ciclo religioso/folclórico de festejos do catolicismo popular. São esses os casos 

em que um auto-dramático, uma dança ou um cortejo processional são exaustivamente 

descritos, dos passos às vestimentas dos figurantes, sem que os seus significados de 

contextualização – o religioso popular, o propriamente folclórico e o de suas articulações sócio-

rituais – sejam também considerados como objetos de estudo. 

No entanto, a consulta mais atenta a estudos recentes sobre o folclore referenda a 

presença de uma atitude mais crítica na análise de acontecimentos  como os que estudo aqui. 

Ela integra o fenômeno folclórico descrito: a) no seu sistema de rituais populares, de que é uma 

parte e desde onde torna-se produtivo o seu estudo; b) na configuração das relações e 

representações sociais onde se combinam e, às vezes, se enfrentam o simbólico e o social, a 

festa e a rotina, os personagens do folguedo e os sujeitos do cotidiano da sociedade promotora.1 

                                                 
1 É justamente esta inclusão “do que é folclórico” no que é propriamente “social”, o que provocou uma polêmica, até 
hoje não resolvida, entre alguns pesquisadores tidos como “folcloristas puros” e alguns cientistas sociais, “sócio-
folcloristas”. A discussão desenvolveu-se desde um nível de maior profundidade e tratamento teórico (Edison 
Carneiro, 1965; Florestan Fernandes, 1961), até uma esfera restrita à discussão de dados de pesquisa (Rossini 
Tavares de Lima, 1968; Maria Isaura Pereira de Queiroz, 1958). 
Hoje em dia há uma acentuada tendência de contextualização do fenômeno folclórico, seja ele considerado como 
uma escritura, tal como fazem os analistas da literatura oral, seja considerado como um ritual, como no caso dos 
estudos preferidos por outros folcloristas, sociólogos e antropólogos. De qualquer maneira e sob qualquer aspecto, 
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Em Catalão, tudo o que o turista ou o pesquisador podem viver e presenciar, no 

Domingo de Nossa Senhora do Rosário e nos seus dias próximos, vai dos desfiles, passos de 

dança e “cantorias” de cada “terno de congo”, “moçambique”, “catupé” ou “vilão”, para a 

Congada2, da Congada para o Reinado, do Reinado para a Festa de Nossa Senhora do Rosário 

e, finalmente, da própria Festa para a sociedade de Catalão: suas instituições religiosas e 

sociais, os sistemas de trocas entre suas pessoas, grupos e classes, espaços por onde se 

promove o trânsito do profano ao sagrado e do simplesmente festivo para o propriamente 

folclórico.3 

A Antropologia Social chega á fronteira das sociedades complexas após haver se 

exercitado no estudo de sociedades primitivas. Dessa trajetória resultou uma insistente 

preocupação com inscrever fenômenos específicos, ou ordens muito particulares de sistemas de 

relações, no interior de estruturas sociais de maior abrangência. É desde o modo de operar da 

Antropologia Social que quero trazer, para o estudo de um tipo de ritual, o cuidado de descrever 

com o detalhamento necessário o evento folclórico em si mesmo e a trama de articulações 

sociais e simbólicas produzidas pelas diferentes categorias de sujeitos envolvidos entre a Festa, 

a dança e a assistência. 

As descrições e análises dos sete capítulos de A Festa do Santo de Preto começam e 

terminam dentro dos limites de Catalão, em Goiás. É preciso explicar ao leitor o que é a Festa de 

Nossa Senhora do Rosário, no mês de outubro, em Catalão. É preciso também descrever com 

detalhes, mesmo com os que parecem pouco importantes, como procedem ritualmente os ternos 

da Congada. Os capítulo 1 e 2 respondem pela tarefa e se somam a dois dos anexos 

                                                                                                                                               
a descrição de um fenômeno folclórico concreto tende, hoje em dia, a ser tomada como um resumo preparatório a 
uma proposta de análise explicativa do folclórico em si mesmo, e da sociedade inclusiva e promotora, vista através 
do que dela dizem as falas, os folguedos e as festas do povo. 
2 Algumas palavras sobre o que considero aqui como ritual. Edmundo Leach considera-o como toda a atuação 
intencional de sujeitos, quando ela objetiva a comunicação social e a evocação de poderes ocultos. Dentro dos 
limites alargados pelo antropólogo inglês, seriam apenas não-rituais as condutas individuais ou coletivas sem outra 
relação fora as diretas e mecânicas entre os meios empregados e os fins previstos, como por exemplo, “o ato de 
derrubar uma árvore” (Edmund Leach, apud Roberto da Matta, 1973: 143). O próprio Roberto da Matta aumenta 
ainda mais o campo do ritual na pesquisa da Antropologia. Podem caber dentre dele atuações com pouca 
formalização e pequena ordem de prescrições de conduta coletiva, que não fazem referência direta e necessária a 
poderes ocultos. As alegres cerimônias do Carnaval são modos de ritual. Diz o antropólogo brasileiro: “É importante 
constatar que para a maioria das sociedades ocidentais e, especialmente no Brasil, apenas se consideram as 
situações altamente formalizadas como sendo verdadeiros rituais. As situações onde o comportamento informal é 
específico e prescritivo não são vistas como um ritual, mas como um „Carnaval‟ ou uma „festa‟. Mas, conforme 
demonstrará Leach, é muito mais proveitoso considerar as solenidades e os „masquerades‟ como um par de 
opostos e procurar descobrir se, numa mesma sociedade, os dois tipos de rituais são equivalentes. Na sociedade 
brasileira, tudo indica que as únicas solenidades equivalentes e opostas do Carnaval são a Semana Santa, 
especialmente a Sexta-feira da Paixão, situada depois do Carnaval e, de modo significativo, antes do „Carnaval‟ de 
Aleluia, e os rituais cívicos de 7 de Setembro analisados mais adiante” (Roberto da Mata, 1973: 178). Roberto da 
Matta não faz referência a festas  como a de Nossa Senhora do Rosário em Catalão. Elas se organizam a partir e 
através de inúmeros rituais: os desfiles de ternos, os cortejos processionais, as missas, as visitações cerimoniais, as 
cerimônias em torno à coroa e outras. Há situações rituais que envolvem, ao mesmo tempo, atuações altamente 
formalizadas, prescritas rigidamente pela própria ordem de um terno de congos ou de moçambiques, ao lado de um 
movimento de ritmo e alegria muito próximo ao do Carnaval. De algum modo a Congada de Catalão, como um 
complexo de rituais, reúne, nos três dias nucleares da Festa de Nossa Senhora do Rosário, o Carnaval e a Semana 
Santa, que Roberto da Matta separa e opõe. 
3 Festa, escrita com a inicial maiúscula, faz referência específica à Festa de Nossa Senhora do Rosário na cidade 
de Catalão. Com a inicial minúscula, festa se refere a qualquer solenidade popular característica e, ainda mais 
especificamente, às tradicionais “festas de igreja” no interior do Brasil. 
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apresentados ao final do estudo, com o propósito de introduzir, pelo caminho das descrições do 

processo ritual, as análises subseqüentes sobre a sua ordem simbólica e social. 

Sob as aparências de uma alegre desordem de dançantes de rua, é possível descobrir a 

ordem da Festa e da Congada, invisíveis aos olhos apressados do turista, essenciais aos 

cuidados de pesquisa do investigador. Um complexo sistema de trocas de ações de serviço 

envolve tipos de participantes e modos de participação, tanto nas esferas amplas das trocas 

entre os “irmãos” dançantes, os encarregados da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e 

outros agentes responsáveis pela Festa. O capitulo 3 traz a leitura da ordem da “festa do negro 

no mundo do branco” e procura dar conta dos modos como, de cada terno de “brincadeiras” até 

os limites da própria “Irmandade”, há um sistema de posições e relações cujo núcleo ritual está 

na Congada, objeto principal do estudo. 

Apenas através da descoberta do código de relações entre agentes da Igreja, agentes 

da Festa e agentes da Congada é possível compreender como e porque pessoas de origem e 

participação social tão diversas são capazes de se combinarem dentro da situação tão especial 

como a de uma “festa de igreja”. As relações entre diversos tipos de agentes envolvidos nos 

cuidados de prestar culto à Nossa Senhora do Rosário são discutidas o capítulo 5. 

Entre dois capítulos de pesquisa de relações sociais dentro de situações rituais, há um 

capítulo, o de número 4, dedicado a explicar quem são, na sociedade, dentro dos seus dias de 

trabalho e rotina, os reis e presidentes, generais e capitães, suplentes e soldados da Irmandade, 

da Congada e de cada um dos seus ternos de congos. No capítulo 6 são analisados momentos 

de relações de conflito entre agentes da Festa. Um dos problemas com que mais se envolve a 

Antropologia Social no estudo de situações de produção ritual é o das maneiras como os seus 

praticantes produzem e conservam explicações próprias para criar o conhecimento de suas 

origens e significados atuais; para justificar inclusive a sua própria presença dentro do ritual ou 

das instituições que o envolvem. 

A Congada de Catalão possui um mito de referência. Ele é muitas vezes repetido por 

diferentes categorias de pessoas da cidade e da Festa, sejam elas brancas ou negras. O mesmo 

mito de origem da Congada eu o escutei em outras cidades de Goiás e do estado de Minas 

Gerais. 

Ao lado de seu mito, piedosamente acreditado como a verdade dos motivos das crenças 

e das danças dos negros em louvor à Senhora do Rosário, tanto a Festa como as razões de 

participação pessoal em alguma de suas partes são justificadas por crenças e acontecimentos 

pessoais e coletivos passados entre os devotos e a padroeira. Qualquer “brincador” de um terno 

de congos sabe articular com facilidade uma trama simbólica de santos e devotos, de votos e 

promessas, de milagres e formas de reconhecimento. Na maior parte das vezes, elas são a 

origem dos motivos pelos quais um devoto de Nossa Senhora do Rosário vem a se tornar um de 

seus “brincadores” na Congada. 

O estudo do mito e a análise da ideologia do contrato entre o devoto e Nossa Senhora 

do Rosário são o que estudo no capítulo final. 

Nos três anexos há apenas algumas informações complementares. O leitor, a quem 

interessa, ao lado da análise, a presença de descrições e partituras, não se incomodará por 

certo com o número de vezes em que será convidado a viajar até um dos anexos. O anexo A 

completa o capítulo 2. Estão ali as letras dos cantos dos congos, algumas indicações de sua 

trajetória pela cidade e da sua coreografia durante os momentos da dança. O anexo B reúne 
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partes de entrevistas onde os próprios congos falam, a seu modo, do seu ritual. O anexo C 

completa o capítulo 7. Estão ali as reproduções de versões do mito de origem da Congada, tal 

como foram gravados em Catalão e na cidade de Nova Veneza, também em Goiás. 

Durante os dias de trabalho em Catalão, a ajuda de algumas pessoas da cidade foi 

muito valiosa. Quero agradecer à família que soube hospedar, com o carinho dos goianos, um 

pesquisador curioso e insistente em fazer perguntas e exigir informações. A mesma coisa deve 

ser dita para as “pessoas da Festa e da Congada” que, entre os muitos cuidados da preparação 

e as preocupações dos seus três dias de maior movimento, souberam guardar ainda um pouco 

de seu tempo para dar e repetir informações e confidências. 

Terezinha de Jesus Coelho, uma amiga de muitos anos e hoje professora da 

Universidade Católica de Goiás, acompanhou comigo três dias de andanças atrás dos ternos de 

congos de sua cidade natal. Num momento do começo da noite do fim da festa, sentamos os 

dois numa beira de calçada e, consultando um mapa da cidade que eu levava comigo, 

calculamos com espanto que em três dias havíamos andado entre 50 e 60 quilômetros atrás dos 

dançantes do congo. 

Este foi o meu último escrito sobre rituais religiosos do catolicismo popular em Goiás. A 

pesquisa foi feita e o relatório redigido enquanto eu era professor da Universidade Federal de 

Goiás e pesquisador do seu Museu Antropológico. Em nome do Professor Acary de Passos 

Oliveira, quero agradecer aos companheiros de uma e outro. 

Carlos Rodrigues Brandão 

Campinas, primavera de 1981 
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1. O PROCESSO RITUAL: MOMENTOS E ÁREAS DA FESTA DE NOSSA 

SENHORA DO ROSÁRIO 

 
A gente deve cumprir as ordens que Deus deixou pra gente. Porque na Irmandade, 

quem tem fé com ela, ta salvo por ela.  

um capitão de Congo em Catalão 

 

Catalão é uma das cidades mais ao sul do estado de Goiás. Muito perto das margens do 

rio Paranaíba, ela se aproxima mais das três grandes cidades do Triângulo Mineiro: Araguari, 

Uberaba e Uberlândia, do que de Goiânia. Alguns moradores do lugar acreditam que ela seria o 

centro urbano mais antigo do estado de Goiás. Por ali terá passado a primeira bandeira de 

Bartolomeu Bueno da Silva. Ali teria ficado um espanhol, guardado na história pelo nome apenas 

de “Catalão”. Durante muitos anos os registros antigos falam de um “Sítio do Catalão”. Mas ela, 

como cidade, existe há cerca de 100 anos. 

A sua economia, como a de quase todas as regiões do estado de Goiás, dividiu-se entre 

o plantio de cereais e a criação de gado bovino. Algumas descobertas recentes de fosfato e 

outros produtos minerais criam, aos poucos, condições para o início de uma indústria de 

extração e tratamento de produtos de uso na agricultura e em setores básicos da indústria. 

Acredita-se em Catalão que toda a área verá transformada a sua economia e deverá atravessar 

um período próximo de grande desenvolvimento. 

 

A Festa de Nossa Senhora do Rosário 

 

Todos os anos, cartazes impressos e espalhados em Catalão, e em algumas cidades 

vizinhas, convidam pessoas para a “Grandiosa Festa em Louvor a N. S. do Rosário... em 

benefício da Paróquia São Francisco de Assis – Catalão – Goiás”. 

Os 10 ou 11 dias de festas a Nossa Senhora do Rosário são previstos de tal modo que 

um deles seja o dia 13 de outubro, consagrado á santa padroeira no calendário litúrgico da Igreja 

Católica. A regra fixa é a de que o “domingo da Festa” seja o segundo de outubro.1 

O próprio programa oficial da Festa divide-se em duas partes: “parte religiosa” e “parte 

festiva”. Na primeira estão colocados os ritos de igreja. Fora a procissão da tarde/noite de 

domingo, todos eles são feitos dentro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Com uma 

alvorada de música e de fogos, na madrugada do primeiro dia de novena, a Festa se considera 

oficialmente aberta em mais um de seus anos. Durante 9 dias, a Igreja oferece “novena, terço e 

missa todas as noites”. Muito embora estes ritos de igreja sema praticados em louvor a Nossa 

Senhora do Rosário, eles não são oferecidos com exclusividade para os membros da 

Irmandade, nem recebem entre os seus participantes uma maioria de membros dela. Veremos 

                                                 
1 O dia 13 de outubro caiu num “domingo da Festa” no ano de 1974. Aconteceu assim também em 973. Já, em 
1972, a Festa foi de 29 de setembro a 9 de outubro. Em 1970, ela foi de 2 a 11 de outubro, apenas. Neste ano de 
1975, a Festa terá seu domingo no dia 12 de outubro e a segunda-feira do encerramento no dia de Nossa Senhora 
do Rosário. É evidente, pelos exemplos dados, que nem em todos os anos os dias da Festa incluem o próprio “dia 
de Nossa Senhora do Rosário”.  
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adiante que, justamente em alguns horários dos ritos da igreja, os congos estão nos quintais das 

casas dos seus capitães, praticando a dança nos últimos ensaios antes das suas “saídas”.2 

Começando nove dias antes do “domingo da Festa”, é nele que os eventos da “parte 

religiosa” se concentram. Fora os eu segundo sábado, os “dias de novena” apenas reproduzem 

à noite a seqüência dos três ritos religiosos: novena-terço-missa. Tal como acontece em quase 

todas as cidades goianas, na noite do segundo sábado, depois da “reza” de novena e terço, o 

mastro de Nossa Senhora do Rosário é erguido em frente à sua igreja, entre dançantes da 

Congada e promotores da Festa. 

No domingo, o “dia da Festa”, há a missa e a “comunhão geral da Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário”, ainda pela manhã. Pelo menos mais outras duas missas serão oferecidas 

no mesmo dia, mas sem qualquer relação direta com a Festa que, depois da primeira, sai às 

ruas e vai em busca das casas das pessoas de Catalão. No cair da noite a procissão de Nossa 

Senhora do Rosário incorpora os padres, os festeiros, a família real, os ternos de Congada e 

uma pequena multidão de pessoas “da cidade e de fora” e circula pelas ruas centrais da cidade, 

saindo da igreja e retornando a ela. 

Com a procissão, considera-se a “parte religiosa” encerrada. Na segunda-feira o 

acontecimento mais notável é a “entrega da coroa”, com o que a própria Festa se reconhece 

terminada, mesmo deixando pelas ruas da cidade vários ternos ainda ocupados em terminar a 

longa série de visitas com que são honrados alguns habitantes da cidade. A “entrega da coroa” 

organiza o terceiro grande cortejo de toda a Festa. Ela sai da casa dos festeiros atuais (ou de um 

deles, quando são mais de que um casal) e vai para a residência dos “novos festeiros”, 

escolhidos pelo padre vigário durante a própria Festa. Os dois outros cortejos foram o da manhã 

de domingo, conduzindo festeiros e reis para a “missa da irmandade” e a procissão de Nossa 

Senhora. Um cortejo menos concorrido é feito na tarde do sábado e leva a coroa da casa do 

presidente da Irmandade para a de um dos “festeiros do ano”. Assim, entre a sua “parte 

religiosa” e os extremos mais profanos de sua “parte festiva”, as comemorações a Nossa 

Senhora do Rosário organizam-se em torno a três cortejos processionais onde a participação 

dos ternos da Congada é, ao mesmo tempo, o indicador mais festivo e mais popularmente 

religioso. 

A missa da manhã de domingo, a procissão e os outros cortejos “da coroa” são os 

momentos em que os ternos da Congada aparecem congregados e sob o comando direto do 

presidente da Irmandade e do general dos congos. Desde a tarde do sábado até a madrugada 

de domingo para segunda e de segunda para terça-feira, os ternos da Congada estarão pelas 

ruas da cidade “malhando” suas “caixas” e visitando algumas casas. 

Desde o primeiro dia de novenas, os encarregados da “parte festiva” põem a funcionar 

um conjunto de situações e lugares de “atrações de festa”, oferecidas à população da cidade e a 

seus inúmeros visitantes, às vezes até mesmo alguns dias depois de oficialmente encerrada a 

Festa. 

                                                 
2 Os agentes eclesiásticos de Catalão são hoje frades franciscanos, um brasileiro e outro norte-americano. Este 
último é o padre diretamente responsável pela Festa e o mais ligado à Congada. Hoje em dia, os agentes 
eclesiásticos procuram incorporar, à vida de rotina da Igreja e aos dias de festas de santo, elementos litúrgicos e 
catequéticos pós-conciliares. A missa da Irmandade é bem um exemplo. Do ponto de vista da Igreja ela é uma 
“missa de domingo” segundo os termos do calendário litúrgico. Há uma conduta religiosa marcada pelas orações e 
cantos da Igreja Católica pós-conciliar. Mas o rito de igreja se deixa cominar com canções tradicionais entoadas 
pelos congos. Estes consideram a missa como a “Missa de Nossa Senhora do Rosário”. 
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Esta “parte festiva” promove em Catalão: uma grande “barraca da festa”, patrocinada 

pelos festeiros e entregue, a cada dia, à responsabilidade de uma comissão de pessoas 

vinculadas a entidades religiosas, cívicas, educacionais; uma apreciável quantidade de barracas, 

seja para venda direta de produtos de baixo preço, seja para a venda de diversões “de festa” 

(jogos de azar, atrações de tipo circense, prostituição, etc.). 

A “barraca da festa” funciona apenas à noite. Ela é um enorme e muito bem construído 

rancho de madeira e palha onde são oferecidos jantares, mesas e pistas para dança. Feitos os 

pagamentos, espera-se que toda a renda reverta para a igreja local, sendo que uma pequena 

porcentagem é destinada pelo padre à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário.3 Na grande 

barraca são feitos também alguns dos leilões de prendas de que se obtém outra parte dos 

excedentes revertidos para a igreja. 

As barracas de venda e de diversões são, quase todas, de ambulantes vindos de fora, 

alguns até mesmo de São Paulo, especializados em comércio de “festa de igreja”. A renda 

obtida com a venda de produtos ou com o oferecimento de serviços representa o lucro do 

comerciante.4 

 

As Áreas da Festa 

Não é difícil compreender que, sob o nome de “Grandiosa Festa em Louvor de Nossa 

Senhora do Rosário”, combinam-se, nos espaços de uma mesma cidade, diferentes ordens e 

categorias de pessoas e de grupos, assim como trocas de atuações entre eles. 

Procuremos inicialmente ordenar o que acontece durante os dias da Festa. Este 

exercício pouco efetuado em descrições do nosso folclore é importante e, neste estudo, nos 

acompanhará daqui para a frente. 

Há pelo menos três áreas de participação nos festejos de outubro em Catalão. Elas 

aparecem separadas nos seus dias, nos seus locais e nos seus momentos de maior 

concentração. Mas em alguns casos podem reunir-se e formar verdadeiros conglomerados de 

festejos. 

                                                 
3 É costume nas festas goianas de santo de igreja a montagem de um “rancho alegre”. Trata-se de uma edificação 
suficientemente grande para permitir refeições e pista de dança para uma boa quantidade de pessoas. É construído 
com tábuas de madeira e palha. Os das cidades maiores possuem o chão cimentado. Ali são realizados bailes e 
jantares, com responsabilidade de promoção dividida entre pessoas da cidade. Fora os gastos previstos para o 
oferecimento de serviços, não há previsão de outra cobertura com o dinheiro obtido. Desta forma, quase todo o 
excedente destina-se à Igreja. Há cidades menores onde o próprio festeiro se encarrega da montagem e do 
funcionamento do “rancho alegre”, podendo dividir com a Igreja o lucro obtido, compensando assim parte dos 
investimentos feitos na Festa. Mas a maior parte do ganho da Igreja provém dos leilões, muitos deles feitos a cada 
noite, após a novena. Os fazendeiros enviam bezerros e porcos. As pessoas da cidade trazem, como prendas, 
arranjos de salgados, de doces, ou bebidas. 
4 O “comércio de festa” é uma instituição antiga em Goiás e há razões para acreditar que isso se repita em todo o 
Brasil. Há barraqueiros de venda de produtos e de jogos de azar e habilidade, assim como de oferecimento de 
atrações do tipo circense (pequenos circos, “mulher-que-vira-montro”, mágicas, etc.), que se deslocam, durante todo 
o ano, de cidade em cidade, de festa em festa. De forma semelhante, há um sistema organizado de participação de 
prostitutas e de mendigos, circulantes entre festas de igreja. Alguns possuem todo um calendário com previsões de 
festa, não só em Goiás, mas em cidades de Minas Gerais e São Paulo. Catalão é uma cidade relativamente 
desenvolvida e rica, dentro do contexto goiano, e fica muito próxima ao Triângulo Mineiro. São as duas razões por 
que o seu “comércio de Festa” é um dos mais completos e crescentes do Estado. Nos anos de 1974 e 1975, as 
suas barracas tomavam boa parte das ruas próximas  à praça da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Para muitas 
pessoas entre os presentes, “festar” (participar da Festa) é principalmente estar participando do que oferece o 
comércio das barracas. 
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A Festa começa com ritos de igreja, e pretende-se que seja, em sua essência, uma 

modalidade coletiva de culto a uma padroeira católica. Esta “parte religiosa” está sob o controle 

direto de agentes da Igreja (frades franciscanos vigários das paróquias da região) e envolve a 

participação comprometida de agentes da Festa (festeiros, basicamente, mordomos e outros 

auxiliares). 

O período de novenas é considerado, dentro desta área, como uma “preparação dos 

fiéis” para o “dia da Festa”, o “domingo de Nossa Senhora do Rosário”, mesmo quando 13 de 

outubro caia em outro dia da semana. No domingo, vimos que os ritos nucleares são promovidos 

dentro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário (novenas, terço e missa até sábado, as missas de 

domingo, especificamente) ou em um prolongamento dela (a procissão conduzindo os vigários e 

o andor da imagem de Nossa Senhora). 

O dia considerado “mais importante” do ponto de vista religioso é também o último de 

uma série de 10, de preparação coletiva, culto e louvor à santa. Assim, temos que a série de 

eventos da área da Igreja deve começar na noite de uma sexta feira e terminar na noite de um 

domingo, nove dias após. 

Pretendo chamar aqui de área da Congada aquela em que estão as pessoas e os 

acontecimentos que interessam mais a este estudo. Esse é um loca pouco adequado para se 

fazer digressões deste tipo, mas, se os eventos da área anterior podem ser condicionados a uma 

órbita de controle direto da Igreja Católica (esfera propriamente litúrgica de atuações rituais), os 

da área da Congada absorvem atuações típicas de um catolicismo popular, anda que com 

ramificações de controle direto dos agentes da Igreja, mas conservando modalidades próprias e 

não litúrgicas de ritualização de culto religioso. 

Ora, essa área de rituais religioso-folclórico é também a sua esfera mais “de rua”. Desde 

a tarde do sábado até a madrugada de segunda para terça, entre 13 e 16 ternos de congos, 

moçambiques, catupés e vilões saem às ruas de Catalão; reúnem-se nos cortejos, na procissão 

e na missa da Irmandade (momentos mais confluentes entre a área da Igreja e a da Congada); 

desfilam pela cidade em pequenos conjuntos ou isolados; visitam parentes, amigos, devotos ou 

simpatizantes dos “brincadores” ou de seus símbolos religiosos; homenageiam festeiros e reis. 

Os programas de festas do Rosário dos últimos anos não fazem referências especiais às 

“Congadas de Catalão”. Isso pode significar que não lhes reservam um lugar próprio e definido, 

tanto entre os acontecimentos da “parte religiosa”, como entre os da “parte festiva”. 

No entanto, todos reconhecem em Catalão que “a Festa são os ternos”, ou que “o que 

faz a Festa é a Congada”. Vimos que, pelo menos em alguns momentos decisivos, os agentes 

das duas áreas se encontram. Os “brincadores” da Congada têm uma missa reservada para eles 

na manhã de domingo, assim como têm lugares próprios na procissão de Nossa Senhora do 

Rosário. Uma diferença de conduta ritual deve ser observada. Quando penetram a área 

específica dos ritos de Igreja, os dançantes da Congada deixam de lado um puro comportamento 

de “brincador” e assumem o de um “fiel”. Eles participam da missa e da procissão sem os toques 

dos seus tambores e caixas e sem suas danças e cantos (cantam na missa, mas as músicas da 

Igreja). Em momentos próximos, mas fora de uma esfera de controle litúrgico da Igreja, é que 

retomam uma conduta ritual de “brincadores”: dançam, tocam e cantam no levantamento do 

mastro, em seus cortejos e em suas visitas. Se durante a procissão são os dançantes os que 

entram em um ritual da Igreja, há momentos em que são os padres os que penetram num ritual 

da Congada. É costume que os frades franciscanos participem pelo menos de alguns metros do 
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cortejo de “entrega da coroa”, na segunda-feira. Eles podem ser também recebidos pelos 

dançantes no Centro Comunitário, ou em casa de algum dos festeiros e podem almoçar ou jantar 

entre congos e moçambiques. Mas, se os “brincadores” assumem conduta de “fiel” nos ritos de 

igreja, isso não quer dizer que os padres assumam conduta de “brincadores” quando se 

aproximam de algum folguedo da Congada. 

Assim, do ponto de vista das atuações rituais, podemos concluir, até aqui, que entre 

agentes da Igreja, agentes da Festa e agentes da Congada, os festejos de Nossa Senhora do 

Rosário oscilam ritualmente em meio a cerimônias sob controle da Igreja e outras sob controle 

da Congada. Em alguns momentos – os mais nucleares de toda a Festa – agentes das duas 

áreas estão juntos, conservando cada um sua conduta ritual, ou sendo a de uma delas (a 

Congada) absorvida pela da outra (a Igreja). 

Além de se apresentarem, em momentos combinados, com agentes da Festa (festeiros 

e mordomos) e da Igreja, os “brincadores” dos ternos levam a Congada para uma série de 

situações autônomas em que atuam por sua própria conta, indo, pelas ruas que escolhem, às 

casas de pessoas da cidade que desejam visitar. Veremos em capítulos subseqüentes como 

essa participação espontânea dos ternos é a menos submetida a modos de controle alheios aos 

da Irmandade e da Congada, e realiza alguns dos momentos mais significativos em termos de 

relações sócio-simbólicas durante os dias da Festa. 

Os ensaios dos ternos de congos podem começar ainda no mês de julho, depois que o 

general “dá ordem para largar os ensaios”. Eles se concentram no mês de setembro e durante 

os primeiros dias de outubro, terminando na noite de sexta-feira ou, ainda, na manhã de sábado. 

Os dias de “saída dos ternos” são os três dias nucleares da Festa, nos seguintes períodos: a 

tarde do sábado, todo o domingo e toda a segunda-feira, com concentrações menores de 

dançantes na manhã deste último dia. 

Antes mesmo da “alvorada” do primeiro dia da Festa, já algumas barracas de cobertura 

de palha e estrutura de madeira estão armadas em Catalão e oferecem produtos de fácil compra 

e atrações de baixo preço aos seus moradores. No entanto, só a “barraca da Festa” tem, no 

interior desta área de comércio, os seus momentos de funcionamento escritos e previstos no 

programa oficial da Festa. Eles vão desde o “dia da alvorada” e da primeira novena (um sexta-

feira à noite), até o “dia da entrega da coroa” (uma segunda-feira), onze dias depois. Barracas de 

comerciantes e a “barraca da Festa” promovem a esfera de trocas mais comerciais em toda a 

Festa. Mas, se uma parte de suas atuações é muito pouco ritualizada, comparada com os 

momentos de domínio da Igreja ou da Congada, uma outra chega perto da área daquela, e se 

ritualiza com maior efeito. São os momentos de leilões de prendas, feitos na “barraca da Festa”, 

ou entre ela e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Quando os “brincadores” entram na área 

do comércio, eles atuam como qualquer outra pessoa da cidade interessada em comprar ou em 

se divertir. Não é raro vê-los, ainda com suas festivas vestimentas coloridas, junto a alguma 

barraca de jogo ou de compra. 
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2. O PROCESSO RITUAL: O CAMINHO DOS CONGOS 

 

   A pequena explicação das páginas anteriores serve apenas como um cenário onde 

colocar os personagens que “fazem a Festa” e aos quais dedico este estudo. 

Ao contrário do precedente, este capítulo é mais longo e bastante mais detalhado. Ele se 

coloca entre uma descrição globalizada da Festa e as análises dos sistemas de articulação 

sócio-simbólicas entre os agentes dos festejos, distribuídos entre suas três áreas nucleares de 

atuação: a da Igreja, a da Congada e a do Comércio de Festa.1 

Por debaixo da aparência de uma alegre desordem, entre passos, cantos e toques de 

tambor, a Congada coloca, nas ruas da cidade, na Igreja e nas casas de anfitriões, um sistema 

ordenado de rituais sujeito a um código de relações que determina: 1º- os tipos de agentes da 

Congada; 2º- os modos de atuação ritual; 3º- as relações entre os agentes. Antes de chegar a 

discutir os termos pelos quais se envolvem e com que se combinam entre si as pessoas e as 

normas de participação na Congada, procuremos acompanhar os caminhos dos ternos de 

congos e descrever o que fazem nos três dias centrais da Festa de sua padroeira. 

 

                                                 
1 Foram descritos no corpo do capítulo apenas as seqüências mais importantes da presença dos ternos de congos 
na Congada durante os três dias nucleares da Festa. No anexo A, possivelmente o mais relevante para o leitor 
interessado na descrição de aspectos essencialmente folclóricos, foram explicados aspectos: a) da composição de 
um terno de congos; b) da coreografia dos “brincadores” dos ternos de congos; c) dos conjuntos de letra e música, 
tanto de apresentações em cortejos quanto em visitas; d) de alguns detalhes de instrumentos e vestimentas. 
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Sábado: o Dia do Mastro 

Na tarde de sábado os ensaios dos ternos devem estar concluídos. Devem também ter 

sido revisados os instrumentos de música, principalmente as caixas e os tambores menores. 

Finalmente, devem estar prontas e passadas as vestimentas dos “brincadores” congos. 

Na tarde de sábado alguns ternos de congos devem apresentar-se, ainda sem as fardas, 

em frente à casa do presidente da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. É o primeiro 

momento em que os ternos se reúnem em uma Festa de mais um ano.2 

No ano de 1974, três dos cinco ternos locais de congos apresentaram-se na casa de 

Antônio Simplício, o presidente. Cada um deles, ao chegar, fez evoluções diante da casa e de 

seus donos. O presidente da Irmandade é um dos principais agentes da Congada porque circula 

entre as áreas de controle da Igreja (como presidente de uma instituição para-eclesiástica) e de 

controle da Congada (porque a Irmandade é, hoje em dia, a instância de maior poder sobre as 

determinações da participação dos negros na Festa). Ele não se inclui como um figurante (não 

dança, não canta e não desfila), mas é, a cada ano, o primeiro a receber homenagens dos 

congos, através de seus rituais. 

Trazida pelas mãos de uma das filhas de Antônio Simplício, a coroa do Rosário foi 

entregue por ele a um dos capitães de congo, porque em 1974 não havia comparecido à 

cerimônia nenhum dos ternos de moçambiques. Os ternos desceram juntos em direção à casa 

do casal de festeiros. Havendo encontrado no caminho um dos ternos de moçambiqueiros, 

entregaram ao seu capitão a coroa. Juntos chegaram os quatro ternos à casa dos festeiros. 

Repetem-se as evoluções e a coroa é entregue à esposa do festeiro do ano. Mas, entre as 

danças dos ternos e a entrega da coroa, há uma série de procedimentos cerimoniais em que se 

evidencia o caráter solene do acontecimento. Depois de dançar em frente aos festeiros, é 

costume o capitão do terno receber cumprimentos do homem (em geral um marido de uma 

esposa também  festeira). Depois das apresentações rápidas de todos os ternos, o capitão de 

um deles comanda uma “salva de vivas” do tipo “Viva o nosso festeiro!” “Viva o nosso capitão!” 

“Viva São Benedito!” “Viva todos meus irmãos!” 

 

 

 

                                                 
2 A Congada de Catalão constitui-se de vários ternos de: Congo (não subdivididos como em algumas cidades de 
Minas Gerais); Moçambiques (que não devem ser confundidos com os moçambiques de lutas de paus e de 
espadas, comuns em São Paulo e inexistentes em Goiás); Vilão e Catupé (Catupé-cacunda). As duas últimas 
modalidades são recentes na Congada e são quase marginais, comparadas com as duas primeiras. Neste estudo, 
os detalhes de descrição de um grupo ritual dentro da Congada limitam-se ao caso dos Congos. No programa da 
Festa aparecem os nomes do Rei e Rainha do Reinado e do General da Congada. Estão escritos também os nomes 
de seis capitães de ternos de Congo, dois de Moçambique, dois de Catupé-cacunda e um de Vilão. O número de 
ternos não pode ser estabelecido por aí. Não há uma exata correspondência entre os ternos previstos no programa 
e os que de fato saem às ruas de Catalão. Em 1974, havia cinco ternos de Congos da cidade, dois de 
Moçambiques, um de Catupé e um de Vilão. Da cidade de Uberlândia veio um terno de Congos e de Goiânia vieram 
outros dois ternos de Congos e um de Moçambique. São os seguintes os ternos da Congada de Catalão, segundo 
dados do presidente da Irmandade: Terno do Prego, Terno do Pio Gomes, Ternos da Liga, Terno do Zé do Gordo e 
Terno do João do Nego, entre os Congos. Terno do Zezito e Terno do Lino entre os Moçambiques. Terno do João 
Ranhão e Terno do Guinho entre os Catupés-cacunda e, finalmente, Terno do Roberto, um grupo de Vilão. Os 
ternos possuem em geral nomes dos seus comandantes atuais. Entre os congos, no entanto: um possui nome em 
homenagem a um velho e inesquecível capitão de terno, Pio Gomes; outro, o nome da entidade a que pertencem 
vários de seus membros (Liga Jesus Maria José), e o outro, o mais conhecido atualmente, adotou o simples apelido 
pelo qual todos conhecem o seu criador e capitão – “Prego”. 
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O terno de moçambiques traz a coroa e não faz evoluções. Seu capitão não é 

cumprimentado pelo festeiro tal como os dos congos. Ele traz um prato com a pequena coroa de 

ouro maciço em suas mãos. O casal de festeiros se coloca de joelhos (em 1974 havia também 

uma outra festeira, de quem se falará mais adiante). A “bandeira da Irmandade” é passada sobre 

os dois de tal modo que a sua ponta lhes roce a cabeça. Essa mesma parte da bandeira é 

beijada pelos festeiros. Já de pé, a cora lhes é apresentada pelo capitão de moçambiques. O 

festeiro toma-a entre suas mãos, segurando o prato com pétalas de flores sobre o qual repousa. 

Ele a beija e passa à esposa. Ela faz o mesmo e passa à outra festeira, que repete os mesmos 

gestos. 

A coroa volta às mãos da esposa do festeiro. Organiza-se a “guarda da coroa”: o capitão 

à frente, dois moçambiqueiros com suas espadas cruzadas e, logo depois, os festeiros, cercados 

e sucedidos de outros “soldados da guarda”. Adiante e atrás da “guarda da coroa” seguem os 

ternos de congos. O cortejo, entre toques e passos de marcha, vai da casa dos festeiros para a 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário.3 

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é o lugar de concentração dos rituais da área da 

Igreja e é também o local de encontro entre agentes e rituais desta área e da área da Congada.4 

Os ternos não “recolhem”, no cortejo de sábado, os reis do Congo, também conhecidos 

como “reis da Irmandade”. A presença da família de reis e de príncipes será deixada para os 

cortejos do domingo da Festa. Se, por acaso, os integrantes da família real desejam assistir á 

última noite de novena e ao levantamento do mastro, eles irão ao lugar por sua própria conta e 

fora de qualquer situação ritual. A diferença é explicada por um dos capitães de congo: “No 

sábado, a levantação do mastro, o reinado não vem [a família real não entra no cortejo]. Quer 

dizer que vem, mas não vem no vestuário deles”. 

Depois da última “reza de novena”, o mastro com a bandeira de Nossa Senhora do 

Rosário é levantado em frente à sua igreja. 

Os ternos, que se incorporarem, pelo caminho, ao cortejo com os festeiros e a coroa, 

chegam à frente da igreja e, todos eles juntos, somam 16 grupos da Congada de Catalão. A 

bandeira de Nossa Senhora do Rosário é trazida por um grupo de quatro moças da cidade. Ela é 

entregue a uma guarde de moçambiques, a mesma que trouxe a coroa. Um dos moçambiqueiros 

coloca no mastro a bandeira. O mastro foi trazido por um conjunto de homens ligados ao 

“mordomo do mastro”. Eles são, em maioria, brancos e sem relações diretas com a Congada. 

Antes mesmo de o mastro ser levantado, alguns ternos fazem evoluções no apertado 

espaço entre ele e a multidão que agora se aglomera por quase toda a praça. Durante o 

“levantamento do mastro” há uma “queima de fogos” que se acompanha do soar dos apitos de 

                                                 
3 Não faltará ao leitor atento a evidência de que na Congada existem diferenças entre o modelo dos rituais e a sua 
atuação a cada ano. Por isso descrevo, aqui, como um ritual é normalmente, e como ele aconteceu na Festa em 
1974. Um exemplo, um dos ternos de moçambiques, pelo menos, deveria ter se apresentado na tarde sábado em 
frente à casa de Antônio Simplício. Ele deveria receber a coroa  de outro e seria a “sua guarda” até a casa dos 
festeiros. Nenhum deles compareceu a tempo e a coroa foi levada, durante parte do trajeto, por um dos ternos de 
congos. Mas, tão logo chegou ao pequeno cortejo o terno principal de moçambiques, a coroa foi entregue a ele. Os 
capitães dos ternos são unânimes em defender que suas atuações são regidas por princípios tradicionais, rígidos e 
indiscutíveis. Assim, sem a presença de pelo menos um dos ternos de moçambiques não pode haver cortejo, 
“porque o moçambique é a guarda da coroa e dos reis”. 
4 A Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Catalão não é, como algumas outras do estado (Pirenópolis, Corumbá, 
Jaraguá), uma edificação do século XVIII. A igreja atual foi construída faz poucos anos, com o trabalho dos negros 
da Irmandade, alguns deles, até hoje, capitães de terno ou “brincadores”. Em anos passados, os ritos de igreja eram 
realizados na “antiga matriz” da cidade. 
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todos os capitães de ternos, dos toques de todos os tambores e caixas e de alguns vivas 

entusiasmados: “Viva São Benedito!” “Viva Nossa Senhora do Rosário!” “Viva o Rei do 

Congado!” [que não estava presente em 1974, nem em 1975]; “Viva o povo de Catalão!” “Viva 

toda a Irmandade do Rosário!” 

Erguida a bandeira, cada terno toca e evolui “no pé do mastro”. Não há outro momento 

tão carregado de alegria em toda a Festa, de músicas e de danças e cantos. Em certos 

momentos podem ser vistos, em uma mesma praça, de 8 a 12 ternos tocando e dançando. 

O terno de moçambiques que fez a “guarda da coroa” é o mesmo que leva os festeiros 

de volta às suas casas. Alguns “brincadores” ficam por perto da praça, em geral junto às 

barracas de comércio, mas nunca na barraca da Festa, local onde não foi possível encontrar um 

só integrante da Congada durante os dias de festejos, tanto em 1974, quanto em 1975. Um ou 

outro terno fará, ainda no sábado, uma ou várias visitas. Mas eles estão “sem a farda” ainda, e 

saberão dar preferência ao domingo e à segunda-feira para as suas visitações rituais. 

 

Domingo: o Dia da Festa 

 

 No sábado os ternos se reúnem só nos momentos do cortejo da coroa e durante o 

levantamento do mastro de NSR. Na segunda-feira estarão quase todo o tempo separados, 

fazendo as suas visitas. Só os encontraremos juntos no cortejo da “entrega da coroa”. Mas no 

“domingo da Festa” eles participam de cerimônias corporadas, durante um boa parte do dia. 

Por volta de 5 horas da madrugada, é costume que os primeiros “ternos com vestimenta” 

já estejam nas ruas “malhando”. Os “brincadores” são reunidos, ainda sob luzes acesas, nas 

casas e nos quintais dos capitães de ternos e de lá saem, pelas ruas, para a casa dos festeiros 

(como acontecia tradicionalmente) ou para o Centro Comunitário da Paróquia de São Francisco 

(como tem ocorrido nos últimos anos). 

Um terno de moçambiques passou pela casa dos reis do Congado e os escoltou 

também ao mesmo Centro Comunitário. O par real, agora com roupas “do reinado”, entra no 

cortejo acompanhado de seus quatro filhos, vestidos como “príncipes e princesas”. Todos levam 

às costas capas de seda, e o par de reis tem sobre as cabeças coroas de papel, simples 

imitações rústicas da que os festeiros conduzem em suas mãos. 

No Centro Comunitário, os ternos se reúnem e, sob as ordens do presidente da 

Irmandade, os “brincadores” tomam café juntos. Muitas vezes é às portas do Centro Comunitário 

que os “ternos de fora” (vindos de Goiânia e de outras cidades) encontram-se pela primeira vez. 

A ocasião costuma tornar-se, então, um inesperado momento de trocas de homenagens e boas-

vindas, tanto entre ternos e seus capitães entre si, quanto entre os “ternos de fora” e os agentes 

da Congada e/ou os reis do Congo.5 

                                                 
5 Em 1974, por exemplo, a cerimônia foi muito espontânea e demorada. Chegou de Uberlândia o “Terno Sainha”, 
um grupo de congos notável pela riqueza de vestes (inclusive a pequena saia que lhes dá o nome) e de ritmos, 
comparados com os dos ternos de Catalão. Todos os ternos de Congos presentes no Centro Comunitário na manhã 
de domingo fizeram questão de prestar homenagens ao “Terno Sainha”. Seus “brincadores” cantaram e dançaram 
em frente ao terno visitante. Depois os capitães se abraçaram efusivamente, o mesmo acontecendo entre suplente, 
em dois ou três casos. Ao final, falou o capitão do terno de Uberlândia: “Meus amigos, to aqui representando o 
presidente da Irmandade de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário de Catalão [sic]. Apresentar todos vocês. 
Nós devemos a honra de estar aqui em Catalão, nós devemos ao Seo Antônio [Simplício] que nos deu essa honra 
de nós vir aqui pelo convite dele; eu vim aqui pelo convite dele. Então o terno saiu de Uberlândia para representar a 
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Deixando a escolta de moçambiques junto ao par real, os ternos de congos descem, 

primeiro à casa do par de festeiros, depois para a Igreja do Rosário. Mais uma vez os festeiros 

conduzem a coroa e se incorporam ao cortejo de forma semelhante à do sábado. O cortejo 

chega à porta da Igreja por volta de 9 horas da manhã, e apenas os integrantes dos ternos e os 

reis e festeiros têm ingresso para a missa da Irmandade. Quando o cortejo chega ao local da 

missa, o presidente da Irmandade, o padre e, eventualmente, mais um ou outro membros da 

“diretoria” já chegaram e se ocuparam das providências imediatas para o começo da missa. 

São os festeiros, os membros da diretoria da Irmandade e o general dos ternos os que 

ocupam as únicas cadeiras especialmente colocadas entre o altar e os bancos comuns da igreja. 

Embora teoricamente os reis do Congo tenham lugares de honra, em 1974 eles encontraram 

ocupadas as cadeiras especiais e todos os bancos, e assistiram, de pé, a missa, acompanhados 

do seu pequeno séqüito de filhos, por detrás das cadeiras dos festeiros. 

Como um rito litúrgico da Igreja, a missa dividiu-se entre cânticos muito novos 

divulgados após o Concílio Vaticano Segundo, e algumas canções tradicionais na cidade, 

entoadas por alguns congos com o acompanhamento discreto dos toques de uma só caixa. 

Pessoas da cidade lembram que esta mesma “missa da Irmandade” já foi uma cerimônia muito 

mais próxima da Congada. Dizem que o que restou foi uma mistura entre uma crescente atuação 

cerimonial dos agentes da Igreja (padre, ajudantes, cursilhistas, etc.) e uma decadente atuação 

cerimonial dos “brincadores”, muito embora sejam os agentes da Congada a quase totalidade 

dos presentes. 

Terminada a missa os ternos saem da igreja e nem todos dançam e tocam em frente a 

ela. Não há sempre um cortejo de volta que leva os festeiros, mas pelo menos alguns ternos 

retornam em cortejo ao Centro Comunitário acompanhando a família real. É tradição que os 

gastos e as providências do almoço corram por conta da família dos festeiros, como de fato 

ocorreu em 1974 e em 1975. 

Entre o almoço e a procissão de Nossa Senhora do Rosário, no final da tarde, os ternos 

encontram tempo para fazerem as suas visitas. As visitas são quase tudo o que os congos 

fazem quando não estão os vários ternos atuando juntos. Embora menos formalizadas do que as 

dos cortejos com a coroa, as visitas obedecem a normas e a seqüências muito tradicionais de 

conduta ritual.6 

As prescrições começam pela escolha das casas visitadas, tarefa de que participam 

todos, com direito iguais de indicar nomes, mas cuja decisão final compete ao capitão do terno. 

Os congos vão dançar nas casas: a) de parentes e amigos dos “brincadores”; b) de antigos 

capitães ou figurantes do terno; c) de pessoas atual ou anteriormente ligadas à Irmandade de 

                                                                                                                                               
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário aqui em Catalão, em homenagem ao Seo Antônio que nos convidou. Eu 
vim aqui, estive com ele e nós temos o prazer de fazer pra ele o que nós puder fazer, muito obrigado!” Um outro 
figurante do terno gritou: “Antão um toque de caixa em louvo de nosso presidente!” Todos tocaram as suas caixas 
enquanto o capitão visitante e o presidente se abraçavam. 
6 1974 foi o ano de eleições políticas no país. O prefeito de Catalão havia anunciado com insistência um “concurso” 
entre os ternos da Festa. Havia uma ordem partida da Prefeitura no sentido de que os ternos da Congada 
estivessem presentes na Avenida João XXIII às 15 horas do domingo. Pouco depois da hora marcada lá estiveram o 
prefeito e alguns auxiliares. Compareceram também um terno de congos de Goiânia e outro de moçambiques. 
Nenhum dos outros ternos compareceu, assim como não foram ao local sem Simplício, nem Gabriel, o general da 
Congada. O prefeito procurou explicar o acontecido dizendo que “o pessoal dos congos são uma gente 
descontrolada”. A Prefeitura tinha grande interesse em ajudar os ternos e eles não respondiam com a sua 
colaboração, segundo o seu próprio juízo. 
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Nossa Senhora do Rosário; d) de familiares de “brincadores” já falecidos; e) de pessoas da 

cidade a quem o terno pretende homenagear (em geral brancos e “pessoas da alta”); f) de 

pessoas que pedem ao terno a sua visita, inclusive para efeitos de pagamento de promessas. 

Entre uma casa e outra, os ternos “marcham” e “malham” pelas ruas. Essas marchas 

são passos de desfile-e-dança acompanhados dos toques de suas caixas e tambores e dos seus 

cantos, “cantoria”, como dizem alguns. Entre os ternos de maior tradição, aqueles cujos capitães 

obedecem com maior rigor as normas mais antigas de rituais da Congada, são observadas as 

seguintes condutas: a) atuação do desfile durante todo o trajeto entre as casas, por mais 

distantes que estejam uma da outra, ou seja, toques, cantorias e passos de marcha e dança sem 

interrupção; b) modificações de coreografia com entrecruzamento das duas alas de dançantes, 

sempre que o terno passe por algum cruzamento de ruas; c) alteração de posições na marcha 

quando o terno passa sobre um cruzamento com a linha da estrada de ferro (os dançantes 

cruzam a linha do trem de costas) (ver anexo A). 

Na rua, diante da casa de um anfitrião homenageado, o terno faz algumas evoluções. O 

proprietário convida o capitão e seus suplentes para entrarem, oferecendo-lhes comida e bebida. 

Ou então, dependendo dos seus recursos, convida todo o terno para “uma mesada de doce e 

salgado”. Quando o capitão recebe uma garrafa de bebida, o que é muito freqüente, pode 

oferecê-la, em copos, aos seus comandados, ou pode guardá-la para “só depois da Festa”. 

Veremos mais adiante que as decisões dos capitães sobre formas de uso de bebida alcoólica 

durante os momentos de visitas estão entre os fatores ideológicos de divisão de modos de 

participação na Congada e na Festa. Enquanto há tempo os ternos “fazem visitas” e a regra é a 

de que, entre as escolhidas, casa alguma fique sem a sua “visita do terno”.7  

No fim da tarde os ternos se reúnem uma vez mais na praça da Igreja do Rosário. Junto 

com pessoas da cidade não participantes da Congada, os ternos participam da procissão de 

Nossa Senhora do Rosário. Tal como já foi dito, a conduta dos “brincadores”, embora ainda 

fardados, é “de procissão” (acompanhamento em silêncio ou cantando “música de igreja”, uns 

atrás dos outros, a não ser no caso dos últimos que formam uma pequena multidão de fecho da 

procissão) e não “de Congada”. 

A imagem de Nossa Senhora é levada sobre o seu andor por pessoas brancas da 

cidade e, via de regra, não participantes da Irmandade. São os padres os que controlam 

diretamente a conduta dos fiéis durante toda a procissão. 

                                                 
7 Quando a visita dos congos é feita em casa de algum antigo capitão ou suplente de terno, é possível a repetição 
da cena documentada por mim em 1974. depois de uma breve apresentação frente à casa do antigo capitão, o atual 
passou-lhe o bastão de comando. Usando-o para dirigir o grupo de dançantes, ele participou do terno durante 
alguns momentos de dança, “marcando” com o apito o compasso das músicas e “tirando o canto” (apresentando as 
“cantorias”). A cena foi feita com uma forte emoção. Em uma outra casa o mesmo terno prestava homenagem a um 
“brincador” morto naquele mesmo ano, vítima de mordedura de uma cobra cascavel. Um dos dançantes traduz, de 
modo muito claro, como as visitas são tidas como um compromisso, mais do que uma diversão: “Visita é demais. 
Visita de irmão [da Irmandade]. Às vezes nós temos algum irmão como naquela casa onde nós cantou ali. Nós era 
quatro irmão, todos quatro guieiro [o que vai na linha de frente do terno, com alguma das caixas]. Então morreu um. 
Então quando um irmão falece nós vai todo ano assim mesmo. É lá que o sr. Viu aquela senhora velha chorando. 
Então ela é a irmã  dele, que é a mãe minha também. Então nós era 4 irmão no terno. Então nós vai na casa de 
cada irmão. Se não vai, acaba a Festa e eles vão lá em casa perguntar porque nós não fomos na casa deles. O que 
é que eles fizeram com nós. Então tem casa que nós vamos pra satisfazer eles e ir embora, só pra não dizer que 
não foi. Além disso não é só terno nosso não. Nós visita as casas que nós pode visitar, dos outros capitães, tudo. As 
casas dos irmãos dos outros ternos. Nós hoje temos que conversar como povo do terno „da Liga‟ ou o terno de 
Goiânia, pra fazer um pouco dessas visitas, porque nós não vai dar conta não. Porque é demais.” 
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A procissão sai da igreja e volta a ela e, quando termina, os ternos se dispersam e 

retornam às suas visitações, depois de terem ido jantar no Centro Comunitário. Comidos, 

cansados e alegres, os congos festam noite adentro. 

 

Segunda: o Dia da Entrega da Coroa 

 

 Não há cerimônias rituais corporadas na segunda-feira, até o momento do cortejo de 

“entrega da coroa”. Durante todo o dia os ternos continuam a fazer suas inúmeras visitações. 

Os ternos se reúnem outra vez no almoço, ainda no Centro Comunitário. De lá eles se 

reorganizam para irem em conjunto à casa dos festeiros atuais. Novamente fazem evoluções 

simples diante da casa dos festeiros. A esposa dele entre em casa e retorna dela como prato da 

coroa de ouro nas mãos. O casal e mais a festeira colocam-se incorporados ao cortejo, tal como 

antes, cercados da guarde de moçambiques. Um dos ternos de moçambique, ou um pequeno 

grupo de ternos, inclusive de congos, vai à casa da família real e os incorpora ao cortejo, indo 

ela atrás dos festeiros. 

O cortejo desce em direção à casa do “novo festeiro”, escolhido uma semana antes, em 

geral pelos agentes da Igreja. Na rua da casas do novo festeiro os ternos fazem algumas 

evoluções e, depois delas, a esposa do novo festeiro recebe a coroa das mãos da esposa do 

festeiro atual. Antes de ser levada para o interior da casa, a coroa é beijada pelos festeiros, por 

pessoas da guarda de moçambiques e por mais alguns participantes da cerimônia. Esta é uma 

ocasião muito festiva e, uma vez mais, repetem-se gritos de “viva”. Não é necessário, mas tem 

se tornado uma tradição o uso do momento para alguns discursos.8 

Todos os presentes, na verdade uma pequena multidão, são convidados a entrar na 

casa dos novos festeiros. Há fartura de comida e bebida. Entre os presentes, a família real é 

servida pela esposa do festeiro, mas ela está isolada em uma mesa a um canto da sala e não 

atrai a atenção dos outros participantes. 

Enquanto houver comida e bebida todos estarão reunidos. Os participantes comuns 

voltam às suas casas ou se dispersam entre as barracas de comércio. Os “brincadores” voltam 

ao Centro Comunitário para o jantar e depois continuam noite adentro as suas visitas e a sua 

festa de negros. A entrega da coroa se considera como o último ritual da Festa. 

Procuremos destacar a “parte da Congada” de todo o conjunto de situações e 

participantes da Festa. O esquema abaixo ajuda a colocar, sobre um mapa, o caminho dos 

congos. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Partes do discurso de Frei João na frente da casa do novo festeiro: “Todos foram ótimas pessoas. Os congos, os 
dançadores, a Irmandade foram ótimos. E os festeiros, nós tínhamos a certeza que seriam esforçados. Até eu achei 
[que foram] esforçados demais. Eles não dormiram, só trabalharam.” [Grito de um festeiro: “Viva o padre João!”]. ... 
“Todos têm sido bons festeiros. Mas todos sabem que nós perdemos um grande amigo da Irmandade, o sr. Irineu, 
Irineu dos Reis. Então no momento, uma Ave Maria juntos” [todos rezam a Ave Maria]. Depois das orações há 
vários vivas, os mais entusiasmados de toda a Festa. 
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MODOS DE PARTICIPAÇÃO DOS TERNOS DE CONGOS NAS ÁREAS DA FESTA 

ÁREA DA IGREJA ÁREA DA CONGADA ÁREA DO COMÉRCIO 

 

Participação isolada de alguns 

“brincadores” nas novenas. 

 

Participação corporada dos 

ternos na Missa da Irmandade. 

 

Participação corporada dos 

ternos na Procissão de Nossa 

Senhora do Rosário. 

 

Participação corporada: 

a) cortejo com a coroa, da casa do presidente 

da Irmandade para a do festeiro; 

b) cortejo com os festeiros para a Igreja de 

NSR; 

c) cortejo com reis e festeiros para a Missa da 

Irmandade; 

d) cortejo de “entrega da coroa”. 

Participação de ternos isolados: 

visitações rituais. 

 

Presença isolada de 

figurantes dos ternos nas 

barracas de comércio. 

 

Ausência dos figurantes 

dos ternos na Barraca da 

Festa. 

Levantamento do mastro  

com a bandeira de NSR. 
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3. A ORDEM DOS CONGOS: O TERNO, A CONGADA, O REINADO, A 

IRMANDADE 

 

Nesse capítulo, o leitor é convidado a passar da descrição dos momentos da Festa e 

dos caminhos dos ternos de congos para uma análise da Congada de Catalão como um sistema 

de relações e tipos de agentes, atuantes entre os dias de festejos de Nossa Senhora do Rosário. 

A Festa possui uma ordem: dias, momentos, acontecimentos, condutas cerimoniais, 

agentes e personagens. Ela produz, como uma ponte estendida entre a rotina e a Festa, um 

sistema de modos codificados de inclusão e participação na suas áreas e momentos. Se nos 

restringirmos aos dos negros, os sujeitos deste estudo, poderemos começar pela memória, de 

que nos capítulos anteriores falei seguidamente, de: “ternos”, “congada”, “reinado” e 

“irmandade”. 

Para cada um desses nomes foi associada uma série de outros. Em conjunto, eles 

parecem querer dizer que: a) há esferas próprias e interdependentes de corporação, destinadas 

a realizar coletivamente o projeto de cultos e homenagens à padroeira festejada; b) há 

modalidades próprias de relações entre cada uma dessas esferas e elas revelam tanto uma 

interdependência, quanto uma estrita ordem hierárquica; c) há categorias próprias de pessoas, 

segundo a esfera de atuação em que se colocam e segundo a posição que ocupam nela. 

Procuremos inicialmente explicar cada uma das esferas: o terno de congos, a congada, 

o reinado e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. O caminho proposto vai do mais simples 

ao mais complicado. Procuremos depois reunir cada uma das esferas de participação na Festa 

em um só sistema de organização da presença dos negros de Catalão nos festejos de sua 

santa. 

 

As Relações Rituais 

1. O Terno de Congos 

 

O que é, finalmente, um terno de congos? Uma primeira resposta poderia ser a de que 

ele é a menor unidade ritual da Congada. Mas isso ainda é dizer muito pouco. 

Um terno de “brincadores” da Congada não é um simples agrupamento de dançantes, 

capazes de tocarem instrumentos rústicos e cantarem algumas músicas, enquanto executam 

passos de uma coreografia simples também e repetitiva. Qualquer “brincador”, com alguma 

experiência na Congada de Catalão e com algum interesse em explica-la, é capaz de construir, 

sobre o seu terno, a idéia de um sistema de símbolos e de relações muito mais ordenado do que 

ele poderia parecer a um primeiro exame. 

No sistema rigidamente hierarquizado de um terno de congos, o comando é entregue a 

um capitão.  Sob suas ordens e podendo eventualmente substituí-lo durante os ensaios ou as 

“saídas” do terno, estão os suplentes. Esse nível de comando, capitão-suplente, costuma ser 

sub-hierarquizado nos ternos maiores. Há, então, um 1º capitão, um 2º e, em certos casos, um 

3º e mesmo um 4º. Eles também podem ser chamados de capitão-suplente. 
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O grosso da tropa de um terno é formada de soldados, conhecidos entre eles mesmos 

mais como “brincadores”. Entre os soldados há uma hierarquia menos definida. Na “linha de 

frente” ficam, do lado do capitão e seus suplentes, os soldados mais velhos, ou os moços melhor 

preparados para carregarem as pesadas caixas de marcação de ritmo. Na ordem da sucessão, 

muito possivelmente do meio deles sairão os futuros capitães e suplentes do terno. É mais raro o 

nome de “guia” ou “guieiro” para os soldados da primeira linha. 

Este é o conjunto dos pontos de ordem vertical: capitão, suplentes, soldados. Entre eles 

há, como vimos, não só uma ordem hierárquica, como possibilidades de acesso aos postos de 

comando. São o núcleo central de um terno, cuja composição se completa de personagens 

auxiliares, necessários ao terno, mas deslocados para posições complementares e fixas, sem 

possibilidades de ascensão. O estandarte de um terno é carregado por um conjunto de 

bandeirinhas, moças e meninas que desfilam adiante do próprio terno, quase sempre em duas 

alas de três. Fora da posição de figurante (alguém com uma atuação ritual de canto e dança), 

alguns ternos conservam seus meirinhos, auxiliares nos desfiles e mensageiros entre os ternos, 

ou entre cada um deles e o general da Congada. Como a música de um terno não é obtida 

somente com os tambores, caixas e vozes dos “brincadores”, há ainda um conjunto pequeno de 

instrumentos que desfilam entre as duas alas de soldados e que tocam, quase sempre, sanfona 

(ou arcodeão), viola e violão. 

Colocados os personagens em seus lugares, procuremos descer a alguns detalhes 

sobre as condições de ingresso, promoção e subida ao comando. Um dos capitães de ternos de 

congos mais conhecidos e respeitados na cidade tem hoje 45 anos e está na Irmandade “desde 

os 15 anos”. Ele explica que no terno “uma pessoa começa como soldado. Quando se vê que 

alguém presta, já se fica de olho pra substituir” [para uma promoção a caixeiro ou mesmo a 

suplente].1 

As regras de inclusão e promoção no terno são verificadas, primeiro pelo conhecimento 

da conduta social do candidato, depois pelas qualidades do “brincador” como devoto e como 

figurante ritual do terno. 

“O capitão exige é a conduta da pessoa. Porque mau elemento a gente não pode aceitar 

[...] para ser soldado é preciso comportamento e boa vontade, e ter o instrumento [...] para ser 

capitão é preciso ter repertório.” 

O presidente da Irmandade defende as seguintes condições para o acesso ao comando 

de um terno: “Procedimento do indivíduo, dançar pelo menos dois ou três anos antes, ser 

competente e requerer auditoria”. 

O ingresso no terno exige a observância de um certo protocolo. O candidato “requer ao 

capitão, este requer à diretoria [da INSR]. Deve usar menos álcoois”. 

Muitas vezes o ingresso e a trajetória são explicados pelo próprio sujeito de maneira 

vaga, o que de certo modo dissolve o parente rigor das normas de inclusão e promoção. Um 

outro capitão de terno explica sua trajetória: “Cada ano eu fui passando pra frente, até que me 

puseram pra trabalhar com a caixa. Aí, eu marcava bem, eles gostaram e me puseram de 

suplente”. Tudo indica que a ordem de acesso aos postos acima depende mais das habilidades 

do “brincador” com as caixas, passos e tambores, ao nível dos escalões inferiores (soldado, 

guia, caixeiro). Na passagem de soldado a suplente e de suplente a capitão, ela depende mais 
                                                 
1 Para justificar a existência de um só capitão em cada terno, o mesmo chefe de grupo afirma que “panela onde 
muita gente mexe, ou fica salgada ou fica sem sal”. 
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do consenso de capacidade que o dançante tenha para exercer a liderança do grupo (presença 

e liderança), associada a um mínimos de criatividade, nos estreitos limites de invenção do ritual: 

“ter repertório”, saber improvisar cantos dentro do ritmo ou saber várias músicas, saber 

comandar com o bastão e o apito, etc. 

Na prática, durante os ensaios e durante as “saídas” do terno, há um capitão que o dirige 

com o bastão nas mãos e o apito entre os lábios. Ele pode ser o próprio “capitão do terno” ou um 

“suplente” que assuma, por alguns momentos, o comando da atuação do grupo.2  Mas é só o 

primeiro quem contra o conjunto de relações de seu terno como uma organização: a) aceita ou 

recusa a inclusão de novos figurantes; b) “zela” pela conduta dos seus dançantes, dentro e fora 

do terno; c) determina horas, locais e procedimentos, tanto para os ensaios quanto para as 

“saídas”; d) instrui a atuação ritual de todos os “brincadores” (deve ser quem “mais entende da 

dança dentro do terno”); e) responde pela guarda dos instrumentos, vestes e objetos simbólicos 

de uso coletivo no terno; f) representa o seu grupo entre os dirigentes da Congada, da 

Irmandade e da Festa. 

Uma das situações em que melhor transparece a ordem de relações entre o capitão e os 

seus subordinados é a das inúmeras visitas rituais feitas durante a Festa. É o chefe do grupo 

quem determina o próprio trajeto do terno, acolhendo as sugestões dos suplentes e soldados. 

Quando da apresentação diante de uma casa, é a ele que o dono deve prestar as homenagens. 

Quando não pode convidar a todos para que entrem e se sirvam de doces e salgados, não deixa 

de fazê-lo, pelo menos, para com o capitão e, eventualmente, para com o suplente que tenha 

“marcado” a dança. Quando o morador oferece uma garrafa de bebida alcoólica ao terno, 

sempre o faz através do capitão, de resto, aquele que determina se os seus subordinados 

poderão usá-la ali mesmo, ou se a bebida deverá ser guardada para uma outra ocasião.3 

                                                 
2 As diferenças entre o organizacional (o terno como uma instituição de rituais, parte de outras instituições) e o 
situacional (o terno em um momento de suas apresentações rituais) podem ser muito bem compreendidas na 
versão que um dos suplentes do “terno do Pio Gomes” ofereceu sobre as variações de autoridade. Quando foi 
pedida a ele uma informação, respondeu: “o seo Antoninho [capitão], chegou. Ele é que vai dizer pra vocês, porque 
ele é o que manda. Eu sou subordinado a ele”. Por outro lado, ao explicar a sua autonomia quando, “com o bastão 
na mão”, comanda o terno, diz o seguinte: “Ele é o primeiro capitão [Antoninho Adão]. Não pode falar nada na hora 
que eu estiver marcando. Eu tando marcando ele não manda. Ele tem que chegar em mim para dar ordem. Quando 
eu dou um apito ele prevalece até acabar. Um outro não pode dar ordem”. No entanto, a autoridade do capitão no 
cotidiano do terno é indiscutível. Quando volta a falar sobre isso, o mesmo suplente confirma: “Aquele um lá é 
suplente. Ele tem uma veste de capitão, mas é suplente. Eu sou suplente também, ele é subordinado ao [Antoninho] 
Adão e eu sou subordinado a ele. Nós somos subordinados a ele”. 
3 Este é um dos momentos de maior divergência atual entre as atitudes decisórias dos capitães de ternos. Antoninho 
Adão, um dos mais antigos capitães de terno e, hoje, “suplente de general” da Congada, recebe e abre a garrafa de 
vinho ou de pinga no próprio local do presente. Ele mesmo toma a primeira dose e, usando o mesmo copo, distribui 
outras aos seus subordinados. Acha que se os dançantes estão marchando e cantando durante todo o dia e, com 
freqüência, até altas horas da madrugada, devem beber sem, contudo, ficarem embriagados. Já os dançantes do 
“Terno da Liga” consideram errado o uso do álcool, mesmo em doses moderadas, durante os dias da Festa. As 
garrafas que o terno ganha são guardadas pelo capitão. Os “brincadores” bebem da madrugada de segunda em 
diante e, mesmo assim, com muita moderação. O problema do uso e do controle do álcool na Congada é muito 
sério para os seus figurantes. Para alguns, a própria Festa e a alegria que deve reinar dentro dela estão associadas 
a algum uso do álcool nos ternos. Outros consideram, como Antoninho Adão, que algumas doses de pinga são 
necessárias para repor as forças gastas durante as visitas. Sob o calor do sol, cantando e dançando, carregando 
caixas pesadas e “malhando sem parar”, é impossível, para alguns, “festar sem beber”. De outro lado, agentes 
brancos ligados à Festa, entre os quais alguns dos que usam a Barraca da Festa para comer e beber à noite, 
acusam publicamente os “irmãos” de participarem da maior parte dos festejos embriagados, alguns deles “caindo 
pelas ruas”. Os padres têm insistido junto às “autoridades da Irmandade” para que se reduza o consumo de álcool 
entre os negros, nos dias da Festa. Assim, em 1974, o padre vigário e o festeiro foram pessoalmente pedir ao 
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Colocados em posição de desfile, seja nos cortejos, seja nas visitas, o terno de congos 

apresenta esta disposição: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, como uma organização produtora de um tipo específico de trabalho 

cultural, cada terno de congos guarda a seguinte ordem de relações de hierarquia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
presidente da Irmandade e ao general da Congada para que houvesse controle sobre o uso do álcool, “para não 
haver mau comportamento”. 
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2. A Congada 

“A reunião de todos os ternos é o Congado”. Esta definição é de Gabriel, o atual general 

da Congada. Não é fácil encontrar uma outra melhor. 

Se, dentro dos limites do seu terno, o capitão é a autoridade única e direta sobre 

suplentes, soldados e auxiliares, no interior da ordem da Congada ele é aceito e promovido por 

agentes de controle mais amplo, ao qual o capitão deve estar submetido.4 Há, portanto, uma 

esfera ritual de ordem na Festa – a Congada – inclusiva de todos os ternos (não só os de 

congos, evidentemente) com uma hierarquia que, ao mesmo tempo, reúne e controla os chefes 

de grupos. 

Em Catalão, o que se chama “a Congada” é mais do que o conjunto dos ternos, tal como 

eles podem ser vistos nos três dias de festejos a Nossa Senhora do Rosário. Se é esta a 

imagem que alguns brancos de fora e da cidade possuem dela, os negros e outros dançantes 

dos ternos sabem reconhecer uma esfera de relações maior que a de um terno e coordenadora 

de todos eles. 

Acima de cada capitão de terno é aceita a autoridade de um general da Congada. Ele se 

apresenta fora dos ternos. Não dança, não toca e não participa do momento festivo dos congos. 

Como o presidente da Irmandade, é um agente de ordem da participação dos negros na festa da 

Igreja. Ao mesmo tempo, o general é o responsável pela conduta de todos os “brincadores”, dos 

capitães aos “conguinhos” e é o representante dos ternos junto aos agentes da Irmandade (à 

qual todos pertencem, como “irmãos”), da Festa e da Igreja. A meio caminho entre os grupos 

que produzem rituais – os ternos – e as instâncias mais amplas de controle – a Irmandade e a 

Igreja – o general da Congada responde por funções de controle sobre os ternos, junto a seus 

capitães e de representação dos ternos junto aos agentes da Irmandade, da Igreja e da Festa 

(concretamente, o presidente, o padre e o festeiro). 

O próprio general da Congada de Catalão é um dos membros da Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário e considera sua esfera de ação como “coisa da Irmandade”. 

É o general quem recebe pedidos de criação de um novo terno. Ele deve instruir o futuro 

capitão, sobre cuja indicação tem sempre alguma influência. Como responsável geral pela 

participação dos ternos nos dias da Festa, o general deve assistir pessoalmente aos ensaios de 

um novo terno e aprovar sua “saída” por uma primeira vez. Espera-se dele uma função 

mediadora, tanto em caso de conflitos dentro de um terno (quando procura nunca ferir a 

autoridade de um capitão), quanto nos conflitos entre ternos e nos problemas entre um ou vários 

ternos e outros grupos participantes da Festa. 

A regra é que este comandante de ternos na ordem da Congada tenha sido antes um 

capitão de terno de congo ou de moçambique. Ele é escolhido pela diretoria da Irmandade e o 

seu cargo é considerado como perpétuo, em Catalão. Assim, há um só general de cada vez e 

um só “suplente de general”, ou “vice de general”. 

Acima do general, da mesma forma como acima da Congada, há uma ordem, em parte 

pouco estruturada, de comando e decisão. Desde um ponto de vista simbólico e ritual, acredita-

se que sobre todos está o par de reis da Irmandade. O general Gabriel tem o seu modo de 

traduzir as relações: “Aqui tem rei, rainha, depois tem o general que é geral. Tem o comando do 

congado todo”. Desde um ponto de vista de controle efetivo, veremos nas páginas seguintes que 
                                                 
4 Sobre a sua autoridade na aprovação de novos capitães de terno, fala o general da Congada: “pra ser aprovado é 
preciso ver se o capitão saiu bem e sabe comandar. Se a gente ver que ele vai sair mal, ele não é aprovado.” 
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o rei do Congo reina simbolicamente sobre um vazio de autoridade, atualmente concentrada em 

mãos do presidente da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. 

Antes de chegarmos a estas esferas mais amplas e menos definidas de articulações de 

poder, procuremos acrescentar ao esquema de relações dos ternos, os dados da Congada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. O Reinado 

Não há uma outra esfera de ralações na Festa de Nossa Senhora do Rosário em 

Catalão cujo sistema de atuação e controle seja, ao mesmo tempo, tão estruturalmente 

decretado e tão efetivamente indefinido como o Reinado. A Congada, com os seus ternos e 

rituais; o Reinado, com seus reis e cortejo, são a face visível, simbólica e cerimonial da 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. 

O general e o rei da Irmandade são escolhidos pela diretoria da Irmandade e, ao 

contrário dos membros dela, são ambos ocupantes de cargos perpétuos.5 O rei do Congo, ou rei 

da Irmandade, juntamente com sua esposa (eventualmente uma irmã), filhos e filhas, constitui o 

próprio Reinado. Em Catalão, um Reinado sem juízes e juízas, como ainda acontece em 

                                                 
5 Condições em que o rei do Congo (da Irmandade, ou da Congada) é substituído: a) falecimento do titular. B) 
pedido de afastamento feito pelo próprio titular; c) não participação na Festa durante três anos seguidos sem 
apresentação de justificativa à Irmandade. A rainha é escolhida em função da escolha do rei. Em geral é sua 
esposa, sua irmã ou alguém que guarde com ele alguma outra relação de parentesco. 
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Pirenópolis. À “família real” devem ser dirigidas as maiores homenagens cerimoniais durante os 

festejos de Nossa Senhora do Rosário. 

Explica-se em Catalão que o Reinado é a própria origem da Festa. Através de seus reis 

– negros até os dias de hoje, na cidade – os ternos estruturam a sua Festa e prestam 

homenagens aos seus santos da Igreja Católica. Todos sabem que a Congada é, na Festa, ao 

mesmo tempo, o conjunto de todos os ternos e a guarda ou o acompanhamento do cortejo dos 

reis do Reinado. “Aqui tem uma diretoria completa. Esses manda em nós. Tem o rei e a rainha. É 

o rei coroado. Nós não entregamos coroa sem o rei e a rainha”. O mesmo capitão congo, ao 

explicar a ordem dos negros na festa do santo, desdobra uma hierarquia de postos e de relações 

de controle que “vai do rei coroado até os soldados e mistura gente do Reinado com gente do 

Congo”. 

Deixemos por aqui apenas um primeiro conjunto de informações sobre o Reinado. Não é 

possível descrever a posição da esfera dos atores e a de cada um deles, sem completar o 

quadro proposto com mais dados sobre a Irmandade. Afinal ela é a esfera desde onde, na 

prática, saem as vozes de comando e os cuidados decisivos de representação dos negros em 

festa no mundo dos brancos. 

Vejamos como se adianta o esquema proposto, acrescentado agora da esfera do 

Reinado.  
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4. A Irmandade 

Quando entrevistados, os “brincadores” falam com muita insistência de uma “diretoria”, 

da “diretoria da Irmandade”.6 Quando todos eles tratam-se entre si como “irmãos”, é porque se 

reconhecem como integrantes de uma mesma Irmandade de Nossa Senhora do Rosário.7 De 

modo mais definido, aceitam que não só os “brincadores” são “irmãos da Irmandade”, mas fazem 

parte dela: o Congado, ou a Congada (a ordem de general, capitães e ternos) e o Reinado (a 

ordem de rei, familiares e séqüito). 

Ao contrário dos personagens e agentes da Congada e do Reinado, todos eles 

escolhidos e perpétuos, os membros da “diretoria da Irmandade” são eleitos e ocupam cargos 

provisórios: o presidente, o vice-presidente, o secretário e o tesoureiro.8 

Através do seu presidente, a diretoria da Irmandade é a instância mais direta e mais 

eficaz nas relações entre os negros “irmãos” e os agentes da Igreja e da Festa. Desta forma, 

começando pelos congos e seus ternos, e terminado na Irmandade e sua diretoria, a ordem da 

presença dos negros na Igreja e na Festa pode ser sintetizada: 1º- Em uma instituição, a 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, ao mesmo tempo incluída na área da Igreja, como 

parte de seu corpo de agências para-eclesiásticas, e na área simbólica da Congada, como 

instituição de que fazem parte, como “irmãos” filiados, os próprios “brincadores” dos ternos e os 

personagens do Reinado. 2º- Em uma pessoa, o “presidente da Irmandade” que, como chefe 

eleito de uma esfera real de poder, controla, de uma só maneira, a Congada e o Reinado, e os 

representa fora de uma área restrita de relações entre negros. 

Sob nenhuma hipótese, os membros da diretoria consideram-se subordinados a 

qualquer outra pessoa da própria Irmandade, inclusive o próprio rei. Na prática, o presidente 

decide sobre a família real e se subordina ao padre e ao festeiro do ano. 

Neste ponto, será necessário transportar esta descrição isolada de esferas de 

organização das corporações de negros na Festa para um estudo de relações efetivas entre 

elas. Veremos aí as verdadeiras diferenças entre um sistema simbólico de relações e o sistema 

organizacional efetivo de direções de controle e de homenagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Quando foi dito a Antoninho Adão que na Cidade de Goiás existe um terno de congos apenas, a resposta foi a 
seguinte: “É porque lá, com certeza, ele não tem a diretoria. Que aqui tem uma diretoria. [Ela] organiza tudo. Tem o 
presidente, vice-presidente, tem secretário, general. O capitão é suplente de general [o próprio Antoninho Adão é 
suplente do general Gabriel]. Tem capitão e suplente de capitão”. 
7 De acordo com Antônio Simplício, já houve em Catalão uma Irmandade de São Benedito. Ela foi dissolvida faz 
alguns anos “porque não dá pra cuidar de duas Irmandades”. Até hoje, nos “vivas” dados por gente dos ternos, em 
geral depois de cortejos ou logo após o levantamento do mastro, não se deixa de “vivar” São Benedito. 
8 Os cargos são eletivos para um período de 4 anos. Mas há pessoas da atual diretoria no exercício da função há 16 
anos, a começar pelo próprio presidente. Mais adiante encontraremos explicações a respeito. 
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Os Ternos, a Congada, o Reinado e a Irmandade 

 

O esquema que pacientemente nos tem acompanhado até aqui pode ser completado 

ainda. Neste segmento do capítulo, ele o será por duas vezes. Uma, agora, no começo, para que 

eu apresente, sob uma forma mais completa e melhor ordenada, o sistema completo da 

estrutura normativa das relações entre as áreas de atuação dos negros na Festa. Outra, ao final, 

para ser uma síntese da indicação das direções de controle, investimento e homenagens entre 

os negros, tal como elas se passam hoje, na prática dos festejos anuais de Catalão. 

Uma observação cuidadosa do que acontece em uma Festa como a de Nossa Senhora 

do Rosário em Catalão lembra que as pessoas fazem quase tudo no interior de um conjunto, na 

verdade simples, de relações onde trocam tipos de serviços entre si. Umas investem dinheiro, 

outras exercem controle, outras realizam trabalhos em troca de bens, outras, ainda, são 

homenageadas ou produzem homenagens. 

Relação de serviço é empregada aqui como um conceito analítico. Serve para qualificar 

os tipos de trocas praticadas entre agentes da Igreja, da Congada e da Festa, atuando dentro de 

suas áreas ou entre elas. Todo o complexo de relações possíveis pode ser sintetizado em três 

modos básicos de trocas: 1) investimento = investir bens pessoais ou receber bens materiais em 

troca de outro tipo de participação; 2) controle = investir autoridade ou submeter-se à autoridade; 

3) homenagem = produzir homenagem ou receber homenagem através de um ritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

    9 

 

 10 

 

 

 

 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora, as relações entre agentes que produzem as posições de sujeitos nos sistemas de 

trocas de bens, controle ou homenagem é o que considero aqui como relações de serviço, 

dentro de uma Festa, de um complexo de rituais, ou dentro de um único ritual (exemplos: a Festa 

de Nossa Senhora do Rosário, a Congada, a dança de um terno de congos). 

                                                 
9 Esta diretoria, com cargos de uma burocracia modernizada e mais civil do que para-eclesiástica, não tradicional 
nas irmandades de santo de preto em Goiás. As mais antigas, criadas por padres, senhores de escravos nas 
cidades do ciclo da mineração do ouro (Goiás, Pirenópolis, Jaraguá, Corumbá de Goiás, Natividade, Pilar, Luziânia, 
Traíras, e outras), possuíam a estrutura que algumas conservam ainda hoje, como as de Pirenópolis: capelão (um 
vigário, em geral pago para servir à Irmandade), provedor, andador, escrivão, secretário, zelador, tesoureiro. Em 
alguns casos, os reis eram tidos como os principais responsáveis pela Irmandade durante o seu ano de “encargo”. 
Assim, parece evidente que as irmandades: a) incluíam o rei, como um presidente, quanto ele era eleito; b) excluíam 
o rei do comando efetivo da Irmandade (se é que em algum caso ele foi mais efetivo do que o do vigário e do 
tesoureiro), deixando-o em uma esfera simbólica de homenagens, sem poder, quando ele conservou-se perpétuo. 
10 Assim como são diferentes as estruturas em direção da Irmandade, são também diferentes as estruturas do 
séqüito de reis em diferentes tipos de reinados. Em Pirenópolis, os reis de Nossa Senhora do Rosário são eleitos, 
não são negros hoje em dia e não precisam ser parentes. Eles são apenas os cabeças de uma humilde corte de 
juízes de um cortejo anual. Os reis, únicas cabeças coroadas do cortejo além dos juízes do cordão de São Benedito 
(erradamente chamados também de “reis” por alguns), são acompanhados de um pequeno séqüito composto de: 
um par de juízes da vara de prata e um quarteto de juízes de ramalhete. Da mesma forma, os juízes de cordão de 
São Benedito fazem-se acompanhar de dois pares de juízes de flores e um par de juízes de promessa. 
11 O general da Congada insiste em que a organização atual dela é simples e incompleta, hoje em dia, em Catalão. 
Havia, no passado, uma hierarquia de postos de tipo militar, na seguinte ordem: general, tenente coronel, major, 
capitão (tenente?). 
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O conjunto das atuações das pessoas envolvidas em momentos importantes de uma 

festa religiosa pode caracterizar tipos de participantes, segundo o modo dominante de suas 

combinações de prestações de serviço, e segundo a qualidade de suas próprias atuações. As 

pessoas de quem temos falado até aqui podem ser categorizadas agora como: a) agentes da 

Igreja, da Congada ou da Festa; b) personagens; c) especialistas; d) auxiliares. 

Procuremos retomar as observações anteriores, combinando agora os participantes e as 

relações dos “irmãos” dos ternos, da Congada, do Reinado e da Irmandade. Os esquemas feitos 

até aqui procuram demonstrar que existe uma linha direta de controle, investimento de bens e 

prestação de homenagens. Através dela, a ordem da participação dos negros na Festa vai de 

cada terno à Irmandade, resolvendo-se, em síntese, através da atuação de quatro pessoas: o 

capitão do terno, o general da Congada, o rei do Reinado e o presidente da Irmandade. 

Não há muitas diferenças entre o modelo de organização prevista e o sistema de trocas 

concretas de investimento, controle e deferência nas esferas dos ternos e da Congada. O 

general é efetivamente o “capitão geral” de todos os ternos. Sua atuação quase se resume ao 

controle que exerce sobre os ternos em geral. Não investe bens pessoais, não participa de 

rituais como um figurante de ternos e não produz homenagens. Não há momento algum em que 

o general seja também objeto de homenagens rituais, como o rei será e também os festeiros 

serão. No máximo ele poderá, como presidente da Irmandade, receber a visita de vários ternos. 

De fora das situações rituais em exercício, o general exerce controle sobre os grupos dos rituais. 

Subordinados ao general no interior da esfera da Congada, os capitães exercem um 

controle direto e significativo dentro dos limites dos seus ternos. Ao contrário do general, o 

capitão investe bens no seu terno. Uma parte dos gastos com vestimentas e instrumentos é feita 

pelos próprios “brincadores” e, entre eles, há evidências de que quem mais gasta como seu 

terno é o próprio capitão. De modo diferente ao do general, o capitão é um figurante do ritual. Ele 

controla o grupo em suas “saídas”, dançando, cantando e, em certos momentos, quase se 

confundindo com qualquer outro dançante. Como um alegre personagem do folguedo, ele 

produz homenagem cerimonial e, nos capítulos anteriores, vimos sob quantas formas, e diante 

de quantas pessoas, os ternos criam relações de deferência. Enquanto o capitão do terno 

participa da Festa em uma esfera de atuação sob controle, dentro dos limites da Congada, o 

general participa de uma esfera de controle sem atuação, dos limites da Congada para fora. 

Essas diferenças permitem fazermos aqui uma primeira separação de categorias de 

produtores da Festa. Acaso não seria por este caminho que mais profundamente poderiam ser 

compreendidos os nossos folguedos folclóricos? O general da Congada é um agente dos rituais 

que a sua área de atuação produz. O capitão de um terno é um figurante de rituais específicos, 

assim como o são os seus “brincadores”. A diferença entre o capitão e os seus soldados e 

suplentes é que aquele, a meio caminho entre o general e os simples dançantes, atua 

pessoalmente como um figurante e exerce controle sobre outros, enquanto estes atuam 

ritualmente, sem o exercício de qualquer forma de controle significativo. 

O sistema de relações de serviço complica-se quando se refere às que trocam entre si 

as pessoas do Reinado e as da Irmandade. Ao tomá-la sob exame, antes de mais nada é 

necessário encontrar o sentido das afirmações feitas na Festa a respeito dos modos de controle 

do rei da Congada e do presidente da Irmandade. 

“O Reinado reina na Festa”. Os próprios participantes dos ternos dizem isso de muitos 

modos. A esta frase é costume juntar-se outra: “quem manda na Festa é o nosso rei”. No 
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entanto, é preciso juntar a momentos de descrição dos capítulos anteriores a afirmação 

categórica de que o rei da Irmandade atua como um figurante (desfila com fantasia e coroa nos 

cortejos) em um completo vazio de poder. De forma mais concreta, a participação do rei pode 

ser sintetizada: a) na presença em cortejos com festeiros e com a coroa, em que é levado pela 

guarda de moçambiques, mas em posição subalterna, se comparada com a dos festeiros;12 b) 

na presença na missa da Irmandade onde, pelo menos teoricamente deve ser reservado um 

lugar de honra para toda a “família real”; c) na ausência de investimento de bens pessoais na 

Festa, fora os feitos com sua própria vestimenta; d) na ausência de controle até mesmo dentro 

dos cortejos ou de outras situações cerimoniais onde esteja presente; e) na prestação de 

homenagens devidas à sua pessoa, seja por ternos em suas visitas (muito raras em 1974 e 

1975), seja por outros agentes, individualmente, como o padre ou os festeiros. 

Na prática dos dias de Festa, o controle do rei tem sido tão pouco relevante e sua 

presença tão pouco significativa, mesmo como figurante do ritual (na verdade, dos rituais mais 

antigos e mais profundos de toda a Festa) que, em alguns momentos e para alguns outros 

figurantes, a pessoa do rei se dissolve no objeto-coroa, de resto conduzido pelos festeiros, e do 

qual o rei sequer se aproxima. O que afirma um dos dançantes do moçambique traduz muito 

bem a transferência simbólica: “A reunião de todos os ternos é o Congado. Agora, o Reinado é 

assim: tem o Reinado com a guarda da coroa. A coroa é a que nós respeitamos; nós prezamos 

[...] nós temos aquela ambição de ver a coroa. Então o Reinado é pra guarda da coroa, é pra 

guardar a coroa”. 

Através de seu presidente, a Irmandade resolve sobre a Festa, nos limites da 

participação de “todos os irmãos”. Ela começa por decidir sobre a escolha do próprio rei. Esta 

escolha, possivelmente mais participada no passado, hoje quase se resolve na órbita das 

decisões do presidente, do general e do padre. Um acontecimento passado há menos de 3 anos 

documenta a afirmação. 

O “rei anterior”, perpétuo, como mandam a tradição e as normas do Reinado, transferiu 

sua residência para Goiânia. Durante alguns anos ele vinha sempre a Catalão por ocasião da 

Festa, quando assumia uma vez mais a sua posição de rei do Congo. Ultimamente “falhou três 

anos”, o que, na linguagem local, quer dizer que ele não participou da Festa, com o seu rei, 

durante três anos seguidos, uma das alternativas previstas para o afastamento de um rei antes 

de sua morte.13  

O presidente da Irmandade convocou uma reunião e resolveu com o general quem seria 

o novo rei. O próprio candidato, hoje rei do Congo, não participou da reunião de escolha.14 

                                                 
12 No capítulo 5 a “parte dos negros” será colocada dentro do “mundo dos brancos”. Será ocasião de explorar 
relações mais complexas exercidas entre agentes e figurantes negros e agentes brancos, da Festa, da Igreja e da 
Cidade. 
13 Depoimento de um capitão congo: “Zé Bastião é que era o rei. Ta lavrado em ata que ele é o rei. Zé Bastião 
mudou pra Goiânia e falhou três festas sem justificar.” 
14 O atual rei do Congado é Antônio Leopoldo Rita. Ele diz: “sou da Irmandade e sou o rei”. É um dos “irmãos” de 
Nossa Senhora do Rosário desde os 14 anos. Foi integrante de terno de moçambique sem haver sequer chegado a 
capitão. Antonio Rita explica que é o rei atual por haver sido nomeado: “houve uma reunião e nomearam [...] o outro 
rei foi pra Goiânia e não voltou mais”. Antonio Rita é primo do rei anterior. Há dois anos a esposa do rei atual é a 
rainha do Congado. Antes dela o cargo foi ocupado por Tereza, irmã de Antonio Rita. Ela perdeu um parente 
próximo (filho? Esposo?) e não quis mais participar do Reinado. A diretoria escolheu, então, a esposa de Antonio 
Rita, o que é a regra geral quando o rei é casado. No ano de 1984, o antigo rei compareceu à Festa. Houve 
momentos de alguma tensão. Deveria ele reivindicar o seu reinado, já que “o rei é perpétuo”? perguntava-se pelas 
ruas e nos quintais dos ensaios. Ou deveria simplesmente aceitar a situação definida com a reunião de nova 
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Neste ponto da apresentação de dados e interpretações, seria oportuno acrescentar 

alguns depoimentos capazes de falarem sobre as relações entre o rei e o presidente. A respeito 

de sua posição no Reinado, o próprio rei da Irmandade tem a sua versão: 

“O rei é sobre todos na Festa. Qualquer movimento na Festa. Aqui em Catalão não é 

[quem manda]. Aqui era o rei que era o maioral. Mas todo ano tinha que pôr [um novo] rei, que 

ele morria [porque falecia o rei atual]. Antigamente, muitos anos atrás, todo ano morria o rei. 

Então eles pegaram e puseram uma diretoria. E tirou o rei. Puseram uma diretoria pra mandar lá 

na Festa. Quando fez o rei de novo já tinha diretoria”. 

Antonio Rita acredita que o vazio atual de poder e deferências tradicionalmente devidas 

ao rei, deriva de que o cargo simbólico e perpétuo foi preenchido no passado, em anos seguidos, 

por vários reis e, depois, desocupado. Uma diretoria da Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário – não existente antes, porque a diretoria, com sua estrutura atual, é muito mais recente 

do que o Reinado – foi criada e se apossou dos poderes reais durante período de vacância do 

cargo. Quando o seu rei retornou ao Reinado, voltou a uma posição no ritual, não mais a um 

poder anteriormente associado a ela. 

“Primeiro tinha o rei que comandava a Festa. Mas a cidade era pequena e toda vez que 

punha um rei ele morria. Aí era muito rei. Então cortou esse negócio de rei. E então puseram a 

diretoria pra mandar, porque ninguém queria ser rei. E quando fez o rei de novo, já tinha a 

diretoria pra mandar. Hoje em dia o rei manda, mas não é nada. Porque onde não tem diretoria é 

o rei [nos locais onde não existe uma diretoria da Irmandade, quem comanda é o rei] e onde tem 

diretoria [...] tem muitos lugares que não tem diretoria e o rei manda”. 

O depoimento é de um capitão de terno de congos. 

As posições do rei do Reinado e do presidente da Irmandade são claramente polares. O 

rei é um figurante, como temos visto. Ele atua como o personagem de seu próprio ritual. O 

presidente é um agente. Ele promove os acontecimentos do Reinado e não participa ritualmente 

de nenhum deles. O rei é sujeito das homenagens rituais promovidas pelos ternos de “irmãos”. O 

presidente promove as condições das situações de homenagem, sem nelas se incluir como um 

outro homenageado ou como um figurante produtor direto de homenagens rituais. Qualquer 

reverência prestada ao presidente é feita por ternos isolados, em visitas, ou em um ou outro 

“vivas”, nos momentos mais festivos, como o da “entrega da coroa”. Tudo o que foi dito até aqui 

significa afirmar que o Reinado é um conjunto de situações cerimoniais de homenagens ao rei, 

hoje diminuídas dada a perda de significado de sua atuação na Festa.15 Enquanto isso, o 

                                                                                                                                               
indicação feita pela Irmandade? Afinal, ele fora “retirado” de acordo com um dos poucos motivos previstos para a 
vacância do cargo. Zé Bastião não procurou envolver-se com o problema. Assistiu a vários momentos da Festa 
como um participante comum. Pelo menos nos momentos em que estive junto a ele, não foi objeto de deferência 
rituais por parte de qualquer terno de Congada. O aspecto polêmico entre os “irmãos” está submetido a que o rei 
anterior “é documentado”. Ele fora efetivamente empossado pela Irmandade em reunião sobre a qual se escreveu 
uma ata. Antônio Rita foi “nomeado”, mas não está “documentado”, ou seja, não existe ata nos livros da Irmandade 
com as palavras de sua nomeação. Segundo alguns, Zé Bastião não luta pelo cargo simplesmente porque não quer 
mais participar ativamente da festa. Um “brincador” explicava a situação: “Diz que o rei antigo está na cidade, mas o 
rei antigo não vai festar não. Morreu o irmão dele e por isso ele não quis mais festar.”  É importante observar que, 
até mesmo o “Prego”, o capitão mais antigo e mais respeitado entre os congos, não sabe explicar como surgiu a 
instituição do Reinado e qual o seu significado atual. Sobre o rei, dizia ao pesquisador: “é mesmo que o presidente 
da República”.  
15 É preciso insistir em que, ideologicamente, ainda hoje acredita-se que o rei deveria “ser o geral” quanto ao 
controle da participação dos negros na Festa. A versão do “Prego” sobre o problema é da maior importância: 
“Superior ao capitão tem o general e o rei”. (Atenção, ele não reconhece a ascendência do presidente, ao qual, no 
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presidente recebe homenagens eventuais de ternos isolados, mais pelo controle que exerce do 

que pela posição cerimonial que possui.16 

O rei ocupa uma posição de valor simbólico nos rituais do Reinado. Seu cargo é ao 

mesmo tempo, perpétuo e sem controle pessoal. Mesmo em termos mais restritos, sua atuação 

se restringe aos dias da Festa, de que é um entre outros figurantes. O presidente possui um 

cargo de valor efetivo, burocrático. Na Irmandade o seu posto é eletivo e sua atuação atravessa 

todo o ano.17 Como o Reinado é a Irmandade, o que se resolve nela é excluído das áreas de 

relações internas dele. Finalmente, o presidente produz e rende as homenagens ao rei, mas o rei 

obedece em tudo ao presidente. 

Entre os “irmãos” de Nossa Senhora do Rosário há, como vimos, pelo menos quatro 

esferas organizadoras de relações: o Terno, a Congada, o Reinado e a Irmandade. Mas o 

sistema da ordem da participação do negro na Festa de Nossa Senhora se combina de tal sorte 

que, ao participar da esfera mais simples, a do terno, o figurante ritual é incluído estruturalmente 

                                                                                                                                               
entanto, obedece na prática). “o rei é o maior de todos. Depois tem o general e depois vem o vice-general que é o 
Antoninho Adão.” Com a versão de “Prego” concordam os outros capitães de ternos. O presidente da Irmandade 
está estruturalmente ausente da ordem de relações de homenagem e controle no Reinado e na Congada. Elas 
distribuem as posições simbólicas da seguinte maneira: Rei + General + Capitão. No entanto, é a Irmandade quem 
resolve sobre a própria escolha dos ocupantes dos cargos com poder ritual no Reinado. Afinal, a Irmandade é a 
única grande assembléia de todos os irmãos, mesmo quando, na prática, resolva sobre tudo em reuniões de “mesa 
diretora”. Transcrição de uma decisão escrita no “livro de atas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de 
Catalão”: “A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário sediada em Catalão, em reunião extraordinária deliberou 
nomear Geraldo Arruda capitão que deverá exercer a autoridade dentro da referida Irmandade. Os irmãos dessa 
piedosa congregação que recebam com disciplina as ordens para maior brilho de nossa tradicional Irmandade” 
[assinado: o presidente, o tesoureiro, o secretário e o general]. Essa diferença entre o institucional (onde o ritual se 
encontra com a estrutura da Igreja) e o puramente cerimonial (onde a estrutura se encontra com a Festa). De um 
ponto de vista puramente ritual, o presidente não conta e a presença do rei é absolutamente necessária (“o Reinado 
é o rei”). Diz um capitão de congos: “O rei, Antonio Rita, é primo do Gabriel [o general]. A rainha documentada é a 
irmã do rei [sic]. Faltou a mãe dela e ela está encostada. O rei atual não é documentado. Foi o Gabriel quem 
arrumou o rei empossado [Antonio Rita]. Se o rei faltar na hora [da Festa], Deus nos livre!... e não puder sair, ou sai 
de suplente. Então o fardamento dele, tira na hora e já põe no outro”.  Note-se que não há previsão de um suplente 
de rei na estrutura do Reinado.  
16 Há uma versão quase unânime entre os “irmãos”: o vazio de poder e o progressivo esvaziamento de homenagens 
devidas ao rei não são provocadas por razões de estrutura de poder, ou por alguma contingência histórica do 
Reinado, tal como o próprio Antonio Rita defende. O que falta são qualidades pessoais ao rei atual. Por não ser um 
líder, o rei perdeu o controle que os “brincadores” esperam dele e perde, de ano para ano, até mesmo o seu lugar 
como uma figura central de homenagens rituais. Vejamos algumas falas a respeito: “General da Festa é um só. Pra 
ser general tem que ser uma pessoa mais velha. Tem que ter responsabilidade e repertório. O rei, por exemplo, não 
tem repertório. É igual tatu, não canta nem assovia. De vez em quando eu digo pra ele: „o sr. Precisa ao menos 
assoviar!‟ não conversa...” [Um capitão de terno de congo]. “Aqui mesmo o rei que nós temos um rei que é 
inexperiente, calado... ele não conhece a graduação que ele tem. Porque o rei é em primeiro lugar. Depois vem o 
presidente, abaixo do rei e da rainha. Aqui o presidente manda no rei, mas é porque o rei é meio tabuado e não tem 
prática, e não tem uma saída... Ele não serve pra rei não.” [um soldado congo]. 
17 Vejamos como Simplício explica diferenças e as razões pelas quais se conserva como presidente há 16 anos. “Te 
o rei, tem a rainha e depois os meirinhos, os coroinhas [sic]. O fardamento deles são diferentes dos nossos... o rei é 
registrado, ele, pra sair, é só quando morre... O rei e o general não tem eleição. Na diretoria tem eleição, mas eu 
mesmo estou com 16 anos [no cargo de presidente]. Ninguém achou que pode trabalhar igual a mim e eu fiquei toda 
vida, porque o que eu quero fazer ninguém quer”. É importante observar que a ordem de posições gerais proposta 
por Simplício inverte a de capitães de congo, do general e a do próprio rei: “[Tem a] diretoria completa: presidente, 
vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Depois vem o 
general, vem o rei, vem os capitães. Depois vem os suplentes de capitão. Todos fazem parte da Irmandade”. 
Finalmente, um jovem professor de Catalão, hoje residente em Goiânia e sempre muito identificado com o Congado, 
define com os seguintes termos o vazio atual da posição do rei: “Esse negócio de rei foi-se perdendo pra eles 
mesmos. Hoje o rei e a rainha são meros objetos, são meros enfeites. Quem manda aí é o general. Eu mesmo vi o 
general aprovando os ternos que iam sair hoje”.   
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em todas as outras. Isso pode ser dito outra vez com um exemplo concreto. Um soldado do 

“terno do Prego” é também identificado como um participante da Congada, um personagem ritual 

do Reinado e, finalmente, um dos “irmãos” da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. De uma 

só vez, ele dança obedecendo ao seu capitão, subordinando-se ao seu general, prestando 

homenagens ao seu rei e sob as ordens de seu presidente. 

Oscilando entre a área da Igreja e a da Congada, entre uma esfera de ordem religioso-

burocrática e outra simbólico-ritual, as trocas de prestações de serviços, que vão de um soldado 

de terno de congos ao seu rei, separam os seus participantes em dois espaços opostos de 

atualização de presença na Festa. De um lado estão os que exercem controle sem possuírem 

atuação ritual, de outro lado ficam os que produzem atuação ritual sem o exercício do controle. 

De certo modo, assim se explica o porquê de uma posição efetivamente privilegiada do capitão 

de terno. Entre todos, é ele quem melhor se distribui entre os dois pólos opostos. Embora sob o 

comando, à distância, do general e do presidente, ele exerce um indiscutível controle sobre os 

seus soldados e suplentes. Embora necessite dividir-se, na “saída” de terno, entre o comando do 

grupo e a sua própria atuação de figurante, ele é um outro “brincador”, um outro figurante, 

fantasiado e festivo, do ritual. 

Procuremos articular o que foi dito até aqui. Um esquema final do capítulo pode conter, 

ao mesmo tempo, as modalidades de trocas de ações de serviços e os seus tipos de produtores. 
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4. GUERREIROS, PARENTES, PEDREIROS 

 
São diferentes os destinos das festas de santo de preto em Goiás. A dança dos Congos 

da cidade Goiás é um ritual isolado hoje de situações cerimoniais complexas, como a da 

Congada de Catalão, estando cada vez mais restrita aos limites da iniciativa da família do rei do 

Congo. 

Em Pirenópolis, fora a presença permanente do andador (simples figura decorativa), do 

zelador da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e do fabriqueiro da Igreja – pessoas entre 

as quais não existe qualquer relação de trabalho ou de parentesco –, os reis e juízes do ritual do 

Reinado são escolhidos anualmente para cada Festa. Estes figurantes não só não se sentem 

comprometidos com o Reinado, passados os dias da Festa, como não pertencem sequer à 

Irmandade promotora do ritual. 

Por outro lado, são negros, mulatos e brancos, em menor número, os dançantes do 

Congo na cidade de Goiás. Eles são, também, uma maioria de trabalhadores urbanos 

proletarizados. Em Pirenópolis não há praticamente negros, há um número muito reduzidos de 

mulatos e, tanto os figurantes quanto a assistência são, na maioria, brancos. Quase todos são 

pessoas dos segmentos de mais baixa renda salarial, com a exceção – em alguns anos – dos 

reis de Nossa Senhora do Rosário e dos juízes de Cordão de São Benedito. 

Na Congada de Catalão, os “brincadores” dos ternos de congos são sempre “irmãos” da 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Sem procederem, mesmo dentro de cada terno, de 

uma mesma parentela, os congos traçam linhas de parentesco significativas entre si. Não são 

todos negros, mas os pretos são ainda um bom número de dançantes. Finalmente, os congos 

são, na sociedade, trabalhadores urbanos e rurais assalariados na maioria dos casos. 
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No primeiro segmento deste capítulo, apresento dados sumários sobre a composição 

étnica dos congos, através do estudo dos seus cinco ternos de Catalão. No segundo segmento, 

procuro distribuir os dançantes de acordo com as suas relações de parentesco. Um dos ternos é 

especialmente separado para uma descrição mais detalhada. No terceiro segmento, os congos 

são localizados em Catalão, primeiro em um pequeno croqui da cidade, depois em algumas 

palavras, suficientes para a descoberta de que, de certo modo, os ternos ainda são uma 

agremiação “de bairro”. Finalmente, no quarto segmento, estudo a composição dos congos 

desde o ponto de vista de sua posição de classe na sociedade local. 

 

Pretos, Mulatos e Brancos 

 

Todas as pessoas da cidade reconhecem que a Congada “é uma festa de preto”. Entre 

os seus praticantes e assistentes, os mais antigos lembram que, até poucos anos atrás, “quase 

não tinha branco” em qualquer dos ternos, não só de congos, como também de moçambiques. 

Hoje em dia “está tudo misturado”. Há brancos nos ternos que, somados aos mulatos, deixa para 

os negros um número de minoria. Como não interessa a listagem étnica de todos os dançantes 

dos cinco ternos, tomo como indicador apenas a contagem dos capitães e seus suplentes, do 

ponto de vista das diferenças étnicas. Pelo que se pode observar, o restante do terno 

acompanha, com pequenas variações, a composição étnica da chefia. A diferença maior pode 

ser encontrada entre as crianças, os “conguinhos”, que ocupam os últimos lugares nas das 

colunas de soldados. Ali sim, há uma maioria acentuada de brancos e mulatos claros. Uma 

correlação entre idade e etnia deixa evidente que, para os anos futuros, será cada vez menor o 

número de negros nos ternos. São negros, em maior número, os mais velhos (“os velhos 

brincadores do congo”); são “mais claros” os mais jovens. 

ETNIA 

TERNO Preto Mulato Branco Não identif. 

Pio Gomes 1 1 2 - 

Prego 3 1 - - 

Liga Católica - 3 1 - 

Zé do Gordo 2 - - 2 

João do Nego - 3 1 - 

Total 6 8 4 2 

 

O general da Congada é também preto.  Na diretoria da Irmandade de Nossa Senhora 

do Rosário há 1 preto, 3 mulatos e 2 brancos. Por outro lado, todos os componentes da família 

real (que é também uma família nuclear, em 1975 acrescida de dois primos e dois sobrinhos do 

rei), são negros. Finalmente, tanto em 1974 como em 1975, foram brancos todos os festeiros. As 

informações de moradores da cidade dão conta de que tem sido só de brancos a composição 

dos festeiros, “desde alguns anos pra cá”. 

Só no capítulo seguinte serão feitas as análises de como a Congada se inscreve em 

uma festa hoje controlada por agentes brancos. Mas pode ser útil colocar grupos étnicos pela 

primeira vez em confronto, ainda neste capítulo. 

A família real é o próprio Reinado, a origem da Festa e o seu reduto mais autêntico e 

mais tradicional. Como no passado, ainda se exige hoje que haja nela um domínio de negros. No 
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outro extremo, são os festeiros, os brancos, hoje os que investem bens na Festa e detêm a 

porção maior de seu controle. Entre os dois pólos há duas áreas de controle e composição 

étnica mista. Há brancos, mulatos e negros em proporções mais ou menos equivalentes na 

Congada e na diretoria da Irmandade. 

 

Domínio dos negros Domínio étnico misto Domínio dos brancos 

atuação ritual 

X 

ausência de controle 

atuação ritual 

X 

controle, divididos 

ausência de atuação 

X 

controle máximo 

REINADO IRMANDADE 

CONGADA 

FESTEIROS 

 

 

Os Parentes Congos 

Entre os ternos dos congos foi escolhido o “do Pio Gomes” para uma descrição de 

relações parentais. O capitão, Antoninho Adão, tem dois filhos no terno. Um dos suplentes, 

Dilermano, tem três filhos maiores entre os soldados. Outro suplente, José Leandro, tem três 

filhos menores, dois como “conguinhos”. Dinho, um dos soldados da “linha de frente”, possui 

quatro filhos no terno. 

Sem possuírem pais no terno, há três irmãos entre os soldados e uma das bandeirinhas 

tem mais quatro irmãos entre os congos. 

Se quisermos considerar as relações parentais iniciadas em um dos figurantes, a trama 

de parentes dentro de um terno poderá ser melhor compreendida. José Leandro possui, como 

vimos, três filhos no terno. Ele tem também um irmão e mantém relações de tio-sobrinho 

(consangüíneos ou afins) com uma bandeirinha e onze soldados, em um terno que não chega 

agora a 60 “brincadores”. Na tarde de sábado, em 1974, o “Terno Pio Gomes” saiu às ruas de 

Catalão com 67 figurantes (incluídos os instrumentistas e as bandeirinhas). Entre todos, 24 não 

mantinham relações de parentesco consangüíneo com outros membros do grupo. Entre os 

outros 43, havia pelo menos algum relacionamento de parentesco. 

 

Os Bairros dos Congos 

Mais ainda do que um local de encontro de dançantes-parentes, o terno de congos é 

uma corporação de vizinhos. 

Sobre o croqui da cidade de Catalão, apresentado a seguir, foram assinalados, com 

sinais de feitios diversos, as residências dos figurantes de cada um dos cinco ternos.1 Não é 

muito difícil compreender que, mesmo com a dispersão de pessoas da cidade, sobretudo após o 

seu crescimento mais recente, os “brincadores” ainda se conservam como moradores próximos. 

O terno de congos nasce em um lugar definido da cidade, um dos seus bairros e, quase sempre, 

ao redor da casa do capitão, para todos os efeitos, o local de referência do terno.2 

                                                 
1 O croqui é uma interpretação livre, feita pelo autor, sobre a Planta da Zona Urbana elaborada pela Prefeitura 
Municipal de Catalão, em 1972. A planta original foi feita em uma escala de 1:5000. no croqui foram retirados os 
traçados de ruas. Foram localizadas as áreas centrais e periféricas da cidade e os prédios e logradouros úteis como 
pontos de referência. 
2 Um dos costumes mais observados na Congada é de que os ensaios dos ternos sejam feitos no “terreiro” ou no 
quintal da casa do capitão. Ali se prepara um local limpo e plano, apropriado para os treinamentos de toques, 
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Dizem os soldados e seus capitães que, quando a cidade era menor, cada terno era 

efetivamente composto de figurantes vizinhos, a tal ponto que, até hoje, alguns ternos levam, 

como um segundo nome de referência, a do bairro ou local de sua origem na cidade. Na 

realidade, é desde um pequeno número de bairros da periferia de Catalão que os ternos de 

congos descem para o centro da cidade. O “Terno do Prego” é da “Rua da Capoeira”; o do “Pio 

Gomes” (ou de “Antoninho Adão”) e o “Terno da Liga” (desmembrado do “Terno do Pio Gomes", 

é bom lembrar) são do “Bairro do Pio”. Finalmente, os ternos do “Zé do Gordo” (também 

chamado de “Nossa Senhora de Fátima” e do “João do Nego”, também chamado “Camisa 

Verde”) são do bairro do “Marca Tempo”.3 

Dentro de um mesmo bairro, os figurantes de um terno podem estar divididos, ainda, em 

zonas próximas de moradia, de tal modo que, na cidade de Catalão, era possível, em anos 

passados, localizar uma verdadeira rede de vizinhança imediata entre os “brincadores” de um 

mesmo terno. 

O crescimento da cidade tem sido muito acentuado nos últimos cinco anos. Alguns 

figurantes dos cinco ternos transferiram suas residências: a) para outros bairros dentro da 

própria cidade; b) para outras cidades da região, inclusive as do Triângulo Mineiro; c) para as 

grandes cidades mais próximas, sobretudo Goiânia e Brasília. 

Quando um “brincador” do congo muda de bairro, ele não troca de terno. São exceções 

os casos em que um dançante sai do seu terno e procura um outro. Quando isso acontece, os 

motivos nunca estão ligados a um local de moradia. São razões os desentendimentos com 

colegas de grupo ou com o seu capitão, e suas conseqüências. 

Alguns dançantes vivem até hoje nas áreas rurais periféricas a Catalão. Outros saíram 

da cidade e foram morar em alguma chácara ou fazenda do município. Sempre que acontece um 

dos dois casos, a regra é a de que o “brincador” continue sendo do seu mesmo terno, e venha 

anualmente à cidade para os últimos ensaios e para os dias de Festa. Da mesma forma, 

retornam a Catalão os dançantes hoje residentes em algum dos distritos do município. Foi o que 

aconteceu com os 9 soldados e 1 suplente do “Terno do João do Nego”, hoje moradores em 

Ouvidor.4 

                                                                                                                                               
músicas e de coreografia. É ali que se corporifica também um a área de estrita autoridade do capitão do terno. 
Nenhum terno possui uma outra sede própria. Na casa do capitão são guardados os instrumentos, objetos 
simbólicos (como a bandeira) e parte do fardamento de alguns dançantes. O “Prego” foi além, transformou parte de 
sua casa em uma forma aproximada de verdadeira sede da agremiação. Dentro de um barracão a um canto do 
quintal, ele reservou espaço para guardar tambores, caixas, roupas e objetos de valor simbólico. Em um cômodo 
menor, fez o seu próprio escritório. Construiu uma pequena mesa rústica sobre a qual escreve os documentos de 
seu terno. Em mais de um lugar do quintal há cartazes escritos por ele mesmo, com observações impositivas a 
respeito da conduta dos “brincadores”. 
3 São também do “Marca Tempo” o terno de moçambique “do Zezito”, o de catupé-cacunda “do João Ranhão” e o 
terno de vilão “do Roberto”. O terno de moçambique “do Lino” é da “Boca da Onça” e o catupé-cacunda do “Guiinho” 
é da “Rua do Cemitério”. 
4 Em 1974, vieram para Goiânia 8 congos do terno do Pio Gomes, 1 do terno do José do Gordo e 1 do João do 
Nego. 2 dançadores chegaram de Anápolis e 1 veio de Goiânia para o terno da Liga. 2 outros vieram de Brasília 
para sair no terno do Prego. Uma bandeirinha veio também de Goiânia e um outro dançador chegou de Itumbiara 
para o terno do João do Nego. 
A ocasião da Festa é um tempo de reencontros. Vários congos, moçambiques, catupés e vilões chegaram a Catalão 
depois de pouco mais de 20 horas de viagem de trem. Há fortes e festivos abraços e demonstrações de extrema 
alegria pelo retorno de algum dançador em tempo de Festa. “Tem nego que vem para a Festa só com o dinheiro da 
passagem, mas não deixam de vir”. Há também ternos completos que chegam de Goiânia (um de moçambiques, 
dois de congos) e de Uberlândia (presente em 1974, ausentes em 1975). 
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Enquanto em esferas mais amplas e institucionalizadas de participação religiosa e ritual, 

os negros e outros “irmãos” se congregam em corporações de estatuto mais secundarizado, 

como no caso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, nas esferas de relações rituais e 

religiosas mais simples, como o Reinado, a Congada e o Terno, predominam determinantes 

como o parentesco, a vizinhança e a amizade. No entanto, como a própria Irmandade constitui-

se dos mesmos “irmãos” e figurantes do Terno, da Congada e do Reinado, os sistemas de 

relacionamentos destas esferas são apenas transferidos, na Irmandade, para uma área mais 

ampliada de relações e redes de atuações que terminam por envolver as famílias e as 

vizinhanças de todos os integrantes dos segmentos de pobres e negros da cidade.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Todos os integrantes da Irmandade, além das relações organizacionais e simbólicas que aceitam manter entre si, 
consideram-se “irmãos” entre si “na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário”. As expressões do tipo: “na casa de 
um irmão”, “aqui nós somos todos irmãos”, são muito comuns sobretudo nos dias de Festa. 
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Guerreiros, Carniceiros, Pedreiros 

Não é muito aberto o leque das ocupações dos dançantes congos de Catalão. Eles se 

distribuem – no contingente da população proletária da cidade – entre uma maioria de 

assalariados urbanos e rurais. 

Reunidos os figurantes congos dos cinco ternos da cidade, os assalariados ou meeiros 

rurais somam 53 “lavradores” (trabalhadores rurais diretos, não-proprietários que ganham, em 

dinheiro ou em produtos agrícolas, o resultado da venda ou associação de sua força de trabalho 

como empregados de fazendas, trabalhadores diaristas ou parceiros, arrendatários ou meeiros). 

A eles se acrescenta um único “peão de boiadeiro” (condutor de boiadas). Entre eles estão, tanto 

os que moram ainda “na roça” como os que, tendo “vinda pra cidade”, conservam uma atividade 

produtiva rural. 

Os operários urbanos diversificam mais as suas ocupações. Há entre os congos 21 

pedreiros e 8 serventes de pedreiros, ao lado de 4 biscateiros e 1 pintor, entre aqueles que se 

podem considerar como operários de força de trabalho relativamente  autônoma. 

A maior parte dos operários assalariados trabalha no frigorífico local ou em novas 

empresas de exploração de minério. Há 11 dançantes empregados como magarefes e outros 

tipos de carniceiros, e mais 9 com outras ocupações proletárias no mesmo frigorífico. Os congos 

do Terno de Antoninho Adão intitulam-se “magarefes”, “carniceiros”, “linguiceiros”, etc. Os do 

“Terno da Liga”, mais jovens em idade, chamam às suas ocupações: “oficial de frigorífico”. Na 

METAGO trabalham 8 operários de máquinas, 3 tratoristas e 3 motoristas. Sobram 2 padeiros, 1 

operário de serraria, 1 técnico em veterinária, 3 funcionários públicos de baixo nível e mais 5 

soldados congos com profissões urbanas pouco definidas. A esses devem ser somados 57 

meninos, estudantes, e mais 26 meninas e moças (bandeirinhas) ocupadas entre os estudos e 

as tarefas de suas casas, fora três empregadas domésticas. O tipo de ocupação das pessoas da 

Congada não varia muito da dos ocupantes da família real. O rei da Irmandade foi “salgador” do 

frigorífico e está hoje aposentado. Sua esposa é lavadeira. Os dois príncipes, filhos do rei, são 

um pedreiro e o outro salgador. Outros dois príncipes, sobrinhos do rei, são um oleiro e o outro 

servente de pedreiro. As jovens princesas distribuem-se entre uma costureira, duas empregadas 

domésticas e uma menor, em idade pré-escolar. 

A Irmandade inclui, não só brancos e pretos, como operários, profissionais e 

proprietários de Catalão. O presidente é pedreiro e, principalmente, pintor. O tesoureiro é 

também um pedreiro, assim como são o segundo tesoureiro e o segundo secretário. O vice-

presidente é oficial de justiça e marceneiro, enquanto o 1º secretário, verdadeiro mediador entre 

a Irmandade e as “autoridades da cidade”, é um branco “da alta”, fazendeiro e oficial do cartório 

eleitoral. Finalmente, o general da Congada é um lavrador. 

Os números apresentados deixam evidente que a Congada de Catalão é um ritual de 

trabalhadores assalariados e alguns autônomos, incluídos entre a população de baixa renda, 

urbana ou rural. O quadro abaixo distribui os “brincadores” de acordo com suas ocupações 

atuais e pelos seus ternos. 
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DISTRIBUIÇÃO DOS DANÇANTES SEGUNDO OCUPAÇÕES ATUAIS 

Ocupação atual Total 
Terno do 

Prego 

Terno Pio 

Gomes 

Terno da 

Liga 

Terno do J. 

Gordo 

Terno do J. 

Nego 

Lavrador 53 8 13 8 4 20 

Peão de boiadeiro 1 1 - - - - 

Pedreiro 21 11 - 3 5 2 

Servente 8 7 - 1 - - 

Pintor 1 1 - - - - 

Biscateiro 4 1 - 3 - - 

Op. Serraria 1 - 1 - - - 

Op. Máquina 8 - - - 2 1 

Tratorista 3 - - - 1 2 

Motorista 3 - 1 - 2 - 

Op. Frigoríf. 9 - - 9 - - 

Magarefe 11 - 11 - - - 

Ter. veterin. 1 - - 1 - - 

Padeiro 2 - 2 - - - 

Func. Público 3 1 2 - - - 

Outras urbanas 5 1 2 1 1 - 

Menor 57 10 26 11 5 5 

Total 191 40 57 43 20 31 

Capitão  Pedreiro Lavrador 
Operador de 

máquina 
Lavrador Pedreiro 

 

Na última linha do quadro foram escritas as profissões dos capitães dos ternos. No 

“Terno do Prego”6, além dele, há 11 pedreiros, 7 serventes de pedreiro, 1 pintos e 1 biscateiro, 

num total de 20 operários da construção civil. Há 8 lavradores e 1 peão de boiadeiro entre os 

dançantes do terno. Os 20 operários urbanos representam 2/3 dos congos adultos e com 

profissão. 

No terno de Antoninho Adão, lavrador, há outros 13 lavradores. Fora os 26 menores 

estudantes, eles somam perto de 45% dos adultos profissionais. Estes dois são os mais antigos 

e, indiscutivelmente, os de maior importância reconhecida dentro e fora da Congada. Segundo 

vários dançadores, no passado era muito comum que quase todos os congos de um terno 

estivessem em ocupações profissionais muito próximas. 

Procuremos opor aos dois ternos de maior tradição, o mais novo. O “Terno da Liga” é 

muito recente e desdobrou-se do “Terno Pio Gomes”. Quase todo os membros do terno são 

adolescentes ou adultos jovens, a começar pelo próprio capitão. Ele é operador de máquinas da 

METAGO, assim como outros 5 soldados. 9 dançantes são operários do frigorífico, em média 

melhor remunerados e mais especializados que os operários do “Terno do Pio Gomes”. Há ainda 

um técnico em veterinária, o que totaliza, no terno, 15 congos com profissões urbanas semi-

especializadas a nível operário. Isso equivale à metade dos figurantes adultos e trabalhadores. 

                                                 
6 “Prego” teve um derrame há cerca de três anos, o que o impede hoje de comandar nas ruas os seus congos. 
Deixou o comando “com o bastão” para um de seus filhos, considerando-se, no entanto, como o efetivo comandante 
geral do seu terno. É ele quem dirige todos os ensaios e quem controla internamente a conduta e a formação do 
terno. 
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Nos dois ternos restantes, menores e de muito menor projeção na Congada, a relação 

entre as profissões dos dançadores e a do capitão é, em parte, oposta. José do Gordo é 

lavrador, assim como são 4 de seus soldados, ao lado de 10 outros congos adultos ocupados 

em profissões urbanas. João do Nego é pedreiro em um terno onde quase todos os adultos são 

lavradores. Para o segundo caso, a explicação pode estar na própria origem do capitão. João do 

Nego é migrante recente, de origem e ocupação anterior, ambas rurais. 

Ao tempo em que Catalão era uma cidade menor, cuja economia derivava praticamente 

da pecuária e da agricultura de cereais e cuja população, mesmo a já urbanizada, dependia do 

trabalho rural direto, a maior parte dos dançadores do congo era de lavradores: empregados 

rurais ou parceiros rurais. Hoje, dos 191 congos contados na relação do quadro, há 81 

profissionais urbanos junto a 53 lavradores. É preciso lembrar que, mesmo quando dominado 

por dançantes que deixaram a enxada pelo bastão e pelas caixas, nos dias de Festa, o Congo 

foi sempre um ritual urbano, um ritual de negros, praticado dentro da cidade, por oposição a 

outros, tradicionalmente praticados em fazendas como as formas rurais de Folias de Reis. 

Independente da origem profissional e da posição atual dos congos, uns ainda no 

trabalho rural, outros já engajados em atividades urbanas, há uma constatação de evidências 

mais unânimes. Os integrantes dos rituais da Congada são parte da população proletária de 

Catalão. Hoje em dia, muito mais do que um ritual dominado, primeiro por uma só categoria 

profissional – os escravos (se admitirmos, como muitos na cidade, que as formas originais de 

coroação do rei do Congo datam ainda de antes da Abolição) – depois, por uma categoria étnica 

– os negros –, os dançadores do congo são também parte de uma classe social, os 

trabalhadores urbanos e rurais da c idade e das fazendas de perto. 

Esta constatação, quase comum à que se poderia verificar em qualquer outra cidade 

goiana com rituais religiosos de negros, é relevante para os estudos dos capítulos seguintes. É 

preciso compreender que posição ocupam os “irmãos” da Congada, para que se possa avaliar o 

que é proposto nos três capítulos seguintes: a) a posição ritual dos dançadores da Congada em 

uma Festa dominada por brancos de uma outra classe social; b) as versões ideológicas de 

explicação da origem e do significado da Congada, produzidas pelos próprios “brincadores”; c) a 

estrutura e as razões de alguns conflitos entre os “irmãos” do Congo entre si. 
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5. A ORDEM DA FESTA: DANÇA DE PRETO NO PALCO DE BRANCO 

 

A missa da manhã de domingo é a “missa da Irmandade”. Os ternos de congos e os de 

moçambiques trazem os reis do Congado de casa até á Igreja do Rosário. Mas na missa de 

1974, não sobrou lugar entre as cadeiras reservadas para a família real. O rei, esposa e os 

príncipes ficaram de pé, entre as costas dos festeiros e os bandos dos “brincadores”. Em vários 

momentos de Festa e cerimônia, brancos e negros, “pessoas da alta” e “irmãos” trocam entre si 

relações de serviço. Através delas é possível praticar uma outra leitura dos modos de 

participação dos negros congos na Festa de sua santa padroeira. 

 

A Festa do Branco no Santo de Preto 

 

Na cidade de Catalão todas as pessoas lembram que, no passado – antes da libertação 

dos escravos, segundo uns, depois dela, segundo outros – a Festa de Nossa Senhora do 

Rosário “era dos pretos” e, mesmo em anos de um passado mais recente, costuma-se dizer que 

os brancos “apenas ajudavam”, detendo, entretanto, desde então, o controle mais decisivo sobre 

cerimônias e festejos.1 

Hoje, mesmo uma leitura apressada do programa da “Grandiosa Festa em Louvor a 

Nossa Senhora do Rosário” é suficiente para a suspeita de que: a) a Festa se organiza através 

de dois modos opostos de participação, um “festivo” e outro “religioso”; b) a presença dos negros 

é indicada através do registro dos nomes de capitães dos ternos e sem os nomes dos reis; 

enquanto isso, a dos brancos, entre festeiros e outros responsáveis pela “parte festiva”, é 

registrada individualmente, segundo a contribuição de cada um nas comissões e de acordo com 

as entidades pelas quais participam,2 na ordem e na promoção dos momentos da Festa: c) os 

                                                 
1 Parte da entrevista de uma professora de Catalão, membro “de uma das famílias mais tradicionais da cidade”: 
“Aqui foi zona de muitos escravos. Primeiro foram feitas festas [de Nossa Senhora do Rosário] nas fazendas. 
Depois vieram fazê-las na cidade, primeiro na Velha Matriz [...] Manoel Pereira de Cerqueira, meu bisavô, veio de 
Araxá. Era um rico fazendeiro e muito religioso. Há quem diga que foi ele quem trouxe a Festa de Nossa Senhora 
do Rosário para Catalão. Ele incentivava a festa dos negros. Por mais de 40 anos nós não deixamos a Festa sair da 
família. Era pesado fazê-la. A família alimentava quase toda a cidade. Eu mesmo fui festeira, vestida de rainha, ia 
no meio da negrada [...]. Os negros têm sua rainha que é sempre uma negra muito velha. No passado eram as 
próprias patroas que ajudavam os negros a fazerem a Festa. Ela existe desde pelo menos 1840. no dia da Festa os 
patrões tiravam seus colares de ouro e os punham na negrada. Quanto mais ouro no negro, mais promovia o 
patrão. Os negros foram sempre os donos da Festa, mas os brancos ajudavam. As famílias dos brancos faziam 
promessa de seus filhos sararem e dançarem com os negros. E os meninos dançavam com os negros, no meio dos 
negros. Mas o brancos que dançam sempre com os negros são mestiços de negro. São brancos na pele, mas são 
negros pela condição social [...]. Nós olhamos a Festa do Rosário como uma propriedade. A gente sente que o 
toque do também é uma recordação de quanto [a Festa] era da família. Antes a gente abria a casa para a negrada e 
os negros tomavam conta.” Seu pai completa a entrevista: “a Festa foi se tornando uma coisa muito vulgar. Eu acho 
que vem desde 1826”. O discurso de um branco “da alta”, como o dos dois familiares acima, revela bem o esquema 
de sua ideologia a respeito de um modo de comemoração de santos de pretos. A Festa é dos negros, mas a sua 
família foi dona dela por mais de 40 anos. Os brancos aceitam dançar entre os negros como sua penosa parte em 
um contrato com Nossa Senhora do Rosário. “mas os brancos que dançam sempre com os negros são mestiços de 
negro”. Ou seja, na Congada há negros, ou há os que se fazem de negros “pela condição social”. Os brancos das 
classes dominantes participam dela ao nível de controle e tornando-a objeto de promoção social, ou a utilizam para 
pagamento de promessa.    
2 Os brancos “do centro da cidade” são reunidos para os cuidados “da barraca” da seguinte maneira em 1974: 
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festeiros e outros promotores da Festa são brancos e, via de regra, distribuem-se entre 

proprietários rurais ou urbanos (fazendeiros e comerciantes), profissionais e funcionários da 

cidade.3 

Em uma festa de santo de preto, os brancos “de posição” participam: a) da parte 

religiosa (novenas e missas), quando são pessoalmente devotos de Nossa Senhora do Rosário, 

o que é muito comum em toda a região; b) da parte festiva, em muito maior proporção, 

promovendo-a diretamente ou, simplesmente, divertindo-se, seja nas barracas que vendem a 

                                                                                                                                               
Dia 4 – noite das associações religiosas 
Dia 5 – noite do Centro Cívico do Colégio Estadual 
Dia 6 – noite do Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus 
Dia 7 – ceia dos professores, bancários e estudantes, preparada pela colônia síria 
Dia 8 – noite do Centro de Formação (da Sec. de Educação) 
Dia 9 – noite do Rotary, profissionais e funcionários públicos 
Dia 10 – noite do Anchieta e Escola de Comércio 
Dia 11 – noite das cidades vizinhas 
Dia 12 – noite dos fazendeiros 
Dia 13 – DIA DA FESTA 
Dia 14 – ENTREGA DA COROA 
Há também uma comissão de juízes de acordo com os bairros da cidade: Bairro de São Francisco, Marca Tempo, 
Tiro de Guerra, Bairro da Grota, Bairro do Rosário, Vila Liberdade, Bairro Capoeira e Rio Bonito, Bairro São João, 
Av. Brasil e Pça. D. Emanuel, Av. Vinte de Agosto e Av. João XXIII, Beira do Rio. Entre os responsáveis pela 
“barraca” estão ainda jovens brancos “das melhores famílias”, geralmente encarregados, em grupos, das seguintes 
tarefas: propaganda, bar, garçonetes e garçons, “correio elegante”, ornamentação, leilão, mesa, tesoureiros, reserva 
de mesa. Ao lado dos nomes dos “encarregados da barraca” estão os dos seguintes auxiliares: mordomo do mastro, 
encarregado da igreja, do andor e das flores, com os quais os agentes brancos deslocam-se da “barraca” para a 
igreja e do bar para a missa.  
3 Brancos “de posição” não apenas promovem partes da área de comércio da Festa de Nossa Senhora do Rosário.  
São eles também os que usam o que se oferece dentro dela, de tal modo que, com benefícios para a Paróquia de 
São Francisco de Assis, a “barraca”, na verdade, se torna um local quase simbólico de trocas de compra-e-venda de 
bens e serviços entre pessoas de uma mesma etnia e de uma mesma classe social: “brancos da alta”. Abaixo é 
reproduzido o croqui da barraca da Festa em uma de suas noites, segundo observações oferecidas por uma de 
suas frequentadoras: 
 

 



46 

 

ricos e a pobres e de onde os comerciantes “de fora” obtém o seu lucro, seja na grande barraca 

da Festa, cujo excedente é destinado à Igreja.4  

Na prática, a figura do festeiro é a mais central em toda a Festa. É ele quem investe a 

maior quantidade de bens, sobretudo dinheiro e alimentos, é quem exerce formas mais 

funcionais de controle e, finalmente, é o maior homenageado, principalmente pelos próprios 

“brincadores” da Congada. É sobre a descrição de diferenças entre formas de participação de 

brancos, como os festeiros, e de “irmãos”, como os reis, que melhor se pode compreender como 

promotores, de um e de outro lado da Festa, trocam entre si relações de serviço que são, na 

verdade, a própria Festa. 

 

A Festa, o Festeiro e o Rei 

 

Em qualquer uma das festas de santo tradicionais no estado de Goiás, o festeiro é o 

personagem mais importante. Nas antigas festas do “Divino Espírito Santo”, conservadas até 

hoje em algumas das velhas “cidades do ouro”, ele é tratado como “imperador do Divino”, usa 

coroa e cetro e torna-se o sujeito de quase todas as relações de homenagem dentro e fora da 

igreja. 

Em Catalão, o festeiro é o principal responsável: a) pelos investimentos diretamente 

feitos na montagem de lugares e situações da prática da Festa, cujos gastos são hoje 

suficientemente grandes para que se permita o concurso de mais de um casal de festeiros em 

cada ano; b) pela coordenação geral das providências e do comando direto ou indireto dos 

eventos da parte religiosa e da parte festiva (muito mais nesta do que naquela), para o que 

exerce controle sobre os outros “encarregados” de ambas as partes da Festa, inclusive o 

presidente da Irmandade e, através dele, sobre os outros “irmãos”; c) pelas providências oficiais 

de realização da Festa, tomadas junto com agentes religiosos (padres) e agentes civis (prefeito e 

delegado) com os quais divide controle. 

  No interior da Festa, entre os seus auxiliares, “encarregados” anuais escolhidos e 

convidados por ele e pelo vigário, o festeiro é um coordenador que exerce um controle e recebe 

homenagens proporcionais aos investimentos realizados pessoalmente. Entre a Festa e suas 

instituições mais amplas e inclusivas – a Igreja e a Sociedade local – ele atua como um 

verdadeiro elo entre tipos de promotores e especializados. 

Mais do que o padre vigário, o festeiro é o traço de união entre os “irmãos” e os outros 

agentes da Festa e da Igreja. A cada ano, o festeiro renova convites de participação dos 

capitães de ternos da Congada. Ele discute com o presidente da Irmandade e com o general da 

Congada os detalhes da presença dos ternos e, quando existe alguma solicitação dos 

“brincadores” às autoridades civis, ele reparte com o 1º secretário da Irmandade o seu 

encaminhamento. 

As homenagens devidas aos festeiros (em 1975 foram eles nada menos do que 10 

casais) são tributadas pelos agentes da Igreja, em situações como as missas e novenas. Com 

maior freqüência e mais entusiasmo, são tributadas pelos figurantes dos ternos da Congada, 

                                                 
4 Teremos oportunidade de ver que, segundo o “Prego”, na Festa de 1974, o padre vigário resolveu destinar 10% do 
dinheiro obtido com leilões, fora o “leilão de gado”, para a Irmandade. “Agora que o prefeito resolveu ajudar, o padre 
resolveu dar 10%. 
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cujos cortejos, de ano para ano, diminuem as relações de deferência para com os seus reis e 

aumentam as que envolvem pessoalmente os pares de festeiros. 

 Este é o lugar para que um detalhe pequeno, mas significativo, seja apresentado. Ele 

marca o contraste entre as deferências devidas aos festeiros e as devidas aos reis. 

Uma consulta ao anexo A revelará ao leitor que as letras da “cantoria” dos congos e dos 

moçambiques constituem a “coroa” como o objeto de maior deferência ritual: eles “buscam e 

levam a coroa”, “agradecem a Deus e aos santos por estarem com a coroa”, “elogiam a coroa”, 

etc. A coroa é levada da casa do presidente à de um dos casais de festeiros. Dela, vai para a 

Igreja do Rosário e, de lá, no “dia da entrega”, é levada à casa dos “festeiros novos”. Ocupa 

ainda um lugar de destaque nos cortejos e durante a missa. Assim, os moçambiqueiros se 

intitulam “guarda da coroa”, mais do que “guarda dos reis”. A própria letra das “cantorias”, 

repetidas ao som das caixas e tambores durante os infinitos passos de trajetos pelas ruas da 

cidade, informam o que os dançantes fazem: ela esquece o rei e exalta a coroa. Os reis do 

Gongo não levam a coroa e, em momento algum aproximam-se dela. Sobre suas cabeças usam 

coroas de papel amarelo e papel dourado, feitas por eles próprios. A pequena coroa de “ouro 

puro”, objeto de louvor e de cuidados cerimoniais de parte de brancos e de “irmãos”, é levada 

por festeiros, mesmo quando se afirma que é a “coroa do rei”.5 O par de reis de Congo e os seus 

parentes príncipes são incorporados aos cortejos em situações cerimoniais muito menos 

expressivas do que as de ingresso dos festeiros “com a coroa”. Eles usam trajes de realeza e em 

1975, ganharam roupas novas doadas pela prefeitura. Os festeiros usam roupas civis comuns, 

mas “carregam a coroa” em suas mãos, entre as guardas de moçambiques.6 

Quando os folguedos dos “irmãos” penetram na área da Festa, para além dos limites da 

Congada e do Reinado, é que as posições dos negros são redefinidas para poderem ser 

incorporadas em uma esfera de controle, investimento e homenagem mais ampla. As posições 

rituais efetivas, divididas pelos negros entre o presidente, o rei, o general e os capitães de 

ternos, são sintetizadas na figura do festeiro. 

Os festeiros homens (de quem as esposas são auxiliares, sobretudo no que se refere às 

providências de distribuição de refeições entre os congos) exercem uma jurisdição de controle 

que excede o de cada uma das instâncias de “irmãos”, a não ser dentro de suas específicas 

                                                 
5 A pequena coroa de ouro é levada pelos festeiros sob guarda de moçambiques. Essa “guarda” é um dos 
indicadores da veneração com que ela é tratada, como um objeto simbólico de toda a Festa, como a “coroa de 
Nossa Senhora do Rosário”. Quem a carrega deve fazê-lo com sinais de veneração. Ela é respeitosamente beijada 
tanto pelos congos como pelos festeiros. 
6 É importante não deixar que a quantidade de situações rituais descritas e comentadas esconda um fato 
importante, o de que os momentos mais solenes e os mais esperados de toda a Festa incorporam atuações do 
festeiro, do rei e dos congos: 
1. A missa da Irmandade 
2. A procissão de Nossa Senhora do Rosário 
3. A “entrega da coroa” 
Nos dois extremos, os cortejos de sábado e de domingo, e o cortejo de “entrega da coroa”, são os “brincadores” os 
que estruturam a própria situação ritual de homenagem aos festeiros e à coroa. Em cortejos processionais com o 
acompanhamento de ternos de dançadores, os negros prestam homenagem ao mesmo tempo aos festeiros, de 
quem se reconhece que a Festa depende na prática (“Festeiro bom, Festa boa”) e ao seu símbolo ritual, a coroa de 
Nossa Senhora do Rosário. Em casa do festeiro ou no Centro Comunitário, os dançadores são homenageados 
pelos brancos organizadores da Festa, com comida e bebida (servidas pelos familiares do festeiro). De certo modo, 
as homenagens dos negros aos festeiros são mais rituais e indicadores de maior subordinação a superiores. De 
certo modo, também, a homenagem dos brancos aos negros é uma forma de pagamento. Eles oferecem alimentos 
pelos serviços prestados pro ternos de dançadores. 
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áreas de atualização de comando. O presidente, o general, o rei e os capitães são autônomos e 

interdependentes no interior da Irmandade, do Reinado e da Congada. Mas, como parte da 

Igreja (pela Irmandade) e da Festa (pelo Reinado e pela Congada), entram em áreas nas quais 

submetem-se ao comando de agentes brancos “de posição”, estranhos às suas instituições 

religiosas.7 

É também através dos festeiros que se faz o elo entre a “parte festiva” e a “parte 

religiosa”. Eles atuam desde dias anteriores aos da Festa, investindo bens, exercendo, dividindo 

controle e recebendo homenagens em ambas as “partes” (por exemplo, possuem lugares de 

honra na missa e na barraca da Festa). Os auxiliares dos festeiros respondem por atuações 

específicas. Investem bens na barraca da Festa, nos leilões, no mastro (mordomo do mastro) e 

em situações semelhantes. Controlam esferas restritas (uma parte da barraca da Festa, por 

exemplo) e não são objeto de homenagens cerimoniais como os festeiros, menos, em situações 

não tão formalizadas, o vigário e o prefeito de Catalão. Fora da presença e da atuação dos 

festeiros, do vigário  e dos auxiliares da Festa e da Igreja, para os brancos a Festa se divide 

entre: a) a participação nos ritos de igreja; b) a simples assistência aos rituais da Congada (fora 

o caso de “brancos de posição”, participantes dos congos “pra pagar promessa”); c) a presença 

maciça na barraca da Festa e nas barracas de comércio. Há, de ano para ano, menos “brancos 

da alta” interessados em assistir aos ternos de congos e em solicitar visitas deles às suas casas, 

o que na opinião dos próprios brancos, era uma das maiores tradições da Congada, no 

passado.8  

A participação dos negros é menor na área da Igreja. Eles estão menos presentes nos 

seus ritos, fora a missa da Irmandade. Os “irmãos” aproveitam horas de folga dos seus ternos 

para se distribuírem entre as barracas de comércio. No entanto, em momento algum são vistos 

negros e “irmãos” entre os freqüentadores dos jantares e das “brincadeiras” da barraca da Festa. 

Os “brincadores” reconhecem como especificamente suas as cerimônias dos ternos e do 

Reinado. É só ali e na missa da Irmandade que eles se apresentam congregados, respondendo 

pela atuação principal. 

                                                 
7 No passado, haveria negros e pobres entre os festeiros? Ao que tudo indica, não. A festa “sempre foi dos pretos”, 
mas sob o patrocínio de brancos “de posição” que investiam nela, como “ajuda aos negros”, em geral sob o pretexto 
de pagamento de promessa. Até hoje é regra que os festeiros assumam o encargo, resolvido pelo vigário, como 
parte de pagamento de promessa feita a Nossa Senhora do Rosário. Muito dificilmente uma pessoa “sem recursos” 
pode assumir compromissos que implicam: a) o envolvimento pessoal com a coordenação de um razoável número 
de colaboradores subordinados; b) as atenções de um máximo de colaboradores com dinheiro e com prendas para 
os leilões; c) o investimento pessoal de bens, sobretudo sob a forma de dinheiro e alimentos. “O festeiro não é da 
Irmandade”, diz um congo, “às vezes o festeiro coincide de ser alguém da Irmandade. O festeiro tem isso, na 
entrega da coroa é que anomeia [é que o padre nomeia oficialmente um novo festeiro de antemão escolhido]. 
Sempre tem muitos pedidos. Agora, ele faz a reunião ali pra ver qual é que dá certo”. 
8 Até um passado não muito remoto, os moradores brancos do centro da cidade “abriam as portas” de suas casas 
aos ternos de negros (ver nota 1). As “visitas dos ternos” eram, então, uma troca de serviços definida entre classes. 
Os ternos desfilavam pelas ruas e dançavam para “gente da alta”, como um serviço de deferência e homenagem. 
Em troca, eram chamadas a “entrar pra dentro” e eram servidos pelos brancos com uma tradicional “mesada de 
doce e salgado”. Em 1974, no sábado, no domingo e na segunda-feira, acompanhamos durantes horas de visitas 
feitas por três ternos de congos. O seu trajeto foi quase todo pelos bairros pobres da periferia da cidade, com 
danças e entradas nas casas de pessoas de mesma classe, brancos e negros (há reduzida diferenciação étnica 
entre o proletariado local, sobretudo durante os dias de Festa). Foram raras as visitas em casas de “gente da alta”. 
Em uma delas, os seus moradores sequer apareceram reunidos na varanda. Em outra, os familiares vieram “pra 
fora” por um par de minutos e assistiram às evoluções dos congos presenteando-os depois com uma garrafa de 
bebida. 
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Quando um “brincador” fala da Festa, é principalmente dos cortejos de ternos, da missa 

da Irmandade e das visitações dos ternos que está falando. Estas são as partes da “sua Festa”. 

É verdade que eles defendem com empenho notável a certeza de que “o melhor da Festa é a 

Congada”, frase que alguns podem repetir com um acento absoluto a seu favor: “A Festa é a 

Congada”. 

Quando os festeiros e outros “encarregados” “da alta” falam da Festa, os seus discursos 

incluem partes mais amplas que as reconhecidas pelos “brincadores”. “Essa Festa tem um 70% 

de turismo e um 40% em religião... Graças a Deus os padres estão tudo satisfeitos. Aqui todo 

mundo ajuda, porque aqui nós somos mais conhecidos do que níquel de tostão. Então é o 

seguinte, pedir a gente não tem mais jeito de pedir [porque já é muito grande a colaboração]”. 

O que o festeiro de 1974 diz traduz o modo de pensar a Festa próprio dos brancos “da 

alta” comprometidos com ela – quase sempre por razões de voto ou promessa a Nossa Senhora 

do Rosário – o suficiente para investirem, “no seu ano de festeiro”, os seus bens, seu trabalho 

pessoal e sua preocupações pela coordenação dos festejos. Para eles o principal na Festa está 

nos ritos de igreja que, na opinião dos mais fervorosos, devia ser a única área de festejos a 

Nossa Senhora do Rosário, e a nas trocas de compra-e-venda de que a Igreja “tira os seus 

fundos”. A participação dos negros é “tradicional”, mas, até certo ponto, tão periférica quanto às 

ruas por onde andam, quando não acompanham os festeiros em seus cortejos. 

Três tipos de agentes controlam a participação dos negros na Festa: os da Igreja 

(padres), os da Festa (festeiros) e os agentes civis (prefeito e delegado, ao lado de professores, 

pessoas interessadas no fomento do turismo local e outros).9 Todos eles investem parte dos 

seus bens “para a Irmandade”: os festeiros, fornecendo alimentos aos ternos durante os três dias 

centrais da Festa (em suas casas ou no Centro Comunitário da Paróquia de São Francisco de 

Assis) e, eventualmente, ajudando-os com dinheiro para a compra de “vestimentas” ou reparos 

de instrumentos; os padres, destinando à Irmandade cerca de 10% do ganho com o comércio de 

Festa e com os leilões (fora o de bezerros); o prefeito, com a ajuda eventual de alguma verba 

destinada também à compra de “pano pras fardas”. 

Em esferas específicas de atuação, os “brincadores” submetem-se ao controle de cada 

um dos tipos de agentes brancos. O padre é a presença religiosa na Irmandade e é quem 

resolve sobre a presença dos congos na missa da Irmandade. Os festeiros decidem com o 

presidente da Irmandade o trabalho dos ternos na Festa. O delegado da cidade autoriza a cada 

ano a “saída” de cada terno. 

Através das relações dos festeiros procuremos organizar, pelo menos, uma linha de 

trocas entre agentes da Festa. Os destaques maiores são dados aqui às relações entre os 

festeiros e as pessoas da Congada. 

                                                 
9 Em 1975, o prefeito da cidade procurou entrar em acordo com o “Prego”. Nos termos propostos, o seu terno seria 
subvencionado pela prefeitura, comprometendo-se a prestar serviços de tipo turístico fora dos dias da Festa, 
quando requisitado. O problema foi discutido dentro e fora do terno. O próprio 1º secretário da Irmandade, branco e 
“de posição”, recomendou ao “Prego” que não aceitasse a proposta, dado que ela colocaria em riso a autenticidade 
do terno. Ao que tudo indica, a idéia foi posta de lado. Há uma tendência que aos poucos se generaliza nas áreas 
de maior projeção folclórica no Estado. É a de as festas de santo serem, ao lado de um evento ainda religioso e 
tradicional, progressivamente transformados em espetáculos de atração folclórica. A atuação de prefeituras e 
sobretudo de agências de turismo (Goiastur) é exercida no sentido: a) de transformar a própria Festa em um 
espetáculo, dando ênfase aos eventos mais atrativos e fazendo  delas uma ampla propaganda, como no caso da 
Festa do Divino em Pirenópolis e da Semana Santa na cidade de Goiás; b) de deslocar grupos rituais de suas festas 
de inclusão, levando-os a se apresentarem nas feiras e exposições de agricultura ou de pecuária. 
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RELAÇÃO COM OS FESTEIROS 

SOCIEDADE CIVIL 

Prefeito 

+ 

Delegado 

Dividem controle na “parte festiva” 

Não trocam investimento de bens 

Não trocam homenagens rituais 

ÁREA DA IGREJA 

Padre 

O padre controla o festeiro na igreja. 

O festeiro proporciona bens para a Igreja, entregues ao padre. 

O padre presta, dentro e fora da Igreja do Rosário, homenagens 

simbólico-religiosas aos festeiros. 

ÁREA DA FESTA 

“encarregados” 

Juízes (brancos) 

Etc. 

Repartem com o festeiro controle específico sobre suas áreas de atuação, 

sobretudo na barraca da Festa. 

Repartem com o festeiro o investimento de bens. 

Não trocam homenagens rituais. 

ÁREA DA CONGADA 

Presidente 

Rei 

General 

Capitães 

“brincadores” 

Os integrantes da área da Congada são controlados pelo festeiro na 

ordem da Festa como um todo. (*) 

Recebem bens dos festeiros (dinheiro para as fardas). 

Os ternos prestam as homenagens rituais aos festeiros (cortejos, visitas, 

entrega da coroa). 

(*) O presidente da Irmandade divide algum controle com os festeiros. 
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6. CONFLITO E CONFORMIDADE:  CRISE E UNIDADE NA FESTA DE SANTO 

 

Onde parecia haver uma espontânea desordem de festa e culto, há uma ordem de que 

não escapa um só “brincador” da Congada. A Irmandade é um território de “irmãos” e a sua 

Festa, uma vez ao ano, é o momento em que uma ideologia de uma estranha fraternidade 

parece querer alcançar os seus limites, no comportamento entre festivo e fervoroso de todos e 

na idéia de que, sob os cuidados “da santa”, os congos têm os maiores motivos e os melhores 

caminhos para se irmanarem. No entanto, onde parece reinar a conformidade, há conflito. 

Este capítulo é dedicado ao estudo de três situações de conflito dentro das relações que 

misturam agentes e personagens da Festa de Nossa Senhora do Rosário. Um dos dois ternos 

mais antigos de congos de Catalão desdobrou-se recentemente e deu origem a um novo grupo: 

o “Terno da Liga”. Muito embora sejam atualmente boas as relações entre chefes e 

subordinados de ambos os ternos e, ainda, tenha sido dissolvido, no código das relações 

fraternas da Irmandade, o potencial de crise aceso durante a divisão, não escapa a uma 

observação mais atenta o fato de que o surgimento do “Terno da Liga” atualiza um campo de 

divergências simbólicas, relativamente profundas, entre os congos. 

Dos limites internos de um terno que se dissolve em dois, é possível chegar à análise de 

um conflito entre modalidades de ternos, ou entre diferentes ternos de um mesmo “ritmo”. 

Qualquer “brincador” é capaz de relatar uma apreciável seqüência de casos antigos de feitiçaria 

no ritual da Congada. Todos eles terão também pressa em garantir que “isso é coisa do 

passado” e que, nos dias de hoje, as práticas de feitiçaria foram dominadas pelas da religião, e 

as rivalidades entre ternos deram lugar a uma indiscutível “irmandade”. Mas o “lado do feiticeiro” 

do ritual perdura até hoje na memória e nos temores de alguns dançadores de congo. 

Finalmente, a história da Congada de Catalão tem sido a trajetória difícil de sua 

afirmação na sociedade e, mais ainda, na Igreja Católica. Nem sempre foram boas as relações 

entre agentes da Congada e os da Igreja. Na verdade, há sobras de ressentimentos e conflitos 

presentes até hoje. Este campo mais amplo de crise e esforço de conformidade encerra o 

capítulo. 

O estudo das relações de crise e conflito tem sido desenvolvido pela Antropologia Social 

mais recente (Turner, 1964; Douglas, 1970b; Velho, 1975). Apenas alguns recursos das 

melhores análises feitas até agora puderam ser empregados neste estudo sobre a Congada de 

Catalão. 

 

Conflito no Terno: Os Lingüistas na Congada 

 

Do “Terno Pio Gomes”, de Antoninho Adão, saíram recentemente alguns dançadores 

jovens que fundaram o “Terno da Liga Católica Jesus-Maria-José”, conhecido em Catalão como 

“Terno da Liga”. 

As explicações dos motivos desta cisão interna de um terno de congos revelam as 

versões com que os dançantes negros interpretam situações permanentes de conflito e 

procuram, ao mesmo tempo, reduzir, no equilíbrio de uma nova conformidade, um processo 

anterior de crise no grupo ritual. Elas revelam também a medida em que qualquer variação atual 
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na Festa e na Congada é sempre o resultado de um conflito e procuram, ao mesmo tempo, 

reduzir, no equilíbrio de uma nova conformidade, um processo anterior de crise no grupo ritual. 

Elas revelam também a medida em que qualquer variação atual na Festa e na Congada é 

sempre o resultado de um conflito entre o pólo popular do ritual e os agentes de sua face mais 

voltada para a Igreja. 

Quando perguntados sobre as razões da criação de seu terno, tanto o capitão do “Terno 

da Liga”, quanto os seus dançadores costumam responder inicialmente que o Terno Pio Gomes 

estava muito grande e que era preciso dividi-lo. Na verdade, depois de dividido e depois de 

receber alguns novos figurantes, o “Pio Gomes” saiu em 1974 com mais de 60 pessoas. 

Em momentos de maior confidência, João Coelho acrescenta a essa outras razões. Faz 

alguns anos, vários jovens operários urbanos do Terno do Pio Gomes eram também membros 

atuantes da Liga Católica Jesus-Maria-José, uma instituição para-eclesiástica, não tradicional 

como as Irmandades, e, muito mais do que qualquer uma delas, uma corporação religiosa com 

intensas preocupações sobre a conduta moral de seus afiliados. 

  Enquanto um terno de congos pertence, como vimos, a uma estrutura complexa de 

relações hierarquizadas e paralelas ao controle direto da Igreja Católica, a Liga é uma das 

corporações religiosas de leigos consideradas como de colaboração direta com os agentes 

eclesiásticos e, por conseqüência, controladas diretamente por eles. 

Pertencer ao “Terno Pio Gomes” e, ao mesmo tempo, à “Liga” representava uma 

contradição entre duas ordens de codificação de conduta ritual e religiosa. Antoninho Adão 

conduz seus comandados dentro dos preceitos mais tradicionais da Congada. Sua fé em Nossa 

Senhora do Rosário poderia ser enquadrada como uma das mais próximas à que se supõe ter 

sido a dos “velhos negros”. Para ele, a dança em si mesmo é o traço de conduta necessário 

durante a Festa e todos os outros derivam dela, segundo “o costume dos antigos”. Assim, foi o 

seu terno aquele em que mais se consumiu a bebida alcoólica presenteada durante as visitas. 

Mesmo depois dos pedidos pessoais do padre, dos festeiros e do presidente da Irmandade, 

Antoninho Adão servia-se publicamente de pinga e licor durante os dias da Festa e os oferecia 

aos seus soldados, “como sempre se fez aqui”. 

É sobre uma tradição da crítica de um comportamento festivo e dissoluto, que algumas 

pessoas da cidade combatem os ternos e procuram controlar a conduta dos seus dançadores 

durante a Festa. É voz corrente que até poucos anos passados não eram raros os dançantes 

embriagados pelas ruas de Catalão. Enquanto no “Terno do Prego”, por exemplo, houve um 

progressivo controle sobre o consumo de álcool e sobre os termos da conduta festiva dos 

“brincadores” durante a Festa, no Terno do Pio Gomes os mesmos controles foram sempre mais 

relaxados. Antoninho Adão acredita que há tanta fé na santa em seu terno quanto nos outros e 

que entre os seus dançadores não há nenhum de quem se possa criticar os rituais da Congada. 

Divididos entre os códigos de fé e culto do seu terno de origem e os preceitos 

intensamente eclesiásticos da Liga, João Coelho e seus companheiros resolveram, a um dado 

momento, dividir o primeiro para criar um outro terno segundo os padrões comportamentais da 

Liga Católica. O próprio João Coelho define os motivos da divisão: “era pra ver se dava um 

pouco mais de decência”. 

Os dissidentes procuraram Antoninho Adão e, sem revelarem a ele os verdadeiros 

motivos da cisão, ofereceram a alternativa de um novo terno, composto de dançantes mais 

moços e, vários deles, pertencentes à Liga. O pedido foi submetido pelo próprio Antoninho Adão 
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à diretoria da Irmandade, assim como ao general da Congada. Consultado pessoalmente, 

Antoninho Adão declarou mais de uma vez que “não via mal” no surgimento de um novo terno. 

Durante o processo de divisão, procurou-se de um lado e do outro, subordinar os 

motivos de conduta dos “brincadores” aos do tamanho do Terno do Pio Gomes. As relações 

entre chefes e soldados de ambos os ternos são amistosas e vários entre os dançantes de um 

têm parentes (às vezes filhos) entre os do outro terno. 

No entanto, por debaixo de um processo simples e necessário de divisão de um grupo, 

cujas dimensões chegam a ser bem maiores do que o exigido para sua atuação ritual, há 

evidências de um conflito entre uma área de controle, dominada pela Congada e apoiada nos 

valores de sua própria tradição, e uma área da Igreja, de que os “lingüistas” são, sem a menor 

dúvida, os mais eficazes porta-vozes, entre os congos. São eles os que hoje procuram ouvir 

mais os padres e outros agentes da Igreja (leigos, por exemplo, ministros da eucaristia, 

cursilhistas, etc.). são eles os que, defendendo a continuidade da Congada, aceitam toda e 

qualquer inovação proveniente da área da Igreja. Assim como em alguns ternos vindos de 

Goiânia e de Uberlândia é possível perceber a tendência a um compromisso com esferas civis 

de turismo (dependência de autoridades civis, deslocamento do ritual para espetáculo), assim 

também entre os “lingüistas” é muito evidente a tendência de progressivo descompromisso com 

a Congada, como instância de controle ritual, e um acentuado compromisso com as alternativas 

que os padres propõem para ela e para a Festa de Nossa Senhora do Rosário. 

Qualquer integrante do “Terno da Liga” enfatiza uma quase “conduta de branco” como o 

traço diferencial do seu grupo. Esta conduta se traduz por: a) participação mais ativa nos ritos de 

igreja durante a Festa – novenas, missas e rezas de terço; b) um controle dos atores tendente a 

aproximar as apresentações do terno das exigências da Igreja (só cantar com letras de cunho 

religioso, por exemplo); c) uma rígida observância de cuidados com a apresentação pessoal e 

com o comportamento (os cuidados com a vestimenta, evitação extrema de qualquer uso de 

álcool durante os dias da Festa, etc.). 

Se pudermos dispor em uma escala os ternos de Catalão e de outras cidades, 

participantes da Festa em 1975, veremos que casos como o estudado revelam a presença de 

uma tensão básica entre a Congada permanecer “como no tempo dos antigos” e ela se renovar 

na direção das inovações propostas pela Igreja, ou na direção das propostas por agentes civis. 

A tradicionalidade de um complexo ritual como o da Congada é, ao mesmo tempo, o seu 

valor de garantia ritual e o seu lado mais propenso a ataques dos agentes de inovação 

simbólica. 

Se chamarmos de ritual o que há de propriamente expressivo e popular em uma forma 

de folclore, poderíamos, para efeitos de uma análise comparativa, denominar ritos as cerimônias 

que se passam dentro de um contexto religioso erudito sob o controle direto dos agentes 

eclesiásticos, como o complexo de missa-procissão-novena-reza de terço, durante a Festa de 

Nossa Senhora do Rosário. Por outro lado, quando se inclui – deslocados por vezes de sua 

configuração simbólica de origem – em uma esfera de controle submetido a autoridades civis, 

alheias ao próprio grupo ritual, uma dança, um folguedo ou um auto-dramático tendem a se 

converter num espetáculo (um ritual oferecido para ser visto e deslocado de seu próprio 

complexo de ritualizações). 

Festas com as dimensões da de Nossa Senhora do Rosário em Catalão oscilam 

permanentemente entre manter-se sob o controle dos seus próprios agentes (a Congada 
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submetida à hierarquia institucional e simbólica da própria Congada), ou submeter-se, seja ao 

controle de agentes da Igreja (a Congada praticada segundo as determinações da “parte 

religiosa” da Festa), seja ao controle das autoridades civis (a Congada praticada segundo os 

projetos do prefeito). 

A importância da divisão do “Terno do Pio Gomes” está em que se vê, através do seu 

processamento, como, pelas mãos e segundo as intenções de um grupo de dançadores do 

Congo, os modelos de controle ideológico e actancial da Igreja penetram, inovando e 

descaracterizando, uma área tradicionalmente submetida ao juízo dos preceitos transmitidos de 

uma geração a outra, entre os “irmãos” da Congada. A evidência de uma quase invasão 

inovadora da Igreja sobre a Congada existe no próprio discurso de “congos lingüistas”, que 

defendem nas ruas da cidade a supremacia de uma conduta de devoto atualizado que, não 

destruindo os traços rituais do “brincador”, redefina-os em detrimento do tradicional da Congada 

e a favor do renovado na Igreja. 

Terminemos este segmento  do capítulo voltando à escala de diferenças proposta 

algumas linhas antes. A análise do conflito dentro de um terno que se divide em dois sugere o 

modelo, uma vez que, das contradições surgidas entre as esferas de controle sobre uma dança 

de povo, surgem as razões reconhecidas por seus praticantes para que eles aproximem, mais ou 

menos, de uma ou outra posições de origem de poder sobre a Festa. 

 

ÁREA DA IGREJA ÁREA DA CONGADA ÁREA DA CIDADE 

Terno da Liga Terno Pio Gomes 

Terno do Prego* 

Terno de Catupé-Cacunda 

Terno de Vilão**  

Conflito: 

Agentes da Igreja X agentes da 

Congada 

 Conflito: 

Agentes de controle civil X agentes 

da Congada 

Ritual submetido ao rito Ritual conservado Ritual submetido ao espetáculo 

* São mais difíceis de caracterizar os dois ternos de congos de Catalão. De qualquer forma, são mais recentes do 

que o “Pio Gomes” e o “do Prego” e parecem mais vulneráveis às áreas da Igreja e das autoridades civis. Foi, no 

entanto, ao “Terno do Prego” que o prefeito da cidade fez propostas concretas de cooptação em 1975. 

** Seria também o caso do “Terno do Sainha”, de Uberlândia. Mas há menos dados para caracterizá-lo como um 

terno dedicado a apresentar-se como um espetáculo para ser visto, embora a sua atuação nas ruas da cidade 

tenha sido muito mais “espetacular” do que a dos cinco ternos de congos de Catalão. A preocupação dominante 

em se apresentar como um grupo de espetáculo ficou por conta dos ternos de Catupé-Cacunda e de Vilão. 

Durante os três dias centrais da Festa seus capitães e dançadores estiveram muito mais pelo centro da cidade do 

que os dos ternos de congos, ocupados em suas visitações. Os figurantes do terno atuavam para serem vistos, 

de preferência pelos visitantes, o que confirma as versões de velhos congueiros de que “o catupé e o vilão não 

são a mesma coisa que o congo e o moçambique na congada”.   
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Conflito na Congada: Feitiçaria entre Ternos 

Há um lado obscuro no ritual dos congos. Não há um só “brincador” que não conheça 

alguns dos seus fatos no passado, mas todos eles preferem não falar a respeito diante de 

pessoas pouco conhecidas. 

De qualquer maneira, tudo indica que ele não é mais exercido e, mesmo ao alcance da 

memória, só os mais velhos são capazes de ligar sua biografia de dançador à experiência de 

estranhas relações de feitiçaria entre capitães de ternos na Congada. 

Esse lado, que alguns dançantes fazem força por varrer da memória da Congada é, no 

entanto, um dos indicadores ideologicamente melhor recordados, quando um dançador precisa 

explicar situações de conflito entre ternos, nas antigas congadas de Catalão. 

Temos visto na ordem da Congada que os mitos e a ideologia dos congos haverão de 

explicar no capítulo seguinte: a dominância ritual dos ternos de moçambique sobre os de congo 

faz parte da estrutura da Festa e, sobre ela, não há discussões. Todos sabem que o 

moçambique na Congada “é o primeiro entre todos”.1 Mas é também ao moçambique que as 

pessoas do congo costumam atribuir atividades de feitiçaria durante as “saídas” dos ternos, em 

anos passados. O moçambique, mais do que o congo: a) foi capaz de demonstrar-se como 

simbolicamente eficaz (ver mitos do anexo C e ver análise do capítulo seguinte); b) é o terno “de 

maior valor” na Congada, mesmo não sendo o mais numeroso quanto aos seus integrantes, nem 

o mais expressivo quanto à sua atuação ritual; c) é antigo, mais ligado aos pretos velhos vindos 

da África e às suas feitiçarias. 

Sobre a prática da feitiçaria, todas as versões de congos de Catalão reproduzem as 

seguintes idéias: 1) até cerca de uns 30 anos atrás algumas pessoas do Congado tinham 

poderes e exerciam práticas de feitiçaria, tal como ela seria praticada por feiticeiros na África; 2) 

nos dias da Festa, justamente nos momentos em que dois ternos se cruzavam em uma rua, 

alguns capitães de ternos exerciam poderes de feiticeiros contra os dançadores do outro terno. 

Esta era então a ocasião de um verdadeiro combate entre ternos com os perigosos poderes 

ocultos da feitiçaria2. 

                                                 
1 Fala um dançador do Moçambique vindo de Goiânia em 1974: “Então, na hora que você perguntar, você vai 
perguntar que nós vai deslinchar procê. Se esse aqui [aponta para o seu terno de Moçambique] não bater, os outros 
então estão jogados fora. É o rei da Festa de Nossa Senhora do Rosário. É o Moçambique. Porque sem o 
Moçambique não tem Festa. Porque foi o que arrastou a Nossa Senhora. Então você manda falar que nós explica: o 
Moçambique é o que leva a coroa, a rainha e o rei... [Os outros ternos da Congada] vai fazendo os enfeites [cantos 
e danças], mas o primeiro lugar mesmo é o Moçambique. Se não tiver Moçambique a Festa não tá feita.” 
2 É muito útil reproduzir aqui uma boa parte da entrevista com o professor catalano, criado entre os congos e hoje 
residente em Goiânia, a quem se fez referências anteriores. Ele fala de Antonio Zico: “Ele era feiticeiro mesmo. A 
casa dele era cheia de santos, de vela, de troços. Então, na época da Congada, ele era de um determinado terno. 
Então ele, dizem lá que ele fazia bruxaria e a gente tinha medo mesmo... Tinha santo, tinha cobra, aquelas cobras 
naqueles vidros. A casa dele era um troço. Antonio Zico foi um cara que não soube fazer bruxaria nem pra ele 
mesmo.  
Há uma mistura muito grande. Há uma mistura de acordo com a cultura. Aqui em Catalão, por exemplo, depois que 
o Antonio Zico morreu, acabou a feitiçaria. Aqui tinha dois feiticeiros: Antonio Zico e Maria Café, lá na rua da Grota. 
Os filhos de Maria Café também participavam do Congo. Então eles diziam que era uma disputa: Antonio Zico, 
Moçambique; Maria Café, Congo. Aí então era feitiçaria contra feitiçaria. Os únicos feiticeiros aqui em Catalão eram 
Antonio Zico e Maria Café. Esse negócio de feitiçaria acabou. Atualmente não existe. Tem muita lenda. Muita coisa 
assim de aparição, mas isso de feitiçaria aqui não existe. A população é muito católica.” 
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Os poderes de feiticeiros eram exercidos em duas direções opostas. Serviam para fazer 

algum mal a outras pessoas, ou serviam para “desmanchar o mal-feito”. 

Para atuar sobre os “brincadores” de um terno rival, um feiticeiro, capitão de terno ou 

não, podia recorrer à adição de drogas preparadas com ervas e encantamento, servidas na 

comida ou na bebida consumidas por pessoas do terno rival. Podia também fazer a invocação 

direta de poderes incomuns, quase sempre dentro de um dos pontos cantados. 

Uma resenha quase completa da atividade de feiticeiros em pleno ritual da Congada é 

descrita admiravelmente por Antoninho Adão, capitão do “Pio Gomes”, lavrador e reconhecido na 

cidade como um eficiente benzedor (nunca “um feiticeiro”, defende-se ele): 

“Antigamente tinha embaixador, cantoria, ponto. Um terno cantava pro outro. Cantava 

ponto. O outro respondia cantando ponto. Mas naquele tempo não era organizado que nem hoje. 

Naquele tempo tinha essa bobagem de feitiçaria, aquela coisa. Botar marimbondo no terno, 

cobra, essas coisas tudo. Botar um trem numa bebida. O sujeito bebia, caia lá. Outra hora ficava 

rouco, não cantava. Tinha, antigamente. 

Eu era menino e conhecia aqui muitas bobajadas todas. Tento, tinha uns, esses velhos, 

fazia umas coisas, os outros trapalhavam. O outro velho vinha desmanchar e era desse jeito, 

essas bobajadas. Então tinha essa bobajada. Quando um terno via o outro de longe, já cantava 

ponto. Cantava: „dá licença, tira o pé do caminho, que eu quero passar.‟ Outra hora chegava na 

ponte, o outro cantava que lá na ponte ele não passava. Quando ele chegava na ponte tava lá 

aquela marimbondada. Se o capitão sabia alguma coisa, mandava os marimbondos embora. 

Mandava os marimbondo pegar os outros lá. Mas era desse jeito. 

Agora não tem mais dessas coisas. Um terno ta ali, o capitão pega no bastão, marca pro 

terno do outro [comanda-o por alguns momentos], dança, não tem. É como diz, é a irmandade, é 

unidade, é leal, é a união. Do tempo que eu era menino, quando essa Festa, a Festa virou outra 

coisa... O sujeito olhava assim, ó, „é festa dos pretos, bobajada de preto dançando que nem 

macaco‟. Hoje não, hoje o pessoal gosta de ver. Quando a pessoa é de outra religião, não entra 

ali mesmo, mas ta olhando. Ela é uma Festa muita animada, virou uma romaria”.3  

A feitiçaria – uma coisa do passado – resolvia-se entre negros da Congada por um 

combate de eficácia simbólica ou de esperteza, entre pessoas do terno contra as de um outro 

terno. O “brincador” feiticeiro era “de uma entidade ruim” quando exercia os seus poderes para 

molestar os brincadores de um outro terno, durante momentos de sua atuação. Era eficaz e bom 

quando sabia exercê-los apenas no sentido de desmanchar “mal-feito”. Mas as combinações de 

                                                 
3 Antoninho narra um caso de controle de feitiçaria envolvendo ainda Antonio Zico. 
“Ia o batalhão, ao passarem por Antonio Zico, ele [o capitão] comandou a seguinte música: 
 „Meu batalhão 
 Vamos na rua de cima 
 Eu só tenho medo 
 Do malandro da esquina‟ 
Antonio Zico começou a fazer como se se coçasse. Fiquei com medo, voltei lá com o bastão e bati o meu rojão: 
 „Meu batalhão  
 O perigo é agora 
 O que vale é Deus 
 E Nossa Senhora‟ 
Antonio Zico deu uma risada e não deu em nada.” 
Antoninho Adão, em outro momento de uma entrevista, declarou que quando criança presenciara situações de 
feitiçaria na Congada. No entanto, nesta passagem, ele mesmo se apresenta como um já capitão de terno 
enfrentando, pessoal e simbolicamente, o próprio Antonio Zico. 
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poderes se prestavam quase sempre, em uma mesma pessoa, para “fazer o feitiço” e para 

“desmanchar o mal-feito”. 

Como resultado de uma progressiva dissolução de conhecimento e de práticas não-

cristãs nas da Igreja Católica, a feitiçaria na Congada passou a ser considerada como uma 

atividade anticristã ou, como se costuma dizer em Catalão, “uma bobajada”. A oposição à 

feitiçaria deixou de exercer-se entre feiticeiros (um combate simbólico dentro do mesmo universo 

de valores e de práticas rituais). Ela foi incluída dentro de uma órbita de Igreja, de tal sorte que 

hoje se percebe o conflito como o de um lado cristão, “da religião” ou “da fé”, oposto a um lado 

“atrasado”, “de feiticeiro”, e contrário à própria prática de crença e culto religiosos que, por si 

mesmos, não podem se combinar com a feitiçaria e devem estar excluídos de qualquer ritual 

como os da Congada, que os “irmãos” acreditam representar o código de fé e o rito da própria 

Igreja Católica.4 

Assim, a oposição entre a presença difundida da feitiçaria nas congadas do passado e a 

sua ausência indiscutível no presente é ideologicamente atribuída a um maior controle da Igreja 

sobre a Congada. Falando como presidente de uma instituição para-eclesial, Antonio Simplício 

assume como uma tarefa sua, ainda hoje necessária, o controle da feitiçaria na Congada. 

“Houve tempo em que havia mandinga [...]. Hoje tem que debater muito com a religião. 

Eu mesmo não deixo o povo ter dessas idéias. Ter o pensamento tudo bão para com Deus. 

Porque com maldade nós não vivemos não”. 

De uma maneira muito semelhante e sobre relações de um campo ritual mais definido, o 

de seu próprio terno, o “Prego” exige dos seus comandados um esquema de conduta regida pelo 

religioso-católico: o “brincador” deve ter fé e ser religioso; o terno deve cantar, nos ensaios e nas 

“saídas”, unicamente músicas religiosas; durante os momentos de Festa não devem ser usadas 

bebidas alcoólicas, sobretudo quando oferecidas por estranhos. E, neste momento, a 

desconfiança da volta da feitiçaria trai as preocupações do velho capitão. “Prego” acredita que 

algumas pessoas podem colocar, ainda hoje, misturas nas bebidas dos dançantes. “A pessoa 

bebe, amolece, a cabeça fica zonza. Daí se pensa que é feitiçaria”.5  

                                                 
4 Mais ou menos explicitamente as situações de feitiçaria são mais associadas aos Moçambiques do que aos 
Congos. Isto poderia confirmar a idéia de que, entre os rituais da Congada – do Candomblé para o Congo, há uma 
passagem progressiva de uma esfera de controle dividida entre áreas de catolicismo popular e de cultos afro-
brasileiros, na direção de uma área de controle direto da Igreja Católica. Um dos ternos de Moçambique, vindo de 
Goiânia e presente em Catalão por três dias de Festa, pode ajudar a esclarecer a suspeita. Trata-se de um 
desdobramento do “Terno do Sainha”. “Uma parte de gente ficou em Uberlândia e a outra veio pra cá pra Goiânia”. 
No entanto, o “Terno do Sainha” é de Congos e este é de Moçambique. O aspecto mais notável é que, segundo os 
seus próprios integrantes, a começar pelo testemunho do capitão, Lourenço, trata-se de um terno “ligado ao 
Espiritismo”. Seus figurantes usam para ele o nome: “Centro Espírita Grupo de Moçambique Pai Quirino de Angola 
Gunga-Pata-Gunga e Bumba”, ou, de forma mais reduzida, “Terno Pai Quirino”. Os integrantes freqüentam centros 
de umbanda e, na Festa, apresentam-se como católicos. São os que falam de feitiçaria com maior naturalidade. São 
também os que, com maior empenho, ligam sua atuação a um compromisso religioso, embora mais do que todos os 
outros, dancem e cantem nos limites entre os passos da Congada e os de um verdadeiro Carnaval. É de um dos 
seus dançantes a fala da nota 1 deste capítulo. O próprio Antoninho Adão, filho de um capitão de Moçambique, não 
quis incluir-se em um dos seus ternos, mas preferiu o Congo, “porque eles [os moçambiqueiros] tinham essa 
bobagem de feitiçaria”.  
5 Relações interpessoais ou intergrupais conflituosas podem emergir a todo momento dentro de uma Festa. Um 
outro conflito ocorrido, agora, em um momento definido de uma festa atual, envolve o próprio presidente da 
Irmandade, de um lado, e alguns capitães de ternos, do outro. Em 1974, o festeiro, de acordo com o padre e com 
Antonio Simplício, resolveu servir alimentos aos “brincadores” no grande salão do Centro Comunitário. Para o 
almoço do domingo da Festa, um dos momentos espontâneos de mais alegria e maior confraternização entre os 
dançantes de cerca de 16 ternos da cidade e de fora, vários capitães não permitiram a seus dançadores a presença 
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No entanto, mais do que os cuidados ou a eficácia, é ainda a certeza da fé católica o 

melhor expediente contra a prática feiticeira. Quando o “Prego” ainda dirigia o seu terno “com 

bastão”, um suplente de capitão de um outro tentou enfeitiçá-lo. Percebendo a manobra e 

sabendo do poder do outro, “Prego” entoou um verso declarando serem “de devoção” os motivos 

pelos quais estava no comando do seu terno. A tentativa de enfeitiçamento de nada valeu contra 

ele. 

“Quem dança com fé não precisa se preocupar com a feitiçaria, porque ela não pode 

prevalecer contra o devoto”. 

Observe, leitor, que em dois modos aparentemente alheios de conflito existe uma 

mesma estrutura de relações de controle. Assim como um terno de congos se desdobra de 

outro, por oposições ou divergências nos modos de combinar a conduta da Igreja com a da 

Congada, assim também os conflitos entre feiticeiros passam a ser combates pelo controle ritual 

da Congada, exercidos entre o “lado da Igreja” e o “lado da feitiçaria”. 

A oposição – evidente no discurso de alguns brincadores, apenas suspeitada no de 

outros – entre dois lados opostos no campo da prática da feitiçaria, toma formas definidas 

somente quando é possível reconhecer, de um lado: o africano, o negro, o obscuro, condenável 

e mágico e, de outro lado: o nacional, o branqueado, o límpido, o certo, o religioso. Se a 

Congada de Catalão é reconhecida pelos seus próprios figurantes e agentes como “uma coisa 

dos negros antigos”, ela é, também, uma prática religiosa católica. Seus conflitos mais 

simbólicos são, portanto, os que ainda podem sobre existir na oposição entre o código de sua 

origem e o código de suas progressivas redefinições ideológicas e rituais. Tudo para que, na 

Festa de Nossa Senhora do Rosário, a Congada seja e apareça mais vestida de fé do que de 

feitiço. 

 

Conflito na Festa: os Padres e os Pretos 

 

Os frades franciscanos, agentes eclesiásticos de Catalão, e os agentes rituais da 

Congada, os “irmãos” de Nossa Senhora do Rosário, são obrigados a compartir partes de 

responsabilidade e partes de desempenho dentro de uma mesma festa “de padre” e “de preto”. 

Eles provêm de mundos diferentes e iniciam uma difícil trajetória de crença e de cultos 

juntos, a começar por uma versão quase oposta sobre os valores e as práticas do religioso 

católico. A própria posição da Festa de Nossa Senhora do Rosário no ciclo litúrgico da Igreja e 

no ciclo ritual da Congada, revela contradições entre os dois lados. Do lado da Igreja, o ciclo 

anual de festejos litúrgicos começa como Advento, um período preparatório para as cerimônias 

do Natal. Depois do Natal, o ciclo continua nos festejos da Epifania até a Quaresma que, como o 

                                                                                                                                               
no Centro Comunitário. O núcleo do conflito que resultou na ausência de ternos e no esvaziamento do almoço dos 
Congos, esteve em uma quase ruptura pública entre o presidente da Irmandade e o capitão de um dos ternos de 
Catalão. Na manhã de domingo, o terno de Antoninho Adão foi um dos primeiros a chegar no Centro Comunitário 
para o café da manhã. Ternos de visitantes foram chamados pessoalmente pelo presidente para tomarem o café no 
interior do Centro, o que não aconteceu com o de Antoninho Adão. O capitão sentiu-se profundamente diminuído e 
esteve a ponto de agredir o presidente da Irmandade. “Eu não largo terno meu pra sujar o dos outros. Então eu 
resisti à natureza”. Solidários com Antoninho Adão, pelo menos outros dois ternos de congos não compareceram às 
refeições de domingo e de segunda-feira. A partir do conflito surgiram brotes de críticas à gestão de Antonio 
Simplício e seu poder sobre toda a Congada. “Então hoje já não se sorteia mais. Depende única e exclusivamente, 
mas porque o cara que hoje está destruindo a Congada em Catalão é o Antonio Simplício [...] [Ele] não tem poder, 
mas ele decide. Ele é o presidente da Irmandade. Então o presidente falou, acabou”. 
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Advento, introduz uma configuração de festejos nucleares no calendário religioso: a Páscoa. O 

período posterior à Páscoa prepara a Festa de Pentecostes, cujos domingos posteriores 

retornam o ciclo ao “tempo de Advento”. Neste ciclo, sobretudo após o Concílio Vaticano 

Segundo, festejos como os de Nossa Senhora do Rosário tendem a esvaziar o seu significado e 

a perder um lugar no calendário dos agentes eclesiásticos e até mesmo na memória dos fiéis. 

Uma demonstração bastante eloqüente do que afirmo aqui pode ser vivida pessoalmente na 

missa da Irmandade em Catalão. No ano de 1974, em plena manhã de 13 de outubro, dia de 

Nossa Senhora do Rosário, o padre vigário oficiou, entre cantos dos congos e cantos de igreja, a 

missa do 28º domingo comum do calendário litúrgico. Ele não fez referências, a não ser breves e 

circunstanciais, à padroeira festejada pelos congos. Em 1975, o padre, um vigário vindo de São 

Paulo, começou a missa com referências a “Nossa Senhora da Aparecida”.6 

No pensamento dos “irmãos” da Congada, um ano para-litúrgico de festas e momentos 

de devoção tem o seu centro plantado sobre a Festa de Nossa Senhora do Rosário. A não ser 

por dividir um ano inteiro entre outras festas “de santo” (Divino Espírito Santo, São Benedito, São 

João) e por participarem quase marginalmente dos festejos do calendário litúrgico da Igreja, os 

negros do congo observam três períodos: “antes da Festa”, a “Festa de Nossa Senhora do 

Rosário” e “depois da Festa”. 

No primeiro, a atividade de maior empenho e compromisso é a dos ensaios dos ternos, 

sobretudo depois de junho, quando oficialmente a Irmandade “solta os ensaios”. No último 

período, os negros congos rememoram os acontecidos de mais de uma festa e começam os 

preparativos e projetos mais longínquos para uma outra. 

Principalmente para o caso dos ternos de maior tradição, o empenho do capitão – de 

que o “Prego” é o melhor exemplo – é no sentido de fazer com que as vivências rituais dos dias 

de Festa sejam prolongadas durante a maior parte do ano: em ensaios, em reuniões de “irmãos”, 

em preparativos do terno. 

Teremos a oportunidade de ver, no capítulo seguinte, como os negros de Catalão e os 

outros “irmãos” da Congada redefinem, para uso próprio, o significado de uma Festa de santo. A 

própria crença em uma santa padroeira de uma categoria étnica e de uma subcategoria de 

devotos corporados na Irmandade, na Congada, no Reinado e no Terno conduz naturalmente à 

prática de tipos muito festivos de cultos de louvor e veneração. 

Em uma boa medida, os festejos do santo são a alegria de render à padroeira uma 

seqüência de cerimônias de louvor e gratidão, através de situações rituais de um alto significado 

simbólico. Significado associado ao poder do “tradicional” e de uma legitimidade 

indiscutivelmente acreditada a cada ano, de incontáveis milagres de Nossa Senhora do Rosário 

aos seus devotos e dançantes. 

Assim, se a Igreja recolhe no interior do templo as cerimônias generalizadas de missa, 

novena e terço (generalizadas porque se aplicam a qualquer outro tipo de festa ou de santo), os 

congos produzem, na Congada, um modelo próprio de gestos coletivos de alegre louvação à sua 

padroeira. Os ternos “malham o tambor”, cantam, pulam desfilam e dançam “em louvor à santa”. 

                                                 
6 A missa da Irmandade possui músicas próprias. Elas não são tradicionais como alguns dos ternos e não foram 
feitas por membros da Congada. Quem as escreveu foi uma freira norte-americana, juntando letras simples e 
ligeiramente associadas à Festa com músicas algo próximas dos ritmos dos congos. Essas músicas são 
combinadas com músicas antigas da Igreja Católica. 
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A partir das descrições feitas o capítulo 2, é possível fazer-se um corte nas formas de 

comemoração a Nossa Senhora, em Catalão. Vimos que oficialmente a Festa divide-se em duas 

partes, uma “parte festiva” e uma “parte religiosa”. Fora do “programa oficial”, a Festa divide-se 

em um conjunto de momentos do branco e outro de momentos do negro. 

Um retorno ao programa da Festa trará de volta à lembrança do leitor o fato de que não 

existem destaques do Congado e do Reinado, a não ser por uma discreta referência aos nomes 

dos reis, do general e dos capitães dos ternos da Congada. 

Uma omissão sutil ao conjunto de rituais de “irmãos”, aqueles que, pelo menos para os 

turistas, fazem o melhor da Festa, resguarda os padres e festeiros da ameaça de terem de incluir 

rituais folclórico-religiosos de natureza para-litúrgica no próprio interior da “parte religiosa”, assim 

como os exime do pecado de colocarem rituais religiosos, produzidos por negros e “irmãos”, no 

corpo da “parte festiva”, decididamente profana, mesmo quando capaz de aportar para a Igreja o 

melhor lucro dos festejos. 

Para a “parte religiosa” os promotores da Festa reservam apenas os ritos de igreja. Para 

a “parte festiva” ficam as relações de comércio. Como explicar as relações entre padres e 

congos dentro de uma mesma Festa? 

Separados por momentos específicos, padres e “brincadores” combinam e trocam 

presenças e atuações rituais envolvendo agentes dos dois lados, mediante concessões de parte 

a parte. 

Os padres assumem partes da Congada: rezam a missa da Irmandade e aceitam que a 

Igreja do Rosário seja, por momentos, reservada aos seus membros, permitem ternos de congos 

na procissão e, pelo menos em alguns anos, participam dos instantes da chegada da “entrega da 

coroa”. Junto aos figurantes dos ternos, as suas atuações conservam-se as de agentes da 

Igreja: oficiam a missa de um domingo litúrgico no dia da Festa da Padroeira, acompanham a 

procissão com o comando de uma atuação “de fiel” e, mesmo no cortejo dos congos, andam 

com uma postura processional. Os congos assumem a Igreja. Afinal a Irmandade é parte dela e 

a Congada é um ritual da Irmandade. Assistem corporados à “sua missa”, incorporam-se à 

procissão e, como opção pessoal, participam de novenas e rezas. Na presença do controle da 

Igreja, trocam a sua atuação de “brincador” pela de “fiel” e substituem os gestos coletivos e 

descontraídos de tocar, cantar gritando, pular e dançar, pelos passos e orações de um devoto 

descaracterizado. Diz uma mulher da cidade, branca e “de posição”: “os negros têm muito 

respeito quando entram na igreja para a missa e quando acompanham a procissão. Não tocam 

os seus tambores e vão em silêncio”. 

As relações atuais de aparente conformidade entre padres e dançantes constituem um 

momento de uma trajetória de conflitos – algumas vezes extremos – entre a Igreja e a Congada. 

Durante algum tempo, pelo menos no período compreendido entre uns 30 a 20 anos 

passados, padres missionários norte-americanos procuraram redefinir a Festa: a) negando a 

possibilidade de festejos conjugados entre a Igreja e a Congada; b) atacando, inclusive, 

publicamente, as formas de crença e de culto exercidas pelos irmãos. Os “irmãos” tomaram 

apoio sobretudo na certeza do valor dos seus modos de honrar os seus santos, nas garantias 

dadas pela própria tradicionalidade dos seus festejos, no reforço da corporação da Irmandade e, 

finalmente, no fato de que eles, os negros e os dançadores, foram os construtores da Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário. 
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Do conflito surgido entre a intransigência dos agentes eclesiásticos e a reação 

organizada dos agentes da Congada, resultou a garantia da repetição anual da Festa, com o 

retorno dos rituais dos congos, desde que subordinados em maior medida às exigências da 

Igreja.7 As relações atuais são aparentemente não-conflituantes. O presidente da Irmandade faz 

questão de enfatizar publicamente os sólidos termos de “união” e colaboração entre a Congada 

e a Igreja. Para Antonio Simplício, a própria garantia de sucesso da Festa depende da presença 

e da aceitação do clero: 

 

“Há mais de 50 anos que a Festa é no segundo domingo de outubro. As 

outras [as festas de santo de cidades próximas] não é grande porque eles 

querem fazer festa sem padre. E padre anima qualquer festa. Uma festa sem 

padre não pode mesmo... fica mais custoso. Onde é que tem padre, tem mais 

animação, fica o pessoal mais unidos... e as outras é feita sem padre. Aqui 

em Catalão os padres dão apoio, ajudam e faz o possível. De forma que o 

padre João é o vigário da paróquia. De vez em quando nós estamos trocando 

idéias. Se aquele festeiro serve, se aquele não serve, como é que nós vamos 

organizar a Festa. Ele me apóia e eu apoio ele”. 

 

Por outro lado, os capitães dos ternos possuem razões para algumas queixas. Elas 

começaram pela consciência de que, se a Festa do Rosário produz alguma renda para a Igreja, 

ela provém do que consomem os que chegam de fora “pra ver os congos”. Durante um longo 

período, os padres não aceitaram repartir parte dos ganhos da Festa com o pessoal da 

Irmandade. 

 

 

                                                 
7 “Os padres aqui de Catalão eram norte-americanos. Acontece que ele [o padre João] teve que fazer um esforço 
extraordinário [...] o próprio padre Inácio que era um cara muito bacana [...]. Então eles trouxeram todo aquele 
preconceito racial dos Estados Unidos. Então vieram, trouxeram todo aquele preconceito racial e queriam impor 
sobre essa Festa, e fizeram tudo para destruir a Festa. A Festa do Rosário tem pouco tempo para cá que ela está 
assim, com a Igreja até prestigiando. Que teve uma época aqui, que eu me lembro bem disso, que os padres 
fizeram um [...] proibiram mesmo a Festa e criticavam em sermões de igreja. Por isso, eu me lembro muito bem. 
Que eles fizeram um movimento muito violento e os pretos disseram: „eles ficam com a Igreja que era a velha matriz 
– que não era aqui, mas do outro lado – e nós ficamos com essa aí [a Igreja de Nossa Senhora do Rosário]. Que 
essa aí é nossa. Fomos nós que construímos, foi a Irmandade que construiu‟. Eu me lembro muito bem da briga. 
Até foi um ano fraco [para a Festa]. Depois, no ano seguinte, a Igreja aceitou, mas proibia a entrada de uniforme [na 
missa da Irmandade], proibia um bocado de coisas. Depois foi vindo, foi melhorando, melhorando. Depois, os 
padres aí, o padre João e o outro, o Frei Daniel, foi quem levou a Igreja a participar disso.” 
De acordo com outros brancos “de posição” na cidade, o conflito quase chegou a uma ruptura entre os congos e a 
Igreja. “Faz uns 30 anos, os padres franciscanos quiseram destruir a Festa. Conseguiram destruir todas as outras, 
menos esta. Mas não acabaram com a Festa dos negros. Correram até perigo de vida, tal a revolta dos pretos e dos 
patrões brancos. Os pretos fariam a Festa fora da Igreja.” 
Alguns negros afirmam que há cidades em que os “irmãos” preferiram passar para a Igreja Católica Brasileira, por 
não terem a sua Congada aceita por padres da Igreja Católica. “Os padres americanos tentaram acabar com a 
Festa de Nossa Senhora do Rosário. Mas os pretos teimaram e fizeram aquela coisa. Em Ouvidor [distrito de 
Catalão], em três Ranchos e em Goiandira [outros distritos do município] a Igreja Católica Brasileira se apossou da 
Festa. Assim é lá até hoje. Aqui a Igreja Católica percebeu isso e passou a dar apoio à Festa. Em Catalão não tem 
Igreja Brasileira, mas se os padres católicos não tivessem dado apoio à Festa dos pretos, a Igreja Católica Brasileira 
tinha se firmado na cidade”. 
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“Os padres custaram a colaborar com a Irmandade e ela foi muito pobre. Os 

padres não davam dinheiro pra Irmandade. A renda ficava só pros padres, 

porque sem nós não tem a Festa. No ano passado pra cá é que o prefeito 

prometeu dinheiro para a Festa, mas esse dinheiro foi da Prefeitura.8 Esse 

ano que eles [a diretoria] arrumaram pros padres dar 10%. Mas, mesmo 

assim, o gado [cedido pelos fazendeiros para o leilão] é por fora [não entra 

nos 10%]. Eu achava que o gado e o porco é que podia ficar pra Irmandade. 

Ele podia vender, apurar dinheiro. Porque adoece uma pessoa, precisa tratar. 

O dinheiro em caixa é justamente para esse fim. Às vezes tem pessoa, 

brincador, que custa arrumar {dinheiro] pra poder brincar. Às vezes um 

brincador adoecia e não tinha recurso. Muita vez, um dia de Festa, um 

brincador adoece, um brincador morre. Pra arrumar o funeral dele, esses 

dinheiros são pra isso. Agora, os instrumentos [do terno] é por conta nossa. É 

por conta do capitão, mas faz coleta entre todos.”9 

 

Uma parte importante do que discuti a respeito de conflito e conformidade na Congada 

deve ser subordina à maneira como os seus próprios figurantes percebem, no ritual em si, uma 

situação propiciadora de bem ou de mal, um ritual de indiscutível eficácia simbólica. Veremos, no 

capítulo seguinte, uma estranha relação entre a promessa e dança. No congo, uma promessa é 

paga com a participação direta do devoto na dança. A dança é, portanto, eficaz em si mesma, 

seja como condição do milagre, seja como atualização do compromisso feito na promessa. 

O que pode haver de mágico na Congada esta subjugado à feitiçaria, o seu lado mau e 

negador da religião. De outra parte, o que há de milagroso nela está subjugado à promessa, o 

seu lado bom e afirmador da religião. Mas, seja pela feitiçaria (o conflito), seja pela promessa e 

milagre (a conformidade), tudo se resolve no ritual. Com ele o brincador acredita que se pode, 

entre passos de dança, toques e letras misteriosas dos seus cantos, fazer o feitiço, desmanchar 

o mal-feito, pagar a promessa e louvar a santa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Também tendem a ser conflitivas algumas relações entre autoridades civis e o pessoal da Congada. Já vimos 
como os congos recusaram-se a participar de um “concurso de ternos” organizado pela Prefeitura em 1974. Vimos 
também como o “Terno do Prego” recusa-se a ser empresariado pela Prefeitura. 
9 Em seus melhores anos, por ocasião da construção da Igreja do Rosário, a Irmandade chegou a ter um “montepio 
de irmãos”. Foi o tempo em que o dinheiro em caixa foi suficiente para, sob a forma de empréstimos ou doação, 
prestar ajuda a brincadores doentes, ou para o auxílio precário, mas presente, no caso da morte de um deles.  
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7. DO MITO À PROMESSA: A IDEOLOGIA DA CONGADA 
As pessoas que dançam nos ternos de congos explicam porque fazem isso. Todos os 

dançadores conhecem versões de um mito de origem do ritual. Todos oferecem, também, 

motivos pessoais para serem atores de um dos cinco ternos de congos de Catalão.  

A ideologia da Congada oscila entre um mito envolvendo fatos supostamente passados 

entre negros escravos, na África ou no Brasil, e as fórmulas de votos e promessas feitos entre o 

“brincador” devoto e Nossa Senhora do Rosário. 

Dificilmente uma dança ou um outro folguedo do folclore brasileiro possuirá um mito, que 

lhe procure justificar uma origem, tão consistentemente difundido como o da Congada. Colhi 

versões deste mito junto a capitães dos ternos, ao general e ao presidente da Irmandade. Outras 

versões semelhantes foram recolhidas junto a congos e moçambiques de Goiânia, de Uberlândia 

e de Nova Veneza1. O primeiro  segmento do capítulo busca encontrar, no mito de origem do 

Congo, alguns componentes do modo como os “irmãos” explicitam a sua maneira coletiva de 

participação em um complexo de crenças e cultos do catolicismo popular. 

De outra parte, entre os dançadores da Congada há um verdadeiro sistema de razões 

religiosas de envolvimento pessoal com a dança. Elas atualizam os termos e as relações do mito 

de origem e conservam em plena vigência, no modo como são a crença de todos, os motivos 

                                                 
1 Ao que tudo indica, versões semelhantes de um mesmo mito de origem de cerimônias católicas populares como a 
Congada só existem em cidades onde conservam-se vivos os rituais de danças de Congos e de Moçambiques. 
Assim, mesmo havendo uma dança de Congos na cidade de Goiás, nenhum dos seus dançadores conhecia a 
versão tão comum entre os de Catalão. O mesmo foi verificado em Pirenópolis. Mesmo as poucas pessoas mais 
ligadas ao Reinado de Nossa Senhora do Rosário e ao Juizado de São Benedito não tinham qualquer conhecimento 
do mito de origem da Congada. Por outro lado, encontrei versões muito idênticas às coletadas em Catalão, entre os 
congos de Congonhas, em Minas Gerais. 
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consagrados, pela fé e pela tradição local, da reprodução do ritual com o envolvimento dos seus 

figurantes, quase sempre antigos “pagadores de promessa” a Nossa Senhora do Rosário. 

 

O Mito das Promessas dos Negros do Congo 

 

Para não carregar este capítulo com as versões do mito, o leitor é convidado a consultar 

os escritos reunidos no anexo C. De antemão, é preciso esclarecer que a forma do mito 

traduzida no primeiro texto é a mais generalizada. Quase todas as outras não representam mais 

do que variações dela. As versões 2 e 3 foram escolhidas para uma análise mais detida 

justamente pela qualidade das diferenças que aportam sobre a versão 1.2 

A versão 1 é a forma mais simples do mito. Procuremos reunir as suas unidades: 

a) Uma Nossa Senhora do Rosário encontrado no deserto; 

b) algumas pessoas resolvem dançar para a santa; 

c) os congos dançam, a santa sorri e não os acompanha; 

d) os moçambiques dançam, a santa os acompanha e é colocada em uma igreja; 

e) a santa retorna ao seu lugar no deserto; 

f) é feita uma igreja no local onde a santa foi encontrada.3 

Com pequenas variações, é esta versão simples que é contada e recontada, mesmo 

pelos pequenos “conguinhos” de Catalão. 

Frente a um acontecimento milagroso, a versão coloca dois grupos em uma luta pelo 

controle de Nossa Senhora: os Congos e os Moçambiques. A descrição proposta indica que as 

diferenças entre eles estão na esfera do próprio ritual. Na versão 1 as diferenças estão nos 

nomes e nas roupas. Na versão 7, a diferença está nos toques e cantos. Nas versões 9 e 11, na 

maior humildade e no menor desenvolvimento dos moçambiques. Tiradas fora estas últimas 

diferenças, o que se coloca em questão é a própria eficácia do ritual: da dança de negros e dos 

seus cantos. Quando Nossa Senhora do Rosário aparece para os negros, é com um 

acompanhamento de dançadores que os dois lados rivais pretendem convencê-la a acompanhá-

los. Os moçambiques são eficazes e a santa os acompanha. Os congos são agradáveis e ela 

sorri para eles. 

 

 

 

 

                                                 
2 Mito é usado aqui com o mesmo sentido que lhe atribui Lévi-Strauss. Muito embora eu procure fazer uma análise 
dos componentes e das relações estruturais do mito de origem da Congada, não considero necessária, aqui, pelos 
próprios termos dados pelo mito, uma leitura essencialmente estruturalista. (Lévi-Strauss, 1961: cap. 11). 
3 O mito de origem da Congada é muito conhecido em Catalão. Brancos ligados à Congada e quase todos os 
negros da cidade sabem repeti-lo. A tal ponto acredita-se que todos conhecem o mito, que quando solicitados a se 
pronunciarem sobre a origem da Congada, alguns dançadores limitam-se a oferecer do mito uma resenha sumária. 
É o caso do “Prego”, cuja reduzidíssima versão de maneira alguma pode ser atribuída a um conhecimento precário 
de tudo o que envolve a Congada. “Nossa Senhora do Rosário apareceu num tronco. Os congos foi e ela não quis 
sair. Os moçambiques foi. Os congos é só pra ajudar os moçambiqueiros” (versão B do anexo C). 
Sob muitas formas é reproduzida a versão 1 do anexo C. A versão 2 foi obtida junto a um capitão de terno de 
moçambique, mineiro, hoje morador em Nova Veneza (Goiás). Trata-se de um dos mais completos conhecedores 
da Congada em todo o Estado. A versão 3 foi obtida junto ao presidente da Irmandade. A versão 5, paralela a 2, foi 
de novo obtida junto a um capitão de terno de congo de Nova Veneza. Outra vez um mineiro. Os brancos de 
Catalão reproduzem invariavelmente a mesma versão dada por Antoninho Adão (versão 1).  
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Procuremos reunir as unidades da versão 2, uma variante da primeira, com elementos 

novos muito significativos: 

a) uma santa, Nossa Senhora do Rosário, aparece em um rochedo de pedra; 

b) pessoas vieram ver a santa, uns viam, outros não; 

c) o padre celebra missa no local com planos de levar a santa; 

d) a santa os acompanha e no dia seguinte retorna ao local de origem; 

e) Pai João vai visitar a santa e a reconhece como mãe (mãe dos pretos); 

f) Pai João prepara um grupo e instrumentos rituais; 

g) Pai João produz um ritual próprio diante da santa; 

h) A santa acompanha o terno, é colocada em uma igreja e permanece lá até hoje. 

Na versão 2, permanece a mesma relação essencial do mito. Dois grupos, opostos 

quanto à eficácia dos seus rituais, procuram conduzir uma entidade surgida em situação 

milagrosa, com o uso de seus poderes simbólicos. Um lado é limitadamente eficaz e o outro é 

plenamente eficaz. 

No entanto, é na categoria dos grupos que as diferenças são redefinidas. Ao invés de 

dois grupos de negros, opostos quanto a aspectos de sua cultura, há representantes oficiais 

(Padre X Pai João) de dois grupos opostos quanto à sua etnia. 

A versão 3 coloca diante do leitor algumas relações novas e significativas entre os 

mesmos actantes, reunindo-os e acrescentando um novo personagem. 

a) os negros estavam trabalhando, quando Nossa Senhora do Rosário apareceu no 

deserto para eles; 

b) ela propõe um projeto de libertação: os negros dançam para ela e ela os liberta da 

escravidão; 

c) os negros produzem uma primeira dança, que a santa não aceita (o Congo); 

d) A santa propõe um outro ritmo de dança, os negros produzem a dança (o 

Moçambique) e a santa os acompanha; 

e) A Princesa Isabel sabe do acontecido e liberta os negros. 

De novo, a mesma relação inicial reaparece na versão 3. Dois grupos – não mais rivais, 

mas redefinidos através de danças diferentes – procuram e conseguem fazer com que uma 

santa aparecida no deserto os acompanhe. A primeira dança do grupo não é eficaz, a segunda 

é. 

No entanto, é esta terceira versão a que, sobre as outras: a) define uma situação de 

escravidão dos negros; b) acrescenta uma proposta política, a libertação; c) produz resultados 

sobre a eficácia do ritual dos negros (a Princesa Isabel os liberta). 

Antes de iniciar uma análise do mito, dentro dos limites em que ela possa interessar à 

seqüência dos estudos propostos aqui, procuremos reunir, aos poucos, os elementos fornecidos 

pelas três versões de referência. Em todas elas há pelos menos três categorias de actantes: 

uma santa (sempre a mesma, Nossa Senhora do Rosário) e dois grupos rituais opostos ou 

seqüentes através dos seus rituais (missa, dança). Na versão 3 há mais um elemento, a 

Princesa Isabel. 
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Reunidos os tipos de actantes e as suas atuações no mito, temos o seguinte: 

CATEGORIAS DE ACTANTES 

VERSÃO 1 VERSÃO 2 VERSÃO 3 

A santa = Nossa Senhora 

Dois povos: 

 

 

Congo 

Moçambique 

A santa = Nossa Senhora do Rosário 

O padre (branco?) 

+ gente do padre 

 

Pai João (preto velho) 

+ companheiros 

A santa = Nossa Senhora do Rosário 

 

Negros como congos 

 

Negros como moçambiques 

Princesa Isabel 

 

Este primeiro esquema distribui simplesmente as categorias de actantes. Ele pode ser 

proveitosamente completado com as posições originais dos actantes, as relações trocadas entre 

eles e o efeito das suas trocas rituais. 

 

SITUAÇÃO ORIGINAL RELAÇÕES DE TROCA ENTRE 

OS ACTANTES 

SITUAÇÃO DERIVADA (efeito das 

relações) 

Versão 1 

Nossa Senhora aparece no deserto, 

sendo encontrada por supostos 

negros africanos 

Oposição entre tipos de dançantes 

rituais – Congos e Moçambiques, 

supostamente apresentados como 

dois povos: 

Congos dançam – eficácia limitada 

(a santa sorri) 

X 

Moçambiques dançam – eficácia 

plena (a santa os acompanha) 

A santa retorna ao seu lugar de 

origem. É construída lá uma igreja 

onde ela permanece. 

Não á outros efeitos. 

Versão 2 

Nossa Senhora do Rosário aparece 

sobre um rochedo de pedra. É 

descoberta por gente: brancos e 

pretos. 

Oposição entre grupos de 

categorias étnicas diferentes: 

supostos brancos (padre e sua 

gente) X supostos negros (Pai João 

e seus companheiros) 

O padre produz rituais (missa) = 

eficácia limitada (a santa 

acompanha e retorna ao rochedo) 

X 

Pai João produz rituais (dança, 

canta e reza) = eficácia plena (a 

santa acompanha e permanece). 

A santa fica permanentemente na 

igreja. 

Os negros redefinem sua posição 

para melhor. 

Uma festa de santo é criada. 

Versão 3 

Nossa Senhora do Rosário aparece 

no deserto para negros que 

Nossa Senhora não aceita a 

situação de classe dos negros e 

define uma proposta = liberdade em 

troca de um ritual. 

Os negros redefinem sua posição 

para melhor = são libertados 

Uma festa é supostamente criada 
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trabalhavam Os negros aceitam para deixarem 

de ser escravos 

Os negros fazem uma primeira 

dança = ritual recusado (Congo). 

Os negros fazem uma segunda 

dança = ritual aceito (Moçambique). 

A santa acompanha os negros com 

o Moçambique. 

Negros comunicam o fato à 

Princesa Isabel. A Princesa liberta 

os negros por causa do milagre. 

(“começou a alegria dos negros”) 

 

Com recursos muito simples e repetidos, o mito explica a origem da Festa de Nossa 

Senhora do Rosário e, ao mesmo tempo, a posição privilegiada dos moçambiques dentro dela. 

O ritual do congo deriva de um duplo milagre, segundo a ordem de relações entre os 

actantes do mito: 1º- a inesperada aparição de Nossa Senhora do Rosário; 2º- o seu 

deslocamento com um dos grupos rituais e a sua fixação em uma igreja. 

O primeiro milagre é dado pela santa para os negros, o segundo é obtido pelos negros 

sobre a santa. Em qualquer uma de suas versões, o problema colocado pelo mito é o da eficácia 

simbólica da Congada. Os seus rituais foram feitos uma primeira vez diante de Nossa Senhora 

do Rosário. Um deles foi limitadamente eficaz, o outro foi plenamente eficaz. As danças dos 

ternos de hoje reproduzem as danças do mito e, veremos no segmento seguinte, elas se 

conservam entre Congos e Moçambiques na Festa de Nossa Senhora do Rosário porque 

reproduzem a eficácia obtida no mito. Os dançadores “brincam” na Congada para pagarem uma 

promessa, um “voto valido”, garantido pela eficácia da dança demonstrada no mito.4 

Em princípio, a eficácia proposta é a de um ritual ou , se quisermos, leitor, ser mais 

rigorosos, é a de uma diferença de rituais. 

Segundo variações de apresentação e repertório (vestimentas, cantos e danças), dois 

grupos de uma mesma etnia, ou dois rituais feitos por um mesmo grupo são colocados em 

confronto (negros congos X negros moçambiques, ou negros dançando Congo X os mesmos 

negros dançando o Moçambique). Na versão 2 o confronto é entre um negro e seus 

companheiros versus um padre e sua gente. Os dois são supostos especialistas em relações 

com o sobrenatural (o padre X Pai João). 

                                                 
4 Na realidade, é em certos detalhes que se compreende como os negros manobram versões ideológicas da origem 
da Congada, como um mito, mais do que como uma história necessariamente definida e definitiva. O suplente de 
capitão de um dos dois ternos de moçambique da cidade, depois de narrar o mito, procura se definir: “O nome 
Moçambique eu não tenho bem a par porque que tem esse nome. É antiguíssimo, acho que vem do tempo da 
escravidão. De modo que eu não pude descobrir porque puseram o nome de Moçambique”. 
É justamente o “Prego” quem, sem recusar uma longínqua origem para o ritual, através dos termos do mito, procura 
acrescentar dados mais definidamente históricos: “Essa dança veio da África... Isso é quase um folclórico. Eles 
fizeram a Festa deles de alegria. Quase que de certo era africana. Lá na África tem uma cidade chamada 
Moçambique, não tem? Então tem esse nome de Congo e Moçambique por causa desses descendentes lá da 
África. Agora, quando foi da libertação dos negros, eles fizeram essa Festa. Quer dizer que eles era católico, mas 
era antropófago. Eles fizeram naquela alegria, puseram a cantar, a brincar, e começou”. 
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Na versão 1 não são apresentados efeitos da dança a não ser a colocação de Nossa 

Senhora do Rosário em sua igreja. Em versões como a 7, 8 e 11, o resultado do confronto serve 

para definir a posição privilegiada dos ternos de Moçambiques nas Congadas atuais. 

É na versão 3 que o confronto opera modificações significativas sobre os sujeitos do 

ritual. Nossa Senhora faz uma promessa; os dançadores cumprem sua parte (fracassando na 

primeira tentativa, obtendo êxito na segunda); a Princesa Isabel liberta os negros escravos “por 

causa do milagre”. Por sua vez, há indicações de que a Festa deriva da alegria conseqüente da 

libertação dos negros.5 

Uma observação mais cuidadosa das relações de cada um dos actantes das três 

versões com a santa revela que o sucesso deriva do próprio ritual e da atitude dos seus 

praticantes para com Nossa Senhora. Na verdade, é quando há menos recursos materiais e 

menos previsão de eficácia que o grupo consegue obter o que pretende. Vejamos como: 

1) O Moçambique é mais mal arrumado (“tudo malumbado, um lenço na cabeça, os 

pés descalços”). Versão 1. 

2) Os Congos são mais adiantados do que os Moçambiques. O Moçambique “era um 

povo mais humilde”. Versão 9. 

3) Os Moçambiques eram mal arrumados. Versão 10. 

4) A cidade dos Congos é mais adiantada e a dos Moçambiques mais humilde. 

Versão 11. 

5) O padre celebra a missa e leva até acompanhamento de banda de música. Pai 

João e sua gente não têm recursos e não se acredita neles. Tiram seus recursos 

da mata (“tirou taquara, fez um xique-xique”). Versão 3. 

 

São os moçambiques, mais pobres, mais humildes, mais mal arrumados e mais lentos 

do que os congos, os que conseguem uma eficácia plena diante da santa. São os negros de Pai 

João, sem recursos, mas “filhos da santa”, os que conseguem fazer-se acompanhar dela, depois 

de gastos os recursos do padre e sua gente. 

Esta insistência sobre a pobreza de recursos de quem consegue produzir um ritual 

eficaz não parece ter apenas por objetivo demonstrar simbolicamente, seja o valor da humildade 

como um preceito cristão, seja a condição de dominado do negro frente ao branco. Quem tem 

menos poder e tem menos recursos tem somente o próprio ritual. Mas é só o ritual o que é eficaz 

no mito e todas as diferenças acrescentadas em cada versão servem para reforçar esta idéia. 

Se nas versões em que os grupos ou rituais em confronto – Congos e Moçambiques – 

enfrentam-se para explicar a posição privilegiada dos segundos, nas versões em que se 

enfrentam brancos e negros (versões 3 e 5) as diferenças anteriores ao resultado servem para 

marcar a carência de recursos dos segundos diante dos primeiros. 

Uma tal referência e graus diversos de recursos para a prática dos rituais diante de 

Nossa Senhora do Rosário pode levar também à análise do mito a um confronto, agora mais 

                                                 
5 É muito interessante a posição da Princesa Isabel nas histórias contadas pelos negros da Congada. Na versão 3 
ela resolve, por conta própria, libertar os negros escravos após o milagre obtido junto à santa. Na versão 12, a 
princesa teria sido “degolada” por haver ajudado os negros. Mas o mais interessante está na entrevista 2 do anexo 
B. uma versão inteiramente diferente sobre o modo de libertação dos escravos é contado pelo mesmo capitão de 
terno de moçambique da versão 2 do anexo C. ali, as relações de milagre são passadas diretamente entre a 
Princesa Isabel e Nossa Senhora do Rosário. A princesa compromete-se a libertar os negros escravos caso seja 
salva em seu navio encalhado. Obtido o milagre, ela exige do rei, seu marido, a abolição da escravatura. 
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direto, entre os brancos opressores e os negros oprimidos: os primeiros, dominantes na 

sociedade e dominados no mito; os últimos, dominados na sociedade e dominantes no mito. 

Entre os personagens das três versões de referência, é o padre o que pode ser 

considerado como o mais branco (usa de recursos exclusivos de brancos, como a missa e a 

banda de música). A Princesa Isabel, que não participa da situação ritual, mas que decide o 

destino dos negros em função de seu resultado está, por isso mesmo, mais próxima deles (na 

versão 12 ela morre pelo que fez por eles). De outra parte, entre os congos e moçambiques são 

os primeiros os que podem ser considerados como “menos negros” (são mais adiantados, 

menos humildes, mais bem arrumados) e os moçambiques, por oposição dos mesmos atributos, 

podem ser considerados como “mais negros”. 

Procuremos agora articular as relações do mito novamente, desta vez distribuindo-as 

entre estas categorias de personagens: 

 

mais branco menos branco menos negro mais negro 

PADRE PRINCESA ISABEL CONGO MOÇAMBIQUE 

recursos para rituais poder para decidir sobre 

resultados de rituais 

falta de recursos rituais falta maior de recursos 

rituais 

ritual limitadamente eficaz atuação eficaz após ritual ritual limitadamente eficaz ritual plenamente eficaz 

 

As atuações eficazes são as do personagem “mais negro” entre os brancos e “menos 

branco” entre os negros. Teremos oportunidade de ver, no segmento seguinte, que a ordem da 

Festa de Nossa Senhora do Rosário é, de certo modo, a ordem do mito. Nossa Senhora aparece 

em um campo de relações de domínio do branco: a sociedade escravocrata, no Brasil ou na 

África, e a Igreja Católica. No entanto, a santa aparece para negros e entra em contato com eles, 

ou o seu aparecimento enseja um confronto de negros e brancos, através dos seus rituais, e 

com a vitória dos primeiros. Da mesma maneira, compreende-se, em Catalão, que Nossa 

Senhora do Rosário é uma santa branca, de uma igreja sob o controle de brancos. No entanto, é 

padroeira dos negros que, em seu nome, produzem uma Festa com cujos rituais mais nucleares 

se comprometem.6  

                                                 
6 Um mito de origem da Congada não é, para os seus próprios praticantes, o equivalente às explicações de sua 
origem em um momento da história de Catalão. O mito liga-se à África ou, em alguns casos, ao Brasil dos primeiros 
tempos da sociedade colonial. Vale a pena reunir momentos em que os congos procuram juntar dados do mito com 
uma contextualização da Congada em Catalão ou no Brasil: 

1. “A Festa é antiqüíssima. Tem mais de 50 anos. Antes era diferente, aqueles passos lentos, bem devagar”... 
2. “É muito antigo mesmo. Vem do tempo dos avós, dos bisavós”. 
3. “É antiqüíssimo, acho que vem lá do tempo da escravidão”. 
4. “Em Catalão a Festa é muito antiga. Poderia ter vindo de Minas Gerais. A santa é uma só, mas é festejada 

em muitas festa do Brasil”. 
De um lado, não se sabe ao certo os nomes e as datas que acompanhariam os dados da origem do ritual da 
Congada e sua chegada a Catalão (a não ser em casos raros, em geral nas versões dos brancos). “Não temos 
origem. Aqui dentro de Catalão não temos organização. Não tem origem dessa organização, de que eles estão 
alegando. Isso aqui é uma origem africana, vem de uma origem africana. Mas cada origem africana deve ter o seu 
partido do tempo de dança que eles dançam. Um significado daquilo, que nós aqui não temos significado daquilo. 
Não tem uma pessoa dentro de Catalão, nessa grande Festa, boa, religiosa, nós não temos um que saiba o que é 
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Em qualquer de suas versões (menos a 12, onde a presença de rituais não é 

explicitada), o mito justifica, por sua eficácia, o uso de um ritual produzido sobre uma dança 

como um recurso simbólico de emprego no campo religioso. Sobre um milagre dado pela santa, 

a dança dos negros produz o segundo milagre de conservá-la presente entre eles, dentro de sua 

igreja. Entre os mitos, em pelo menos uma situação, o trabalho simbólico dos negros produz o 

efeito de obter para os escravos a sua liberdade. 

Na Festa, os negros atuam através da dança. Ela observa os preceitos do mito. Os 

moçambiques levam a coroa – embora menos numerosos, mais mal vestidos e com menor 

número de instrumentos; os congos acompanham os moçambiques e, tal como veremos a 

seguir, todos cantam e dançam para Nossa Senhora do Rosário, muitas vezes a fim de 

cumprirem, com o ritual, uma promessa feita à santa.7 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
que eles estão dançando”. Esta entrevista é de um dos festeiros de 1974, e um grau de indefinição a respeito da 
instauração da Congada repete-se em quase todas as versões obtidas. 
Os informantes mais letrados da cidade acham que foram os primeiros escravos os que trouxeram ou criaram a 
Festa para/no Brasil. Um dos estudiosos das tradições catalanas apresenta os seguintes argumentos: “A primeira 
informação da Festa eu a recebi do Seo Adão, que era filho [...] filho de escravos. Nasceu já livre, mas sofrendo 
ainda as conseqüências da escravidão no Brasil. Sofrendo ainda todo o problema, principalmente aqui em Catalão 
onde escravo era escravo mesmo. Tem aí um mundo de coisas pra gente documentar isso. Então ele dizia que a 
Festa começou em Catalão quando houve a libertação dos escravos. Que ele assistiu aquilo. Era um homem que 
vendia ovos, vendia frangos, era preto... Então ele dizia, já há muitos anos atrás. Então ele disse que nasceu essa 
Festa aqui em Catalão quando houve a libertação dos escravos. Então a gente procurava saber dele o porquê da 
Festa... Depois a gente veio confirmando, através de pesquisa, através de levantamentos, que havia uma mistura 
muito grande entre o motivo religioso e a libertação deles. A Nossa Senhora do Rosário e a Princesa Isabel em 
certos momentos se confundem.” Outros brancos da cidade seguem o entrevistado atribuindo uma origem antiga e 
mais ou menos seqüente para o aparecimento da Congada, primeiro no Brasil (na Bahia, segundo alguns), depois 
em Catalão, para onde terá sido trazida por algum mineiro. 
Entre os negros da Congada a origem dos rituais da Congada, aparece dividida. Em termos gerais, a Festa “vem do 
começo do mundo”. Em Catalão, no entanto, ela é mais recente (tem 50 anos, vem “do tempo dos avôs”, etc.). Não 
há quem ofereça dados mais precisos, fora Antônio Simplício, cuja explicação é muito pouco divulgada. “Quem 
trouxe a Festa para Catalão foi um mineiro. É gente da família do Agenor. Veio um terno de Minas e passou um aqui 
em Catalão. Um deles foi o Chico Herculano”. Os brancos da cidade, quando “da alta”, costumam oferecer opiniões 
desvalorizando o “lado do negro” da Festa. Para um dos historiadores da cidade, “os negros são gente pouco 
inteligente e por isso é preciso colocar uma gente mais preparada para administrar a Festa”. Um dos muito sírios de 
Catalão afirma que a Festa e, em especial, a Congada “é uma coisa de pretos e igual a ele há muitas por perto”. 
Para algumas pessoas, a festa dos pretos é um sinal muito gritante de atraso e primitivismo, alguma coisa que 
envergonha a cidade e que deveria ter sido abolida há muito tempo. Entretanto, vimos que algumas pessoas “das 
famílias mais tradicionais” fazem questão de associar, pelo menos no passado, a Festa e a Congada ao nome de 
suas famílias. Assim se expressam pessoas da família Netto e da família Paranhos. Não são poucos os que 
associam a saída da Festa do controle “das melhores famílias” com a sua decadência. “A Festa foi se tornando um 
coisa muito vulgar”. Para eles, os tempos do apogeu da Festa seriam aqueles em que ela se dividia entre o controle 
de poucas famílias “de posse” e a atuação ritual de um grande número de negros (“houve um tempo em que no 
congo só saía negro mesmo”). A Festa decaiu quando a organização “caiu” sob o controle de festeiros das famílias 
de classe média (pequenos fazendeiros ou burocratas urbanos), sem ligações tradicionais com a Congada, e 
quando, desde o ponto de vista dos “brincadores”, “começou a haver mistura” (começou a haver ingresso acentuado 
de mulatos e brancos).    
7 Alguns congos entrevistados transmitem a idéia de que o santo originalmente cultuado pelos negros, em rituais 
como a Congada, era São Benedito e não Nossa Senhora do Rosário. Como louvar um santo preto poderia atrair 
castigos dos senhores de escravos, os negros transferiram o culto privilegiado para Nossa Senhora do Rosário, uma 
santa nobre e branca (entrevista 4, anexo B). 



71 

 

 

As Promessas do Mito dos Negros do Congo  

A idéia menos estranha para um congo – soldado, suplente ou capitão – é a de que ele e 

seus companheiros “brinquem no Congado” por uma profunda devoção à Nossa Senhora do 

Rosário, ou em nome do “pagamento” de uma promessa, um voto feito pelo próprio sujeito ou 

por algum parente. Assim, o “Prego” explica a dança: “A Festa é uma coisa séria e pelo menos 

os mais velhos brincam por preceito. Eu brinco porque tenho devoção de brincar. Eu, por 

exemplo, comecei brincando por voto de caixa [promessa de participar da dança em um terno, 

dançando e tocando caixa]. Tem uns cinco anos eu passei a brincar de bastão. Quer dizer que 

eu já sou capitão. A mãe pediu pra eu nunca deixar de sair no terno. Dancei pra cumprir a 

palavra que eu tinha, e pagar a memória que ela [a mãe] me falou”. 

Em Catalão, um figurante do congo é conhecido por ser um “dançador” ou um 

“brincador”. Quase todos os “irmãos” dançam ou brincam por causa de um voto feito à santa, em 

uma relação contratual de “promessa”, comum na Igreja Católica, mas, em Catalão e na 

Congada, saldada através da participação pessoal e direta na dança, uma vez, algumas vezes, 

ou para o resto da vida. 

Muitos dançantes, depois de “brincar por voto”, “tomam gosto” pela Congada e não mais 

a abandonam. 

O “voto” ou a “promessa” são um contrato entre o “devoto e a santa”. Todo o devoto 

mantém relações de fé com Nossa Senhora do Rosário, mas nem todos se incorporam à 

Irmandade. Mesmo entre os que são devotos e são da Irmandade, nem todos são “brincadores” 

de um terno. 

A situação da promessa atualiza o mito de origem da Congada. Parte-se da idéia de que 

Nossa Senhora do Rosário existe, é uma entidade santificada da Igreja Católica e, 

especialmente, é uma padroeira dos negros, desde quando eram escravos. Em dimensões 

concretas definem-se os termos da promessa: a) no pedido feito pelo devoto de “uma graça” 

para o próprio sujeito ou para alguém para quem se deseja um benefício; b) na determinação do 

compromisso contratual a ser saldado pelo próprio proponente, ou pelo beneficiário, depois de 

concedida a graça (em alguns casos o sujeito assume cumprir sua parte no contrato antes 

mesmo de constatar que a graça foi obtida); c) no “pagamento da promessa”, quase sempre feito 

dentro da Festa e com a qual o devoto resolve uma relação contratual com a santa e se habilita 

a novos pedidos, ou torna-se um dos seus devotos. 

O “pagamento da promessa” pode ser conseguido através de uma das atuações 

previstas em torno do ritual da dança: 

a) “Sair” no terno como um “brincador”, uma vez em uma Festa, algumas vezes, ou para 

sempre;8 

                                                 
8 Este é o voto mais comum, sobretudo quando formulado a Nossa Senhora do Rosário pelo próprio “brincador”, ou 
pelos seus pais, sendo o sujeito da promessa um adolescente ou uma criança. Também os negros mais pobres 
preferem esse tipo de voto e costumam cumpri-lo por mais de um ano, alguns “pra toda a vida”. Não são raros os 
casos de brancos usarem da dança para saldarem um compromisso com Nossa Senhora do Rosário. Quando se 
trata de pessoa “de posição”, o cumprimento da promessa pode fazer-se com a “saída no terno” em uma única 
Festa. “A Festa é de preto, mas tem muito branco, ou porque gosta, ou porque fez voto. A gente que vai dançar é 
tudo preto [ideologicamente são considerados como pretos], é da Irmandade”. A verdade é que há cada vez menos 
brancos “de posição” participando da Festa dentro da Congada. A forma preferida é a de assumir um encargo 
auxiliar (mordomo do mastro ou um dos juízes) ou se propor para festeiro. Entre os negros mantém-se em plena 
vigência a fé na dança como um ritual plenamente eficaz para o cumprimento de promessas. 
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b) “Vestir um congo”, dar o dinheiro ou a vestimenta para um dos brincadores de um 

terno; 

c) Vestir-se de congo e assistir a momentos da Festa “fardado”;9 

d) Colocar uma contribuição em dinheiro “nos pés da santa”, em um dos momentos da 

Festa; 

e) Sair no terno, sem farda, acompanhando-o de lado (às vezes levando um filho 

menor), depois de haver feito uma peregrinação (do Ouvidor a Catalão, por 

exemplo).10 

Aqui, ganha sentido a afirmação de que o mito atualiza a Congada na mesma medida 

em que esta atualiza o mito. A verdade da história contada da origem da Congada é reproduzida 

anualmente na crença de que a dança, como um tipo de ritual, é simbólica e religiosamente 

eficaz: 

a) Porque o congo acredita que a dança dos “brincadores” do terno agrada à santa, 

como prática de devoção atualizada em cada Festa, tal como assumiu voltar-se 

favoravelmente a congos e moçambiques, no mito; 

b) Porque o congo crê que a dança é uma situação eficaz em si mesma, como forma 

adequada de pagamento de promessa do devoto por uma graça alcançada – a 

própria dança é o modo de resolver a parte do contrato devida ao “irmão” devoto.11 

c) Porque o congo acredita que o ritual opera milagres. Com os recursos da dança, tal 

como feita ainda hoje pelos “irmãos” da Congada de Catalão, Nossa Senhora do 

Rosário é impelida a operar milagre atendendo a súplicas. 

 

A presença do “brincador” do terno deve-se a que a sua relação com Nossa Senhora do 

Rosário é um compromisso que não se esgota depois do cumprimento de uma promessa. Fiel e 

santa podem estabelecer, na consciência do dançante, uma relação contratual de favores 

contínuos e prestações anuais de culto, na Congada. O “irmão” acredita ser “amparado” 

pessoalmente por Nossa Senhora do Rosário e assume o compromisso de responder à proteção 

desejada e deferida com a sua inclusão na Irmandade e a participação nas “saídas” do terno. 

É com termos muito semelhantes que a fala de um dançador procura definir o contrato: 

“No ano passado estive doente e mal conseguia sair da cama. Mas eu danço por voto e Nossa 

Senhora do Rosário não me deixaria sem dançar [naquele ano]. Quando chegava o dia da Festa 

eu fui melhorando e me senti melhor. Então resolvi vestir [sair fardado e dançando no terno]. No 

dia da Festa melhorei mais ainda. Passei a mão na minha caixa e dancei três dias. Quando 

terminou a Festa eu já tava curado. A recompensa eu já recebi. Agora ela [NSR] vai ver o que é 

que eu sou. Então, pra ela não ver o que é que eu sou, se eu sou mal agradecido, se eu 

                                                 
9 Este voto só é comum quando feito para uma criança muito pequena. Em 1974, foi vista várias vezes, junto a 
ternos de congos, uma mãe com um menino no colo “vestido de congo”. Ela acompanhou um ou dois ternos em 
vários momentos, inclusive de visitas. Durante todo o tempo assumia um comportamento religioso, nunca paralelo 
ao caráter absolutamente festivo da dança. 
10 Fala um dançador do congo: “Eu fui doente deste os 8 anos. A mãe fez promessa a Nossa Senhora do Rosário. 
„Se o meu menino sarar eu vou vestir ele de congo e vou a pé daqui a Ouvidor‟ [de Catalão até o distrito de 
Ouvidor]. Eu brinquei, achei bão e falei: „vou continuar‟. Está com 40 anos e eu nunca deixei de brincar. Falhei só 
um ano”. 
11 Um dançador conta o caso de uma pessoa doente, prostrada em uma cama: “Nunca mais levantou desde que 
deitou. Quando o terno de congos passava pela rua na sua janela, disse que queria ver o terno de congos. Diz que 
ele levantou da cama sozinho e foi ver os congos”. 
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agradeço a recompensa que ela me deu. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não brinco por 

gosto, eu tenho voto!”. 

Uma fala como esta é repetida muitas vezes de maneiras muito semelhantes. A relação 

contratual entre o fiel e a santa não pode incluir a falha de uma das partes. O “irmão” doente tem 

certeza de que se curará para a Festa.12 Afinal, ele não dança porque gosta de ser um 

“brincador”. Ele tem um voto que se cumpre a cada ano. Nossa Senhora do Rosário não pode 

deixar de torná-lo apto a repetir o ritual. Há uma recompensa dada  e a parte do devoto é 

reproduzir a cada ano, no Congo, a dança com que paga à santa a graça um dia recebida. 

Não é este o único caso em que uma dança popular, incluída em uma festa de igreja, é 

acreditada como ritualmente eficaz. Uma forma de oração coletiva, corporada, festiva e, nem por 

isso, menos capaz de ser desejada pela divindade, e de servir como um instrumento de troca de 

favores e homenagens da santa para com o devoto e do devoto para com a santa. 

O que possivelmente dá à Congada uma posição especial é o fato de que, dentro dela e 

na Festa de Nossa Senhora do Rosário, os negros da Irmandade produziram um sistema que 

incorpora e torna indissociáveis: a) um mito de origem e significação do ritual; b) um ritual de 

atualização e pessoalização do mito – ele o reproduz simbolicamente a cada ano e ele viabiliza a 

possibilidade de cada “brincador” participar pessoalmente de um contrato de trocas festivas e 

sagradas com Nossa Senhora do Rosário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Uma pequena série de motivos de promessa é uma ilustração útil porquanto elas reproduzem, com as palavras 
dos agentes rituais, os termos de sua fé: 

1. “Ainda agora entrou um soldado aí que dava acesso diário. A mãe dele fez voto pra Nossa Senhora do 
Rosário, se ele sarasse, para dançar congo enquanto ele existisse e arranjar um capitão pra ser o padrinho 
dele. De forma que eu vou batizar ele agora”. 

2. “É problema de saúde. Quer dizer que eu sofria muito do intestino. Aí minha mãe fez voto. Se eu sarasse era 
pra ela tomar conta de mim e quando fosse ocasião da Festa, era pra mim dançar. Até na hora de morrer, ela 
falou: „Ó meu filho, num larga não. Você não pode largar‟. Esses dias eu estive quase querendo sair, mas 
depois eu resolvi [permanecer].” 

3. “No fim de tudo, quase todo mundo fez promessa. Se um quer dançar e não ta dando, ele faz promessa pra 
santa [para obter condições materiais para participar do terno]. Tem acontecido de nego que chora de vontade 
de dançar. No dia [da Festa], não tem nada. Não tem jeito mesmo. Sai pra rua, acha dinheiro, acha roupa. 
Chora de vontade de dançar. Chega em casa se controla, né?... Aqui teve um dançador do Tio Geraldo, que na 
hora, chorando, não tinha mais jeito. A mãe dele foi pra porta da igreja. Achou dez cruzeiros. Naquela multidão 
toda achou dez cruzeiros” [em um tempo em que o dinheiro era suficiente para vestir um congo]. 

4. “Tem um pai que fez promessa. Não danou, chegou a chorar. Esse ano parece que não vem. Promessa 
quebrada”. 

5. “Aqui tem um que fez promessa. Eu lembro da minha mãe falar que ele falou que ia socar no mato pra não 
ouvir barulho de nada. Nem queria ver. Ele ficou surdo, cego e mudo. A minha mãe sempre conta esse caso.” 

6. “Porque a pessoa assim ta naquela angústia. Justamente qualquer um de nós tem. Fica naquela luta, sentido 
mal, assim. Nós então quer fazer aquela promessa, nós quer sarar, nós sente aquilo, que fazendo aquela 
promessa sara. É onde às vezes é homenageada a Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora dá então 
aquele milagre. Recebe aquele milagre dela. Então, aí a gente pega, a pessoa pega. Você quer cumprir o voto. 
Porque ela pediu”.  
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CONCLUSÃO 

  

 “É como se diz: é a irmandade, é unidade, é leal, é a união!” 

um capitão de Terno de Congo 

 

Nas páginas anteriores, a Festa de Nossa Senhora do Rosário, as Congadas e os 

Ternos de Congos foram descritos e analisados através de material obtido em Catalão durante 

dois anos seguidos de festejos à santa. Nas páginas seguintes, três anexos dão vida ao que foi 

discutido e são como um registro da coreografia e da letra das “cantorias” dos congos, dos 

modos como os “brincadores” falam das suas andanças e seus cerimoniais durante a Festa, das 

várias versões do mito de origem da Congada. 

As análises procedidas aqui e ali procuram – ainda que desordenadamente, como num 

primeiro exercício de aprendizagem – seguir o que foi levantado nas descrições dos festejos. 

Parti da premissa de que um evento tão complexo, como a Congada em uma festa de 

santo, exige pelo menos os seguintes procedimentos de estudo: a) a descrição do próprio 

processo ritual; b) a análise das formas de articulação, através das trocas de relações de serviço 

entre categorias de participantes da Festa e dos seus rituais; c) a análise da ideologia do ritual e 

o modo como os seus promotores e figurantes o compreendem. 

Portanto, procurei descrever a Festa e a Congada; explicar quem são, o que fazem, 

como trocam entre si relações significativas de serviço simbólico e social, e como produzem e 

contornam os conflitos, gerados por suas próprias atuações na Festa e na Congada, os 

dançantes, os reis, os capitães, o general e o comando da diretoria da Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário; finalmente, procurei deixar ao cuidado dos praticantes da Congada a sua 

própria explicação. 

Através do Terno de Congos estive estudando a Congada. Através da Congada estive 

estudando a Festa de Nossa Senhora do Rosário. Sejam, portanto, sobre a própria idéia de 

“festa” as palavras finais do trabalho. 

Ao estudar o significado humano e religioso da festa, Harvey Cox (1974: 24-26) propõe 

três componentes essenciais para a festividade: a) o excesso consciente; b) a afirmação 

celebrativa; c) a justaposição. 

“Por excesso entendo que toda atividade festiva é folguedo” (Cox, 1974: 26). “Por 

afirmação celebrativa entendo que a festividade impõe sempre „dizer sim à vida‟” (Cox, 1974: 

27). “A justaposição relaciona-se ao elemento de excesso. Isto quer dizer, simplesmente, que a 

festividade tem que ostentar contrastes. Deve ser notoriamente diferente da „vida de cada dia‟” 

(Cox, 1974: 27). 

Os alegres negros da Congada de Catalão parecem haver aprendido a lição antes 

mesmo de ela ter sido escrita em inglês. Toda a Festa de Nossa Senhora é uma sucessão de 

momentos fechados sobre os meus folguedos. Sendo um culto coletivo, prolongado por dias e 

variado em situações, que vão dos ritos católicos de igreja aos rituais dos ternos pelas ruas, dos 

rituais dos dançantes às barracas de atrações de Festa, entende-se que comemorar Nossa 

Senhora do Rosário, como santa e como padroeira, é o mesmo que “festar”. E “festar” significa, 

ao mesmo tempo, criar situações coletivas de comemoração, caracterizadas, pelo menos desde 
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o ponto de vista dos negros da Congada, pelo sentido de folguedo. A relação entre o devoto e a 

santa é a de um contrato, mas ele se estende entre a proteção e o milagre de Nossa Senhora do 

Rosário (a parte do santo) e os alegres cantos e passos de dança do “brincador” (a parte do fiel). 

Não será fácil encontrar outra situação religioso-folclórica onde um número tão elevado 

de devotos (cerca de 600 em 1974 e 1975) cuidem de envergar suas roupas coloridas, de tomar 

nas mãos os seus tambores e suas caixas e tratar de produzir, durante três dias, noites e 

madrugadas, tantos cantos e alegres passos; e, ao mesmo tempo, a certeza, tão dificilmente 

abalada, de que é justamente através da alegria dos seus cantos e danças que o fiel louva, ora e 

honra o seu santo da melhor maneira, protegido pela história de um mito cuja verdade não se 

discute, e garantido pela tradição de seus milagres e os poderes dos seus velhos reis e capitães. 

Toda a rotina do resto do ano é quebrada nos dias de Festa. O pedreiro se converte em 

congo e o fiel em “brincador”. As atividades produtoras de bens (o trabalho) são reduzidas a um 

ponto mínimo, até mesmo na segunda-feira, quando o “brincador” não trabalha. As atividades 

produtoras de trocas simbólicas entre sujeitos redefinidos na Festa e no ritual são elevadas a 

uma magnitude só reproduzida na “festa do ano que vem” (a esperança de que a próxima seja 

sempre melhor). 

O comportamento de todos marca-se não só pelo contraste entre a rotina e as situações 

de festa, como pelos contrastes que a Festa pode incluir dentro de si mesma. Basta ver a 

algazarra dos 16 ternos que tocam, cantam e dançam ao mesmo tempo, em frente à Igreja do 

Rosário, e depois, acompanhar a contrição dos congos dentro da mesma igreja, nos momentos 

de missa e, ao final de tudo, voltar a vê-los de novo nas ruas, outra vez entre toques, passos, 

pulos para o alto e suas muitas “cantorias”. 

Ao estudar o Carnaval carioca, cujos blocos e escolas de samba, pelo menos em parte, 

terão saído de festas como a de Catalão, Roberto da Matta (1973: 121-168) separa, entre os 

rituais, dois tipos de opostos. De um lado estão cerimônias altamente formalizadas, tanto do 

ponto de vista cívico (7 de Setembro, por exemplo), como do ponto de vista religioso (Semana 

Santa, por exemplo). De outro lado estão as alegres, desorganizadas (em termos) e 

descontraídas cerimônias como as do Carnaval. O “caxias” se opõe, ponto por ponto, ao 

comportamento do “mascarado”, do “malandro”. 

Ora, os alegres e devotos congos da cidade de Catalão reúnem, em uma mesma Festa, 

nos mesmos dias e em momentos seqüentes, o seu Carnaval e o seu 7 de Setembro. Em 

primeiro lugar, nada há no seu culto que possa parecer uma romaria. O comportamento do 

devoto é plenamente festivo, mesmo quando ele está ali “por compromisso”, pagando sua 

promessa ou demonstrando, uma vez mais, o seu desejo de continuar o contrato de favores com  

Nossa Senhora do Rosário. Nada há em seu modo de louvar a santa que se aproxime dos rituais 

de aflição, comuns nas romarias das zonas rurais, no catolicismo brasileiro, comuns em rituais 

da umbanda ou do pentecostalismo urbanos (Fry, 1975: 75). Ao mesmo tempo contrito e festivo, 

o “brincador” sabe que “festa” e “cumpre” dentro de um só ritual. A dança tem para ele, muito 

possivelmente, o significado profundamente religioso que guarda ainda em algumas sociedades 

primitivas e que, mesmo dentro da tradição judaico-cristã, parece ter tido intensamente, durante 

muitos séculos. A dança é um modo solidário, festivo e religioso de louvor a um santo padroeiro. 

Assim, o terno conserva, dos detalhes da fantasia às letras das “cantorias”, um substrato de 

religiosidade que os dançantes defendem como a razão mais necessária de sua presença no 

terno. 
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ANEXO A – A Cantoria dos Congos 

 

1. A Dança dos Congos 

A coreografia dos dançantes de um terno de congos é muito simples. Os passos dados 

por um “brincador” não são nunca improvisados e isolados. A um só tempo todos fazem os 

mesmos movimentos de corpo e de passos. A ordem é dada pelo apito do capitão ou por um seu 

movimento de bastão. 

O terno pode ser dividido de duas maneiras, do ponto de vista da coreografia. 

1ª- Há uma “linha de frente” oposta a duas colunas de congos, que se iniciam, a partir do 

último dançante, de cada extremo da linha: 
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2ª- Há dois lados que opõem-se coreograficamente um ao outro. O ponto de divisão é a 

própria pessoa do capitão ou do suplente que o substitua no comando. Assim, 

aquele que na linha de frente “segura o bastão” é quem divide o terno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a dança, sobretudo quando o grupo não “marcha”, mas se apresenta diante de 

alguma casa, o capitão divide o canto, que propõe ao terno, em duas partes. Canta a primeira 

olhando para a metade de soldados, da direita. Estes repetem cantando, enquanto os do outro 

lado “malham”, com mais força e num ritmo mais apressado, as suas caixas e tambores. O 

capitão repete os dois últimos versos da estrofe, agora para os soldados à sua esquerda. É a 

vez destes repetirem cantando, enquanto os da direita repetem os movimentos e toques de 

caixas e tambores. Muito da capacidade de direção da coreografia de um terno depende do 

modo como o capitão o dirige, cantando e comandando cada um dos lados, com o corpo e o 

rosto meio virados para os soldados dele, sem interromper os passos lentos e uniformes da 

coreografia “dos congos”. Este é o procedimento de dança que os congos fazem mantendo a 

sua formação inicial. Algumas vezes o capitão canta uma estrofe inteira. 

Quando desfilam em cortejos pelas ruas, ou quando marcham por elas, entre uma e 

outra casas de visitas, os ternos conservam a mesma disposição. Ela só é alterada: a) quando 

passam por cima da “linha do trem”, ocasião em que os dançantes dão as costas para direção 

de onde vinham até “passar a linha”; b) quando passam por um cruzamento de duas ruas, 

ocasião em que os ternos fazem evoluções, combinando suas frentes e combinando as colunas 

de seus dois lados. 

Essas evoluções podem ser reproduzidas também em alguns momentos de 

apresentação do terno frente a uma casa. Nos espaços abaixo elas são esquematizadas. 
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As indicações dos movimentos dos congos dão conta de explicar que as direções dos 

“brincadores” alternam-se em: desmanchar a formação anterior; refazer a ordem do terno 

invertida (com a linha de frente nas costas); desmanchar esta segunda formação, e retornar à 

anterior. Estes são os passos e estas as variações coreográficas mais usuais de um terno de 

congos. Há outros. A partir do conjunto muito simples de passos e movimentos rituais, alguns 

capitães podem improvisar. No entanto, isso não é comum e mesmo os ternos que modificam 

núcleos de coreografia, o fazem em momentos bem mais curtos do que aqueles em que 

dançantes e o terno dançam e evoluem sobre o tradicional. 

2. O Canto dos Congos 

É muito difícil reproduzir tudo o que os congos cantam. Mesmo quando estão reunidos 

em só cortejo, cada terno costuma cantar as suas próprias músicas. 
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Procurei reproduzir aqui as “cantorias” mais comuns, mais conhecidas em Catalão, 

dispondo-as da maneira como aparecem sucessivamente, acompanhando por vezes alguns dos 

momentos mais importantes da Congada. 

É conveniente explicar como são feitas as cantorias em um terno de congos de Catalão. 

Todo o terno dança e canta com o acompanhamento de caixas e tambores. A todo 

momento, são eles os que marcam o ritmo dos passos da dança. Fora o capitão e alguns 

suplentes, todos os soldados tocam uma caixa, um tambor maior, sustentado com um dos 

braços e tocado fortemente com a outra mão, ou um tambor menor, que pode chegar às 

dimensões de um pequeno instrumento retangular, semelhante a um tamborim mais pelas 

dimensões do que pela forma. Os soldados da “linha de frente” e os mais velhos e resistentes 

das colunas (em geral ocupando os seus primeiros lugares) tocam as caixas. Os soldados mais 

idosos e também os ainda rapazes ou meninos tocam tambores menores. 

Entre as duas colunas de soldados, atrás da “linha de frente”, costumam colocar-se de 

três a cinco instrumentos com violões, violas e, pelo menos, uma sanfona. Não são propriamente 

soldados, muito embora, em alguns ternos, eles usem também a “vestimenta”. Os instrumentos 

de corda não fazem mais do que acompanhar a linha melódica da “cantoria”. O capitão “puxa a 

cantoria”. Ele canta dois versos de uma estrofe, repetidas pelos congos a um de seus lados, 

enquanto os outros “malham” suas caixas e tambores. A mesma coisa é feita com as duas 

estrofes, invertidas as atuações dos soldados, segundo os seus lados. A maior parte das 

músicas são cantadas assim e não farei aqui a demonstração do procedimento, o que significa 

dizer que serão colocadas apenas as várias estrofes da “cantoria”. Em alguns casos mais raros, 

o capitão canta um verso e os soldados repetem um mesmo refrão. 

Do ponto de vista temático, não será difícil observar que algumas estrofes fazem uma 

referência direta ao que o terno está realizando em um momento do ritual. Em outras ocasiões, 

os congos cantam músicas desligadas de uma indicação direta da conduta, sendo algumas até 

mesmo jocosas. Isso acontece com maior freqüência quando marcham de uma para outra casa, 

durante suas visitas. Algumas estrofes fazem parte da tradição local. Outras recebem variações 

dos capitães. Outras podem ser totalmente produzidas por eles, até mesmo como um improviso, 

durante uma apresentação do terno. É, em parte, a isso que se referem os que apontam “ter 

repertório” como uma das maiores qualidades de um capitão. 
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CANTORIA 

Minha mãe me deu licença 

Ai meu Deus que coisa boa 

Vou subindo rio acima 

Pra buscar nossa coroa. 

Ou 

Dá licença minha gente 

Vou buscar nossa coroa. 

 

Senhora Aparecida 

Padroeira do Brasil 

Hoje é seu dia 

Oi, viva o nosso Brasil. 

 

Como é bom já tem coroa 

Levantar nossa bandeira 

Pra levar nossa coroa 

Lá na casa do festeiro. 

 

Oh, vai meu batalhão 

Oi, vai meus companheiro 

Levar nossa coroa 

Lá na casa do festeiro. 

 

Eu vou levar nossa coroa 

Eu vou levar. 

 

O macuco chora 

Lá na lagoa 

Vou na casa do festeiro 

Vou levar nossa coroa. 

 

Nós está chegando agora 

Veja só que festa boa 

Nós está chegando agora 

Nós já tem nossa coroa. 

 

Nós está chegando agora 

Vem trazendo nossa coroa 

Veja só o seo festeiro 

Veja só que festa boa. 

 

 

SITUAÇÃO 

O Terno de Antoninho Adão sobe em direção 

à casa do Presidente para buscar a Coroa do 

Reinado. 

De posse da coroa, os ternos descem, na tarde 

de sábado, para a casa dos festeiros. 

Refrão repetido muitas vezes durante o 

trajeto. 

Os congos estão chegando em casa dos 

festeiros. 
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Oi, bom dia meus irmão 

Como vós tenho passado 

Pois é nas horas de Deus 

Bendito seja louvado. 

 

Que santo é essa  

Que chegou ali agora? 

São Benedito 

E Nossa Senhora. 

 

Já entreguei nossa coroa 

Agora vou me arretirá 

Vou levar nossa bandeira 

Para poder descançar. 

 

A virge do Rosário 

É nossa padroeira 

Oi, vamos pessoal 

Levantar nossa bandeira. 

 

Papai, mamãe 

Vai na janela, 

Vem vê a bandeira 

Que coisa bela. 

 

Oi, Saravá meu Deus 

Oi, Saravá minha linda 

Saravá Santa Isabel 

Ela é nossa rainha. 

 

Dá licença meus irmão 

Eu agora vou cantar 

Viemos de tão longe 

Pra lhe festejar. 

 

Pelo sinal da Santa Cruz 

A bandeira do Rosário 

É o nome de Jesus 

Digo uê, digo uê, digo uai 

Viva o povo desse lugar 

Viva o povo desse lugar. 

 

 

Em casa dos festeiros (evoluções de alguns 

ternos). 

Depois de entregue a coroa aos festeiros, os 

ternos descem para a Igreja do Rosário. 

Manhã de domingo, os ternos sobem para o 

Centro Comunitário. 

O Terno do Sainha, chegado de Uberlândia, 

canta em homenagem aos ternos de Catalão. 
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Eu vou embora 

Eu vou embora ai, ai (refrão repetido) 

Digo adeus minha Irmandade 

Eu vou embora ai, ai 

Digo adeus meu povo bão 

Eu vou embora ai, ai 

Digo adeus minha Irmandade 

Eu vou embora, ai, ai 

 

Eu vi a Princesa Isabel 

Brincando na beira do mar 

Já era tarde da noite 

Na hora do galo cantar 

Eu vi a princesa Isabel,  

Ai, meu Deus, 

Brincando na beira do mar. 

 

Treze de maio 

É um dia muito bonito 

A congada se arreúne 

Festejá São Benedito 

 

Vem a rainha na mão 

Rezá pra Santa Isabel 

Que deu a libertação, ai. 

 

À meia noite  

A festa vai terminando 

Nós beijamos a bandeira 

Pra voltar no outro ano 

Eu vou chorar (guia) 

Não chora não (coro) 

Eu vou chorar. 

Não chora não. 

A festa vai acabar 

Não chora não 

No ano que vem 

Torno voltar. 

Oi, boa sorte 

Meu Senhor. 

Oi, sorte boa 

Deus é quem dá. 

Oi, boa sorte 

O Terno do Sainha entra no Centro 

Comunitário. 

O Terno do Sainha canta a caminho da Igreja 

do Rosário. 
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Meu Deus é quem dá. 

 

Canarinho verde-amarelo 

Como canta como chora 

Canta, canta canarinho 

Filho de Nossa Senhora. 

 

Ai mamãe, ai mamãe 

Coração está doendo 

Tem dó minha mãe 

Senão acabo morrendo. 

 

Eu tava na outra terra 

E mandaram me chamar 

Beira mar, eh, eh beira mar (bis) 

Eu vi um clarão no céu 

Ai meu Deus o que seria? 

Eu vi meu São Benedito 

Com o Rosário de Maria. 

Beira mar, eh, eh beira mar. 

Que Irmandade tão bonita 

Nesse dia de alegria 

Os anjos falam amém 

No Rosário de Maria 

Beira mar, eh, eh beira mar 

Eu tava lá na Aruanda, 

Eu tava lá na Quimbanda,  

Eu tava na outra terra 

E mandaram me chamar. 

Beira mar, eh, eh beira mar. 

Eu tava lá na Aruanda 

Eu tava na outra terra 

Me mandaram me chamar,  

Beira mar, eh, eh beira mar. 

 

Oi, na hora de Deus 

E da Virge Maria, 

Oi, Deus é pai 

A mãe é guia. 

 

Começou com alegria 

Nas horas de Deus 

E da Virge Maria 

É hora, é hora 
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Começou o ensaio 

De Nossa Senhora. 

 

Com prazer e alegria 

Eu tenho satisfação 

Eu quero receber 

Essa turma de gente bão. 

 

E peguei nesse bastão 

Eu senti satisfação 

Pra brincar com meus irmãos 

Brincador do batalhão. 

 

Senhora das Dores 

Livra minhas dores 

Eu sou filho de Deus, ai 

Me faz esse favor, ai. 

 

Oi, nas horas de Deus 

E da Virge Maria 

A Senhora do Rosário 

É que seja a nossa guia. 

 

Ora viva cidadão 

Nessa hora, nesse dia, 

Eu também vou dar meu viva 

É no Rosário de Maria. 

 

Você anda de automóvel 

Vem comigo de canoa 

Vou subindo rio acima 

Vou buscar minha coroa. 

 

Eu quero lhe agradecer 

Esse pessoal lá de fora 

Eles é nossos irmãos 

Filhos de Nossa Senhora. 

 

 

 

 

 

 

 

Um suplente “pega o bastão” e improvisa no 

comando do terno, durante um ensaio. 

Prego improvisa durante um ensaio para 

agradecer a presença de algumas pessoas. 
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ANEXO B – A Fala dos Congos 

 

São reproduzidos apenas trechos de entrevistas. Os depoimentos são de congos e 

moçambiques, tanto de Catalão, quanto de outras cidades goianas. 

 

1. Capitão de terno de Congo 

“[...] Tanto que a regra era, tem que festejar São Benedito. Esses uns 4 ou 5 dias: dois 

pra São Benedito e dois pra Nossa Senhora do Rosário. Mas aqui falaram em fazer isso. 

Arrumaram uma imagem de São Benedito pra fazer, mas nunca fizeram isso [um Juizado de São 

Benedito como em Pirenópolis]. Antigamente tinha embaixador. Cantava ponto. O outro 

respondia cantando ponto. Mas naquele tempo não era organizado que nem hoje. Naquele 

tempo tinha essa bobagem de feitiçaria, aquela coisa. Botar marimbondo no terno. Cobra, tinha 

essas coisas tudo. Botar um trem numa bebida. O sujeito bebia, caía lá. Outra hora ficava rouco, 

não cantava. [...] Tinha antigamente, eu era menino e conhecia aqui muitas bobajadas todas. 

Tanto, tinha uns, esses velhos, fazia umas coisas, os outros trapaciavam, trapaiavam, o outro 

velho vinha desmanchar. E era desse jeito essa bobajada toda. Então tinha essa bobajada. 

Agora foi organizando tudo. Não era organizado. A polícia chegava, prendia um brincador, saía 

dando pontapé. Hoje a política não bota a mão num brincador. Se ele fizer alguma coisa que 

merece ser preso, o capitão é que entrega ele. Mas também não põe a mão num brincador. Mas 

também não precisa, tudo é disciplinado, não tem nada. O Sr. Vê, nê? A polícia vai lá pra policiar 

barraqueiro, vai beber... mas pra policiar brincador não vai, porque também não tem briga. Ali 

tudo é disciplinado. Cada brincador passa as ordens ali. O brincador respeita. Mas primeiro tinha 

essas bobajadas. Arrancava perna de sapo, levava no bolso. Mas agora foi tudo organizado de 

tal maneira que acabou com isso... Quando um terno via o outro de longe, já cantava ponto. 

Cantava: „dá licença, / tira o pé do caminho / que eu quero passar‟. Outra hora, um chegava na 

ponte, o outro cantava que lá na ponte ele não passava. Quando ele chegava lá na ponte, tava lá 

aquela marimbondada. Se o capitão sabia alguma coisa, mandava os marimbondo embora [...] 

mandava os marimbondo pegar os outros lá. Mas era desse jeito. Agora não tem mais dessas 

coisa. Um terno tá ali, o capitão pega o bastão, marca pro terno do outro, dança, não tem. [...] É 

como diz, é a irmandade, é unidade, é leal, é a união. 

Do tempo de eu menino, quando eu conheci essa Festa, a Festa virou outra coisa. E 

tanto que a Festa não tinha. O sujeito olhava assim, ó: „ah, é festa dos pretos, bobajada de preto 

dançando que nem macaco‟. Hoje não, hoje o pessoal gosta de ver. Quando uma pessoa é de 

outra religião, não entra ali mesmo, mas tá olhando. A gente passa, eles tá olhando [...] Ela é 

uma Festa muito animada. Virou uma romaria.” 

 

2. Capitão de terno de Moçambique 

   “O Reinado foi o começo do fim do cativeiro. Porque o Reinado foi o começo do fim do 

cativeiro. Assim, não tinha governador não. Mas, assim, o problema de rei e rainha. Agora, nem 

o nome do rei eu não sei não. O nome da rainha eu sei, era rainha Isabel. Era rainha e rei, eram 

os dois é que mandavam no nosso Brasil. Agora, nesse caso, a rainha pretensou de conhecer o 

fim do nosso Brasil, e disse que uma parte e em água, outra parte é em terra. Ela lotou o navio 

de um tudo e os cativeiros [escravos] ficaram na fazenda, na sede. E viajou. Agora, não deu a 

quantidade de dia. Esses dia, eu não sei quantos dias tem. 
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Mas viajou. Um navio lotado de um tudo, de mantimento, de médico, farmacêutico, de 

um tudo, conforto. E seguiu, e viajou, foi descendo, descendo, foi passando diversas águas. Ela 

foi atravessando. Quando dá fé ela deu numa água vermelha. Atravessou. Deu numa água de 

sangue. Atravessou. Deu noutra água de gelo. Foi indo. Foi, quando deu no fim o navio parou. 

Nem pra frente nem pra trás. Embarrancou mesmo. Ela falava com o piloto de dirigir o navio: 

„Como é que faz?‟ Ele falava assim: „Rainha, não tem grito, ele pra diante ele não vai, e pra trás 

também não volta‟. Ela falou: „Ó meu Deus do céu, será possível que eu não volto no meu 

palácio? Ah, não sei, não sei‟. Ela pensou, pensou, bateu o joelho no chão e botou as mãos 

postas. Então disse assim: „Nossa Senhora do Rosário, que é a mãe de todos, Maria Santíssima, 

se ajudar que eu volto no meu palácio, o dia que eu chegar no meu palácio, vou dar alforria pra 

todos os cativos. Não pode mais, se eu voltar. Se eu não voltar não tem grito‟! Quetou ali, ficou 

de lá escutando: „É, nós não vai lá mais não, acho que num dá mais não! Mexe lá no motor‟. 

Mexeu, pê, pê, pê, pê, pedra de gelo foi quebrando, aquilo foi virando e foi, virou pra trás, e ela 

gritou: „Louvado seja Deus!‟ 

Ela chegou no palácio, treze de maio. Chegou, o rei disse assim: „O que é que viu, 

rainha?‟ Disse: „Eu vi muita coisa, mas no meio do problema eu não vi nada, porque eu não vi o 

fim [do Brasil]. Não, não tá certo. E eu fiz um voto, rei. E a palavra de um rei nunca voltou atrás e 

a palavra da rainha também nunca vai voltar. Eu fiz um voto. Hoje é o dia treze de maio. Foi o 

dia que eu cheguei no palácio, nosso palácio. Olha, de hoje em diante não tem escravidão mais‟. 

„Ah, mas porque que você fez esse voto?‟ „Foi de tanto que eu tava sofrendo, senão eu não 

voltava mais aqui não‟. Ele disse: „Então tão certo. E agora tem uma festa‟. Tem uma festa dia 

treze, dia treze de maio. É o dia do nosso Reinado, de Nossa Senhora que é minha protetora. 

Nasceu por aí, e aí fez. Fez e reuniu e hoje nós temos que levantar uma santa coisa, dia treze de 

maio, o Reinado.” 

 

3. Capitão de terno de Congo 

“Não, cumpadre, o problema eu vou falar pro Sr. Assim. Como é que o Sr., o assunto 

que o Sr. Puder falar desse problema, baixa o palpite do coração. Chega a idéia no lugar. O Sr. 

Começa pelo assunto que o Sr. Puder. Cumé que veio esse problema do nascimento de Nossa 

Senhora do Rosário [da Festa de]? E nesse problema o Sr. Fala o que o Sr. puder o Sr. pede 

desculpa, igual eu pedi também. Porque eu falei: „eu sou dos mais novos‟. Esse problema evém 

do primeiro século. Agora, eu já sou do segundo. Agora, no primeiro século, tá bão. Foi 

acabando, se deixasse tinha que ser pro Ventre-Livre. Eu ainda não pude obter. Tenha mais ou 

menos a explicação sobre os mais velhos, mas aí é que tá [...] se eu tiver falando certo sobre 

aquele problema, tanto melhor, se eu não tiver falando certo, vai ter que me perdoar. [...] Até nós 

ia, que de primeiro era mais difícil de nós aprender certas coisas, porque até a língua não era 

essa que nós tamos falando. Aí conversava dois tios aí, era a mesma coisa que dois japonês. 

Até o primeiro era mais difícil pra nós aprender, praticar certas coisas que a língua não é essa 

que a gente tá conversando. Se a gente não chegar com estudo, não tão com nada mesmo. Eles 

tinha uma língua diferente mesmo, língua da Costa. Tem nego aí que canta aí com a língua da 

Costa, que a gente sai até rindo. Aqueles velhos gostava era de pinga mesmo. Aquilo foi feito 

era pra eles. Mas quem deixou aquilo pra nós foi um mestre. [...] E aí vai virando onde já tá tudo 

virado. É do Velho Testamento pra o Novo. Vai tudo mudando. [...] Eles fala uma coisa lá na 

língua deles e a gente não entende. Eles fala uma coisa e fala: „ei, lá na Angola‟... quer dizer, lá 
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no nascimento, lá no nascente. Então é lá na Angola, na língua que eu alcancei dos tios, é lá na 

Angola. [...] 

Nessa Festa cabe quatro santos: São Benedito, Santa Efigênia, Nossa Senhora das 

Mercês e Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário é representadora maior dos 

reinados, porque é a mãe dos grandes e dos pequenos. Agora, os outros [três santos] é 

abençoador dele. São filhos deles e nós também somos. Cabe quatro santos e cabe quatro 

igrejas também [no Reinado]. Mas pra fazer as quatro igrejas aperta demais. Agora onde é que é 

reunido. Quatro santos numa igreja só. E, de toda maneira, vem do princípio do mundo. É quatro 

igrejas só: sensuali [...] militante, triunfante, tem essas quatro igrejas. Tem mais de um milhão de 

igrejas, agora, é só essas quatro. É dessas quatro que criou todas as outras.” 

 

4. Capitão de terno de Congo 

  “São Benedito era preto, padroeiro dos pretos. Agora, aqui no Brasil pôs Nossa 

Senhora do Rosário como padroeira dessa Festa. Essa Festa do Rosário, e tá sendo padroeira 

mesmo do Rosário. Mas ela era de São Benedito. Tanto que no tempo da escravidão, o senhor 

era lei. O senhor não podia proibir os negros, aqueles dias eles ia dançar e festejar essa Festa. 

[...]  

A farda do moçambique era sainha, lenço na cabeça. Lenço era de tiracolo de descalço 

e gunga nos pés. Era desse jeito. Hoje tá diferente porque eles quer tocar trem mais bonito. 

Numa reunião lá, nós conversando sobre esse negócio de puxar o sistema antigo, eles foi, 

falaram: „não, nós agora fica com lenço na cabeça, esse lenço amarrado. Descalço, isso é feio. 

Agora, essa farda do terno meu aqui é branca [terno de congo]. Igual à farda que tirou Nossa 

Senhora do deserto. Tanto que muitos pode mudar a farda. Tem brincador aí que tem muita 

vontade de pegar essa farda. Peleja pra mim deixar pra eles pegar. Eu não deixo, porque essa 

farda, toda vida, foi que tirou Nossa Senhora do deserto. Tanto que tirou ela, festejaram lá, 

fizeram uma igreja e ela voltou pra lá. Depois fizeram uma igreja no lugar lá. [...] 

Esses terno tudo é terno inventado. Catupé-cacunda, Vilão, Marinheiro. Aquele 

candomblés [candombe?], esse terno de candomblé aqui não tem. Mas eu conheço terno de 

candomblé. É quatro caixa só, duas na frente e duas atrás. Agora, lá eles não faz igual nós faz 

aqui. Faz meia-lua e volta não. De forma que é assim. Esses outro terno foi inventado. É que 

nem religião. A religião verdadeira é a Católica, né? Agora tem Deventista, tem Metodista, tem 

Cristã Evangélica, tem Sabatista, tem tanta religião assim. Tem Espírita. Mas a religião 

verdadeira é a Católica... Agora, eu não. Danço de vontade livre. Nunca fiz promessa. Agora, já 

tem um filho meu que dança, é voto que fizeram pra ele dançar. Eu tenho dois menino pequeno. 

Um, até é uma mulher que tá olhando ele pra mim. Também é voto dele dançar. Promessa. Tem 

um outro, agora tá com sete anos [meses?]. Eu tô até arrumando a fardinha dele. Também é 

voto ele dançar. O negócio foi o seguinte: eu era muito doente. Então, uma vez, eu até tô 

cumprindo duas promessas. Uma vez foi Tia Diná. Tinha voto de vestir um menino. Aí eu vesti 

cumprindo o voto pra ela. Um ao depois eu tava pequeno, a minha mãe, eu já tive que cumprir 

esse voto, esse outro voto. Eu vinha virado os olhos pra morrer. Na igreja, na hora do batismo. 

Então, esse negócio é até engraçado. Tem dois João na família. Então lá, na hora do padre, meu 

pai perguntou. Minha mãe perguntou meu pari que nome ia pôr em mim. Aí ela falou: „põe João‟. 

Aí meu pai falou „João já tem um na família‟. Aí ela falou: „Não, ele vai morrer mesmo‟ [refere-se 

ao próprio entrevistado]. „Então pode pôr‟. Aí foi, eu escapei. Aí eu já vinha dançando por voto 
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mesmo. Aí, uns tempos eu tive doente demais. Até teve uma hora que eu falei: „Ó gente, eu acho 

mesmo que no ano que vem eu num vou dançar!‟ Aí, foi eu falei: „Nossa Senhora do Rosário me 

ajudasse que eu ficasse bão, eu ia dançar‟. Graças a Deus passei o ano passado. Tô passando 

esse ano. Melhor do que o ano que eu passei, que é esse agora. 

Tem um molequinho meu aí também. A mãe dele tava falando, ia passando mal pra dá a 

luz. Não conseguia. Então a parteira na hora chamou por Nossa Senhora do Rosário. Portanto, o 

nome dele é Olair Alves do Rosário. Na hora, a parteira chamou por Nossa Senhora do Rosário 

e ela foi feliz. Então, o voto desse menino que eu tô falando é esse. [...] 

É voto. Quantos fazendeirão que antigamente aí tinha até orgulho de negro. Acabo 

fazendo voto. Dançou aí. Pedia [pra dançar no terno]: „Eu tenho voto de dançar, coisa e tal‟. Já 

dançou fazendeirão forte aí. Dançou cumprindo voto. Sujeito que não pagava nem na mão de 

negro pra saudar eles. Tem gente aí, principalmente do nosso terno. Vem de longe. Esses 

meninos que estão aqui, veio de Goiânia. Vem gente de todo canto. Às vezes vem dançar com 

nós. Gente que nós pensa que nem vai topar mais, sabe? Vem, quando eles chega aqui nós 

lembra. [...] 

O meu [voto] foi pedido da minha mãe. Disse que, enquanto vivo qualquer um de nós 

tivesse, era pra dançar. No dia que ela tava passando mal, que eu mais meu pai, nós ia lá para 

almoçar, ela falou pra nós assim: „Vai e brinca esse ano porque eu não vou ver ocês brincar 

mais. E ocê não é pra parar de dançar mais, enquanto ocê puder!‟ 

Agora, eu não sei se todos têm a fé que eu tenho. De forma que eu tenho voto. Não 

largo o terno um segundo, de jeito nenhum. Os 3 dias até na hora de ter mudado. Agora tem isso 

[...] a turma que já dançou uma vez por voto, às vezes deixa [o terno]. Nós vamos na casa dele. 

Chega lá ele chora. Acontece qualquer coisa. Às vezes vai pro mato pra não ver os irmãos. 

Outra hora você chega com alegria, Vira, é choro. Sempre acontece alguma coisa. Não é 

superstição, a gente vê, a gente vê.” 

 

5. Capitão de terno de Congo 

“A homenagem a São Benedito era feita pelos escravos. Porque para eles escapulir 

daqueles carrasco, eles procuravam, assim, grupo, e rezava pra São Benedito pra livrá algum 

negro daqueles. [...]" 

 

6. General da Congada 

“[...] vem a Nossa Senhora com aquela emoção que ela teve que ter dó dos pretos. 

Então ela pegou e libertou. Nela libertar eles, então ela era pra ser degolada [a Princesa Isabel]. 

Então ela sabia que ia ser condenada. Então ela mesma suicidou. Então, por isso que nasceu 

essa Festa. Então todo ano eles comemora a Nossa Senhora do Rosário. Tem que ser a Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito, porque o São Benedito é o protetor dos pretos. Pelo São 

Benedito protegeu. Se aparecesse ele só, por causa do Benedito ser protetor, ser preto, então 

ele libertava os preto. Então apareceu Nossa Senhora. Porque então, sendo ignorante, então, 

como apareceu Nossa Senhora que é branca? Então eles pode libertar. Agora, Nossa Senhora é 

protetora dos pretos. São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Agora, aqui nós festeja só 

Nossa Senhora do Rosário. Nós tinha que festejar também São Benedito. 

Nós não festejamos São Benedito por causa do começo. Porque essa Festa veio pra cá, 

ela veio pra cá de Minas. De Minas que ela veio pra cá. Então eles já começavam a festejar só a 
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Nossa Senhora do Rosário. Então ela ficou só a Nossa Senhora. Mas em Minas eles festeja o 

São Benedito, Santa Efigênia e a Nossa Senhora do Rosário. Agora, aqui nós só festeja a Nossa 

Senhora do Rosário. Mas no espaço de tempo, nós então ainda vamo ver se então localiza 

direitinho e vamos festejar direitinho São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. [...] tem muita 

gente que pula porque gosta. Então, quando começa o ano, então ele incentiva, acha bão, então 

fica. Então ele tem alegria pra aquilo. Então ele experimenta, acha bão, então fica. Outros, é por 

promessa. Por receber uma graça de Nossa Senhora que ele faz aquele voto. Então pede as 

graças a Nossa Senhora. Recebe aquele milagre, então ele vai dançar um ano pra conseguir um 

voto. Então acha bão, vai recendo mais, vai vê que aí então ele fica pra toda a vida. Sente amor, 

né? Porque a pessoa, assim, tá naquela angústia, justamente qualquer um de nós tem. Fica às 

vezes naquela luta, sentindo mal, assim. Nós então quer fazer aquela promessas, nós quer 

sarar, nós sente aquilo que, fazendo a promessa, sara. É onde, às vezes, é homenageada a 

Nossa Senhora. Nossa Senhora então dá aquele milagre. Recebe aquele milagre dela. Então aí 

a gente pega, então, a pessoa pega, vai querer cumprir o voto. Porque ele pediu. 

Se ele tem um voto de dançar, não tem problema ela deixar de dançar e pagar o voto de 

outra maneira. Não tem problema. Ela pode vestir um outro, uma outra pessoa pra dançar. Que 

seja pobre, que seja que pode, qualquer um. Não vamos dizer que seja uma pessoa, muita gente 

fala: „Eu vou por uma pessoa, pobrezinho, que não pode. Quer dançar, então vou dar pra 

fulando‟. Não, tem uns que pode também, às vezes ele tem mais coração. Coração mais santo, 

talvez, mais incentivado do que às vezes um pobre. Porque às vezes o pobre vai dançar ali 

porque ele ganhou tudo. Num tô dançando por minha conta nem nada, e o outro às vezes é mais 

reconhecido. 

No caso de uma pessoa não cumprir o voto. Se ele não cumpriu o voto por um abuso. 

Pensa: „então eu não vou dançar no meio dos pretos, não vou cumprir esse voto não. Eu dou lá 

um dinheiro lá, fica por isso mesmo.‟ Mas não, aí ele tá errado porque o dinheiro não compra 

voto. Não tem tanto dinheiro pra comprar um voto, porque Nossa Senhora não quer o dinheiro, 

ela quer o sacrifício, tanto faz ele gastar dinheiro como não gastar, ela quer que ele tá fazendo 

sacrifício.” 

 

 

ANEXO C – O Mito dos Congos 

 

Versão 1: Capitão de Terno de Congo 

“Eles acharam a Nossa Senhora no deserto, numa loca de pedra, eles acharam ela lá. 

Então fizeram uma reunião lá e eles foram dançar lá. Então o Congo chegou lá, dançando lá, ela 

riu, mas ficou quieta. Depois chegou o Moçambique. Chegou lá malumbado, um lenço na 

cabeça, de pés descalços, e aí ela acompanhou. Eles pegaram, fizeram uma igreja, puseram ela 

lá na igreja. Ela voltou, ficou lá no lugar outra vez. Aí, eles pegaram e fizeram a igreja lá no lugar. 

Isso aí é da antiguidade.” 

 

Versão 2: Capitão de Terno de Moçambique 

“Como é que isso foi criado eu não explico tudo. Não explico porque eu sou dos mais 

novos. Agora, esse problema eu explico um pouquinho, mas não explico tudo porque isso é 

muito velho, é do princípio do mundo. Isso é uma santa, uma santa apareceu, a Nossa Senhora 
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do Rosário, num rochedo de pedra. Antão descobriu essa santo no rochedo de pedra. Todo 

mundo queria ver. E ia, uns via, outros não via. Aí foi o padre, celebrou missa lá no lugar. 

„Vamos trazer a santa! Vamos levar ela pra igreja.‟ E ela acompanhava. E no outro dia lá a santa 

não tava la. „É, tem que buscar de novo‟. Daí apareceu um preto velho por nome de Pai João. 

Esse Pai João foi e disse: „Ó, essa é nossa mãe, é nossa mãe. Ah, vamos visitar nossa mãe‟. 

Mas eles disse: „Ó, mas que que é isso, que já foi padre, já foi banda de música, já foi tudo, mas 

ela não fica [na igreja]. Esse crioulo é que vai trazer essa santa? Ele nem vai ver ela!‟ 

E o Pai João entrou na mata, tirou taquara, fez um xique-xique, que é aquele que nós 

bate, e arrumou os companheiros e foi. E já foi malhando. Quando ele chegou perto da gente do 

padre, a santa já presente. Ele foi, chegou, ajoelhou, cantou ali na língua dele. Beijou, cantou: 

„Minha mãe, vamo em casa santa? 

Minha mãe, vamo em casa santa? 

Ela aí saiu. Ela virou o terno e seguiu. Colocou na igreja e tá até hoje, e ficou sendo o 

Pai João o maior. Ele conseguiu. Agora, onde eles fala que é festa de preto. Não, ela não é festa 

de preto. É festa de todo mundo, daqueles que tem fé.” 

 

Versão 3: Presidente da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário 

“No meu lume, no meu entendimento, eu nunca li uma história dessas. Mas diz que foi 

assim. Quando os negros eram, então, eram leigos, não sabia falar nem nada, no tempo da 

escravidão. 

Então, tava trabalhando. Os negros vivia trabalhando. Então, um dia, no deserto, uma 

gruta, então os negros tava trabalhando. Então apareceu a Nossa Senhora pra eles, a Nossa 

Senhora do Rosário. Então apareceu pra eles. Dava risada pra eles. Então falou que eles não 

podia viver daquele jeito. Então que se festejasse ela, ela dava libertação pra eles. Então eles 

ficaram muito alegres com aquilo e desde aquela hora em diante eles já falou que não ia mais 

ser escravo. 

Então eles começou dançar pra ela. Ela explicou pra eles. Começou a dançar pra ela 

assim. Eles não vestiu porque não tinha nada pra vestir. Então começou dançar assim pulado, 

né? Veio dançando, pulando, pulando, ela foi, não aceitou. Então veio, esbarrou nela, esbarrou 

nela. Ela pediu que dançasse mais lento. Então, outros fala Congo, outros fala Moçambique. 

Eles dançaram mais lento, o que dançou mais lento ficou sendo o Moçambique. Foi o que ela 

acompanhou. Acompanhou os Moçambiques. Quer dizer, as pessoas eram as mesmas. Eles 

voltou dançando o Moçambique pra ela. Cantando diferente e ela foi, acompanhou. 

E nisso, a Princesa Isabel, por causa deles ter encontrado com Nossa Senhora, ela 

então achou que eles tinha, por causa da Nossa Senhora do Rosário, dar aquela luz pra eles. 

Ela era a rainha, a Princesa Isabel. Então foi e libertou eles. Eles só tinham que falar com ela, 

que tinha achado, que ela [NSR] apareceu pra eles. Então a Princesa Isabel viu que precisava 

de libertar eles por causa do milagre de Nossa Senhora do Rosário. Então ela pegou e libertou 

eles. Quer dizer que foi por meio de Nossa Senhora. Ela falou que libertava eles. Então ela 

ajudou mesmo. Então, deu a libertação e começou a alegria dos negros.” 
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Versão 4: Soldado de Terno de Congo 

“Quando eles tiraram a Nossa Senhora do deserto, veio o terno do Congo com essa 

roupa mesma [igual à do falante]. Dançou lá, que isso é da antiguidade. É muito antigo, é trem 

muito antigo. Então essa dança evém do cativeiro. Porque na África tinha essas danças. Então 

eles vieram cá pro Brasil e trouxe essa dança. Até a padroeira dessa dança não era Nossa 

Senhora do Rosário; essa festa era de São Benedito. Eles fazia muita devoção a Nossa Senhora 

do Rosário porque a Santa Isabel que deu libertação dos escravos. Então puseram a Nossa 

Senhora do Rosário como padroeira. Porque ela tava no deserto. Foram tirar ela lá do deserto. O 

terno do Congo chegou, dançou e diz que ela riu muito, mas ficou lá quieta. O Moçambique veio, 

lento, lenço amarrado na cabeça, de pé no chão, o lenço amarrado aí. Ela foi, acompanhou, 

tanto que pra todos os efeitos, o Moçambique está em primeiro lugar. Agora, ela é uma festa 

muito antiga. Ela tem mais de 6 centenários, essa festa. Então os pretos tinha essa liberdade. 

Ela era feita a 13 de maio. Dia da Libertação.” 

 

Versão 5: Capitão de terno de Congo (Nova Veneza) 

“Então diz que apareceu Nossa Senhora do Rosário [...] foi o padre pra ir lá celebrar a 

missa e fazer uma paróquia pra trazer ela, como de fato fizeram. Pra tudo, nesse tempo a 

palavra era capela, capelinha, pra buscar a Nossa Senhora do Rosário, ver se ela saía. Então ia, 

ia tudo. Fazia tudo que era possível, que ele sabia, nada! 

Então inventara. Nego veio. Nem instrumento não tinha, nessa quadra. Cada um arrumo 

um vasilhame, essas coisas, e foram lá e pegou a cantar ao redor dela, manifestando, dançando, 

chamando pra ela, que nós não tem força de chamar. Tem que fazer ali os ameaços ali, até que 

ela resolveu acompanhar os crioulos. Diz que acompanharam, veio, andou certa distância, pára, 

tornava voltar que é a tal „meia-lua‟ que nós dá, quando a corrente rebenta nós tem que ir vê o 

que que foi, pra não deixar a coroa. Então foi assim, com essa dificuldade, esses trabaio, até 

chegá na igreja. Até que ela entrou na igreja, então ela ficou sendo a libertadora dos escravos. 

Isso aí foi na África. Eu nem sei se foi na África não. Eles fala que foi na Angola. Agora, onde é 

essa Angola?” 

 

Versão 6: Um preto, morador de Catalão 

 “Porque descobriram a Nossa Senhora na gruta, na África. Os padres buscaram com 

reza, pra igreja. E ela desapareceu de lá do lugar, que o povo era muito devoto. Então, 

descobriram ela. Então os negros foram e seguiram. E dançavam, saltavam, rolavam e nada. E o 

rei e a rainha. E ela então sorriu. E eles assustaram porque eles não esperavam uma imagem 

assim, que pode sorrir. Choravam, caíram, desmaiavam. Eles então dançavam, festejavam, 

pegaram ela e levaram lá para a igreja. Eu não sei se é verdade, eles dizem que é verdade e a 

prova é que festejam até hoje. Festejam com muita fé.” 

 

Versão 7: Um branco, professor, morador em Goiânia, nascido e criado em Catalão 

“[...] Então os congos foram e tentaram trazer essa imagem. Essa santa que estava 

sobre o cupim, pra fazendo onde eles estavam localizados. Mas como eles fazem barulho, 

tambores, etc., então eles não conseguiram. A santa tentou seguir, mas era muito o barulho e 

ela voltou. Aí vieram os Moçambiques. Os Moçambiques então vieram. Mais solenes, de uma 
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cultura completamente diferente entre os Congos e os Moçambiques em termos de região. Eles 

então foram mais [...] conseguiram trazer a santa pela maneira como eles foram, o barulho, a 

manifestação que eles faziam. Então, por isso, até hoje, aqui o Moçambique é quem leva a coroa 

e fica comandando toda a Festa. Traz o rei e a rainha com a coroa. Eles é que são responsáveis. 

Os generais daqui, todo general é sempre um Moçambique.” 

 

Versão 8: Capitão de Terno de Congo 

“A Nossa Senhora do Rosário apareceu num tronco. Os Congos foi e ela não quis sair. 

Os Moçambiques foi. Os Congos é só pra ajudar os moçambiqueiros.” 

 

Versão 9: Capitão de Terno de Congo 

“O lugar que ela apareceu lá que eu não guardei, no deserto, né? Primeiro diz que eles 

mandaram lá uma banda de música. Ela não atendeu. Foi no Congo, ela abriu. Depois, foi os 

Moçambique. Ela acompanhou. Parece que contam assim, que os Congos dançaram. A Nossa 

Senhora sorriu pra eles. Depois os Moçambique vieram, dançaram e ela acompanhou os 

Moçambiques. Tem essa história mesmo. Porque ela agradou da amizade deles, né? Do modo 

deles [dançaram]. Também porque o povo de Moçambique era o povo mais humilde que tinha na 

cidade. Os Congos eram mais adiantados naquele tempo.” 

 

Versão 10: Capitão de terno de Congo (o mesmo da versão 1, agora em 1975) 

“Ela estava no deserto. Então ela apareceu lá e foi os Congo, que é essa farda nossa 

aqui. Chegou, dançou lá perto dela. Ela riu, mas ficou quieta. Veio os Moçambiques. Tudo mal 

arrumado. Dançou, ela acompanhou eles. Então, toda a vida o terno de Moçambique é em 

primeiro lugar. Então esse terno meu que sempre puxa os Moçambique. Porque até a farda e 

tudo é que ajudou a tirar a santa do deserto.” 

[complemento da versão] “E porque foi ela que acompanhou os Moçambiques? Porque 

ela riu pros Congos? Os Congos dançou lá. Ela riu muito, achou bão, mas ficou quieta. Os 

Moçambique chegou lá, tudo mal arrumado, dançando lá, ela acompanhou eles. Então é por isso 

que os Moçambique é que acompanha a coroa e os Congos, esse terno meu, puxa os 

Moçambique [dança, o cortejo, antes dos ternos de Moçambiques]. Quer dizer que é dois terno 

que esta de acordo com o que foi começado.” 

 

Versão 11: Suplente de terno de Congo 

“Você diz isso: lá na África né? A Nossa Senhora é africana. Tinha justamente a cidade 

do Congo e do Moçambique. Então é o nome que deram a ela. Segundo eles dizia os que era 

contrário à santa. E como a cidade do Congo á mais adiantada do que Moçambique. Então o 

Moçambique era uma cidade de gente mais humilde. Então eles dizia que os Congo ia e não 

conseguia trazer a santa. Então foram os Moçambique que conseguiram trazer a santa. Então 

ficou essa tradição. Sempre, na Festa, os Moçambique é em primeiro lugar.” 

 

Versão 12: General da Congada 

“Foi assim, do tempo do cativeiro. Então havia os pretos no cativeiro que era do [...] 

africano. Então os africano do cativeiro. Então eles sofriam demais. Então eles estavam assim 

na beira duma ilha, no rio. Naquele carrascal, assim, no rio. Então carrascal quer dizer como um 
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mato, uma capoeira. Então eles estão lá trabalhando e suando e pelejando, um dia que eles 

falavam enrolado, então pedindo que pudesse dar uma libertação pra eles. Então que não 

tinham uma libertação. Então  eles pegaram, um dia, deu então pra eles, eles pegaram, então, 

assim aquela ventania, aquela coisa assim [...] mudou assim o tempo pra eles. Então eles 

pegaram e avistaram uma santa. Então a Nossa Senhora, mãe de Jesus Cristo. Quer dizer, que 

eles conheceram que era Nossa Senhora por ela explicar pra eles. Eles assim, então ficou doido 

com elas. Não podiam falar pro patrão. Se falasse ele batia neles, coisa e tal. 

Então, assim, a Princesa Isabel, a rainha Isabel, então ela que fazia tudo. Fazia e 

desfazia. Então ela foi, pegou e deu a libertação pra eles, que eles pudesse então a tirar ela. 

Porque não tinha jeito. Não via, um chegava, não via, outros chegava, não via ela. Então ela 

libertou, porque eles chegaram [...] nem que ela fosse degolada. Como ela foi suicidada mesmo 

por causa de nós, por causa dos pretos.” 
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Sobre as imagens deste livro: Não tenho comigo mais as fotografias originais de quando, há 
mais de quarenta anos documentei a Festa de Nossa Senhora do Rosário, em Catalão. Elas 
podem, ser encontradas no meu livro original com este mesmo nome: A Festa de Santo de 
Preto. Trouxe então algumas fotos bem mais recentes de uma festa irmã. A Festa de Nossa 
Senhora do Rosário em Uberlândia. 
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