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Este trabalho visa refletir sobre a Congada e a performance dos dançantes do grupo de Santa 
Luzia da Serra, distrito de João Pinheiro, noroeste de Minas Gerais, percebendo-a como parte das 
tradições locais. Objetiva perceber os sentidos da congada para os integrantes do grupo e a (re) 
criação da dança para os dançantes. A pesquisa etnográfica foi realizada através da observação, 
entrevistas com membros do grupo e fontes iconográficas. A congada é uma manifestação 
cultural importante em muitos municípios e mineiros está presente na história e na tradição de 
João Pinheiro. Foi por muito tempo uma das grandes tradições do município constituindo-se em 
um ritual de fé e festa, entrecruzando religiosidade e diversão. Segundo a memória coletiva das 
pessoas mais idosas da região, não sabem precisar o início dessa manifestação no município, 
narram que é muito antiga, todavia, desde a década de 1970, essa manifestação foi perdendo 
espaço, sendo recriada na última década. Muitas indagações surgiram ao observar esta dança e 
sua (re) criação, entre elas, o significado cultural para os dançantes, a forma como ela foi / é 
repassada as gerações mais novas, principalmente aos jovens que são integrantes do grupo, a 
contribuição da memória para a performance atual do grupo e a (re) criação da dança. O estudo 
revelou a ressignificação da dança no contexto contemporâneo, percebendo a reinvenção dessa 
tradição que está sendo repassada através da oralidade as gerações mais novas. 
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Este estudo trás a baila reflexões sobre a Congada em Santa Luzia da Serra, distrito de 

João Pinheiro (MG). Busca-se conhecer a (re) criação da dança de congada na referida 

localidade, constituindo-se um vetor identitário importante para os seus moradores.  

Minas Gerais possui uma pluralidade cultural riquíssima. Entre as tradições mineiras, 

pode-se mencionar a relevância da congada, presente em vários municípios. Leda Martins (2003, 

p 73) escreve que em Minas Gerais, a diversidade de guardas engloba dentre outros, Congos, 

Moçambiques, Marujos, Catopés, Vilões e Caboclos. A hierarquia e a reverência às tradições são 

elementos relevantes nessa festividade. A congada foi por muito tempo uma das grandes 

tradições de João Pinheiro, sendo um ritual de fé e festa, entrecruzando religiosidade e diversão. 



“Congadas ou reisados são um sistema religioso alterno que se institui no âmbito mesmo da 

encruzilhada entre os sistemas religiosos cristãos” (Martins-Leda, 2003, p 70). 

A pesquisa analisa a arte de dançar a congada, percebendo-a como uma tradição, recriada 

no contexto atual. Tradição não é entendida aqui como algo cristalizado, mas dinâmico, que se 

recria e transforma. A revalorização dessa prática cultural ganha nova força no significado e no 

repasse dos passos, na performance dos dançantes e reinvenção da tradição. 

 

Performances afirmam identidades, curvam o tempo, remodelam e adornam corpos, contam histórias. 
Performances artísticas, rituais ou cotidianas – são todas feitas de comportamentos duplamente exercidos, 
comportamentos restaurados, ações performadas que as pessoas treinam para desempenhar, que tem que 
repetir e ensaiar. (SCHECHNER, 2003, p 07) 
 

A festa de Nossa Senhora do Rosário é uma tradição antiga. Na segunda metade do séc. 

XX reduziu o número de congadeiros, a festa perdeu o apoio da Igreja e deixou de existir, assim, 

essa arte ficou restrita a um pequeno grupo que foram os guardiões da tradição. Reiniciaram a 

dança atendendo aos pedidos do Pároco e comunidade local. A fé, motivação e a receptividade do 

público foram importantes na reestruturação do terno. Sr. Levi coordena os trabalhos, ensaios, 

busca manter o sentido da dança e a tradição. “Começamos com 17 membros. Hoje são 20.” 

A congada é um ritual realizado através da dança e música. Um conjunto de passos, 

ritmos, movimentos e cantorias que em harmonia marcam a performance dos dançantes. O 

sentido está voltado para o religioso, sendo a fé o instrumento que possibilita a existência desta 

arte devocional. Entre os integrantes do grupo, o sentido atribuído diferencia-se. Entre os mais 

jovens, significa fazer parte de uma tradição familiar, entre os mais velhos destaca-se a força da 

religiosidade e da fé. Adquire também outro sentido no olhar do pesquisador.  

A hierarquia é importante na manutenção dessa tradição. O capitão, entendedor do saber 

religiosos é responsável por manter a ordem, o treinamento e as apresentações do grupo. Durante 

a dança percebe-se a preocupação dos dançantes com a sua performance, percebida através dos 

olhares freqüentes aos movimentos do capitão que direciona o ritmo e os passos da folia com 

maestria e segurança nos diversos ritmos e momentos da apresentação.  

O rito acontece com a organização em duas filas paralelas no meio das quais se coloca o 

mestre. Na frente da primeira, há o alferes com a bandeira de Nossa Senhora do Rosário, ela é 

importante no rito como símbolo da fé e religiosidade. O capitão coordena a performance 



permanecendo sempre entre as filas, como elo entre as mesmas. Cada membro tem seu papel 

definido. Às vezes os passos são mais lentos, ora, mais rápidos, acompanhados pelo som dos 

instrumentos e repicos dos tambores. Santos (2003, p 152) escreve que a dança “não é apenas 

arte, é celebração, magia, encontro com o passado, presente e futuro.” nesse sentido, o 

significado da dança vai além da arte.  

Os instrumentos musicais possuem papel fundamental na apresentação e performance. O 

maior instrumento é a sanfona, que em conjunto com o tambor, cavaquinho, caixa, pandeiro, 

meia-lua, tamborim e os instrumentos de corda dão vida e ritmo aos passos dos congadeiros. 

O repertório e a criatividade são atributos do capitão que ao entoar os versos ganham vida 

e ritmo ao som dos instrumentos. Os versos cantados são criações do capitão que dá asas a sua 

imaginação, improvisando conforme a situação que se encontra. As palavras rimadas são orações 

cantadas, agradecimentos ou convites para a comunidade participar das celebrações. O 

fortalecimento da crença está na energia do ritual, na performance do grupo e representação da fé 

através do rito. 

As cores e detalhes das vestimentas utilizadas sofrem modificações de acordo com o 

tempo. Atualmente usam um uniforme com predominância do azul claro e branco. A veste 

possibilita uma visão de harmônica do conjunto, não sendo uma fantasia, mas, uma “farda” que 

os identifica. 

A memória é fundamental na preservação das reminiscências do grupo de outrora e no 

repasse da dança, nos passos, no ritmo, toques dos instrumentos e na construção do ritual. O Sr. 

Levi ancora sua prática nas lembranças da dança de outrora. Busca conhecer mais sobre a 

tradição e avivar a memória em relação aos passos da dança. A memória é um instrumento 

poderoso para transmitir as gerações mais novas esses saberes e fazeres, sendo também 

importante na coleta dos dados dessa pesquisa realizada através da história oral. 

Preocupam-se com a performance, realizando ensaios mensais. A participação no grupo 

possibilita a visibilidade dos dançantes. Durante as apresentações, ocupam o centro das atenções, 

visibilidade e reconhecimento, possibilitado pela arte de dançar e de ser possuidor de um saber 

tradicional, reconstruído ao longo do tempo. A apresentação é um espaço de transformação e 

possibilita ao dançante um exercício de alteridade. “Fazer parte do ritual é sair da invisibilidade 

social, é passar a fazer parte de um grupo que tem prestígio, por exercer uma função social de 



auxílio à manutenção de outras pessoas menos abastadas.” escreve Gonçalves (2008, p 08) ao 

pesquisar as folias de Reis em João Pinheiro. Os congadeiros são em sua maioria foliões de reis. 

 O motor que move essa tradição e o fazer dos dançantes é o religioso. “Nas genealogias de 

seus rituais, os congadeiros performam o sentido mais primevo do termo religião, etimologicamente 

derivado do latim religare, re-ligar, restituir, restaurar, Sua performance refaz pelas dobras espiraladas 

do corpo os tempos curvos da memória e da história. (Leda Martins, 2003, p 82)”. No entanto, em 

decorrência da preocupação com a preservação do patrimônio, está havendo uma (re) valorização 

das tradições.“Patrimônio é tudo aquilo que criamos, valorizamos e queremos preservar” ( 

Londres, 2008, p 21). Atualmente muitas apresentações do grupo são com objetivos culturais, o 

que significa uma retomada a essa tradição, percebendo-as como parte do patrimônio cultural 

local.  

Ao refletir sobre a performance do grupo de Congada, muitas questões são suscitadas, 

entre elas, memória, História, identidade, bens culturais, patrimônio. Ao tecer as considerações 

finais desse estudo percebe-se que o objetivo do terno com a retomada a Congada não é a 

sacralização da tradição, ou a finalidade de fazer dessa manifestação cultural a maior festividade 

de João pinheiro como foi outrora, mas, como uma “revalorizacão”, uma forma de resguardar 

esse saber e essa crença. Reinventar, dar uma nova cor e sentido a arte de dançar a congada e de 

permitir que as gerações mais novas conheçam essa manifestação, rito, ritmo, canções 

performance e crenças que fazem parte dos saberes e fazeres locais e as gerações mais velhas a 

oportunidade de mostrar de seu passado, festas, religiosidade, crenças, unindo passado, presente e 

futuro. Nesse sentido, conhecer essas manifestações é um exercício de cidadania, seguido do 

direito de conhecer traços da cultura e da história, resguardar a memória, bem como, o dever de 

preservar e valorizar para que as gerações futuras conheçam as diversas manifestações que 

constroem a identidade cultural do brasileiro em sua pluralidade e alteridade.  
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