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Resumo:

           O trabalho apresenta o que e como o médico, botânico e mineralogista Johann Emanuel 

Pohl (1782 -  1834) viu na Congada de Santa  Efigênia  de Niquelândia GO à luz de uma 

pesquisa de campo atual sobre a mesma festa. Particularmente interessantes são também os 

valores, sentidos e significados que não foram por ele percebidos na festa, que é composta de 

cerimônias assaz ricas em significados difíceis de serem desvendados, alguns inacessíveis aos 

não  iniciados,  cuja  complexidade  passou  despercebida  a  muitos  de  seus  observadores  e 

estudiosos – viajantes, folcloristas, etnógrafos, historiadores. O sentido dos versos cantados se 

completa na vinculação com a música, a dança e a performance de capitães e brincadores e 

remetem ao contexto do ritual e dos símbolos da festa, à sua dimensão sagrada.

A Congada de Santa Ifigênia remonta ao período da exploração de ouro nos tempos 

coloniais. Essa festa foi  vista e descrita por Pohl em 1819, durante sua estadia no antigo 

Arraial de Traíras, hoje município de Niquelândia. Pohl fazia parte da expedição científica 

que acompanhou a comitiva nupcial da Arquiduquesa Leopoldina da Áustria, que desposou 

Dom Pedro I, então Príncipe Herdeiro. Ele tinha o perfil da maior parte dos viajantes que aqui 

estiveram: “naturalistas” que buscavam, sobretudo, conhecer a geologia, a flora e a fauna, não 

raro  deixando  também  relatos  sobre  os  fenômenos  sociais  e  culturais  com  os  quais  se 

depararam. 

Palavras - chaves: congado; festa; performance e cultura popular.

A Congada de Santa Ifigênia foi vista e descrita pelo médico, botânico e mineralogista 



Johann Emanuel Pohl (1782 -  1834),  durante sua estadia no antigo Arraial  de Traíras em 

junho  de  1819  (POHL,  1976).  Pohl  esteve  no  Brasil  de  1817  a  1821 como membro  da 

expedição  científica  que  acompanhou a  comitiva  nupcial  da  Arquiduquesa  Leopoldina  da 

Áustria, que desposou Dom Pedro I, então Príncipe Herdeiro, e tinha o perfil da maior parte 

dos  viajantes  que  aqui  estiveram:  “naturalistas”  que  buscavam,  sobretudo,  conhecer  a 

geologia, a flora e a fauna, não raro deixando também relatos sobre os fenômenos sociais e 

culturais com os quais se depararam.

A descrição de Pohl sobre a festa constitui depoimento precioso e raro, em função de 

ser a sociedade da época basicamente iletrada. Nela, queda evidente o incômodo que o ritual – 

que mistura elementos ibéricos, africanos e indígenas – causava às concepções católicas do 

autor  (SCHWARCZ,  2001);  incômodo  explicitado  no  tom de  admoestação  e  reprovação 

presente na descrição e interpretação da festa e dos costumes da população. Por outro lado, 

justamente o estranhamento a que está submetido o observador estrangeiro ajuda a ressaltar 

certos  elementos  que  passariam despercebidos  a  quem está  com eles  familiarizado.  E  o 

elemento que talvez tenha causado maior estranheza é a proximidade do culto cristão e da 

festa popular, a reunião em uma mesma manifestação de atividades "religiosas" e "profanas", 

que faz com que o diferente seja imediatamente classificado como inferior.

Como os olhos normalmente só vêem o que a mente está preparada para entender, uma 

mente habituada a separar rigidamente manifestações do sagrado e do profano não conseguia 

enxergar na festa dos negros elementos de manifestação de certo tipo de espiritualidade que 

encerra em si uma continuidade entre os planos físico e espiritual. Esta continuidade, típica da 

visão do mundo das culturas bantas, só mais recentemente começou a ser conhecida e sua 

percepção por um cientista europeu da primeira metade do século XIX estava evidentemente 

fora do horizonte de conhecimento histórico.

A festa de Traíras vista por Pohl há muito deixou de ser celebrada. Do antigo arraial 

minerador restam hoje algumas ruínas e o povoado, rebatizado Tupaciguara,  é atualmente 

distrito de Niquelândia GO. Entretanto, a Congada de Santa Ifigênia de São José do Tocantins 

– atual sede do município –, que remonta igualmente ao período da exploração de ouro nos 

tempos coloniais, se mantém e permite a comparação de seu formato atual com a descrição 

histórica de Pohl.

Como nos demais Congados, há nesta festa a predominância de traços próprios dos 

povos  centro-africanos,  pertencentes  ao  grande  tronco  linguístico  cultural  banto,  que 



caracterizam  o  catolicismo  negro,  mas  há  igualmente  elementos  que  indicam  alguma 

influência de sudaneses e iorubás, não excluída tampouco a possibilidade de contatos com os 

índios Avá-canoeiros, que tinham presença forte na região. De qualquer modo, trata-se de uma 

manifestação  híbrida,  na  qual  a  resistência  cultural  pela  vivência  do  sagrado  preserva 

conteúdos  religiosos  dos  antepassados  escravizados  e  uma série  de  conhecimentos  a  eles 

associados.  A festa,  em  sua  organização  atual,  presta  homenagem  a  duas  Santas:  Santa 

Ifigênia e Nossa Senhora do Carmo. Cada uma delas possui sua própria corte composta por 

imperador ou imperatriz, príncipe ou princesa e juiz ou juíza. A congada “trabalha” para as 

Santas,  cantando  e  dançando,  formados  em duas  filas  paralelas,  na  rua  e  nas  casas  dos 

festeiros e promesseiros. 

A denominação  banto vem do agrupamento, em uma mesma família, de povos que 

viviam na região central do continente africano e que possuíam uma série de semelhanças 

linguísticas, sendo comum a quase todos a palavra  ntu com o sentido de gente, indivíduo, 

pessoa, sendo bantu seu plural. Para muitos povos bantos, o mundo é visto como uma teia de 

forças diversas, com intensidade diferente, mas que interagem e tendem ao equilíbrio. Assim, 

qualquer ação cotidiana é revestida de caráter ritual e participa de um universo sacralizado em 

que o equilíbrio da força vital do homem depende de sua compatibilização com as demais 

energias  do  cosmo.  Esta  permeabilidade  das  esferas  permite  a  comunicação  do  mundo 

material dos homens com o mundo invisível dos ancestrais e das divindades. Como a vivência 

do  sagrado  é  uma  experiência  rotineira  e  abrange  a  totalidade  da  vida,  com  especial 

intensidade nas manifestações artísticas, a comida e a bebida, o prazer e a alegria, as emoções 

humanas têm presença marcante nos rituais religiosos, caracterizando a junção da devoção e 

da festa que tanto intrigava cronistas e viajantes (DIAS, 2001).

Com relação à descrição da festa, Pohl afirma que:

No interior da igreja, nos degraus do altar, estavam dispostos dois pálios para 

os monarcas do dia e dois tamboretes para o príncipe e a princesa. Ao penetrarem na 

igreja, por entre grandes cerimônias, o padre aspergia-lhes água benta e começava a 

missa cantada. De tempos em tempos essas altas personalidades eram incensadas. 

(…) No final da missa foram lidos diante do altar os nomes daqueles sobre os quais 

recaíra a sorte para exercerem as dignidades no ano vindouro. Os tronos e tamboretes 

foram postos imediatamente na igreja e, logo que os dignitários tomaram os seus 

lugares, penetraram os músicos negros pela porta do templo, prostaram-se diante dos 



reais  assentos  e  logo  começaram a  dançar  e  a  cantar  uma  música  africana.  Ao 

terminar  a  dança,  levantou-se  o  monarca  negro  e  ordenou  em  voz  alta  que  se 

começasse,  com cantos e  danças,  a  festa  de Santa  Ifigênia.  (...)  São iniciados  os 

cantos e danças; o imperador, com o cetro, concede a bênção ao vassalo ajoelhado;

(...) Santa Ifigênia é invocada várias vezes e, ao ecoar dos cantos e das músicas, por 

entre danças e as mesmas solenidades da entrada, efetua-se a saída. Chegando à casa, 

os  dignitários  ainda  festejam  o  dia  com  um  banquete  em  que  as  principais 

personagens passam a ser o feijão e a aguardente de cana. 

Nesta rica e minuciosa descrição de Pohl, há vários elementos a destacar. Começando 

por onde o autor terminou, nas línguas bantas família é designada pela expressão aqueles que 

comem junto  (LOPES, 2006).  Isto já diz muito sobre a cosmologia que orienta a Festa e 

explica a importância das funções rituais  compostas por grandes refeições coletivas e seu 

significado para o pertencimento no grupo. Assim, a contiguidade das funções profanas e 

sagradas, a comida e a bebida na festa religiosa que o incomoda – as principais personagens 

passam a ser o feijão e a aguardente de cana – exemplifica justamente a continuidade e 

permeabilidade entre as esferas cotidiana e sagrada nas culturas bantas.

Além deste elemento,  Pohl viu com perspicácia o uso das insígnias da realeza. Não 

conseguiu ver, entretanto, a sua função simbólica. A coroa e o cetro, principais objetos rituais 

da festa e símbolo da majestade do imperador e da imperatriz, remetem à responsabilidade 

que os reis e rainhas tinham nas sociedades centro-africanas de cuidar da bem-aventurança do 

grupo, garantindo a harmonia da vida nesta esfera física / natural; o que se fazia na esfera 

religiosa pela conjuração dos bons espíritos e invocação dos ancestrais protetores. Esta função 

de líder religioso, que implica o poder de comunicação entre o mundo físico / natural e o 

sobrenatural, dos espíritos e entidades, benévolas e malévolas – mundos deveras próximos na 

cosmologia  banta,  com enorme influência  do segundo sobre o primeiro  –,  também é um 

atributo dos reis, que conservam parte das prerrogativas dos feiticeiros, sacerdotes, xamãs etc.

Um dos elementos descritos por Pohl e que hoje se encontra bastante alterado é o 

prestígio e dos reis do Congo. Os integrantes do Reinado têm ainda hoje lugar especial nas 

missas da festa, mas já não ficam sob pálio, não são incensados durante a missa e tampouco 

têm o papel de liderança que os reis negros e reis do Congo exerciam sobre a população negra 

– escrava, liberta ou livre – no período da colônia e do império. Na atualidade, ao final da 

missa, a Congada executa alguns cantos e danças considerados obrigatórios no pátio em frente 



à  igreja  perante  o  Reinado.  E  logo  seguem  todos,  em  cortejo  em  que  os  pálios  foram 

substituídos por guarda-chuvas carregados pelos respectivos pajens, para o almoço na casa da 

rainha ou do imperador, onde o feijão e a cachaça terão efetivamente um papel de relevo no 

plano material,  no estabelecimento do sentimento de irmandade entre os Congos e no seu 

extravasamento para o plano espiritual.

Muitos  valores,  sentidos  e  significados  da  festa  passaram despercebidos  a  Pohl  e 

outros observadores e estudiosos. Entender suas cerimônias ricas em significados difíceis de 

serem desvendados exige uma reflexão sobre a natureza da criação de uma cultura híbrida na 

América Latina num processo de  transformações econômicas, sociais e culturais em escala 

mundial que ligou – num jogo de poder assimétrico e com a montagem de um sistema de 

dominação e  exploração  inédito  e  inaudito  –  Europa,  África  e  América.  Tal  percepção  e 

referencial, Pohl evidentemente não possuía.

Embora pródigo em suas restrições à festa, Pohl, entretanto, termina seu relato com 

uma defesa do direito e justeza de sua realização pelos escravos negros africanos:

Os  negros  são  grandes  apreciadores  desta  festa,  em  que  se  exibem  com 

grande ostentação, e não se poderia ferir e ofender mais esta população do que não 

lhes permitindo essa comemoração, que a tantos respeitos lhes recorda a pátria.

De nossa parte,  acrescentaríamos que a festa  que a tantos respeitos lhes  recorda a 

antiga  pátria  também traz  também elementos  fundadores  da  nova  pátria.  Elementos  cuja 

investigação retoma a trilha de pensadores como José Maria Arguedas, Octávio Paz, Gilberto 

Freyre  que  desenvolveram  reflexões  sobre  a  América  Latina  em  torno  deste  encontro  / 

desencontro, assimétrico e desigual, de americanos, africanos e europeus que se expressa nas 

festas populares.

Referencias Bibliográficas:

DIAS, Paulo.  A  outra festa  negra.  Em: JANCSÓ, István & KANTOR, Iris  (Org.). 

Festa.  Cultura  e  Sociabilidade  na  América  Portuguesa v.2.  São  Paulo:  Hucitec,  EDUSP, 

FAPESP, Imprensa Oficial. 2001. 

LOPES, Nei. Bantos, malês e identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.

POHL,  Johann  Emanuel  Pohl.  Viagem no  interior  do  Brasil.  Belo  Horizonte:  Ed. 

Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1976. 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Viajantes em meio ao Império das Festas. Em: JANCSÓ, 



István & KANTOR, Iris (Org.).  Festa. Cultura e Sociabilidade na América Portuguesa v.2. 

São Paulo: Hucitec, EDUSP, FAPESP, Imprensa Oficial. 2001. 

Contatos:

sebastiaorios@terra.com.br; tali_morgana@hotmail.com

mailto:sebastiaorios@terra.com.br
mailto:tali_morgana@hotmail.com

	Resumo:
	           O trabalho apresenta o que e como o médico, botânico e mineralogista Johann Emanuel Pohl (1782 - 1834) viu na Congada de Santa Efigênia de Niquelândia GO à luz de uma pesquisa de campo atual sobre a mesma festa. Particularmente interessantes são também os valores, sentidos e significados que não foram por ele percebidos na festa, que é composta de cerimônias assaz ricas em significados difíceis de serem desvendados, alguns inacessíveis aos não iniciados, cuja complexidade passou despercebida a muitos de seus observadores e estudiosos – viajantes, folcloristas, etnógrafos, historiadores. O sentido dos versos cantados se completa na vinculação com a música, a dança e a performance de capitães e brincadores e remetem ao contexto do ritual e dos símbolos da festa, à sua dimensão sagrada.

