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RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo analisar a Festa de Caretagem, uma homenagem 
brincante feita a São João Batista. A Festividade é uma das formas que a comunidade utiliza para a 
reconstrução da identidade étnica e a preservação da tradição. Para a pesquisa, utilizou-se de 
etnografia, onde foram feitas gravações e fotografias durante a Festa. Adotou-se diário de campo 
como ferramenta de análise na pesquisa. A identidade étnica é reconstruída na Festa através da 
música e dança interligada a história, tempo e memória. Essa manifestação popular acontece 
anualmente no dia 23 para 24 de junho, momento em que os moradores compartilham memórias 
repassando as novas gerações. A Festa de Caretagem conta com aproximadamente 30 homens 
mascarados sendo a metade caracterizados de cavalheiros e a outra de damas, que dançam pelas 
casas da comunidade durante toda a noite. O espetáculo envolve sagrado, profano, música, dança, 
máscara, cor e alegria na noite de São João Batista, na comunidade de São Domingos localizado a 
3 Km da cidade de Paracatu no sertão das gerais.    
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I - INTRODUÇÃO 

 

Acredita-se ser importante um trabalho que discuta a participação de remanescentes de 

quilombo em festejos e manifestações populares, em específico danças e músicas que são 

repassadas às novas gerações, como forma de manutenção da reconstrução da identidade étnica. 

Justifica-se também o interesse pelo fato da existência de pouca produção acadêmica que discuta as 

manifestações culturais/artísticas envolvendo o conhecimento e a participação desses atores sociais 

muitas vezes anônimos da historiografia oficial em Minas Gerais.  

Objetiva-se analisar como a Festa contribui para a reconstrução da identidade étnica, onde 

os remanescentes utilizam memória e oralidade no espaço dessa Festividade que acontece na 

comunidade quilombola de São Domingos.  

São Domingos se localiza a 3 Km do centro da cidade de Paracatu – MG, a uma distância 

de 250 km de “Brasília Capital do Brasil e 506 km de Belo Horizonte Capital mineira”. 

Analisa-se aqui a reconstrução da identidade étnica do grupo de Caretagem; através do 

festejo que acontece em homenagem a São João Batista. Essa reflexão volta-se em específico para 

compreender de que forma a Festa de Caretagema torna-se uma das formas que os moradores 

utilizam para a reconstrução identidade étnica. Entendendo como Moscovici (2005:30) que: 
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“Compreender consiste em processar informações”. Neste sentido é que se procura entender a 

representação social da Festa.  

Para uma melhor compreensão dessa manifestação artística/religiosa faz-se necessário 

responder os seguintes questionamentos: De que maneira a Festa ajuda a manter a identidade 

étnica? Como ela tem sido repassada entre os moradores de São Domingos?  

A busca de sentido da representação social no espaço da Festa é fundamental para entender 

as relações de convivência do grupo e o repasse dos ensinamentos, através dos momentos vividos 

pelos moradores. Os instrumentos utilizados pelos tocadores na festividade são: sanfona pequena e 

grande, tambor, surdo, xiquexique, caixa e pandeiro.  

A festa caminha sob repasse dos mais velhos, artesões na construção do conhecimento, que 

através das narrativas orais, educam os jovens levando-os a (re) conhecerem nos momentos da 

Festas a importância dessa manifestação cultura para a reconstrução da identidade étnica. 

 

 

II – ETNOGRAFIA DA FESTA DE CARETAGEM 

 

É interessante pensar que os estudiosos tendiam a pensar que a cultura popular iria se 

dissipar, entendendo que os jovens não teriam interesse de levar a frente à tradição. Geertz 

(1989:10) diz que: “Compreender a cultura de um povo expõe sua normalidade sem reduzir sua 

particularidade”.  

Compreende-se que a cultura de um grupo é fruto de construções e recriações, podendo 

assim considerar que as manifestações dançantes em São Domingos diz da realidade vivida e 

apreendida dos mais velhos para com os mais novos, uma manifestação cultural que está na  mente 

e no coração dos moradores dessa comunidade. 

São Domingos é uma comunidade que procura manter as tradições e cultura. No 

povoado são realizadas muitas festas, sendo a mais expressiva a Festa dos Caretas, que 

acontece no mês de junho. A festa dedicada a São João Batista começa no dia 23 e 

termina dia 24. O festejo acontece da seguinte maneira: os preparativos para a 

homenagem começam no primeiro domingo do mês de junho estendendo-se até a tarde do 

dia 24 de junho. Durante os preparativos são feitos ensaios todos os domingos na porta da 

casa do Sr. Aureliano Lopes dos Reis1. 

                                                 
1 Remanescente de 98 anos. É morador mais idoso da comunidade e tocador de “xiqui-xiqui” na Festa de 
caretagem. Participa do grupo dos caretas desde 15 anos. Em suas narrativas, diz que o pai e o avô eram 
também participantes da Festa dos Caretagem. 
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A dança de caretagem é composta por aproximadamente 30 homens. Metade veste-

se de cavalheiros e a outra de damas. Nos ensaios, com exceção dos instrumentos musicais, 

tudo é improvisado. Os homens que fantasiam de cavalheiros utilizam cabos de vassouras, 

rodos, pedaços de paus que são nomeados pelos dançantes de cajados2, enquanto que os 

homens que irão dançar de damas simulam durante o ensaio, estar segurando na barra do 

vestido.  

O grupo conta com a participação da comunidade que se reúne para assisti-los. Os 

homens, mulheres e as crianças ficam atentos às instruções dadas pelo comandante3 da 

Caretagem que utiliza, como auxílio para organizar o ensaio, uma cornetinha de sopro em 

bronze, a qual possui uma “idade” desconhecida pelo grupo.  

Na Festas de Caretagem, somente os homens podem dançar. O grupo é composto 

de aproximadamente 30 membros, sendo que a metade deles se veste de dama e a outra de 

cavalheiro. Um careta nunca começa a dançar de cavalheiro, devendo exercer primeiro o 

papel de dama.  

A abertura do festejo é feita sob toque do batuquim4. Há pouca luz no terreiro, mas 

é grande a animação. Cavalheiros e damas entrecruzam os passos, em forma de caracol, 

roda e círculo duplo, formando por duas filas: uma de cavalheiros e a outra de damas. A 

junção dos caretas ao sinal para o início da dança, toques musicais, fantasias, foguetes, 

guisos, polacos e fogueira, torna o clima contagiante. Nesse sentido O Sr. Aureliano narra 

que “a Festa sempre existiu aqui na comunidade, desdi meu avô, os Careta dançava pra 

São João”. 

Ao narrarem suas lembranças, os velhos evocam o passado, como se quisessem 

transportá-lo para o presente. Como guardiões, esses são os semeadores da cultura local e 

grande responsáveis pela reconstrução da identidade étnica dos remanescentes. Bosi (2003: 

15) salienta que: 

A memória dos velhos pode ser trabalhada como um mediador entre a nossa geração e as 
testemunhas do passado. Ela é o intermediário informal da cultura, visto que existem 
mediadores formalizados constituídas pelas instituições e que existe a transmissão de 
valores de conteúdos, de atitudes enfim, os constituintes da cultura. 

                                                 
2Cajado é um instrumento feito de pau. Somente os cavalheiros utilizam cajados. A utilidade desse demonstra 
superioridade dos cavalheiros em relação as damas. No momento de mudança de passos as damas devem 
tocar no cajado do companheiro. 
 
3 No arraial de São Domingos a função de comandante é repassado tradicionalmente na família dos Lopes. 
João está no comando há 2 anos 2008/2009. 
4 Nome de uma das danças dos caretas. 
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Nesse sentido quando interrogados sobre a origem da festas são unânimes em 

afirmar que ela é repassada através de seus antepassados.  

Segundo relatos do Sr. Aureliano, 96 anos, tocador de xiquexique, “Eu dançava de 

dama e depois de uns anos, passei a tocá xiqui-xiqui”. Desde meu avô é feito a Festa. Eles 

diziam que dançavam para reunir a comunidade”. O narrador nos induz a refletir que 

dançar é um ato de sociabilidade, possibilitando a união dos moradores através da Festa 

que é repassada de geração em geração.  

Durante as apresentações nas casas é entoadas a marcha de São João. O momento 

do canto é também o momento de chorar pelos companheiros que faleceram. Essa reflexão 

pode ser compreendida através das palavras de Joaquim Lopes dos Reis Lopes do Reis5 

quando diz: “Nóis temo que cantá. Porquê ninguém de nóis sabe se vai tá aqui o ano que 

vem”. O narrador demonstra forte sentimento de pertencimento entre os integrantes do 

grupo, sendo extensiva também a comunidade, pois a música é acompanhada pelos 

presentes. 

De acordo com os caretas, a marcha vem sendo repassada entre as gerações e todas 

as vezes que é entoada essa canção, as lembranças afloram, pois aprenderam a arte de 

dançar tocar e cantar com seus antepassados. 

Durante a peregrinação da Festa, histórias que são narradas, envolvendo os 

antepassados e a forma como acontecia o festejo.  

Mikhail Bakhtin (1987), afirma ser a festividade, qualquer que seja o seu tipo, uma 

forma primordial, marcante da civilização humana. A vinculação com os fins superiores da 

existência humana, com o mundo dos ideais, é condição essencial para que aconteça um 

clima de festa. Essa relação, contudo, só se realiza plenamente nas festas populares e 

públicas. Em se tratando da Festa de Caretagem, preparada para São João Batista, somente 

os negros da comunidade dançam, mantendo historicamente a tradição, valorizando e 

participando da festa como forma da manutenção da identidade étnica.  

Essa realidade social é percebida nas histórias e nos contos repassados pelos mais 

velhos aos filhos e netos durante a Festa. As histórias narradas tornam-se lugar de encontro 

entre passado e presente, possibilitando o conhecimento do outrora, fazendo com que as 

                                                 
5 Morador da comunidade, 71 anos de idade. Tocador de tambor no grupo de caretagem desde 15 anos. 
Também é o capitão de folia de Reis e toca cavaquinho. Embora seja aposentado, trabalha na roça para tirar 
parte do sustento da família. 
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novas gerações valorizem a Festa como meio de perpetuar a sua identidade étnica através 

da Festa de Caretagem.  

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em fim, a dança dos caretas, com toda sua magia e encanto, promove a entrega dos 

moradores de São Domingos em uma comunhão de pensamentos e de gratidão. Assim, o 

prazer mistura-se à manifestação das emoções contidas no âmago da fé, culminado com 

uma festividade de cantorias de fundo religioso, entremeada de comilanças e danças típicas 

e ao som de instrumentos esplendidamente tocados. A Festa de Caretagem torna-se, 

portanto, um dos meios de análise da manutenção da identidade étnica dos moradores de 

São Domingos. 
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