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RESUMO 

 

A festa do Congo  mistura-se fé católica e manifestação afro-brasileira, os ritos 
expressam para os componentes a resignificação da coroação de um rei da 
África e a homenagem a Nossa Senhora do Rosário, santa padroeira dos 
negros. O evento realiza-se em duas datas. No mês de maio em comemoração 
a abolição da escravidão, nesse evento as músicas cantadas pelo terno 
exprimiam sofrimento e lamentação, outras com agradecimentos e esperança 
com saudação  as cores da Bandeira Nacional. No mês de outubro celebra a 
padroeira dos negros Nossa Senhora do Rosário, com oração e cantos em 
louvor a rainha. Para as populações negras é importante a manutenção e 
preservação das crenças ligadas aos ancestrais maneiras de reafirmar a 
identidade. A todo o momento os congadeiros procuram relacionar a Congada 
à memória dos seus antepassados, além da memória, divulga sua cultura de 
maneira positiva, de modo a possibilitar sua participação social expressando 
seus valores através da música e da dança.  
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 Para falar da Congada é necessário remontar a formação cultural 

dos negros no Brasil, pelos agrupamentos dos diferentes povos africanos, onde 

as crenças e os valores eram  compostos de elementos  ligados aos ancestrais 

da África e aos elementos da cultura européia. A construção e resignificação 

cultural passa pela relação de força entre os que têm o poder e os dominados, 

nesse caso entrelaça  a representação no mundo do colonizador e do 

colonizado.  

Os reis medievais europeus, entre eles os ibérico, como os reis 
de outros tempos e lugares, personificavam não apenas o 
poder político, más também o religioso. Eram homens, mas  
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intermediários de Deus. Além disso tinha um corpo natural e 
outro político ( SOUZA, 2006: 28) 

 

Era atribuído aos reis o poder sagrado, capaz de harmonizar as 

sociedades seculares, essas atribuições dadas aos monarcas europeus 

assemelhavam a autoridade dos reis de vários reinos africanos, como pode ser 

observado na sociedade congolesa do século XV. “A unidade do reino era 

mantida a partir do  controle, exercido pelo rei” (SOUZA, 2006:45)  

  Ao buscar a definição da coroação do rei do congo, o rito central da 

festa, percebe-se que a resignificação atribuída a esse, ia além do poder 

secular estavam investidos de atributos divinos. A história do  Reino do Congo2 

está ligada a esses soberanos, pois o Congo antes de 1500 dividia-se em 

várias províncias sobre a autoridade de um rei. 

O poder do rei era compatível com os dos feiticeiros, e sua imagem 

representava poder e soberania. (VANSINA, 2010) 

Suas insígnias incluíam, entre outras coisas, um chapéu, um 
tambor, um bracelete de cobre ou marfim, a bolsa dos impostos 
e um trono em forma de banquinho quadrado – objetos que 
simbolizavam sua posição de primeiro senhor do reino e 
detentor de um poder supremo que o separava dos demais 
homens. Uma etiqueta complexa salientava a preeminência e o 
caráter singular do soberano. (VANSINA, 2010: 651) 

 

O Reino do Congo, foi dominado pelos portugueses, Dom Manuel, Rei 

de Portugal, entrou nesse Reino  por volta de 1482 com uma expedição de 

Diogo Cão, essa entrada levou consigo padres portugueses e logo nos 

primeiros contatos com o Mani-Congo3 convenceram-no a se converter ao 

cristianismo como único modo de se estabelecer uma aliança com Portugal. 

(LAMBER, 2001) 

O Mani-Congo Nizinga Mbemba foi, então batizado sob o nome 
de Afonso e, a partir daí é, Manuel para cá, Afonso para lá, e, 
finalmente, é sob  esse nome que a grande personalidade 
entrou na historiografia européia. (LAMBER, 2001: 34) 

                                                           
2
 O antigo reino do Congo localizava-se onde é hoje a zona setentrional de Angola; 

abrangia grande extensão da África Centro-Ocidental e compreendia várias províncias 
formadas, entre outros, por grupos bantos. (VASCONCELOS, 2007, p. 26) 
3 Titulo dos reis do Reino  do Congo na África dos séculos XIV ao XIX. 



Mas qual era o sentido dessa aliança? O rei do Congo demonstrou 

interesse na tecnologia principalmente a naval, e os portugueses queriam 

acordos para sustentar o monopólio da exploração da região da bacia do 

Congo. Mesmo não sendo o foco deste trabalho, vale ressaltar que essa 

aliança só beneficiou a Coroa portuguesa, porém a encenação da coroação no 

momento da conversão do  Mani-Congo ao cristianismo perpetuou na memória 

dos africanos. 

Segundo (SOUZA. 2002) uma memória reelaborada sobre o Congo 

permaneceu no Brasil, mesmo depois deste ter sido desestruturado por 

diversas guerras civis nos fins do século XVII e início do século XVIII, 

permaneceu fortemente simbolizado na cultura dos negros africanos. 

Ao acompanhar a Congada em Goiás foi possível perceber a 

presença da figura do rei mesmo  os componentes não compreendendo o real 

significado da representação. Em entrevista realizada com um dos 

componentes da congada da cidade de Caiapônia  ele explica qual o  

significado da congada.  

Foi na época dos escravos, tinha um rei na África que chamava 
Congo e ele foi trazido para a Bahia, onde  começaram a fazer 
a festa,  fizeram música em homenagem ao rei que toca nas 
danças da congada. (Entrevista realizada dia 11 de outubro 
2010)4 

 

Nota-se que há uma conexão entre a História do Congo a coroação do 

rei ao ser batizado pelo cristianismo com a festa estabelecida em terras 

brasileira em meio ao sincretismo religioso uma vez que faz homenagem aos 

Santos do catolicismo. 

 

O mito fundador presente na Congada remete a História do 
Congo e a de Afonso I, a importância da conversão ao 
cristianismo para alguns chefes africanos e à catequese, que 
andava de mãos dadas com a escravização. Além de se 
integrar a um passado africano construído por meio do mito a 
congada também estava inserida, mesmo que 
tangencialmente, as irmandades leigas, que forneceram o 
espaço possível para a constituição dessa festa negra. O mito 
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e o rito puderam se desenvolver porque houve um ambiente 
propício das irmandades de “homens pretos”, nas quais eram 
toleradas manifestações marcadamente africanas, desde que 
tivesse voltadas para uma expressão de uma religiosidade 
católica.  (SOUZA, 2002: 308)  
 
 

Assim a história da Congada está ligada à história relativa ao coração 

da África com a representação do Rei do congo e com as crenças no 

catolicismo. Em todos os espaços em que a Congada é apresentada mesmo 

com as diferenças peculiares ela mantém a mesma crença da encenação da 

coroação do Rei do Congo e louvor a um santo ou uma santa da Igreja 

Católica. 

A festividade iniciada no período colonial com os negros trazidos da 

África, principalmente da região do centro africano. No contexto brasileiro todas 

as nações trazidas do continente procuravam se fortalecer e uma das formas 

eram através das festas dos negros, religiosas ou não, fazendo crer que estas 

fizeram parte de seus artifícios para manter suas práticas sociais. 

Nesse contexto, os reis negros, presentes em quilombos e 
grupos de trabalho, mas principalmente em irmandades 
católicas, serviram de importantes catalisadores de algumas 
comunidades e foram centrais na construção de suas novas 
identidades. (SOUZA, 2002:128) 
 

As comunidades africanas no Brasil criaram irmandades e confrarias 

de festejos elegendo reis como harmonizadores dos grupos. Nesse sentido em 

todos os espaços em que a Congada é apresentada mesmo com as diferenças 

peculiares ela mantém a mesma crença da encenação da coroação do Rei do 

Congo. 

 No período colonial foram deslocados para o Brasil muitos povos do 

centro africano principalmente do tronco linguístico banto5, entre esses muitos 

disputavam o trono no estado do Congo e compreendia o significado da 

coroação do rei. Dessa forma rememoram o ato nas festividades das 
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línguas bantas (cerca de 600), verificando-se com isso, que o termo existe em quase todas, 
sendo, o mais antigo com o mesmo significado. Tais falas aparentadas cobrem uma superfície 
de uns nove milhões de quilômetros quadrados, ao sul de uma linha quase horizontal, cortando 
o continente africano, da baía de Biafra a Melinde. Constatando-se, também, que o termo 
banto aplica-se, hoje, aos povos que somam mais de 200 milhões de pessoas, que utilizam um 
desses idiomas. (SILVA , 1996, apud LIMA) 
 



irmandades negras referente às festas dos santos católicos. ”Congado são 

autos populares brasileiros, de motivação africana, pois, nesse folguedo, os 

figurantes representam a coroação de um rei congo (Chico Rei e a rainha 

Nzinga)” (VASCONCELOS. 2007: 18) 

 Os ritos da Congada nos diversos lugares do Brasil, tem a 

representação da realeza, simulada por personagens ou elucidadas nos 

cantos, a Congada da cidade de Catalão de Goiás trás as personagens que 

são referenciadas pelos componentes dos ternos6 e em Caiapônia as 

homenagens são expressa através dos cantos.  

 

Desta forma, a rememoração de tais tradições é mais do que a 
nostalgia ancestral, sendo também a rememoração da violência e do 
jogo de negociação desde sempre em cena. A memória de tais 
práticas religiosas possibilita nos presentes arranjos sociais a 
legitimação de práticas e a sobrevivência de identidades e valores. 
(LE0NEL, 2009:32) 
 
 

Assim efetivada a relação entre povos  distantes e de diferentes 

crenças. “O cristianismo africano não foi fruto de uma combinação de 

cosmologias, e sim dinamicamente construído, resultando da forma de 

interação e validades das interações ocorridas.” (SOUZA 2006: 67) 

1.1 Congada fé e africanidade 

 

No século XV e XVI o Congo recebeu várias missões organizadas por 

Portugal com objetivo de conversão ao cristianismo, determinadas de várias 

maneiras, estabelecidas em um projeto de colonização ou missões com o 

intuito de cristianização. Quase sempre os objetivos eram os mesmos segundo 

(HERNANDEZ, 2005) Além da conversão ao cristianismo, impunha a 

incorporação  dos valores europeus aos africanos, propagando a separação 

entre a esfera religiosa e a secular, e a conversão incluía a não aceitação dos 

ritos sagrados locais. 
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A reação dos africanos contra a dominação expressava na 

desobediência a imposição dos missionários, fizeram questão de preservar 

suas práticas culturais que atravessou o Atlântico. 

No Brasil os negros mantiveram os elementos básicos da tradição 

africana relacionado às crenças religiosas e as palavras africanas no cotidiano 

em que estavam inseridos. Esses elementos ligados a cultura africana 

determinou a formação da identidade afro-brasileira, reelaborado nas religiões, 

nas músicas e nas danças e outros.  

A congada um elemento dessa formação  constituída pela fé dos 

negros formada em meio ao sincretismo e a tradição. Brandão analisando a 

congada de Goiás afirma que a dança é originaria entre os negros escravos, 

portanto não é possível explicar com precisão a sua origem. Para muitos 

componentes e simpatizantes a congada lembra lutas passada na África, e em 

Goiás surge junto com a chegada dos negros.  

Todos acreditam que a dança é africana, em primeiro lugar por 
causa de seu próprio nome e das palavras de línguas africanas 
ditas pelos contendores durante as embaixadas, para as quais 
nem mesmo os dançadores mais idosos conseguem atribuir 
qualquer significado. Em segundo lugar, pelo tipo de trama 
apresentada uma luta entre reinos aparentemente rivais e 
africanos.  (BRANDÃO, 2004:151). 

 A análise feita  reforça a Congada como um elemento de origem africana 

e que faz parte da memória dos negros no Brasil. Segundo (RABAÇAL, 1976) 

as manifestações da Congada nos vários municípios brasileiros sempre 

estiveram ligadas às festas religiosas da Igreja Católica, com diversos Santos 

homenageados: Santa Efigênia, São Baltazar, São Domingos, Divino Espírito 

Santo, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, São Sebastião, São 

Lourenço, Nossa Senhora da Guia, Santa Cruz e Nossa Senhora do Belém 

Nossa Senhora do Rosário, São Benedito. Dentre estes santos, destacam-se 

os dois últimos. Nossa senhora do Rosário que de acordo com as crenças dos 

congadeiros é a Santa que apareceu  em uma gruta e foi resgatada por 

homens negros tornando a padroeira dos mesmos e São Benedito  foi um 

escravo negro, que é o padroeiro dos Afro-americanos e dos negros. 

 



 

1.2 Congada em Caiapônia 

 

Este texto trás  como foco o estudo da manifestação da Congada na 

cidade de Caiapônia, que faz parte da história do município7, tradicionalmente 

vinculada à população negra local, passada de geração a geração desde o 

século XVIII. 

 De acordo com as narrativas dos componentes da Congada, a 

princípio o cortejo ocorria em Louvor a Nossa Senhora do Rosário. Afirmam 

que a primeira capela construída no município em homenagem a santa deu-se 

em 1910, espaço proporcionado pelos católicos para promover a fé dos negros. 

Em entrevista8 realizada com Senhor Joversino, capitão da Congada, 

este comenta a história da dança no município, “Os nossos antepassados, 

meus avós falavam que de todos os tempos desde a saída dos negros da 

senzala já existia a congada, eu estou na congada aqui desde 1956”. Afirma 

que a festa é para homenagear Nossa Senhora do Rosário onde eles 

celebravam com a dança. 

Há algumas lendas ou histórias contadas pela maioria dos 
congadeiros sobre a origem das danças em louvor a Nossa 
Senhora do Rosário. Uns contam que a Virgem do Rosário 
apareceu em uma gruta; outros dizem que apareceu no mar e 
o padre e as pessoas do local tentaram levar a imagem para a 
igreja. Várias tentativas foram feitas, entretanto a estátua 
desaparecia do altar e voltava para o lugar onde estava antes. 
Homens vestidos de Congos e outros de Moçambiques fizeram 
uma procissão e, cantando e dançando até a igreja, levaram a 
imagem, colocando-a no altar. A efígie não mais voltou para a 
gruta, ou para o mar. (VASCONCELOS. 2007:39) 

 

A crença em Nossa Senhora do Rosário pelos negros construía nas 

festas uma celebração misturando fé ligada ao catolicismo e as manifestações 

afro-brasileira. Em Caiapônia  foi também nesse espaço que organizaram os 

eventos da Congadaa, onde a festa era constituída por procissões e leilões em 

beneficio da igreja, seguindo o cortejo dos congadeiros. 

                                                           
7 Localizada na região sudoeste do Estado de Goiás a 334 quilômetros de Goiânia, povoada 
por volta de  1800, quando foi invadida por grandes levas de mineiros em busca da riqueza da 
região, visando esbravar as terras traziam consigo um grande número de  escravos 
8 Entrevista realizada 12/10/2010. 



Nesse sentido é possível afirmar que a  congada de Caiapônia se 

caracteriza como tradição? È importante essa constatação, já que ela pode ser 

um instrumento na preservação da cultura negra no Brasil. Entende-se que é 

importante para as populações negras, a manutenção e preservação das 

crenças ligadas aos ancestrais.  

A tradição aparece como um porto seguro. É importante para a 
comunidade a continuidade da população negra, não somente 
no Brasil, mas em todos os paises com a presença de negros 
vindos da diáspora africana. A tradição é um dos fatores que 
continua os ligando uns aos outros. (RODRRIGUES, 2007: 47) 

A congada emergiu-se, de forma destacada na cena social composta 

em maioria pela parcela pobre e negra da cidade. (RABAÇAL, 1976), afirma 

que os congadeiros são em sua maioria homens de cor, adultos e 

trabalhadores braçais, que exercem seu ofício nas redondezas das cidades. 

A congada em Caiapônia é caracterizada como uma manifestação da 

população negra,  expressando uma história de  resistência e tradição.  Mesmo 

assim a sua origem  é desconhecida pelos participantes e pela comunidade 

local, mas a todo o momento os congadeiros  procuram relacioná-las aos 

antepassados e a memória da religiosidade da fé em Nossa Senhora do 

Rosário e em comemoração a abolição da escravidão dando significado aos 

festejos  até os dias de hoje. 

A estrutura da festa da Congada em Caiapônia, tem sua característica 

particular realizada em dois momentos distintos, celebrada no mês de outubro 

em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, e no mês de maio, para lembrar 

a luta do povo negro no processo da abolição da escravidão.  

No mês de maio, a festa acontece durante três dias, há primeiro a 

celebração e depois a dança com agradecimentos e saudação as cores da 

Bandeira Nacional. Hoje, ela ocorre em forma de tríduo dançando a congada 

em três noites.  E no mês de outubro, em devoção a Nossa Senhora do 

Rosário, é organizada juntamente com a igreja como já citado anteriormente.  

Tanto o festejo da Congada do mês de maio, quanto o do mês de 

outubro acontecia em barracões de palhoça construídos em um quintal, até o 

grupo conseguir organizar e construir  uma sede, o “Clube 13 de Maio” 

inaugurado em 13 de maio de 1984. 



A formação da Congada em Caiapônia é liderada pela figura do capitão 

que controla todo o grupo, é seguido pelos dançadores que são também os 

tocadores. O grupo forma duas fileiras, uma dos homens, outra das mulheres, 

que ora fazem pares e ora, seguem em fileiras individuais. 

Buscando conhecer outras congadas pode-se perceber que a de 

Caiapônia é diferenciada, pois não há uma espetacularização  da festa. Como 

afirma Sabará um dos primeiros capitães da congada. “Já pude ver outras 

festas pela televisão e em Goiânia acho que eles fazem muito barulho pula 

muito nós gostamos de dançar de vagar ouvindo a música que cantamos” 

Em 2010 e 2011 acompanhado o  festejo da Congada em Caiapônia  

foi possível perceber que o entusiasmo dos componentes na realização da 

dança é deslumbrante. Outro fator que chama a atenção são as crianças que 

dançam acompanhando o terno, dando a entender que as gerações futuras 

darão continuidade à festa, uma vez que a Congada como manifestação 

cultural, perpassa a memória de seus componentes e fortalece a identidade 

dos negros da região, pois é também através da cultura que os negros podem 

construir laços com a ancestralidade. 

Por fim espera-se que com esta pesquisa e  produção de texto possa  

proporcionar a comunidade negra de Caiapônia o reconhecimento, como 

agente da História contribuindo para que as gerações futuras  valorizem as 

crenças ligadas aos antepassados na certeza de que  há muito que se 

conhecer sobre essa manifestação que é  de uma grande riqueza cultural. 

Ao fazer as considerações não pode-se  deixar de expressar o nosso 

interesse uma vez  que o tema  é referente a pesquisa do mestrado, e dizer 

que ainda encontra-se no início.  

. 
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