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RESUMO: Neste trabalho, apresento resultados parciais de uma pesquisa realizada junto ao 
Congado de Minas Gerais, contemplando, especificamente, os grupos de Catopês, Marujos 
e Caboclinhos de Montes Claros, cidade localizada no Norte do Estado. O estudo teve como 
objetivo compreender a visualidade da performance dos grupos como relevante elemento 
estético e simbólico, que representa e configura práticas, valores e significados 
fundamentais da manifestação. Tendo como base pesquisa bibliográfica, estudo de fontes 
documentais, realização de entrevistas semiestruturadas, observação participante e 
registros fotográficos, foi possível refletir sobre processos de constituição simbólica dos 
elementos visuais durante as atividades rituais dos grupos congadeiros, compreendendo 
sua eficácia e importância no mundo visual e performático desse festejo. 
 
Palavras-chave: Performance, Visualidade, Congado em Montes Claros 
 
 
ABSTRACT: In this study, I present the results of a research conducted with the Congado of 
Minas Gerais, covering specifically the groups of Catopês, Marujos and Caboclinhos of 
Montes Claros, a city in the north of the state. The study aimed to understand the visual 
performance of the group as a relevant aesthetic and symbolic element that represents and 
sets practical, fundamental values and meanings of expression. Based on bibliographical 
research, study of documentary sources, semi-structured interviews, participant observation 
and photographic records, it was possible to reflect on the processes of symbolic constitution 
of visual elements during rituals congadeiros groups of activities, including its effectiveness 
and importance in the visual world and performative this celebration. 
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A performance do Congado, em suas distintas representações culturais, abrange 

uma complexa teia de expressões que dão forma a valores, costumes, crenças e 

fundamentos que caracterizam essa manifestação nos múltiplos contextos em que 

acontece. Dentre essas expressões, a imagem se destaca pelo seu poder de 

comunicação e por sua força estética, constituindo aspectos identitários e simbólicos 

fundamentais à manifestação, pertinentes não só ao ritual em sua estrutura técnica, 

estética e conceitual, como também à própria vida e as crenças dos praticantes que 

se inserem nessa realidade. 

O Congado, que ocorre em grande parte do território brasileiro desde 
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aproximadamente o século XVIII, representa uma significativa expressão da cultura 

popular do país. O festejo caracteriza-se como um sistema cultural, em que 

elementos performáticos, visuais e musicais, oriundos de tradições portuguesas, 

espanholas, indígenas e africanas, mesclam-se em um complexo ritual festivo-

religioso, que tem como cerne a devoção a santos católicos (FREITAS, 2013; 

QUEIROZ, 2005). Nesse festejo, rito, religiosidade e festa se interagem 

intrinsicamente, numa mistura que conjuga fé, devoção, celebração, tradição, mito, 

alegria, penitência, obrigação e prazer; elementos que, entranhados na performance 

desses grupos, se interagem no tempo e espaço sociais em que são vivenciados. 

De modo geral, o Congado compõe-se por um amplo conjunto de imagens, 

fundamentais na configuração de sua performance. Imagens que expressam de 

forma visual a materialização desse rito, cujos símbolos imagéticos ganham sentido 

quando aliados às práticas ritualísticas em sua evolução, e não somente em suas 

formas materializadas plasticamente – roupas, adereços, bandeiras, esculturas, 

gravuras, entre outros aspectos.  

Durante as Festas de Agosto, em Montes Claros, celebração onde os grupos 

congadeiros se apresentam, o ritual religioso e comemorativo de devoção a Nossa 

Senhora do Rosário, São Benedito e Divino Espírito Santo toma forma e expressa 

seus sentidos num exuberante cenário de cores, formas e texturas. Considerando o 

universo visual desse festejo, mais especificamente os grupos de Marujos, Catopês 

e Caboclinhos que o representam em Montes Claros1, cidade do norte de Minas 

Gerais, este trabalho tem como objetivo discutir e analisar o mundo visual do 

Congado expresso em sua performance.  

A partir de uma metodologia que abrangeu pesquisa bibliográfica, estudo de fontes 

documentais, realização de entrevistas, observação participante e registros 

fotográficos, este estudo visa ainda refletir sobre os processos de constituição 

simbólica e visual da performance das atividades rituais dos grupos congadeiros. 

As imagens em ação ritual: considerações sobre performance e visualidade 

A concepção de performance, que pauta as análises desse trabalho, relaciona-se às 
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práticas estéticas que envolvem formas de comportamento, gestos e expressão 

verbal, corporal e visual, que, por meio da repetição em tempos e espaços 

específicos,  contextualizam os atores sociais, a partir de suas identidades 

individuais e/ou coletivas. Nesta perspectiva, a concepção de Schechner e Turner a 

respeito da performance, que busca aproximar o “drama social”2 da vida, com o ritual 

e o teatro, traçando paralelos entre suas distintas dimensões, possibilita importantes 

reflexões sobre a performance congadeira. Para Schechner (2003) a performance se 

define como um comportamento ritualizado, como uma forma viva do ritual em/como 

ação, permeada pelo “jogo” (SCHECHNER, 2003, p.101). 

Compreendendo, desse modo, que a vivência concretiza a performance, podemos 

entender ainda que “[...] todo tipo de performance cultural, incluindo ritual, cerimônia, 

carnaval, teatro e poesia é explanação e explicação da vida em si mesma [...]”3 

(TURNER, 1982, p. 13) e, nessa perspectiva, torna-se um elemento ativo da/ na 

realidade social. Desse modo, o autor revela que os distintos gêneros da 

performance cultural são capazes de agir  num contexto sociocultural, tendo em 

vista que suas ações e expressões não se limitam a ser um mero reflexo ou 

continuidade desse meio. As ações performativas são constituídas numa relação 

reflexiva e dialética e se configuram como “espelhos mágicos da realidade social: 

eles exageram, invertem, re-formam, enaltecem, minimizam, des-colorem, re-

colorem, até mesmo deliberadamente falsificados, eventos narrados” (TURNER, 

1988, p. 42)4. 

Tendo como referência as concepções de as concepções de Schechner (2006), 

Turner (1988, 2005) e Geertz (1989, 1991), acredito que a performance dos 

Catopês, Marujos e Caboclinhos se constitui como uma experimentação de diversos 

fatores da vida de seus integrantes – religiosos, de entretenimento, de interação e 

inserção social -  e que são expressos nas estruturas estéticas de suas imagens. Tal 

fato faz com que sua visualidade e demais expressões performáticas – música, 

dança, encenações – se constituam em um significativo conjunto de formas de 

expressão identitária que configura e ao mesmo tempo representa o universo 

cultural dos congadeiros, em suas distintas dimensões. 
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Observando o mundo visual que se revela a partir da performance congadeira, é 

possível compreender que esse evento é que “engendra as possibilidades de 

significância e a eficácia da linguagem ritual [do Congado]” (MARTINS, 1997, p. 

147). Todos os detalhes, situações, tensões, concepções e valores são 

reestruturados e resolvidos nesse momento, onde o exercício de ser congadeiro 

concretiza-se em ações solidárias e individuais, movidas por desejos, necessidades 

e sentimentos de cada um dos participantes desse universo. As imagens atuam 

nesse contexto como uma forma de tornar visíveis essas perspectivas, alimentando-

as, reformulando-as e reativando-as num continuum de ações expressivas que só se 

tornam possíveis através da performance. Como define Peirano “rituais e 

performances privilegiam o fazer e o agir, reforçam o contexto, admitem o 

imponderável e a mudança, vêem a linguagem em ação, a sociedade em ato e 

prometem alcançar cosmovisões” (PEIRANO, 2001, p. 14). 

A imagem compreendida nessa análise não se relaciona, especificamente, aos 

códigos visuais e suas estruturas formais – cor, textura, luz, volume, forma, dentre 

outros, mas a algo mais amplo de uma linguagem que se expressa através de uma 

mescla de gestos, sons, imagens e formas, inter-relacionadas com o espaço onde 

se inserem e com os atores no contato entre si e com os demais participantes da 

performance. Um universo de formas e sentidos que possui seus códigos 

específicos, mas que, colocados em ação, transbordam significados. Para Hartman 

“[a performance] possibilita que tanto o conhecimento produzido pela cultura quanto 

a reflexão sobre este envolvam seus participantes de uma forma "multisensorial" 

(LANGDON citado por HARTMAN, 2001, p. 6).  

A perspectiva reflexiva de Turner (1988) e Geertz (1989), de que os gêneros da 

performance seriam exemplos do ritual visto em/como ação, coloca a experiência 

como foco de análise, tendo em vista o campo polissêmico que a constitui. 

Experiência entendida, sob essa ótica, como um conjunto de elementos dos quais os 

seres humanos dispõem para se relacionar com a realidade. Turner, ao analisar os 

símbolos dos rituais dos povos Ndembu, evidencia que em seu estudo “não podia 

discutir os símbolos rituais sem estudá-los em uma sequência temporal em relação a 

outros eventos, porque os símbolos estão essencialmente envolvidos no processo 
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social” (TURNER, 1980, p. 21)5.  Para o autor, os símbolos presentes num ritual 

tornam-se elementos de ação social, agindo como forças positivas que se 

estabelecem e atuam nesse campo de atividades simbólicas. 

Nesse sentido, os meios através dos quais uma cultura se expressa tornam-se 

inseparáveis dos valores e sentimentos da vida da qual esses meios emergiram e 

também dos sentidos que esses são capazes de produzir em um contexto. Assim, 

as “experiências são construídas nos contos, festas, cerâmicas, ritos, dramas, 

imagens, memórias, etnografias e maquinarias alegóricas, ao mesmo tempo em que 

os constroem” (GEERTZ, 1986, p. 380)6. Em suma, a variedade de formas estéticas 

e técnicas da performance, na ótica de Geertz, deve ser interpretada como uma 

“ação simbólica”, uma “ação que significa, como a fonação na fala, o pigmento na 

pintura, a linha na escrita, ou a ressonância na música" (GEERTZ, 1989, p. 20). 

Ao aproximar as percepções sobre o contexto congadeiro das concepções sobre 

performance ritual e seus símbolos, dos autores aqui analisados, foi possível 

compreender que a visualidade concebida por esse universo constrói narrativas 

significativas e que só podem ser melhor observadas e conhecidas a partir do 

engendramento das ações rituais nos festejos do Congado. O mergulho nesse 

universo, possibilitado pela pesquisa de campo, permitiu apreender que existe um 

fluxo simbólico e imagético relevante, ao mesmo tempo permanente, com bases 

sólidas nas tradições e fundamentos dessa cultura; e flexível, que coordena as 

ações dos congadeiros e constitui sua visualidade nas diversas dimensões do ritual.  

Visualidade em cena: a performance visual dos Catopês, Marujos e 
Caboclinhos 

Descrever a performance dos Catopês, Marujos e Caboclinhos enfocando a 

visualidade expressa nesse ritual implica reconstruir os significados elaborados 

através de suas imagens, que recriam e atualizam a manifestação a cada ano, 

articulando-se com o cotidiano desses atores, com o contexto em que vivem e a 

comunidade com a qual se interagem. Para DaMatta, O estudo dos rituais não seria 

um modo de procurar as essências de um momento especial e qualitativamente 

diferente, mas uma maneira de estudar como elementos triviais do mundo social 
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podem ser deslocados e, assim, transformados em símbolos que em certos 

contextos permitem engendrar um momento especial ou extraordinário. Como todo 

discurso simbólico, o ritual destaca certos aspectos da realidade (DAMATTA, 1990, 

p. 30). 

As imagens exercem, no universo pesquisado, o papel crucial de demarcar o 

espaço, mapear as relações e ações, configurar os fundamentos ali representados, 

recriando a realidade da manifestação em um tempo diferenciado, especial, mas ao 

mesmo tempo vinculado ao seu cotidiano. Os símbolos, concretizados em imagens, 

constituem-se assim como “significantes”, ou seja, não possuem apenas um 

significado preexistente, que informam aos indivíduos através de sua forma - eles 

(re)criam e promovem sentidos em uma ação altamente performativa, no contexto 

ritual, que só ganha sentido enquanto campo de interações significativas que se 

estabelece a partir da performance. 

O cenário que se forma durante a realização dos festejos congadeiros nos leva a 

compreender a concepção de Geertz, quando afirma que “o comportamento humano 

é extremamente plástico” (1989, p. 189). A exuberância visual da performance 

congadeira revela esse importante aspecto do comportamento humano, 

especialmente visível em manifestações rituais da natureza do Congado, em que o 

pensamento plástico e estético inerente ao ser humano se converte em ações, 

coisas e espaços.  

A partir do conjunto visual elaborado na performance, os congadeiros recriam suas 

crenças, suas tradições e valores, desenhando sua existência em cores, formas e 

texturas, a cada ritual concretizado. Como explica Duvignaud: “o ser humano, para 

existir, deve representar-se, desenhar sua existência e torná-la uma realidade 

concreta” (1983, p. 8). Com base nessas concepções, destaco, a seguir, uma 

situação performática do ritual congadeiro – o cortejo de Nossa Senhora do Rosário, 

um dos momentos do ritual que, entre outros, evidencia elementos visuais 

significativos, acionadores e configuradores dos sentidos e das estruturas desse 

universo festivo e religioso. 

Pelo que aponta os registros e pesquisas sobre a Festa de Agosto, há mais de um 
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século essa tradição festiva agrega devotos de Nossa Senhora do Rosário, São 

Benedito e do Divino Espírito Santo, santos católicos que são celebrados através do 

ritual congadeiro (FREITAS, 2013; MENDES, 2004; QUEIROZ, 2005). O formato 

atual da Festa de Agosto, estrutura em que os Catopês, Marujos e Caboclinhos 

realizam o seu ritual, é o cenário onde dialogam e confrontam-se práticas 

tradicionais da performance e do ritual dos grupos congadeiros, com dimensões de 

uma modernização e espetacularização do festejo, vinculadas a um desejo de 

projeção do evento pela mídia e pelo poder público.  

Atualmente, a Festa de Agosto acontece durante cinco dias, na terceira semana do 

mês, sendo iniciada na quarta-feira e encerrada no domingo. A estrutura atual da 

Festa está organizada da seguinte forma: 

 Quarta-Feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 
 

Manhã 

 - Reinado de 
Nossa Senhora 
do Rosário 
- Missa em 
homenagem à 
Santa 

- Reinado de 
São 
Benedito 
- Missa em 
homenagem ao 
Santo 

- Reinado do 
Divino Espírito 
Santo; 
- Missa em 
homenagem ao 
Santo 

- Encontro dos 
grupos de 
Congado 

Tarde 
    - Procissão 

Noite 

Visita à casa 
do mordomo de 
Nossa Senhora 
do Rosário 
- Levantamento 
do Mastro com 
a 
bandeira da 
Santa 

- Visita à casa 
do 
mordomo de 
São Benedito 
- Levantamento 
do Mastro com 
a bandeira do 
Santo 

- Visita à casa 
do 
mordomo do 
Divino Espírito 
Santo 
- Levantamento 
do Mastro com 
a bandeira do 
Santo 

 - Missa de 
encerramento 
da Festa 

 

Cada situação elencada acima pode ser considerada como uma cena que compõe a 

totalidade da narrativa do festejo congadeiro. São sete momentos distintos, que 

marcam a performance dos congadeiros e narram sua devoção, crença e valores 

culturais. A visualidade, que cada situação do festejo encerra, constitui um complexo 

sistema estruturado e estruturante dessa realidade. 

É nesse cenário, que a cada ano movimenta mais recursos e atrai mais 

espectadores, que os grupos têm mantido, consolidado e renovado suas práticas 
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“tradicionais”, (re)definindo suas identidades e cumprindo ritualmente sua devoção 

aos santos católicos.  Fazendo parte da programação religiosa diurna7, os Reinados 

e o Império representam a etapa do ritual que mais se articula e comunica os 

sentidos do universo congadeiro com a sociedade montesclarense em geral, se 

configurando como um evento de grande impacto neste contexto. Nesta etapa, os 

Marujos, Catopês e Caboclinhos desfilam em cortejo, juntamente com a corte que 

homenageia o santo do dia, cantando e dançando. A exposição pelas ruas centrais 

da cidade, bem como toda a mobilização de recursos da sociedade, da Igreja e do 

poder público, necessária à realização do evento, faz com que dimensões 

significativas da manifestação se concretizem e fortaleçam os laços culturais e 

sociais do festejo com a cidade.  

A organização do cortejo obedece, de certo modo, a algumas regras, não tão 

rígidas, mas que determinam e orientam a distribuição dos seus componentes e dos 

elementos cênicos. A composição dos participantes e dos grupos que representam – 

Reinado/Império, Ternos, Banda Militar - é praticamente a mesma nos últimos anos, 

constituindo o esquema retratado por Queiroz (2005), ilustrado na FIG. 1.  

 

Figura 1: Esquema representativo do Cortejo 

Fonte: QUEIROZ, 2005, p. 62. 

 

Tendo como base essa estrutura, a evolução do cortejo se desenvolve a partir de 
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uma movimentação dos congadeiros, que se realiza basicamente pela mudança de 

posição dos Ternos de Catopês. São eles que carregam o Reinado e dinamizam o 

circuito coreográfico desenvolvido durante o cortejo. A partir do movimento de idas e 

vindas, os Catopês, dispostos em duas fileiras e sob o comando de seus mestres, 

passam ao redor e por entre as Marujadas e os Caboclinhos.  

Essa coreografia se denomina “meia-lua”, movimento onde o Mestre dá uma meia-

volta, tomando a direção contrária ao cortejo e trazendo as filas dos Catopês, que 

passam por dentro ou por fora das mesmas, até que todos invertam sua direção, 

indo ao encontro dos demais Ternos (FIG. 2). Ao encontrar as bandeiras dos outros 

Ternos, os congadeiros se inclinam, saudando a imagem do Santo e os demais 

integrantes do cortejo. Em seguida, o Mestre faz outra meia-volta e retorna à direção 

original. O movimento de meia-lua também é feito pela Marujada (FIG. 106) e pelos 

Caboclinhos, porém com a diferença destes Ternos só se movimentarem por entre 

suas próprias fileiras. Os Catopês, além de transitarem pelos grupos que formam o 

cortejo, realizam ainda, assim como a Marujada e os Caboclinhos, a meia-lua em 

torno do próprio Terno. 
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Figuras 2, 3 e 4: Realização da meia-lua pelo Terno de Catopês do Mestre Zanza 

Fonte: Arquivo pessoal (agosto de 2012). 

 

A banda de música e a corte mantêm a mesma posição, localizando-se ao fim do 

cortejo, bem como o andor com o santo, que se situa no início (FIG. 1). Esse 

posicionamento fixo da corte e do andor possibilita, com o ir e vir dos Ternos, a 

aproximação de todos os congadeiros com os símbolos centrais desse momento do 

ritual. Para Mendes (2004), a disposição física do cortejo coincide com a 

concentração de uma dupla força simbólica, representados pelos reis e sua corte e 

pelo andor que carrega o santo homenageado, e para onde se dirige toda a energia 

da performance: “os grupos buscam estar próximos do Reinado e do andor, os dois 

elementos simbólicos mais representativos no cortejo: o andor retrata o lado 

religioso, enquanto a corte representa o caráter simbolizador da coroação de reis na 

tradição ritualística” (MENDES, 2004, p. 77). 

A corte e o andor com o santo do dia tornam-se, assim, pontos de convergência da 

performance e referência simbólica dominante, nos termos que Turner (1980) nos 

coloca. Ao demarcar fisicamente o espaço e a direção da performance congadeira, 
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esses elementos simbólicos configuram uma espacialidade extraordinária 

fundamental para o universo ritual congadeiro, abrindo caminhos, dentro do espaço 

urbano ordinário, para as dimensões do sagrado, dos valores, dos saberes, das 

tradições e das crenças dos Catopês, Marujos e Caboclinhos. Como explica Martins 

(1997, p. 153), “a disposição dos cortejos ostenta a interação dos elementos 

simbólicos que os constituem, acentuando o valor de cada paramento em sua 

individualidade paradigmática e em sua sintaxe coletiva”. 

Durante o desfile, os três Ternos de Catopês executam a performance musical, 

dançando, cantando e tocando seus instrumentos percussivos ao longo de todo o 

percurso. Os Marujos e os Caboclinhos desfilam, em duas filas paralelas, 

executando músicas somente na saída e na chegada dos Reinados e do Império na 

Igreja do Rosário, ou em determinados momentos, onde, por exemplo, se encontra 

um público mais numeroso ou ainda conforme desejo do grupo e do mestre. No caso 

desses grupos, a coreografia com movimentos mais vigorosos é realizada apenas 

pelos bandeireiros, que dançam a frente do Terno e agitam as suas bandeiras com 

movimentos velozes e circulares, criando uma imagem dinâmica e envolvente, que 

guia o grupo e ao mesmo tempo abre os caminhos por onde irão passar. 

A música e a dança, durante a performance, reforça a ambiência simbólica expressa 

pela visualidade, criando um dinamismo e um ambiente favoráveis para o 

envolvimento dos participantes e do público com o ritual. Acompanhado pelo ritmo 

dobrado8, o repertório é voltado, em boa parte, para a saudação aos reis e rainhas e 

para os santos, abrindo os caminhos para a passagem do cortejo e reforçando a 

centralidade simbólica destes elementos nessa fase do ritual.  

Assim como a dança e a música que embalam a performance, dando ritmo e 

dinamismo a sua evolução, os demais elementos simbólicos se interagem e 

cumprem seu papel de identificar e representar saberes e valores da cultura 

congadeira em sua sintaxe coletiva. A indumentária, com sua riqueza de detalhes, 

texturas e cores, somada ao movimento corporal do congadeiro, identifica cada 

grupo, investindo os seus integrantes de qualidades estéticas e poderes simbólicos 

para realizar a performance e festejar o seu santo.  
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Figura 5: Terno de Catopês no cortejo de Nossa Senhora do Rosário. 

Fonte: arquivo pessoal (agosto de 2012). 

 

Ainda em termos visuais, um aspecto simbólico que ressalta neste momento do 

festejo é a cor do santo homenageado, ou seja, o Reinado de Nossa Senhora se 

veste de azul, o de São Benedito de rosa, e o Império do Divino tem o vermelho 

como destaque em sua indumentária. Desse modo, a cor harmoniza a evolução do 

cortejo, fortalece a presença simbólica do santo homenageado, retoma os 

fundamentos e reconstitui o enredo dramatizado pelos congadeiros, reunindo os 

elementos visuais numa composição plástica de grande efeito estético e alegórico. 

 

Figura 6: Grupo de princesas e príncipes que compõem o Reinado de Nossa Senhora do Rosário. 

Fonte: arquivo pessoal (agosto de 2012). 

 

Com essa configuração, o desfile percorre as ruas, sob o sol forte do mês de agosto, 

que ilumina suas cores e bailados alegres, mas ao mesmo tempo torna a obrigação 

religiosa uma árdua penitência a ser cumprida. Ao chegar ao adro da Igreja do 

Rosário, os Ternos vão se organizando à sua frente, junto ao público e aos devotos 
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que estão à espera do Reinado e da realização da missa, e aguardam a chegada da 

corte real e do andor com o santo.  

Após a entrada dos reis e do santo, os congadeiros vão entrando aos poucos, 

buscando se acomodar no restrito espaço da nave, alguns em silêncio, enfileirados, 

outros, como o Terno do Mestre João, ao som das caixas entoando o ritmo vigoroso 

do dobrado. Os Ternos de Catopês se organizam nas laterais da nave, próximos ao 

altar e os Marujos ao centro, de modo que os permita executar as músicas durante a 

missa.  Os Caboclinhos não tocam durante a missa, e por isso se dispersam, ficando 

facultado aos integrantes desse grupo a participação ou não do ritual como ouvintes. 

 
Figura7: Marujada à frente da Igreja do Rosário, aguardando a chegada do cortejo. 

Fonte: arquivo pessoal (agosto de 2010). 

 

  
Figura 8: Marujada, Catopês e devotos no interior da Igreja do Rosário, durante a missa. 

Fonte: arquivo pessoal (agosto de 2010). 

 

A partir do cenário exposto, foi possível compreender que o conjunto das imagens, 

que compõe o Congado em Montes Claros, só ganha sentido quando expresso na 
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performance dos Catopês, Marujos e Caboclinhos de forma articulada às demais 

expressões estéticas e artísticas do festejo. Conforme as descrições e análises 

apresentadas, as dimensões visuais revelam-se como símbolos dos fundamentos, 

convicções e tradições que movem os grupos na difícil e complexa, mas prazerosa e 

motivadora, tarefa de realizar esse empreendimento festivo a cada ano de sua longa 

existência. Como símbolo, as imagens se estabelecem em posições e funções 

hierárquicas distintas, catalisando forças e direcionando os movimentos rituais 

elaborados durante a performance.  

Com efeito, no Congado de Montes Claros, representado pelos Catopês, Marujos e 

Caboclinhos, a rica visualidade que compõe a performance das Festas de Agosto, 

oferece múltiplas possibilidades para abordagem e compreensão da diversidade da 

nossa cultura. A polissemia dos elementos plástico-visuais, materializados nesse 

universo, permite compreender significados mais abrangentes do contexto 

congadeiro e da comunidade na qual se inserem e, ao mesmo tempo, revela o poder 

e a significância do mundo visual para a expressão humana. 

 

NOTAS 

                                                           
1 Nesta cidade, o Congado é constituído, atualmente, por três grupos distintos, também chamados de “guardas” 
ou “ternos”: são eles os Marujos, Caboclinhos e Catopês, que se subdividem em: três grupos de Catopês, um 
grupo de Marujos e um grupo de Caboclinhos (FREITAS, 2013). 
 
2 Para Turner o drama social se define como “units of harmonic or disharmonic social process, arising in conflict 
situations” (TURNER, 1988, p. 74). 
 
3 [...] every type of cultural performance, including ritual, ceremony, carnival, theatre, and poetry, is explanation of 
life it self [...]. 
 
4 “magical mirrors of social reality: they exaggerate, invert, re-form, magnify,  minimize, dis-color, recolor, even 
deliberately falsified, chronicle events”. 
 
5 “no podía analizar los símbolos rituales sin estudiarlos en una secuencia temporal en su relación con otros 
acontecimientos, porque los símbolos estan essencialmente implicados en el processo social.” 
 
6 experiences, like tales, fetes, potteries, rites, images, dramas, memoirs, ethnographies, and allegorical 
machineries, are made; and it is such made things that make them. 
 
7 Para saber mais sobre a programação da festa, ver FREITAS, 2013. 
 
8 O dobrado é um ritmo vibrante, alegre, característico da performance dos Catopês e utilizado na performance 
em momentos mais descontraídos e festivos. Para saber mais, consultar Mendes, 2004 e Queiroz, 2005. 
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