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RESUMO 
 
 

O culto das Congadas, também conhecido como Congado ou Congo, tem origem afro-
brasileira. A África pré-colonial recebeu a influência dos religiosos Missionários Dominicanos, 
que levaram, junto com sua Catequese, a devoção à Nossa Senhora do Rosário aos negros 
africanos. Os negros acrescentaram a esta devoção elementos próprios, como os bailados 
guerreiros e as coroações, cristianizando suas práticas de culto à Natureza. O modelo religioso 
dominicano foi recriado com elementos próprios da cultura africana, dando origem às 
chamadas congadas. Trata-se de um desfile ou procissão que reúne elementos das tradições 
tribais de Angola e do Congo, com influências ibéricas no que se refere à religiosidade. Esse 
fenômeno cultural é conhecido como sincretismo religioso: entidades dos cultos africanos eram 
identificados aos santos do catolicismo. Assim, a Igreja, as autoridades e os senhores de 
engenho em geral aceitavam ou prestigiavam a solenidade. Animada por danças, cantos e 
música, a procissão acabava numa igreja, em geral, as de irmandades de negros, como Nossa 
Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito onde, com a presença de uma corte e 
seus vassalos, acontecia a cerimônia de coroação do Rei Congo e da Rainha Ginga de Angola 
- uma personagem da história africana, a Rainha Njinga Nbandi, do século 17. Esses autos, 
contudo, não existiram no território africano. Os congos formam dois grupos: do Rei Congo e 
do embaixador da Rainha Ginga, o qual, por meio de diálogos, realiza as embaixadas. Figuram 
príncipes, ministros, o general da rainha e os figurantes com seus adornos multicoloridos que 
dançam e reproduzem o choque das armas conhecido como dança das espadas. As melodias 
são executadas por viola, cavaquinho, violão, reco-reco, pandeiro, bumbos, triângulo e 
sanfona. A congada de São Bento do Sapucaí homenageia São Benedito santo considerado 
padroeiro dos escravos, é dançada todo dia 13 de maio e também em outras festividades para 
as quais o grupo é convidado. Nossa pesquisa tem por objetivo analisar os elementos que 
compõem este Patrimônio Imaterial e a sua relação com os descendentes dos escravos 
trazidos da África. Foi utilizada, como metodologia, a revisão bibliográfica, pesquisas em de 
sites, livros e entrevistas com os praticantes. Como resultado podemos constatar que a 
congada de São Benedito, em São Bento do Sapucaí, incorporam a festividade dos negros que 
se apresentavam e dançavam para expressar a alegria pela abolição, homenageando o santo 
considerado padroeiro dos escravos. A congada faz um trabalho de conscientizar a todos, 
sobretudo as crianças, de como é importante transmitir os costumes, a cultura e a tradição dos 
afro-brasileiros.  


