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Resumo 

 
Tomar a educação como prática social, como modo de vida, é pensá-la  realizando-se 
através de um saber que perpassa  pelos membros de uma comunidade,  que alí realizam 
e vivem uma série de situações de ensino  e aprendizagem, que estão presentes no 
próprio modo de fazer e de viver das pessoas. A Congada é uma das mais importantes 
manifestações populares do estado de Goiás. Uma verdadeira “Festa de preto”. Preto 
pelos cânticos, preto pelo seu ritmo, preto é seu reinado que foram e são constituintes da 
cultura negra goianiense. Esta é uma das manifestações que celebra a santidade, a 
resistência e a autonomia da população negra desde a época da escravidão e que se 
estende até os dias atuais. Pensar as manifestações culturais negras e saberes produzidos 
na Congada, nesse trabalho, é fazer um exercício de reflexão acerca do que 
Brandão(2000) chama de processos sociais de aprendizagem.  
 
Congada - Cultura Negra – Saberes 

 
 

 
Abstract 

 
Thinking about education as a social practice, as a way of life is to think that this is 
occurring through a knowledge that permeates the community members who lives there 
and runs a series of teaching and learning situations, which are present in the actual way 
of live of this people. The Congada is one of the most important popular manifestation 
at Goias  state. A true celebration of black people. Songs by black, black on his rhythm. 
This is the reign of black people. This is one of the events celebrating the holiness, 
strength and autonomy of black people since the days of slavery and extending until the 
present day. Study these cultural manifestations and this knowledge produced in the 
Congada is an exercise of reflection, that Brandão (2000) calls the social processes of 
learning 
 
Congada - black people culture – knowledge 

                                                           
1 Formada em História pela UFPE, mestre em Educação na UFG, pesquisou a cidade de Goiânia no 
mestrado mapeando a interface entre tradição e modernidade.  Hoje pesquisa a congada na cidade de 
Goiânia, capital de Goiás, as culturas negras urbanas e os espaços educativos. Atualmente trabalha na 
Escola de Governo do Estado de Sergipe na Assessoria Pedagógica. 
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 “O que eu sei do mundo, é da congada. Leitura eu não tenho, 
tenho a leitura do gato, para “ler e escrever”, o olhar, cê 
entendeu? A minha educação eu aprendi na congada...A minha 
educação, o meu professor foi a congada”(Sr. Pedro, patrono 
das congadas de Goiás). 

 

A Congada é uma das mais importantes manifestações populares do estado de 

Goiás. Uma verdadeira festa de preto, como afirmou Brandão(1985). Preto pelos 

cânticos, preto pelo seu ritmo, preto é seu reinado. Esta é uma das festas que celebra a 

humanidade, a santidade, a resistência e a autonomia da população negra desde a época 

da escravidão e que se estende até os dias atuais. 

Pensar as manifestações culturais negras e saberes produzidos na Congada, é 

fazer um exercício de reflexão acerca do que Brandão(2000) chama de processos 

sociais de aprendizagem. Assim, podemos entender que a aprendizagem pode se dar de 

muitas maneiras e em muitos níveis, na dinâmica social que produz esses processos de 

aprendizagem onde 

 

 as pessoas convivem umas com as outras e o saber flui, pelos 
atos de quem sabe faz, para quem não-sabe-e-aprende. Mesmo 
quando os adultos encorajam e guiam os  momentos e situações 
de aprender das crianças e adolescentes, são raros os tempos 
especialmente  reservados apenas ao ato de ensinar (Brandão, 
2000, p.88). 

 

Tomar a educação como prática social, como modo de vida, é pensá-la  

realizando-se através de um saber que perpassa  pelos membros de uma comunidade,  

que alí realizam e vivem uma série de situações de ensino  e aprendizagem, que estão 

presentes no próprio modo de fazer e de viver das pessoas. Por isso, a educação nessa 

perspectiva contempla uma série de práticas educativas que se aproximam muito do 

chamado  de patrimônio cultural, nos moldes propostos por Silva(2003, p.184). 

 

Um patrimônio cultural é constituído de bens fundamentais e 
inalienáveis, materiais ou não...um patrimônio abriga objetos, 
sítios, hábitos, costumes, textos orais e escritos, canções, rituais, 
jogos, folguedos, mitos e outras histórias, filosofias que 
guardam significados, entre outros, de ordem religiosa, 
tecnológica, laborial, pedagógica, e que se encontram 
preservados em estilos de vida, rituais religiosos, habilidades 
artísticas, soluções técnicas, procedimentos intelectuais.  
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 A prática educativa nessa compreensão, é elaborada cotidianamente 

transformando o conhecimento em experiência de aprendizagem, do mesmo modo  que 

a própria experiência vivida se transforma em conhecimento. Através da socialização se 

aprende e, em todos os momentos a existência, a relação com outro e as ações alí 

imprimidas nos ensinam e nos constituem. Esta constituição é elaborada 

cotidianamente, e se revela nas mínimas coisas. Assim, pormenores normalmente 

considerados sem importância e triviais, as garatujas como diria Ginzburg (1991), 

carregam muitos elementos importantes que nos permitem captar a realidade. 

 

“O homem é o que come”, na medida em que a alimentação é 
uma das expressões das relações sociais em seu conjunto e que 
todo agrupamento social tem uma alimentação fundamental 
própria; mas da mesma maneira, é possível dizer que “o homem 
é o seu vestuário” que “o homem é sua moradia”... Já que – na 
alimentação, no vestuário, na casa, na reprodução – residem 
elementos da vida social, nos quais, da maneira mais evidente e 
ampla, manifesta-se o conjunto das relações sociais. (Gramsci, 
1982, p. 42 ) 

 

Considerar os mais diversos elementos presentes nas práticas como a 

alimentação, o vestuário, a oralidade a gestualidade, sonoridade, odores, sabores, são 

sinais indiciáticos que permitem decifrar a diversidade e a complexidade da realidade 

histórica.(Ginzburg, 1991)  

Tomar as diversas práticas sociais como práticas educativas é vê-las  em 

processo, sendo construídas intensamente e carregadas de tensão entre diferentes 

indivíduos e diferentes comunidades, criando contextos interativos que, justamente por 

se relacionarem dinamicamente  em diferentes ambientes culturais, os quais diferentes 

indivíduos desenvolvem identidades, contribuem para um ambiente formativo. (Fleury, 

2003)  

A congada, assim como muitas outras expressões culturais e religiosas de matriz 

africana, traz em sí processos educativos que dizem respeito ao próprio exercício das 

apresentações dos ternos no momento da festa. Esses processos se revelam na música, 

na dança, no toque dos instrumentos e nos gestos. São elementos impressos e expressos 

no corpo através da prática e da tradição oral. 

O conhecimento se manifesta e se constitui no exercício e na função de cada 

membro da comunidade, que se apresenta na festa. O saber se traduz no saber fazer, que 

advêm do saber ouvir, do saber ver, através do aprendizado com o outro. 
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A gente aprende é no terno mesmo. Quando a gente começa, 
estamos “cru” de tudo, aí a gente vai vendo os outros dançarem, 
um pega ensina... aí vai aprendendo e logo pega o jeito. Eu 
passei a ser general mas nunca esqueci aquelas danças, tanto  é 
que eles treinam aqui e eu bato junto, treinando também. ( Sr. 
João Norato, 71 anos, general do Terno Verde e Preto) 

 

O saber é compartilhado e se materializa no momento da festa, onde se apresenta 

e se revela, através dos participantes, uma forte carga de africanidade nos mais diversos 

aspectos, seja na estética, seja nos toques dos instrumentos tendo a predominância da 

percussão e dentro da percussão certos toques, de um saber musical que não é adquirido 

na educação formal e sim no convívio cotidiano.  Isso se confirma na medida em que 

vários participantes da festa, os músicos ou tocadores, tocam sanfona, cavaquinho e o 

próprio tambor ou caixa como é chamado pelos  ternos de Goiânia, sem terem estudado 

música no sentido formal.2 

 

Quando eu era menino era viola, quase não existia violão. Era 
uma sanfoninha pequena de oito baixos, não é como as de hoje. 
Meus avós eram catireiros, dançavam catira. Meu tio era 
tocador de sanfona, meu padrinho me deu uma sanfona 
pequinininha e eu comecei. Quando eu tinha dez anos eu já ia 
aos pagodes e tocava sanfona a noite inteira. (Sr. Pedro) 

 

Possivelmente o sentimento de pertencimento seja étnico, seja religioso, vai 

surgindo e se expressando ao deparar-se com a festa, através dos sons, das orações, das 

vestimentas, nos gestos, e nos passos sugeridos e seguidos no momento da celebração.  

 

Os sons da congada 

 

Antes mesmo do dia amanhecer  há uma série de preparativos para que 

tudo dê certo na festa da congada,  para não se chegar tarde ao café da manhã, 

pois este é momento significativo da celebração do espírito comunitário, do 
                                                           
2 Apesar de que no caso, os praticantes da congada não terem acesso a uma educação formal, não  deixa 
de chamar atenção a referencia feita por Marcos Napolitano (43:2002) no seu livro, História e música, 
acerca da contribuição dos negros ao que se refere a música por volta de 1800 “ O grosso da atividade 
musical, sobretudo no plano da interpretação instrumental, era realizada por negros e  mestiços, muitos 
deles ainda escravos. Estes escravos músicos eram altamente  qualificados e suas atividades diárias  se 
concentravam no aperfeiçoamento da  sua técnica...Criou-se entre os negros e mestiços da corte e das 
principais vilas  e cidades, escravos e libertos, uma tradição musical complexa e plural, que trazia 
elementos diversos...” 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 5 

espírito de irmandade. É certamente o grande momento de reencontro entre os 

pares, entre aqueles que têm a mesma crença, a mesma origem, e mesma fé, 

mesma força e a mesma raça. Tudo isso deve ser sacralizado com a bênção de 

Nossa Senhora do Rosário e dos demais santos pretos. 

 

O mais importante da festa é o soldado fardar no domingo de 
madrugada. Ele estava nervoso, aí ele veste a farda muda o 
moral, muda o caráter. Ele se emociona quando veste a farda. 
Ele fica doidinho para o dia amanhecer. (Sr. Pedro) 

 

Na festa misturam-se muitos sons, produzindo o que Lucas (2002) chama 

de paisagem sonora da congada: são os sons dos instrumentos próprios da 

congada, nos mais diferentes toques, aos quais se juntam os sons dos fogos de 

artifício, as  alegres conversas de reencontros, conversas diversas, e as rezas.  

Em toda trajetória do evento há uma resignificação do tempo e do espaço. 

Em tempo de festa são abertos espaços para a disposição dos rituais de 

preparação dos instrumentos, das roupas, das bandeiras, produzindo assim uma 

sacralização dos espaços cotidianos. 

 

a medida que o homem experimenta o mito através dos ritos, 
ele deixa o tempo cronológico, profano e penetra no tempo 
sagrado, que é simultaneamente primordial e recuperável a 
qualquer momento presente. A reencenação dos mitos através 
dos ritos permite que o tempo individual seja unido ao tempo 
cósmico” (Ribeiro, in: Lucas,2002,p. 70).  

 

A linguagem musical com o auxílio do canto e das danças, permite uma 

comunicação entre os participantes, possibilitando um contato com a esfera divina e 

cumprindo um compromisso com a ancestralidade, com a santa, ou com o prazer de 

sentir-se integrado e de se reconhecer. 

 

O som constante preenche os espaços sagrados, multiplicando-
os em todas as direções através de seu alcance, ampliando e 
transcendendo seus limites até as dimensões do sagrado. 
Vibram os integrantes das guardas, unindo-os numa mesma 
pulsação que será a base para os movimentos corporais de sua 
dança e melódicos de seu canto, o que faz da música, assim, um 
dos sinais de coesão do grupo.(LUCA: 2002, p. 71) 
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Segundo Risério (1996) o fazer poético em diferentes partes da África, se 

apresenta de diversas maneiras: cantos funerais, canções de ninar, preces e cânticos 

religiosos. Junto a essas criações poéticas é possível  encontrar algo totalmente estranho 

“ à tradição estética ocidental”: o texto percussivo ou poesia dos tambores drum poetry, 

executada pelos talking druns tambores falantes. Cada terno de congo tenta passar sua 

mensagem de uma maneira particular e específica, que funcione como um marcador de 

sua presença rítmica3. 

 

 Cada congada tem um ritmo diferente. Eu tenho um 
ritmo, outro pessoal de outra congada tem outro, o pessoal 
do congo tem outro. Para você vê, tem congo, tem 
Moçambique, tem Vilão, tem o catupé-cacunda, tem 
vários tipos de congada diferente. (Sr. Aparecido, capitão 
do terno 13 de Maio)   

 

 Essa idéia de comunicação e transmissão de mensagens através dos tambores 

nos remete às experiências das congadas, no bater de suas caixas. Parece que se 

estabelece uma conexão com um passado que não passou, e que se faz presente no 

momento da festa num misto de sentimentos, de lembranças de sofrimento e, ao mesmo 

tempo, de possibilidade de redenção. 

 

É só a gente participar da congada e fechar os olhos, concentrar 

bem, que a gente sente o chicote nas costas, o barulho dele, bem 

suave, bem longe daquela época, dá para você notar que os 

negros sofriam muito.(Aparecido) 

 

 Deflagrando através dos toques dos instrumentos uma memória sonora e 

corporal.  “quando a caixa bate, o coração bate, quando a caixa bate o coração bate 

também”. (D. Maria José) - o principal elemento sonoro da congada, sem dúvida é a 

caixa.  Caixas são tambores geralmente de couro de boi, nas duas extremidades, cujo 

corpo pode ser feito de metal ou de madeira. No corpo da caixa existe uma pequena alça 

                                                           
3 Glaura Lucas, fez um texto para o livro de Leda Martins: Afrografias da Memória. Vale a pena citá-lo 
aqui para fundamentar a questão da diferença rítmica na congada. “O que caracteriza os toques 
particulares de cada guarda – assim como acontece com outros ritmos de maneira geral – é sobretudo um 
jogo de timbres e acentos na percussão. A forma de tocar as caixas, por exemplo, favorece as diferenças 
de intensidade das batidas das baquetas no couro, uma vez que a mão dominante, apoiada no aro, realiza 
sobretudo ghost notes, notas mais fracas que mantêm, entretanto, o fluxo do ritmo. Cada toque tem sua 
forma básica das caixas, podendo ocorrer também variações, sendo algumas mais freqüentes, e outras 
conforme a habilidade do caixeiro.” (127:1997) 
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para prender uma das mãos do tocador, para segurar melhor o instrumento. Para tocá-lo  

é necessário a utilização de uma baqueta, que geralmente tem uma das extremidades 

coberta, o que permite tirar um som mais encorpado e proteger o couro do impacto das 

batidas. Essas caixas são carregadas pelo congadeiros por uma alça que fica posicionada 

transversalmente no peito.  Além das caixas, podem ser encontrados no terno, reco-reco, 

sanfona e pandeiro. 

O ritmo constante vai multiplicando os espaços que podem ser preenchidos pelo 

som, anunciado a festa e o louvor. O som alimenta a memória coletiva e atualiza o rito. 

Todas as etapas dos rituais são permeadas pela música. Música e dança são elementos 

essenciais à realização da festa e indispensáveis à experiência religiosa. 
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