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RESUMO

Dentro do Projeto de Pesquisa: “O Campo Religioso em Barbacena: um estudo sobre tradição e memória” constatou-se que, contrariando uma tendência nacional de declínio do

número de católicos, o Censo mostra que Barbacena mantém uma supremacia católica, com 82,6%. Enquanto o número de praticantes de religiões de matriz africana não chega

a 1%. O presente trabalho pretende analisar estes elementos sincréticos observados na realidade local e até que ponto estes elementos se apresentam como possibilidade de

ruptura com o tradicionalismo local. Para um recorte mais minucioso tomaremos como base a relação das Igrejas com os Congados e os elementos da Cultura Africana trazidos

por eles, as razões pelas quais ele se mantém vivo, analisando os significados do que ocorre nos rituais, considerando o sincretismo religioso, investigando os elementos do

universo afro-brasileiro que foram apropriados pelos sujeitos do Congado. Através da observação de rituais de religiões de matriz africana e da observação dos rituais da Banda

de Congada Nossa Senhora do Rosário nas festividades religiosas locais, várias similaridades podem ser identificadas, como o uso de determinadas cores (base branca),

instrumentos e ritmos muito embora o grupo estudado não se identifique com esta prática já que a maioria nasceu e cresceu dentro da prática católica demonstrando em suas

declarações uma fidelidade a esta crença. Não se pretende um juízo de valor, que qualifique esta prática como negativa ou positiva e, sim um apontamento que leve à descoberta

de uma identidade religiosa local. Para diversos antropólogos existe uma matriz sincrética, que tornaria o campo religioso brasileiro propenso a um catolicismo multifacetado. O

elemento fé, com toda sua subjetividade, mostra-se comprometido com a religião católica, e o elemento sincrético manifesta-se na cultura, através de uma forma diferenciada e

expansiva de culto que nos serve como demonstração do que sobreviveu à dominação escravocrata europeia.
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