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RESUMO

                                                       Vertentes do Congado Mineiro

    Compreender o congado demanda um olhar peculiar a partir da óptica do lugar em que se observa. Primeiro, pela sucessão de acontecimentos típico das Congadas. Segundo,

a conceituação do que seja o congado, está longe do consenso. 

    Tendo em vista as vertentes que envolvem o congado, analisarei suas ramificações em Minas Gerais, tomando como referência o que foi vivenciado em Ouro Preto, na época

de Chico Rei e como se deu a mesma vivência  na cidade de Abaeté. O surgimento do congado de Ouro Preto ocorre paralelamente ao de Abaeté, ambos no século XVIII.

Apesar de alguns acontecimentos diferenciarem o surgimento de um e outro por serem de regiões distintas, ambos mantinham um mesmo pano de fundo em comum, a liberdade.

    Em Ouro Preto à medida que Chico Rei vai descobrindo ouro e alforriando aqueles que pertenciam à sua corte original oriundos da África, as guardas vão se constituindo e seu

reinado sendo formado. Num período que vivíamos numa sociedade escravocrata, a ascensão de Chico Rei representava uma afronta ao sistema. A confirmação veio com a

construção da Igreja de Santa Efigênia.  Em Abaeté, como o município estava para se constituir e a emergência da mão de obra escrava em grande escala em urgentes, veio

uma leva enorme de negros do nordeste na eminência de edificar primeiramente a Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio que seria a padroeira da cidade. Como a cidade ficava 

á margem esquerda do Rio São Francisco pela divisão das Capitanias Hereditárias fixadas ainda no século XVIII, ela respondia eclesiasticamente  ao bispado de Olinda.

Portanto, muito negros vieram do Estado de Pernambuco junto com o padres ajudando a consolidar o município.

  Nesse sentido, apesar de serem de regiões distintas os negros tanto de Outro Preto quanto de Abaeté tinham algo em comum, a busca pela liberdade. Pelo fato que a história

da escravidão no Brasil ter forte ligação com a região nordestina, os negros que chegam a Abaeté para trabalharem na construção do município eram dotados de um senso maior

de liberdade, logo “gozavam de certa organicidade” quanto aos seus objetivos. Nesse sentido, justifica-se também a relevância do congado desenvolvido na cidade. O tema da

liberdade é muito presente no canto dos congadeiros independente da região o que evidencia uma das dimensões do congado e espírito de uma época.

    Encarando o congado como um fenômeno religioso, e como tal, o mesmo envolve uma complexidade por expor uma dimensão visível e outra invisível. Visível seriam as

demonstrações de fé através dos cantos e danças. Invisível a fé que mantém acesa as c amas da tradição do congado.  Em meio a  essa questão está o aspecto da  liberdade

que é algo recorrente no que diz respeito ao estudo das vertentes  do congado. 

    Pela grandiosidade do congado em Minas Gerais é que optamos em apresentar as vertentes do congado focando nas nuances de Ouro Preto e Abaeté. Ouro Preto por tudo

aquilo que representa na história do congado não só Minas, mas também para o Brasil. Abaeté, pela referência em ternos de congado para a região do Alto São Francisco. 
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