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A Geografia não é, de início, um conhecimento; a realidade 

geográfica não é, então, um “objeto”; o espaço geográfico não é um 

espaço em branco a ser preenchido e seguir com colorido. A ciência 

geográfica pressupõe que o mundo seja conhecido geograficamente, 

que o homem se sinta e se saiba ligado à Terra como ser chamado a 

se realizar em sua condição terrestre (DARDEL, 2011, p. 33). 



Resumo 

 

Este trabalho buscou apresentar algumas características de manifestações culturais realizadas 

em cavernas por grupos tradicionais, principalmente religiosos, destacando também, a 

importância cultural e ambiental do relevo cárstico. O exemplo utilizado no estudo foi o da 

Lapa de São Bento, localizada no município de Paraopeba (MG), onde ocorre a manifestação 

cultural do catolicismo popular denominada Congado, representada neste trabalho pelas 

guardas de Congado de Caetanópolis (MG) e Paraopeba (MG). Apesar de ser considerada 

uma tradição popular católica, o congado nasceu a partir da junção da tradição religiosa de 

matriz africana com o catolicismo, e, assim, configura-se em um sincretismo religioso. A 

tradição do congado guarda riqueza de saberes que datam do período de exploração dos 

escravos negros no Brasil, retratando o seu sofrimento neste período. Portanto, a pesquisa 

também abordou questões referentes à resistência e consolidação da identidade negra no 

Brasil. Objetivou-se dessa forma, expor a importância de determinadas paisagens e lugares e a 

necessidade de conservação de ambientes naturais, com destaque para áreas cársticas, e do 

patrimônio cultural imaterial, com destaque para o Congado. Utilizou-se a Geografia da 

Percepção ou Geografia Humanista-Cultural, que tem como base metodológica, a 

fenomenologia. Essa corrente da Geografia possibilita uma abordagem plural na pesquisa. O 

principal procedimento metodológico utilizado foi o da observação participante, que permite 

esse contato direto com o objeto de estudo. Foram realizadas visitas à campo para 

reconhecimento da área e dos processos cársticos atuantes na caverna, bem como para 

realização de entrevistas com os principais atores sociais relacionados à manifestação cultural 

e religiosa que ocorre na Lapa de São Bento. Do ponto de vista do ineditismo, a pesquisa 

tornou-se relevante devido ao fato de serem poucos os casos conhecidos de guardas de 

congado que utilizam os subterrâneos e o carste de Minas Gerais para expressão de sua 

cultura. Até o momento não se tem notícia de outros registros como o que é apresentado neste 

trabalho. Além disso, apesar de ter importância considerável, a tradição do Congado ainda é 

pouco abordada no meio acadêmico. Busca-se, nesta abordagem, investigar uso cultural e 

religioso da caverna pelo Congado e os processos de reconhecimento da Lapa de São Bento 

como lugar sagrado pela população local e indivíduos que frequentam a caverna. Uma vez 

identificados o uso cultural e religioso e os processos, pretende-se alertar os órgãos públicos 

envolvidos, sobre ações de preservação e salvaguarda dos patrimônios em destaque, 

considerando seu valor ambiental, histórico, social e cultural.  Acredita-se que o uso cultural e 

religioso de ambientes naturais pode favorecer sua preservação, agregando valor à estes 



ambiente, e, esta preservação é também uma forma de salvaguardar tradições e culturas 

populares, reconhecendo o Congado como patrimônio cultural imaterial. 

 

Palavras-chave: Congado. Religião. Lugar. Caverna. Cultura Popular. 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This study aimed to present some characteristics of cultural events held in caves by traditional 

groups, mainly religious, highlighting also the cultural and environmental importance of the 

karst landscape. The example used in the study was the Lapa de São Bento, in the 

municipality of Paraopeba (MG), where take place the cultural manifestation of popular 

Catholicism known as Congado, represented in this work by the “congado guards” of 

Caetanópolis (MG) and Paraopeba (MG). Although considered a catholic popular tradition, 

the congado was born from the amalgamation of the religious tradition from African origin 

with Catholicism and thus, considered a result of religious syncretism. The congado tradition 

date from the period of exploration of enslaved blacks in Brazil, portraying their suffering in 

this period. Therefore, the research also covers questions regarding the resistance and 

consolidation of black identity in Brazil. The author exposes the importance of certain 

landscapes and places and the need for conservation of natural environments, especially in 

karst areas with intangible cultural heritage, such as the congado. As methodological basis 

one mainly used the Cultural Geography. This geographical current makes possible a plural 

research approach. The main methodological procedure used was the participant observation, 

which allows direct contact with the study object. Field visits were made in order to recognize 

the area and the karst processes. It was also possible to conduct interviews with leading social 

actors related to the cultural and religious manifestation that takes place in Lapa de São 

Bento. This research becomes relevant because there are few known cases of congado guards 

who use the subterranean and karst of Minas Gerais for expression of their culture. Until the 

end of this work, there is no records of such cave usage. Besides that, despite having 

considerable importance, the congado is still little discussed in academic works. For this 

reason, the author investigates the cultural and religious use of the cave by Congado, 

recognizing the Lapa de São Bento as a sacred place by the local population and individuals 

that use to go to the cave. Once identified the the cultural and religious use and processes, it is 

important to alert the responsible government agencies regarding preservationist actions and 

protective measures considering its environmental, historical, social and cultural values. It is 

believed that the cultural and religious use of the natural environment may favor its 

preservation, adding value to it, and thus protecting the cultural heritage. 

 

Keywords: Congado. Religion. Place. Cave. Popular Culture.  
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1  INTRODUÇÃO  

 

As cavernas foram e ainda são espaços coletivos onde normalmente permanecem 

heranças de povos tradicionais ao longo dos anos. Muitas foram os primeiros locais onde o ser 

humano habitou, dando origem aos primeiros assentamentos. De acordo com Travassos 

(2007d), por todo o mundo, é possível verificar populações inteiras que são abastecidas por 

mananciais cársticos e, em várias culturas, as cavernas ainda são utilizadas como locais para a 

prática de rituais religiosos, bem como, para outras formas de uso.  

A paisagem onde as cavernas estão inseridas tornaram possível o desenvolvimento das 

primeiras civilizações, e, portanto, o uso delas está diretamente ligado à evolução da 

humanidade. Quase sempre, estavam localizadas próximas às áreas onde havia 

disponibilidade de água e serviam de abrigo para essas civilizações. Além disso, as cavernas 

guardam heranças culturais e religiosas que as fazem serem percebidas como lugares 

sagrados. Inúmeras comunidades tradicionais relacionam o subterrâneo aos mitos de criação, 

bem como às religiões, pois buscam no imaginário coletivo e na tradição oral, explicações 

para os fenômenos “inexplicáveis”. Portanto, a relação humana com as cavernas não é fato 

novo na história da humanidade. (TRAVASSOS, 2010). 

Os registros mais significativos que provam a presença dos povos primitivos nas 

cavernas são as pinturas rupestres que retratam diversas situações vividas por eles. Por meio 

das pinturas é possível inferir como viviam tais grupos e como se relacionavam com o 

ambiente. As cavernas estão carregadas de simbolismos e de vida, e, por serem lugares onde 

viveram pessoas, envolvem ainda um mistério que vai desde a formação dos espaços físicos 

até a transformação destes em lugares. Segundo Barbosa (2011), a junção entre o homem e as 

cavernas cria um misto de fascínio e de respeito. Ao olharmos para a História dos povos 

primitivos, em quase todos temos uma referência a essa relação, principalmente na Pré-

História, palco das primeiras ocupações humanas nas cavernas. A ligação entre as 

comunidades e os ambientes cavernícolas sempre permanecerá e, assim, compreender a 

relação de alguns grupos sociais com tais ambientes, nessa interação de forma simbólica e 

sagrada, é algo que desperta a curiosidade.  

Acredita-se que as interações podem ser positivas ou negativas. Entretanto, do ponto 

de vista da interação positiva, a apropriação das cavernas por comunidades tradicionais pode 

promover a preservação do patrimônio espeleológico e, por conseguinte, do patrimônio 

cultural. Quando existe a relação homem/natureza, acontece uma apropriação dos espaços, 

que dá vida a eles, transformando-os em lugares. Cria-se, assim, um sentimento de 
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pertencimento com o lugar, atribuindo-lhe um valor afetivo. Os indivíduos passam a cuidar do 

lugar, pois ali agora é, de certa forma, especial. Tuan (1980), afirma que quando o espaço 

passa a ser intimamente conhecido, com a atribuição de valores e significados, deixa de ser 

indiferenciado, tornando-se um lugar.  

O uso cultural de cavernas acontece na maioria das vezes de forma religiosa, e, por 

isso, essa dissertação aborda, dentro da Geografia Humanista Cultural, a Geografia da 

Religião. O fenômeno religioso se dá no espaço e transforma-o, dando novas significações a 

ele – os indivíduos transformam o espaço por meio do fenômeno religioso. A Geografia da 

Religião ainda é pouco estudada no meio acadêmico, porém, não é de menor importância. 

Sabe-se que a cultura, a religião ou a crença são importantes condutores dos indivíduos desde 

as primeiras civilizações e, portanto, essa Geografia será apresentada aqui como cenário de 

conflitos e agrupamento de indivíduos, tratando-se do sincretismo religioso afro-católico 

existente no Brasil. 

Abordando-se a cultura, a religião, e, dentro desta, o sincretismo religioso, será 

analisada a tradição cultural e religiosa do Congado. O Congado é caracterizado pela junção 

de práticas religiosas católicas com resquícios de religiões de matriz africana. Somando-se a 

isso, é uma tradição que guarda riqueza de saberes seculares que são herdados e passados de 

geração em geração por meio da oralidade. Nesta análise aborda-se, também, a trajetória dos 

negros no Brasil e a situação particular em que se estabeleceu o Congado.  

O foco da pesquisa é a cavidade natural subterrânea denominada Lapa de São Bento, 

localizada no município de Paraopeba (MG). Essa caverna é formada em relevo tipicamente 

cárstico, e, por isso, é importante um breve reconhecimento da geomorfologia cárstica 

regional e dos processos atuantes na caverna. Além disso, faz-se necessária uma 

caracterização fisiográfica da região para se analisar a integração dos recursos naturais 

existentes e, dessa forma, expor a importância ambiental do relevo cárstico (naturalmente 

frágil) e a necessidade de sua preservação. 

A Lapa de São Bento é considerada um lugar sagrado – um lugar de milagres – para 

fiéis de religião predominantemente católica. Entretanto, dentre os fiéis que utilizam a Lapa 

para manifestação de fé, serão analisadas somente as manifestações do Congado de 

Caetanópolis (MG) e Paraopeba (MG). A escolha dessas guardas de Congado se deu 

primeiramente pela importância histórica, social e cultural desta tradição, e pelo sentimento 

de pertencimento que ambas mantém com a Lapa. Existem, ainda, histórias, promessas e 

missas que ligam as duas guardas à referida caverna consolidando essa relação. 
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1.1 Relevância, objetivos e justificativa do trabalho  

 

As referências de estudos no Brasil sobre a Geografia da religião, congado e, 

sobretudo, aquelas relacionadas ao uso cultural do carste ainda são escassas. Além disso, 

existe carência de abordagens que levam em consideração a integração ser humano/carste. 

 Tratando-se da religião, Sopher (1967), afirma que um geógrafo é capaz de dar 

contribuições efetivas e inovadoras a este campo de estudo, penetrando profundamente no 

modo de ser de um sistema religioso. Acredita-se que os geógrafos devem se interessar pelos 

aspectos da vida, tais como imagem, simbolismo, valor e significado, uma vez que a religião é 

um aspecto da vida que permite a investigação desses temas (ROSENDAHL, 2002).  

 O congado, por sua vez, é uma tradição tipicamente realizada em Minas Gerais que 

tem importância histórica secular considerável, e que tem como característica o sincretismo 

religioso. No entanto, de acordo com Silva (2010), ainda que o congado tenha essa 

importância, constata-se que essa tradição despertou (e ainda desperta) pouco interesse no 

meio acadêmico. O que se tem divulgado sobre o assunto são trabalhos em sua maioria 

descritivos.  

O preconceito que ronda as discussões sobre o sincretismo religioso afro-católico é um 

dos flancos de uma luta secular (SOARES, 2002) que tem reflexo ainda nos dias atuais. 

Porém, mesmo que exista resistência de grande parte da comunidade, principalmente a 

religiosa, em legitimar tal cultura, Soares (2002) afirma que um catolicismo não popular no 

Brasil inexiste; e o que conhecemos é, inevitavelmente, sincrético. Assim, conforme Sanchis 

(2001) é praticamente impossível pensar o mundo religioso afro no Brasil como puramente 

africano ou puramente católico.  

O que torna a Lapa de São Bento uma caverna ainda mais especial, é o fato de nela 

ocorrer o Congado. Devido à toda sua história e valor sociocultural, identifica-se essa tradição 

como Patrimônio Imaterial no Brasil. Do ponto de vista do ineditismo e da relevância dos 

temas tratados, a pesquisa justifica-se devido ao fato de, provavelmente, serem poucos os 

casos conhecidos de guardas de congado que utilizam os subterrâneos e o carste de Minas 

Gerais para expressão de sua cultura. Por esse motivo, os registros e as ações de preservação e 

de salvaguarda são consideradas necessárias.  

Vale destacar a importância ambiental de regiões cársticas, que são de suma 

importância para a recarga hídrica, e, por isso, sua preservação deve ser sempre estimulada. 

Neste caso, é importante chamar atenção para o uso sustentável do carste, pois, segundo 

Travassos (2010), quando se trata deste assunto, a vertente cultural e humanista é, por vezes, 
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esquecida. Para o autor, entender a forma como um grupo social percebe o carste, pode ser o 

caminho para sua preservação. 

Como objetivo geral, busca-se investigar o uso cultural e religioso da Lapa de São 

Bento pelo Congado, bem como os processos de reconhecimento do espaço por parte dos 

atores envolvidos e da população local. Uma vez identificados o uso cultural e religioso e os 

processos, tem-se como objetivos específicos identificar os processos físicos atuantes na 

caverna que influenciaram sua gênese, e, por conseguinte, realizar uma descrição da 

geomorfologia cárstica e fisiográfica regional. Ainda como objetivo específico, busca-se 

retratar a história das guardas de congado de Paraopeba e de Caetanópolis, demonstrando o 

valor histórico, social e cultural que possuem, baseando-se em relatos de seus integrantes. 

Cumpridos os objetivos, será importante alertar e auxiliar os órgãos públicos 

competentes sobre ações de preservação e salvaguarda dos patrimônios, considerando seu 

valor ambiental, histórico, social e cultural. Tais órgãos poderão utilizar este estudo como 

suporte complementando outros estudos com o fim de tornar a região, uma área protegida e 

resguardada por lei. Isso também poderia garantir a manutenção da tradição cultural e 

religiosa manifestada na caverna. 

 

1.2 Procedimentos metodológicos 

 

 Acredita-se que a Geografia Humanista-Cultural ou Geografia da Percepção sejam as 

correntes geográficas que melhor explicam os fenômenos e as relações entre homem e a 

natureza. De acordo com Amorim Filho (1982), as pesquisas na Geografia da percepção se 

desenvolvem com o objetivo de analisar a percepção ambiental dos lugares e dos 

componentes espaciais como as formas e as distâncias, as preferências espaciais e, enfim, o 

comportamento espacial de indivíduos ou grupos sociais. É basicamente caracterizada pela 

pluralidade. Oliveira (2009) ressalta que as abordagens humanistas permitem uma visão 

holística no que se refere à sociedade e natureza. Para a autora, é relevante nos estudos da 

Geografia, considerar a afetividade humana para com a natureza; os direitos naturais e 

humanos e aceitar as diversidades geográficas, que no fundo é que dão cores, odores, sabores 

e maciez, ou mesmo aspereza a paisagem.  

 Ainda segundo Amorim Filho (1982), o suporte teórico e filosófico dos criadores e 

seguidores dessa corrente geográfica está na fenomenologia, no existencialismo e em outras 

escolas de filosofia crítica que têm como base os valores e representações mentais da 

humanidade, seja do ponto de vista do indivíduo, seja dos grupos sociais.  
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Para Bello (2006), toma-se então a fenomenologia como uma reflexão sobre o 

fenômeno, ou sobre aquilo que se manifesta. A fenomenologia busca, assim, compreender o 

sentido dos fenômenos e das coisas, tanto de ordem física, quanto de caráter cultural, 

religioso, etc. É necessária uma análise das vivências para conhecer o sujeito que apreende o 

fenômeno.  

O objetivo principal da fenomenologia é o de reaproximar as ciências de nossas vidas, 

ações e projetos, a partir das experiências anteriores aos conceitos e aos juízos, ou seja, 

relativas à percepção do mundo e de seus objetos enquanto fundamentos dos conceitos. Deve-

se aqui abrir um breve parêntese e distinguir a experiência do experimentalista (experiência 

sobre o fenômeno), da experiência do fenomenólogo (experiência do fenômeno). A primeira 

só tem sentido quando fundamentada na segunda. Assim, a ciência empírica tem como 

fundamento o que a fenomenologia denomina de ciências essenciais ou processos de 

variações imaginárias (HOLZER, 1997). 

Portanto, para este estudo, foi extremamente necessária uma abordagem da percepção 

ambiental e dos sentimentos e emoções envolvidas nesses espaços naturais (as cavernas) que 

são social e culturalmente produzidos, ganhando novos significados. Para essa abordagem 

utilizou-se a observação participante, com base fenomenológica. De acordo com Silva (2010), 

esse procedimento metodológico, é rigoroso e propõe desafios.  Exige do pesquisador, passar 

um tempo, o mais prolongado possível, no campo, permanecendo aberto à interação social e à 

convivência em meio à comunidade que decidiu investigar. 

 Para isso, realizaram-se visitas à campo com o objetivo de reconhecer a área de 

estudo, bem como, as manifestações ocorridas na caverna. Na primeira visita à campo, de 

caráter exploratório, foram contatadas as lideranças comunitárias e governamentais dos 

municípios de Paraopeba e Caetanópolis para que fosse possível a identificação dos principais 

atores sociais relacionados à manifestação cultural na Lapa de São Bento. Uma vez 

identificados e contatados os mestres dos grupos de Congado e Paraopeba e Caetanópolis, 

foram realizadas entrevistas com tais atores a fim de identificar a história do congado na 

caverna, bem como a percepção destes em relação ao ambiente natural. Foram aplicados 

questionários informais semiestruturados, compostos por vinte e duas questões ao Mestre 

Viassi Alves Pereira, ao Mestre Osmar Aparecido de Carvalho e à integrante Cleonice Maria 

Ribeiro, que proporcionaram reconhecer histórias de milagres e lendas relacionadas à Lapa, 

por meio da tradição oral. A fala, nesse aspecto, tornou-se fundamental para tentativa de 

compreender os sistemas simbólico e cultural existentes na Lapa de São Bento. A escolha da 

observação participante como método foi de extrema importância, pois conferiu o caráter 
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empírico da pesquisa, proporcionando maior riqueza de detalhes. Por meio desse método, foi 

possível participar de rituais junto aos grupos de Congado de Paraopeba e Caetanópolis em 

festividades típicas, bem como na Lapa de São Bento, com a conclusão de sete visitas a 

campo. Além disso, a observação participante foi importante, pois, o pesquisador esteve 

aberto a interação social e estabeleceu convivência com os atores sociais, permitindo o 

reconhecimento das histórias individuais, dos grupos e da Lapa de São Bento, por meio dos 

relatos e longas conversas com os Mestres. O método exigiu observação criteriosa e permitiu, 

ao mesmo tempo, a participação em acontecimentos importantes dos grupos de Congado em 

questão.  

 Além das visitas para fins de entrevistas, foram realizadas outras quatro missões de 

campo na caverna para reconhecimento de aspectos geomorfológicos e processos físicos 

atuantes que influenciaram sua gênese. Nessas visitas, também foram realizadas medições de 

comprimento e altura dos salões da caverna com trena laser, bem como fotografias a fim de se 

identificar e ilustrar as feições cársticas existentes em comparação com a literatura. Com isso, 

foi possível caracterizar o relevo cárstico da região e, além disso, localizar a caverna com 

utilização de GPS e imagens georreferenciadas de satélite (Google Earth, 2015). Bases 

digitais nacionais do IBGE (2010) e ICMBio (2015), foram utilizadas no software ArcGis, 

versão 10.1, do Laboratório de Estudos Ambientais do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia da PUC Minas, para elaboração dos mapas. 

 Pesquisas de gabinete foram necessárias antes e após as visitas de campo a fim de 

melhorar a compreensão da manifestação cultural. Os principais assuntos foram àqueles 

relacionados à carstologia, ao uso cultural e religioso de cavernas e à tradição do congado em 

Minas Gerais; todos de extrema importância para a fundamentação teórica deste trabalho. 

Reflexões epistemológicas da Geografia também foram necessárias relacionando referências 

bibliográficas que abordam a Geografia Humanista Cultural, e inserida nesta, a Geografia da 

Religião. Por fim, foi realizada a transcrição de algumas entrevistas a fim de complementar e 

enriquecer o trabalho, ressaltando a fundamental importância da tradição oral nesta pesquisa.  

 No fluxograma metodológico (Figura 1), é possível visualizar as etapas da pesquisa. 
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Figura 1 – Fluxograma Metodológico da Pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  
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2 GEOGRAFIA, RELIGIÃO E ETNOESPELEOLOGIA  

 

 Para muitos geógrafos e cientistas, a Geografia e a religião podem não estar 

relacionadas, porém, considerando que a religião se dá como fenômeno no espaço e dessa 

forma o resignifica, pode-se dizer que ambas as ciências estão fortemente associadas.

 Segundo Rosendahl (2002), a temática da religião no Brasil ainda é pouco abordada 

pelos geógrafos. O ser humano sempre fez Geografia mesmo que não reconhecesse 

formalmente uma disciplina denominada Geografia. A religião, por outro lado, sempre foi 

parte integrante da vida humana, como se fosse uma necessidade para o seu entendimento. O 

encontro da Geografia e da religião acontece por meio da dimensão espacial; uma porque 

analisa o espaço, e outra porque, como fenômeno cultural, ocorre espacialmente. O sagrado 

vem como elemento de caracterização e diferenciação dos espaços e lugares, atribuindo-lhes 

significados que os desvinculam da esfera do econômico, levando-os para a esfera do 

simbólico. 

 Ao apresentar e qualificar o espaço sagrado, constrói-se uma ponte interpretativa entre 

a natureza transcendente da religião e sua materialidade. Para Eliade, a manifestação do 

sagrado contribui para uma nova semântica de relações onde o homem religioso imprime ao 

mundo sensível uma descontinuidade que reclassifica qualitativamente os objetos, e, ao 

sacralizar o mundo, atribui a significação plena de um espaço sagrado em oposição a todo o 

resto, como sendo sem forma e sentido (GIL FILHO, 2008). O espaço, tornando-se sagrado, 

se diferencia de outros espaços e ganha um significado especial, agregando-se valor ao 

espaço. Como destaca Rosendahl (2002), a Geografia da religião concentra sua atenção sobre 

o comportamento religioso na cultura, sob influência da Geografia cultural. Trata-se, portanto, 

da dialética da relação entre religião e ambiente, sendo necessário apresentar a influência da 

religião sobre as pessoas, e suas culturas. 

Merece destaque, entretanto, o uso cultural e religioso de espaços naturais. Em 

diferentes culturas existe o costume de sacralizar os elementos naturais da paisagem. As 

cavernas inserem-se nesse contexto por serem comumente sacralizadas e apresentarem 

registros da apropriação do ser humano nestes espaços desde a Pré-História. Travassos (2010; 

2011; 2015) identifica inúmeras cavernas sagradas de uso cultural e religioso de crenças 

variadas espalhadas por todo o mundo, e ressalta que essa ligação do homem com os 

subterrâneos ocorre desde a. C. até os dias atuais. Ressalta, ainda, que o imaginário coletivo e 

a significação religiosa das cavernas variam de acordo com as religiões. Entretanto, traços 

comuns ou similares podem ser percebidos em diferentes culturas. 
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2.1 Abordagens culturais na Geografia 

 

A pesquisa trata diretamente de abordagens culturais na geografia, de estudos do 

fenômeno religioso no espaço e da percepção ambiental de um grupo de indivíduos. Tais 

abordagens são feitas, principalmente, pela Geografia Humanista-Cultural, e inserida nesta, 

pela Geografia da Religião. No entanto, os estudos da cultura no espaço, das transformações 

da paisagem pelos indivíduos e dos estudos regionais em forma de ciência geográfica datam 

do século XVIII, com imensas contribuições de geógrafos alemães e franceses. 

Amorim Filho (2007) destaca que os estudos regionais, além dos fenômenos culturais 

na paisagem, tinham grande prestígio nas grandes escolas de Geografia alemã e francesa 

desde o final do século XVIII e o início do século XX, tendo ambas trabalhado o conceito de 

região geográfica (de caráter integrador) no qual a descrição da paisagem tinha o papel 

principal. Esta paisagem era física (enquanto ambiente que se oferece à ação da sociedade e 

humana) e humana (enquanto obras e arranjos produzidos pela sociedade no decorrer da 

história). 

A ciência geográfica teve grandes avanços com as contribuições alemãs do geógrafo 

Alexander von Humboldt. De acordo com Kohlhepp (2006), Humboldt era diferente dos 

naturalistas do século XVIII, pois dava muita importância à meticulosa observação de fatores 

antrópicos bem como aos estudos empíricos de campo, sendo fortemente influenciado por 

Immanuel Kant. 

Na verdade, a contribuição central dos trabalhos de Humboldt foi a descoberta da 

interação das forças (1808) no espaço que necessitavam de avaliações individuais e análises 

precisas. Dessa forma, o geógrafo não foi somente um cientista natural e fundador da 

Geografia física, mas abordou, também, a ecologia moderna ao ter explorado a relação 

homem X natureza, não no sentido do determinismo e sim, na ótica das correlações e 

cooperações num ponto de vista sintético. Assim, substituiu a enumeração tradicional, 

descritiva e estatística dos fatos, por uma abordagem temática e regional. Interessou-se por 

elaborar uma síntese da paisagem a partir de diferentes fenômenos isolados e, ao mesmo 

tempo, cientificamente existentes, juntamente com aspectos estéticos. Concentrou-se no 

estudo comparativo dos tipos de paisagem características geográficas regionais (KOHLHEPP, 

2006). 

Alfred Hettner, também alemão, viveu o auge dessa intelectualidade trazida por 

Humboldt e preocupava-se com a fragmentação excessiva que a Geografia estava sofrendo na 

virada do século (entre os séculos XIX e XX). Por isso, apresentou-se favorável ao retorno às 
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bases epistemológicas regionais. Para Hettner, a Geografia regional e a geral comparativa 

eram a base da geografia. Suas pesquisas partiam do particular para as sínteses de espaços 

mais distantes. Para ele, produções científicas deveriam consistir na metodologia de 

descrição, representação geográfica e explicação da interdependência dos fenômenos.
1
 

Hettner aponta a Geografia como uma ciência que investiga os artefatos tanto da vida 

espiritual como da vida natural. O que reúne as duas dimensões na geografia é chamada 

corologia, a ciência do espaço geográfico. Ao contrário do positivismo, a perspectiva 

hettneriana fez do espaço uma ferramenta metodológica interpretando-o como categoria 

kantiana perceptiva e não como mero conteúdo da Geografia (WARDENGA, 1995; 

LENCIONI, 1999 apud SAHR, 2007).  

Permite-se, desta maneira, uma unificação das qualidades diferenciadas dos objetos da 

Geografia, sejam eles materiais ou ideais. Esta interpretação rompe claramente com a antiga 

concepção positivista da “Ciência da Terra” e permite a Hettner posicionar a cultura como 

formadora do espaço. Consequentemente, destaca a paisagem como um “conjunto das 

propriedades de bens materiais e espirituais como também das capacidades e formas de 

organização” (HETTNER, 1929, p. 4) aceitando implicitamente, já neste estágio da discussão, 

que a Geografia poderia ser tanto uma Geografia da materialidade como da significância 

(SAHR, 2007, p.65). O geógrafo foi um dos continuadores de Humboldt, ressaltando as 

grandes contribuições deste geógrafo, principalmente após a viagem ao “Novo Mundo”, de 

1799 a 1804:  

 
Uma nova era para a geografia alvorecia com o ano de 1799. Esse é o ano em que 

Alexander von Humboldt iniciou sua grande jornada americana. Os maiores avanços 

da geografia devem ser atribuídos a essa viagem: a fundação de diversos ramos da 

geografia geral bem como a fundação da geografia regional científica (...) Isto é 

mérito perpétuo de Alexander von Humboldt (...) que, em sua grande viagem pela 

América do Sul e Central, (...) registrou e apresentou integralmente caracteres dos 

países e de seus habitantes de uma maneira esplêndida” (HETTNER, 1927, p.77 

apud KOHLHEPP, 2006, p. 272).  

 

Essa Geografia disseminada na Alemanha acabou por influenciar a Escola Francesa de 

Geografia pela proximidade de Hettner a Paul Vidal de La Blache.
2
. A partir das influências 

alemãs, La Blache entendia a Geografia como o estudo dos lugares, em que o homem 

modifica a natureza sendo um agente transformador, mesmo que a natureza também o modele 

                                                   
1 AMORIM FILHO, O. B. Evolução do pensamento geográfico. Belo Horizonte: Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da PUC Minas, 2014 (Notas de aula). 

2 AMORIM FILHO, O. B. Evolução do pensamento geográfico. Belo Horizonte: Programa de Pós-Graduação em 

Geografia da PUC Minas, 2014 (Notas de aula). 
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(AMORIM FILHO, 1984). Segundo Ribeiro (2007), no intuito de delimitar um campo de 

atuação, Vidal sustenta que a Geografia não é uma ciência puramente humana, como o são a 

Sociologia e a História, pois ela parte da terra para o homem, e não o inverso (VIDAL DE LA 

BLACHE, 1903, p.240; 1904, p.313). É, portanto, uma ciência dos lugares, e não dos homens 

(VIDAL DE LA BLACHE, 1913, p.229 apud RIBEIRO, 2007). 

Vidal também insistia no fato de que a interdisciplinaridade era um item capital no 

desenvolvimento do campo científico. Esboçava uma geografia do contato e da aproximação 

com as ciências humanas e naturais. Dessa forma, a Geografia se alimentou das mesmas 

fontes de fatos da Geologia, da Física, das Ciências Naturais e, de certa forma, das Ciências 

Sociais. O problema está na complexidade dos fenômenos que se entrecruzam na natureza, 

não devendo, portanto, ter uma única maneira de abordar o estudo dos fatos; é útil que eles 

sejam observados sob diferentes óticas (RIBEIRO, 2007).  

O ser humano é percebido como agente transformador do espaço e da natureza, dando 

enfoque plural e interdisciplinar na ciência geográfica e preocupando-se com os fenômenos. 

Assim, pode-se dizer que as abordagens culturais estavam presentes entre os estudos destes 

geógrafos. Claval (2007) ressalta que La Blache nunca falou de cultura, mas a ideia de cultura 

tinha um lugar central na sua concepção da disciplina. Ele sublinhou o papel da força do 

hábito que lhe aparecia como a causa mais importante da rigidez dos gêneros de vida. Dessa 

forma, conferia um papel central à cultura na sua interpretação das relações entre sociedades 

humanas e meios ambientes.  

As abordagens culturais e o estudo dos fenômenos e das paisagens foram fortemente 

disseminados, principalmente, nas escolas tradicionais de Geografia da Alemanha e França. 

Porém, os efeitos da pós-modernidade, a partir da década de 1950, segundo Amorim Filho 

(2007), provocaram extrema ruptura epistemológica na ciência geográfica, com surgimento de 

novos paradigmas ou correntes geográficas como a Nova Geografia (quantitativa, teórica, 

neopositivista, sistêmica e espacialista) e, posteriormente, a Geografia Crítica (radical, 

neomarxista, social-espacialista). 

Para Claval (2002) não se tem mais certeza de que as rupturas epistemológicas que 

garantiam o estatuto do conhecimento de outrora tenham realmente dado à luz a modos de 

pensar e as práticas narrativas distintas daquelas que sempre atuaram nas sociedades humanas. 

Os geógrafos que pensam em reconstruir a Geografia devem continuar tendo em mente que o 

que estão fazendo não difere muito das geografias praticadas pelos povos primitivos.  

Dardel (2011, p. 7) afirma que o geógrafo que mede e calcula “vem atrás”, pois na sua 

frente tem-se um homem a quem se descobre a “face da Terra”; há o navegante vigiando as 
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novas terras, o explorador na mata, o pioneiro, o imigrante, ou simplesmente o homem 

tomado por um movimento insólito da Terra, tempestade, erupção, enchente. Portanto, tem-se 

uma visão primitiva da Terra que o saber, em seguida, vem ajustar.  

Mesmo que os novos paradigmas da Nova Geografia e da Geografia Crítica tivessem 

ganhado força a partir da segunda metade do século XX, e enfraquecido a Geografia 

Tradicional, seria difícil resistirem às tendências desconstrucionistas da pós-modernidade. 

Com isso, entraram em crise e a busca por abordagens geográficas que fossem capazes de 

reunificar a ciência geográfica (ou chegar próximo disto), faz surgirem os estudos humanistas-

culturais. Segundo Amorim Filho (2007), as abordagens humanistas-culturais se definiram 

como alternativas em relação aos paradigmas neopositivistas e neomarxistas. 

Sahr (2007) destaca que após a Segunda Guerra Mundial, o foco da pesquisa 

geográfica volta-se gradativamente a um entendimento mais nítido das forças construtivas do 

espaço. Destacam-se, portanto, a cognição e a ação humana como elementos geográficos. 

Enquanto a paisagem foi apenas representação de uma cultura, torna-se agora produto de 

ações individualizadas dando visibilidade aos próprios atores e seus esquemas culturais. 

Substitui-se a cultura generalista e superorgânica pelo conjunto das ações dos homens na sua 

pluralidade e individualidade. 

Para Amorim Filho (2007), Eric Dardel deu importantes contribuições na Geografia 

humanista-cultural pela coragem de sua proposta no início do século XX com suas obras 

L’homme et la terre e Nature de la réalité géographique, mesmo no momento de ascensão 

das abordagens cientificistas entre os geógrafos de alguns países da América do Norte e do 

norte da Europa. Para Dardel, (1990), a eidética do espaço é a Geografia, e a sua essência 

pode ser definida como geograficidade (HOLZER, 1997). 

A geograficidade não se refere ao espaço como constructo, mas como espaço 

geográfico que “tem um horizonte, um modelado, cor, densidade... Ele é sólido, líquido ou 

aéreo, largo ou estreito: ele limita e ele resiste” (DARDEL, 1990, p.2). A geograficidade, 

enquanto essência, define a relação do ser-no-mundo, e não do ser-no-espaço. Isto é fácil de 

compreender a partir da consulta a qualquer dicionário, onde o espaço é definido como: 

“distância entre dois pontos, ou área ou volume entre limites determinados; ou, lugar (...) cuja 

área pode conter alguma coisa; ou, extensão indefinida; ou, o próprio Universo” (HOLZER, 

1997, p. 80). 

De acordo com Besse (1990, p.139) citado por Amorim Filho (2007), o espaço 

geográfico de Dardel não é o espaço puramente relacional da geometria. É o mundo da 

existência; um mundo que agrupa certamente as dimensões do conhecimento, mas, também, 
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e, sobretudo, aquelas da ação e da afetividade. A Geografia está implicada no mundo vivido, o 

mundo ambiente da existência cotidiana dos homens. Este espaço é marcado por valores 

heterogêneos e provido de direções significantes. A Geografia não leva em consideração a 

natureza, mas as relações dos homens com a natureza, relação existencial, que é, ao mesmo 

tempo, teórica, prática, afetiva, simbólica e que delimita justamente o que é um mundo. 

O espaço geográfico não é somente superfície. Sendo matéria, ele implica numa 

profundidade, numa espessura, numa solidez, ou numa plasticidade que não são dadas pela 

percepção interpretada pelo intelecto, mas encontradas numa experiência primitiva: a resposta 

da realidade geográfica a uma imaginação criativa que, por instinto, procura algo como uma 

substância terrestre ou que, se contradizendo, a “irrealiza” em símbolos, em movimentos, em 

prolongamentos, em profundidades (DARDEL, 2011, p. 15). 

Assim, a Geografia Humanista-Cultural tenta retomar o espírito de aventura, a busca 

do desconhecido e a pesquisa empírica, características da Geografia Tradicional, que 

poderiam se perder com a ruptura epistemológica. São inegáveis as contribuições da 

Geografia Quantitativa e da Geografia Crítica e, por isso, nesta ciência, deve-se manter a 

pluralidade, desenvolvendo-a com contribuições de todas as correntes geográficas.  

Amorim Filho et al. (1987), acrescentam que os estudos perceptivos que se 

desenvolveram na Geografia humanista-cultural não são apenas uma reação automática aos 

outros paradigmas. No fundo, o que os estudos perceptivos pretendem é cobrir realidades que 

se acredita serem de maior relevância para os seres humanos. Trata-se, portanto, da abertura 

de um espaço de ação, reflexão e discussão para aquelas que consideram que os estudos das 

imagens e das percepções pessoais de lugares, dos valores, das motivações e preferências 

espaciais, das visões do mundo, de paisagens belas, aconchegantes, ou hostis, como algo que, 

por sua aplicabilidade prática, ou pela simples procura do prazer, vale a pena fazer.  

O movimento humanista trata dos significados, valores, objetivos e propósitos do 

homem, numa oposição ao enfoque abstrato, mecanicista e determinista. A crítica à visão 

reducionista do homem, principalmente após 1970, favoreceu aos geógrafos humanistas a 

interpretação do sentimento e compreensão das relações entre os homens e seu mundo. Essa 

perspectiva humanista defende a dimensão subjetiva e a experiência vivida pelo indivíduo e 

pelos grupos sociais (ROSENDAHL, 2002). Entende-se aqui, que a Geografia humanista 

trouxe de volta o prazer da experiência geográfica.  

Para Dardel (2011), é importante não se acreditar no erro de que a espacialização 

geográfica se produz somente em virtude de um comportamento ativo, pois percebe-se que o 

homem pode ser agenciado pelo ambiente. Assim, sofre a influência do clima, do relevo, da 



26 

vegetação, etc. Mesmo que não puramente determinista, a natureza geográfica dá forma a seus 

hábitos e suas ideias e, às vezes, a seus aspectos somáticos. A espacialidade, nessa 

perspectiva, é muito mais qualitativa do que quantitativa. 

A partir desse resgate de aproximação com a Geografia tradicional, as abordagens 

culturais voltam a valorizar dentro da perspectiva humanista a relação do homem com o meio. 

Incluem-se nesse contexto, a retomada dos estudos regionais e da paisagem enquanto espaço 

de representações dos indivíduos que imprimem nele vários significados. Para Tuan (1980, p. 

162) as paisagens servem como pano de fundo para as atividades humanas diárias quando não 

mais abrigavam os espíritos da Terra. O cosmo do homem pré-moderno era lendário: a 

natureza era rica em símbolos, seus objetos podiam ser interpretados em diversos níveis e 

evocar respostas plenas de emoção.  

Sempre solidária a uma certa tonalidade afetiva, a realidade geográfica não requer uma 

Geografia patética ou uma espécie de romantismo da Terra. A Geografia permanece 

habitualmente discreta sendo mais vivida que manifestada. É por meio de seu habitat, pelo 

ordenamento de seus campos, de suas vinhas, de suas pradarias, por seu gênero de vida, pela 

circulação das coisas e das pessoas, que o homem exterioriza sua relação fundamental com a 

Terra (DARDEL, 2011). 

A dimensão subjetiva do espaço, que compreende a experiência vivida pelos 

indivíduos, traz uma nova forma de abordar o conceito de lugar. Atribuem-se ao conceito de 

lugar, os significados que o homem dá para o espaço e sua ligação afetiva com este. Holzer 

(1997) afirma que a paisagem, assim como o lugar e a região, é um desses termos que 

permitem à Geografia colocar-se como uma das ciências das essências nos moldes propostos 

pela fenomenologia. Ela nos remete para o mundo que, como coloca Tuan (1965), é um 

campo que se estrutura na relação do eu com o outro, o reino onde ocorre a nossa história, 

onde encontramos as coisas, os outros e a nós mesmos.  

O ser humano, pela sua simples presença, impõe um esquema no espaço, mesmo que 

na maioria das vezes não tenha consciência disso. Está presente nas ocasiões rituais que 

elevam a vida acima do cotidiano e forçam-no a uma consciência dos valores da vida, 

incluindo aquelas manifestadas no espaço. As culturas diferem bastante na elaboração dos 

esquemas espaciais. Em algumas culturas, são rudimentares, em outras podem se tornar uma 

moldura magnífica que integra quase todos os aspectos da vida (TUAN, 1983). Assim, a 

partir do momento que as culturas dos indivíduos imprimem significados e elaboram esses 

esquemas espaciais, tem-se o espaço das representações. 
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Kozel (2002) ressalta que ao retomar o conceito de representação, é importante 

destacar que essa proposta na vertente geográfica sempre foi considerada uma questão 

filosófica fundamental desde os estudos de Platão, na Grécia antiga. Isso demonstra que a 

problemática não se limita a considerar o espírito humano como suporte das representações de 

produtos cognitivos resultantes da relação ser humano/mundo, mas desvendá-los como 

produtos de natureza científica, considerando-os social e culturalmente.  

Qualquer tipo de espaço geográfico é embutido em representações e interpretações, 

para não dizer que é designado, pois, a relação entre espaços e signos deveria ser a base 

fundamental de qualquer teoria da disciplina (SAHR, 2007). A Geografia enfoca em primeiro 

lugar e, fundamentalmente, a análise das relações que se estabelecem entre os grupos 

humanos e os ecossistemas dos espaços onde vivem. Todos dedicam amplo espaço à 

descrição dos tipos de vida e às dimensões técnicas da relação com a natureza (CLAVAL, 

2002). Tuan (1983, p. 68) lembra que os conceitos de cultura e meio ambiente se sobrepõem 

do mesmo modo que os conceitos de homem e natureza.  

A intenção do ser humano em relação ao meio leva a dimensão fenomenológica da 

abordagem humanista e cultural na geografia. Para Holzer (1997), a intencionalidade torna 

possível a redução fenomenológica, a colocação entre parênteses da realidade como é 

concebida pelo senso comum. A redução fenomenológica nos remete às experiências e ao 

mundo originais, sem considerar as teorias que lhe foram acrescentadas pelas ciências, 

colocando-nos duas questões: o da constituição do mundo, que interessa diretamente aos que 

estudam a geografia; e o da distinção entre ciência fenomenológica e ciência positivista. 

De acordo com Gil Filho (2008), a fenomenologia parte da descrição dos fenômenos 

que são apresentados à consciência, após serem colocados em suspensão os veredictos 

filosóficos, as proposições científicas e o senso natural de crer em um mundo de coisas. Esse 

processo tem a capacidade de chegar ao resíduo fenomenológico evidente, descrevendo os 

modos típicos de como as coisas aparecem para a consciência, o que se constitui nas essências 

de se lembrar de experiências vividas, com um nível de detalhe quase perfeito. 

O que se identifica na abordagem cultural geográfica é a variedade de crenças e 

propostas utilizadas por geógrafos de todo o mundo. Isto quer dizer que a diferenciação 

temática, teórica, metodológica e técnica entre aqueles geógrafos catalogados como culturais 

é extraordinariamente grande. O que, talvez, lhes confira unidade é o fato de acreditarem que 

as abordagens de um número significativo de temas geográficos tradicionais não podem, de 

um lado, ser simplesmente abandonados pelos geógrafos ou, então, ser estudadas apenas a 

partir dos pontos de vista neopositivista ou neomarxista (AMORIM FILHO, 2007). A 
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interdisciplinaridade da geografia cultural dá o seu caráter plural e lhe oferece diversas 

possibilidades de abordagens.  

O neopositivismo e o neomarxismo não abarcavam, por sua vez, a abordagem dos 

fenômenos religiosos, do significado dos lugares e da vida dos indivíduos no espaço. Segundo 

Rosendahl (2002), o positivismo caracteriza-se por um sentimento que nega à razão e à fé o 

poder de provar a existência de Deus. Tudo que transcende o plano dos sentidos é inacessível 

ao conhecimento humano e, portanto, não demonstrável. As relações sociais não faziam parte 

do pensamento geográfico positivista, cujo instrumento da ciência é a lógica. Nele, o caráter 

prático da aplicabilidade imediata, tornava sem sentido o estudo geográfico da religião.  

Por outro lado, ainda segundo a autora, sob o paradigma neomarxista criticam-se os 

valores burgueses do homem e sua forma de vida. Apesar de a Geografia crítica ter 

representado uma reação de protesto à neutralidade da nova Geografia, frente às questões 

fundamentais do comportamento humano, a temática religiosa foi negligenciada. O 

materialismo histórico e dialético é ateu, isto é, diferentemente de considerar a existência de 

Deus uma questão não científica, como no positivismo, admite plenamente, com base na visão 

materialista, a inexistência de Deus (ROSENDAHL, 2002). 

Para os geógrafos neomarxistas, a religião é uma utopia que mantêm as classes 

populares na ignorância e lhes retira as possibilidades de adquirir consciência política. A 

pouca ênfase dada aos estudos religiosos na Geografia crítica pode ser justificada, também, 

pela interpretação de que a religião não era a única culpada de todas as desgraças sociais nas 

sucessivas etapas da sociedade e, por isso, não merecia ser enfatizada (ROSENDAHL, 2002). 

Os estudos em Geografia da religião precisam do caráter fenomenológico da pesquisa, 

para compreender o fenômeno religioso no espaço, bem como os significados que os 

indivíduos atribuem ao espaço por meio da religião. Para Claval (2007), a Geografia também 

quer entender as atitudes dos indivíduos diante da natureza, o sentido que eles dão às suas 

vidas e os horizontes futuros que eles constroem e que os guiam nas suas existências. 

É importante lembrar que, segundo Rosendahl (2002), ainda nos anos 50, Maximilien 

Sorre aborda a influência do meio nas atividades religiosas, enfatizando os elementos 

religiosos nos estudos geográficos, colocando-os em igualdade de importância com elementos 

políticos e econômicos. No entanto, com exceção de Deffontaines (1948) e Sorre (1957), não 

houve, por parte dos geógrafos franceses, uma preocupação com a temática da religião. Na 

primeira metade do século XX, os estudos de Vidal de La Blache demonstraram compromisso 

em reunir o ambiente com a cultura, na dimensão das análises regionais. A perspectiva 
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holística da escola Vidaliana representou uma etapa do desenvolvimento nos estudos dos 

fenômenos religiosos.  

Claval (2002) afirma que para os geógrafos do período que se estende até o fim dos 

anos 1960, os fatos geográficos apareciam como dados objetivos, como se fossem feitos a 

partir do mundo físico. A disciplina não estudava a dimensão mental dos comportamentos 

humanos. Os geógrafos sabiam que a religião tinha um papel importante na Geografia, mas 

eles nunca falavam da fé e das crenças, pois são fenômenos mentais. A religião aparecia 

somente sob os seus aspectos materiais: a presença de igrejas, templos ou mesquitas, a 

interdição de beber álcool e de comer carne de porco para os muçulmanos ou a existência de 

romarias. 

No entanto, o sentimento religioso, os mitos, a dimensão imanente ou transcendente de 

alhures, de onde a vida é julgada, pela primeira vez, tornaram-se aspectos centrais da análise 

geográfica, por meio de Dardel, que enfocou a ideia de que a Geografia tinha de explorar o 

sentido da presença humana na superfície da Terra (CLAVAL, 2007).  

Em tal concepção mais “vivida” do que concebida, a relação não é somente aquela de 

um passado original, porém, a da sempre atual religio, que o culto deve renovar todo dia. Do 

mesmo modo, a morte remete o homem à sua moradia. Essa relação existencial inspira uma 

quantidade de ritos e de atitudes mentais (DARDEL, 2011, p. 49). 

A atitude mental dos indivíduos é impressa no espaço, frequentemente por meio da 

religião. De acordo com Gil Filho (2012) a religião refere-se a leis de ordem social e 

apresenta respostas aos questionamentos existenciais do ser humano assim como responde 

sobre as origens do mundo e da humanidade. Nesse sentido, apresenta-se como forma de 

conhecimento manifesto em um convênio entre o homem e a Divindade de onde deriva as 

práticas de obrigações religiosas marcando, assim, uma espacialidade religiosa. Nesse 

aspecto, as religiões participam de uma mesma função estruturante da cultura muito embora 

suas expressões sejam diversas.  

Claval (1992) afirma que, aos geógrafos da religião, cabe a tarefa de explorar o 

universo das representações mentais, bem como compreender como essas representações se 

inserem na paisagem e na organização do espaço. A corrente francesa sugere o estudo da 

temática através da análise do sagrado e do profano na vida das coletividades humanas. Claval 

sugere que os geógrafos se interroguem sobre a percepção do mundo e seu universo 

imaginário. Guiados pelo simbolismo mágico-religioso, eles procuram evidenciar a natureza 

afetiva e das relações com os lugares que lhes são especiais (ROSENDAHL, 2002). 
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Segundo Gil Filho (2012) a religião como forma simbólica, em sua função de plasmar 

o real, opera universalmente o mundo das representações. O espaço é considerado o meio pelo 

qual o processo do conhecimento intelectivo se estabelece, enquanto conformação do mundo 

o que também ocorre, de modo diverso, com a linguagem, o mito e a religião.  

Caberia, sobretudo, à Geografia das representações entender os processos que 

submetem o comportamento humano, tendo como premissa que este é adquirido por meio de 

experiências (temporais, espaciais, culturais, religiosas e sociais), existindo uma relação direta 

e indireta entre essas representações e as ações humanas, ou seja, entre as representações e o 

imaginário, revolucionando a gênese do conhecimento, permitindo compreender a diversidade 

inerente às práticas sociais, às mentalidades, aos vividos (KOZEL, 2002).  

O caráter expressivo, próprio da espacialidade mítica, embora ainda presente neste 

âmbito da sensação subjetiva, pouco a pouco muda de um espaço expressivo para um espaço 

representativo. A espacialidade das representações marca a transição de um espaço expressivo 

de ações para o espaço objetivado. Sua natureza simbólica pressupõe uma tendência objetiva 

que emerge dos valores representativos atribuídos a determinadas percepções (GIL FILHO, 

2012). Essa transição do espaço expressivo para representativo envolve diretamente a cultura 

dos indivíduos ou grupos, emergindo desta, os valores atribuídos e as percepções do meio.  

O enfoque geográfico cultural se interessa pela maneira como as realidades são 

percebidas e sentidas pelos homens, ou seja, se consideram que tal fonte, tal bosque, tal 

montanha, ou tal edifício são sagrados. Não cabe ao geógrafo dizer se as concepções que as 

populações por ele estudadas fazem do sagrado são racionais. Ele deve buscar compreendê-

las, determinar a sua origem, analisar a sua gênese e perceber para que servem (CLAVAL, 

2002), além de compreender a elegância das expressões da vida humana na paisagem 

(COSGROVE, 1998). 

De acordo com Geertz (1989) o conceito de cultura denota um padrão de significados 

transmitido historicamente, incorporado em símbolos. Um sistema de concepções herdadas 

expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e 

desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida. Para Cosgrove (1998) a 

cultura deve ser constantemente reproduzida pelos homens, em suas ações, muitas das quais 

são ações não reflexivas, rotineiras da vida cotidiana. Uma religião, por exemplo, ou um 

credo político, só podem sobreviver se as pessoas os praticarem. Para compreender as 

expressões impressas por uma cultura em sua paisagem, necessitamos de um conhecimento da 

linguagem empregada: o símbolo e seus significados nessa cultura.  
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Apesar de toda a contribuição que as abordagens culturais trouxeram para a geografia, 

Oliveira (2002) ressalta que existe, entre os geógrafos, uma preocupação científica, 

pragmática, laboratorial, desde a instituição desta ciência enquanto ciência moderna. No 

entanto, para a autora, essa sempre perdurará e será necessária, atribuindo maior importância 

aos estudos quantitativos, às mensurações, ao uso dos computadores, ao mapeamento digital. 

Mas devem ser acrescentados aos estudos qualitativos, a atenção às respostas individuais e 

grupais das pessoas, os levantamentos para se conhecer a percepção e a cognição de 

moradores e usuários de lugares.  

Kozel (2002) destaca que, mais que mostrar uma transformação estrutural que 

reafirme a cientificidade geográfica, a abordagem cultural pretende mostrar a necessidade de 

compreensão do espaço, despertando a atenção para a importância deste conhecimento. 

Enfim, todo conhecimento geográfico está interligado a um contexto de representações sociais 

que se difundem e podem ser integradas aos conhecimentos científicos. 

O que a evolução do pensamento geográfico propõe é a constituição de uma série de 

pontos de vista diferentes, mas que não se excluem totalmente. Não é porque os geógrafos 

culturais se interessam pelas relações dos indivíduos, que a inserção dos grupos humanos no 

meio ambiente deixou de ser um problema pertinente, ou que os efeitos do congestionamento, 

nas áreas de alta densidade que analisavam os enfoques funcionais, desapareceram. O enfoque 

cultural parece, em compensação, fundamental para entender a ressurreição dos lugares, as 

transformações dos territórios e os problemas de identidades nas sociedades multiculturais de 

um mundo globalizado (CLAVAL, 2002).  

Por tudo isso, a presença de abordagens humanistas/culturais na Geografia não se 

torna desejável e necessária apenas pela riqueza em pluralidade que elas representam, mas, 

sobretudo, pela humanização e beleza que elas trazem a atividade geográfica (AMORIM 

FILHO, 2007, p. 16).  

Por meio das abordagens culturais na Geografia, torna-se possível a tentativa de 

compreensão da experiência humana na Terra. O modo como os indivíduos se relacionam 

com o espaço e com a natureza, impregnando este de significados e valores próprios de sua 

cultura, configurando nesta relação um sistema simbólico. Esta geografia traz sensibilidade e 

sutileza ao cientificismo e ao funcionalismo, resgatando também o sentimento de aventura e a 

necessidade de pesquisas de campo, da escala local a escala global. 

Os geógrafos humanistas propõem uma compreensão do mundo humano através do 

estudo das relações das pessoas com a natureza, do seu comportamento geográfico, bem como 

dos seus sentimentos e ideias a respeito do espaço e lugar. Assim, os geógrafos da religião, 
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buscam compreender o sentido que a religião dá à razão humana, bem como a vivência e a 

prática religiosa como caracterizadoras dos espaços geográficos. Abraçadas na geografia 

humanista cultural, a Geografia e a religião se encontram (ROSENDAHL, 2002). A 

fenomenologia da geografia humanista cultural permite o estudo na tentativa de compreensão 

dos fenômenos religiosos no espaço e a forma como os espaços sacralizados por meio da 

religião. 

 

2.2 Fenômeno religioso e o espaço sagrado 

 

 O fenômeno religioso se dá pela busca incessante de compreender, por parte dos 

indivíduos religiosos, sua existência e o sentido da vida. Por meio de cultos e práticas 

religiosas, eles acreditam encontrar as repostas para tais inquietações. Para Durkheim (1968, 

p. 204) citado por Rosendahl (2002), o culto tem a função de estreitar os laços que unem o fiel 

ao seu deus. As práticas do culto, quaisquer que sejam, não são movimentos inúteis e gestos 

sem eficácia ou sem sentido. Essas práticas evidentemente estreitam os laços que unem o 

indivíduo e a sociedade de que é membro; seja em manobras materiais ou em operações 

mentais, elas são sempre eficazes. A religião, dessa forma, assume sentido e razão que 

permite aos indivíduos compreenderem a sociedade da qual são membros e as relações 

obscuras mais íntimas que mantêm com ela.  

 Assim, a religião pode desenvolver as capacidades do conhecimento do homem 

religioso e do grupo ao qual faz parte; através de sua crença pode modificar determinada 

estrutura social e determinado espaço. Tratando-se da estrutura social, a religião pode ser 

poderosa e direcionar o comportamento dos indivíduos. Para Gil Filho (2008), é estabelecida 

uma relação direta entre a fé e o ato virtuoso. Nesse sentido, o discurso da virtude referenda 

absolutamente o poder religioso e a condição de autoridade que permeiam as relações sociais. 

E, como o ser transcendente está como fonte de toda virtude, ter fé na fonte de todas as 

virtudes é condição para todo ato bom.  

 No âmbito da instituição religiosa, o exercício do poder assume características 

específicas. A religião indica princípios reguladores da vida e aponta, a partir de seu discurso 

fundador, a distinção entre a virtude e o erro. A designação do divino em uma força particular 

ou num ser transcendente confirma a separação entre as práticas do profano e do sagrado (GIL 

FILHO, 2008). Assim, a religião, qualquer que seja sua origem, é caracterizada por regras e 

princípios que devem ser seguidos. É aí que se exerce o poder das instituições religiosas sobre 
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os indivíduos, através das coisas ditas “sagradas”, para determinadas crenças, que explicam 

ou dão repostas às inquietações dos homens religiosos. 

 Essas coisas ditas sagradas mantém a fé inabalada dos indivíduos. As coisas ou objetos 

sagrados são especiais diante dos outros. Configura-se, portanto, a relação direta do sagrado e 

do profano que, apesar de separados ou opostos, dependem um do outro para existir. Para 

Rosendahl (2002), o sagrado se apresenta absolutamente diferente do profano, isto é, o 

primeiro relaciona-se a uma divindade e o segundo, não. O ato da manifestação do sagrado é 

indicado pelo termo hierofania que, etimologicamente, significa algo de sagrado que se 

revela. O sagrado manifesta-se inteiramente diferente da realidade do cotidiano. A 

manifestação do sagrado num objeto qualquer, uma árvore, uma pedra ou uma pessoa implica 

em algo misterioso, ligado à realidade que não pertence ao nosso mundo. Ele pode ser tanto 

terrível, quanto fascinante: as pessoas o temem e se sentem irresistivelmente atraídas para ele. 

 Para este estudo, de acordo com Rosendahl (2002), importa compreender como o 

fenômeno se manifesta sob a forma de hierofanias no espaço, qualificando-o como espaço 

sagrado. É oportuno conhecer a natureza do espaço sagrado, como se constrói tal espaço e 

porque ele se torna qualitativamente diferente do espaço profano que o circunda.  

 Nesse contexto, o espaço sagrado se apresenta como palco privilegiado das práticas 

religiosas. Por ser próprio do mundo da percepção, carrega marcas distintivas da religião, 

conferindo singularidades peculiares aos mundos religiosos. Já os símbolos religiosos 

cumprem o papel de objetivação na construção do mundo religioso (GIL FILHO, 2008). A 

representação simbólica vai além da imagem e é ela que torna os espaços sagrados, que faz 

com que eles sejam especiais, conferindo-lhes tal singularidade.  

 Para Geertz (1989), a religião é um sistema de símbolos que atua para estabelecer 

poderosas e duradouras disposições e motivações nos homens através da formulação de 

conceitos de uma ordem de existência geral e vestindo essas concepções com tal aura de 

fatualidade que as disposições e motivações parecem singularmente realistas. 

 Os espaços carregados de simbolismos, cenário de representações e ligações afetivas 

com os seres humanos, passam a serem considerados lugares sagrados. Segundo Gil Filho 

(2007), somente nos estudos fenomenológicos da Geografia humanista-cultural o termo 

sagrado aparece de modo mais acentuado. O sagrado apresenta-se como um aspecto simbólico 

que remete aos acontecimentos religiosos circunscritos na paisagem percebida por meio das 

hierofanias. 

 Como palco das práticas religiosas, os espaços sagrados tornam-se essenciais para que 

a transcendência dos indivíduos aconteça. É fundamental para que se estabeleça o contato 
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com seres superiores. Segundo Rosendahl (2002), o espaço sagrado é um campo de forças e 

de valores que eleva o homem religioso acima de si mesmo, que o transporta para um meio 

distinto daquele no qual transcorre sua vida. É por meio dos símbolos, dos mitos e dos ritos 

que o sagrado exerce sua função de mediação. E é o espaço sagrado, que possibilita ao 

homem entrar em contato com a realidade transcendente chamada deuses, nas religiões 

politeístas, e Deus, nas monoteístas. 

 O espaço sagrado possui uma relação íntima com o grupo religioso que o frequenta. 

As imagens espaciais desempenham um papel importante na memória coletiva, porque, cada 

aspecto e cada detalhe desse lugar possuem um sentido que só é compreendido pelos 

membros do grupo, pois todas as partes do espaço que ele ocupa correspondem a aspectos 

diferentes da estrutura e da vida de sua sociedade. A disposição das imagens corresponde às 

necessidades do culto e se inspiram em tradições e sentimentos do próprio grupo religioso 

(ROSENDAHL, 2002). Cada grupo transforma o espaço de acordo com as necessidades de 

sua crença e, por isso, cada espaço sagrado tem suas singularidades peculiares. Cada espaço 

tem um valor diferente para cada indivíduo ou grupo religioso e, portanto, um espaço pode ser 

sagrado para determinados grupos ou indivíduos e não ser para outros. Isso torna esses 

espaços ainda mais particulares, justamente por não fazerem parte de algo homogêneo.  

 Pode-se considerar, dessa forma, que os espaços sagrados são os lugares onde 

acontecem os fenômenos religiosos; onde os ritos e a cultura se realizam. Estes espaços 

podem ser desde Igrejas e templos, a montanhas e grutas, por exemplo, desde que tenham 

algum significado ou valor especial. Sobre o estudo do fenômeno religioso, Gil Filho (2008, 

p. 32;33) propõe quatro instâncias de análise possíveis:  

 

[...] 
1. A paisagem religiosa refere-se à sua materialidade fenomênica, a qual é 

apreendida pelos nossos instrumentos perceptivos imediatos. Diz respeito à 

exterioridade do sagrado e sua concretude, a exemplo da estrutura edificada do 

templo, do lugar dos mortos e da ação social da religião realizada por escolas e 

hospitais. Também constituindo a expressão do sagrado, observamos os lugares 

de peregrinação, a sacralização de formas da natureza (rios, florestas, 
montanhas) e os lugares sagrados de modo geral.  

2. O sistema simbólico é a apreensão conceitual pela razão, com a qual concebemos 

o sagrado pelos seus predicados e reconhecemos sua lógica simbólica. Sendo 

assim, entendemo-lo como projeção cultural e, nesse aspecto, temos a 

compreensão do contexto no qual a religião é vivenciada, o que é de fundamental 

importância. 

3. As escrituras e as tradições sagradas remetem à natureza iminente do sagrado a 

partir das construções epistemológicas realizadas pelo grupo, as quais se 

manifestam nos livros sagrados, nas oralidades sagradas e nos mitos. 

4. O sentimento religioso, seu caráter transcendente e não-racional é uma dimensão 

de inspiração muito presente na experiência religiosa, ou seja, é a experiência do 

sagrado por si. Essa dimensão, que escapa à razão conceitual em sua essência, é 
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reconhecida por seus efeitos. Trata-se daquilo que qualifica uma sintonia entre o 

sentimento religioso e o fenômeno sagrado. [...] 

 

 A percepção de cada indivíduo ou grupo, caracteriza a sua maneira o fenômeno 

religioso e, consequentemente, o espaço que considera sagrado. O fenômeno religioso e o 

espaço sagrado integram o sistema simbólico que faz com que tradições, por vezes milenares, 

não se percam no tempo. Um símbolo sempre terá valor e significado para determinada 

cultura e isso irá perdurar ao longo do tempo. O sentimento religioso e o fenômeno sagrado, 

não sendo racionais, se bastam. Não precisam de maiores explicações dos fatos. Tudo se 

explica pela sacralidade. Assim, se dá a hierofania. 

 

2.3 O uso cultural e religioso do carste 

 

Nas cavernas, pode-se facilmente identificar a hierofania. Embora as cavernas sejam 

às vezes consideradas como paisagens do medo (TRAVASSOS, 2011), ou como lugares de 

trevas e escuridão onde os indivíduos sentem os sentimentos provocados pela topofobia 

(TUAN, 1979), estes ambientes são muitas vezes considerados espaços sagrados, onde 

segundo Barbosa (2011), é possível sentir a presença de Deus.  

 A percepção das cavernas no imaginário popular, ou mesmo na mitologia, além de 

relacionada a locais de escuridão e abandono, é também percebida como lugar de morada de 

deuses e deusas. Outras representações relacionam esse ambiente à ressurreição ou ao local 

onde figuras religiosas ou sagradas passaram parte de sua vida (TRAVASSOS, 2015). 

É comum encontrar cavernas de uso cultural e religioso que mantêm tradições 

milenares. Portanto, trata-se neste estudo uma espécie de etnoespeleologia que, segundo Lima 

et al. (2003), é o estudo das manifestações culturais da sociedade, a respeito das cavernas. 

Além disso, estuda as crenças e a adaptação da espécie humana a estes ambientes 

relacionando os aspectos físicos ao mundo espiritual, mítico e ritual.  

De acordo com Cervantes (2001), grande parte dos achados que tem permitido estudar 

a origem e a evolução do ser humano tem sido encontrado nas cavernas. Os restos ósseos, os 

artefatos de pedra, ferramentas, pinturas rupestres e o uso do fogo são indícios dessa relação. 

Para o autor, as cavernas são parte da cultura do mundo e portadoras de significados na 

história do homem. 

Na Pré-História, o ideal de lugar, foi a caverna – local de abrigo, proteção e expressão 

da arte. Ao elaborar as pinturas rupestres nas paredes das cavernas, o ser humano deixava ali 

uma imagem da sua percepção ambiental e as marcas da sua cultura. Os diversos utensílios 
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deixados nesses locais, por exemplo, são os vestígios de sua cultura, dos seus hábitos e do seu 

jeito de ser e viver (TRAVASSSOS et al., 2009). 

Assim, as cavernas tornaram-se lugares misteriosos, que guardam histórias e lendas. 

Os registros mais significativos que provam a presença ancestral humana nas cavernas são as 

pinturas rupestres que retratam diversas situações vividas pelos povos primitivos. Por meio 

das pinturas é possível inferir como viviam tais grupos e como se relacionavam com o 

ambiente. (Figura 2). Além disso, os fósseis e restos ósseos permitem a identificação das 

primeiras civilizações. A ligação entre as comunidades e as cavernas sempre permanecerá e, 

assim, compreender a relação de alguns grupos sociais com tais ambientes, nessa interação de 

forma simbólica e sagrada, é algo fascinante. 

 

Figura 2 –  Painel de pinturas rupestres – Parque Estadual Cerca Grande, Minas 

Gerais. Na base do painel tem-se uma escala de 8cm. 

 
Foto: I. F. G. Oliveira 

 

As pinturas rupestres permitem identificar os animais que provavelmente estavam 

presentes no cotidiano dos povos e que foram retratados nas paredes da caverna. Segundo 

Cervantes (2011), estes registros possibilitam informações sobre fauna, economia e ideologia 

do passado. O autor destaca que as primeiras civilizações mesoamericanas eram fortemente 

ligadas as cavernas, tendo-as como lugares para morada atraídos, também, pela 

disponibilidade de água e como lugares sagrados de práticas ritualísticas. 
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Ferreira (2006) ressalta que desde os tempos imemoriais nas práticas humanas, a 

questão do imaginário está fortemente inscrita e amalgamada no espaço geográfico, nos 

espaços de vivência, no cotidiano e em todas as experiências alegres ou tristes do ser humano, 

no seu trajeto por este planeta. Uma das questões é a quase impossibilidade da não 

verbalização sobre este sentimento, embora a linguagem (de qualquer natureza), seja uma das 

mediações, entre o sentimento e a sua ação.  

Travassos (2010) afirma que em diferentes civilizações, as cavernas são percebidas 

pelo imaginário coletivo por meio de mitos, lendas e cerimônias de iniciação como lugares 

onde a vida surge pelas forças vitais da Terra. Para determinadas civilizações ou grupos 

sociais, as cavernas são os locais onde o sagrado se manifesta ou onde os espíritos emergem. 

São comuns cavernas sagradas localizadas no interior das montanhas e que simbolizam as 

conexões entre o céu e a terra, além de serem lugares de significativa energia espiritual.  

Apesar da topofobia em relação às cavernas, ou conforme destacado por Barbosa 

(2013), o local de confinamento, espaço de trevas ou entrada para o inferno, para alguns 

indivíduos, é justamente nestes espaços que se busca abrigo para encontrar o místico e a paz 

de espírito. Simbolicamente, como se almejassem a necessidade de levar a luz para dentro das 

trevas, alguns grupos sociais procuram justificar a transformação daquele espaço em um 

ambiente sagrado. Ao levar a luz divina para aquele lugar, inconscientemente (ou 

conscientemente) transformam o profano em sagrado ou o espaço em lugar. 

Existe aí uma relação entre o ser humano e a natureza, indissociável. Quando existe 

essa relação, acontece uma apropriação dos espaços que acaba por “dar vida” a eles 

transformando-os em lugares. Essa relação é definida pela topofilia que, para Tuan (1980), 

quando é irresistível, certamente o lugar é o veículo de acontecimentos emocionalmente fortes 

ou é percebido como um símbolo. Cria-se, portanto, um sentimento de pertencimento com o 

lugar atribuindo-lhe um valor afetivo, ou seja, uma topofilia. Os indivíduos passam a cuidar 

do lugar, pois ali, agora, é especial.  

É comum esse sentimento de topofilia entre grupos mais tradicionais, onde a 

percepção ambiental é mais aguçada e a atribuição de significados aos elementos naturais é 

parte da cultura coletiva. A partir disso infere-se que os grupos e/ou comunidades tradicionais 

tem maior sensibilidade em relação ao meio e guardam tradições e saberes que estão ligados à 

natureza. Essa percepção do ambiente, normalmente, torna a relação ser humano/natureza 

mais respeitosa e harmoniosa.  

Essa harmonia depende muito da visão do mundo que, segundo Tuan (1983), é uma 

tentativa mais ou menos sistêmica das pessoas para melhor compreender o meio ambiente. 
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Para que seja habitável, a natureza e a sociedade devem mostrar ordem e apresentar uma 

relação que tenha como base esse sentimento.  Segundo Tuan (1980), o meio ambiente natural 

e a visão do mundo, se não são derivados de uma cultura, necessariamente são construídos 

dos elementos facilmente percebidos do ambiente social e físico de um povo. Nas 

comunidades não tecnológicas, o ambiente físico é o teto protetor da natureza e reflete os 

ritmos e as limitações do meio ambiente natural. 

Nas comunidades tradicionais as relações sociais, o manejo do ambiente, as crenças e 

os saberes são ainda muito vivos e intensos. Isso faz com que exista de fato uma vida em 

comum onde os indivíduos realizam as atividades de forma coletiva, com respeito entre os 

pares e com o ambiente natural. O espaço é social e culturamente produzido, com riqueza de 

valores e costumes, permeando os modos de vida. Pode-se falar aqui em um espaço de 

representação que, de acordo com Gil Filho (2008), é um espaço vivido com ligações afetivas, 

lócus da ação e das situações vivenciadas no cotidiano. É relacional em percepção, 

diferencialmente qualitativo e dinâmico, e de natureza carregada de simbolismos.  

Assim, tanto a natureza como uma ideia e a natureza como uma materialidade são 

consideradas intrinsecamente ligadas à palavra cultura e vice-versa. Os traços contínuos não 

são inteiramente culturais num sentido limitado, ou totalmente naturais. Em vez disso, 

diagnostica-se os diferentes traços que são inscritos em cada lugar, os diferentes fabricantes 

do traço humano e não-humano, examinando criticamente (tanto quanto possível) as suas 

intenções, resultados e significados dados a eles pelos atores envolvidos (ANDERSON, 

2010). A identidade dos lugares é, portanto, consolidada por meio desses significados ou por 

meio dos símbolos atribuídos a eles. 

A consolidação das identidades, ligadas a referenciais simbólicos, acontece com 

naturalidade e espontaneidade. O simbolismo das representações nos lugares está fortemente 

ligado aos grupos tradicionais com suas celebrações e expressões culturais. Lembra-se aqui da 

Geografia das representações, ressaltada por Kozel (2009) que tem como premissa que o 

comportamento humano é adquirido por meio de experiências, existindo uma relação direta e 

indireta entre as representações e o imaginário.  

Santos e Silva (2014) denominam este tipo de representação como sendo expressões 

culturais lúdicas, isto é, diversas formas de festas/celebrações/festejos que demonstram a 

cultura do lugar. Nessas os símbolos são materializados por meio de atitudes humanas, em 

objetos, lugares, sentimentos e para uma análise aprofundada e evidenciação dessas 

expressões desenvolvidas por comunidades que necessitam por meio delas, manter suas raízes 

culturais como forma de resistência às implicações e à dinâmica da pós-modernidade.  
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 Nota-se que a construção da identidade de um grupo e de um lugar passa por várias 

esferas, podendo ser temporal, espacial e mutável e deve ser sempre reconstruída, valorizada e 

renovada. Dessa forma, a identidade está ligada aos simbolismos das representações, das 

celebrações e do imaginário de determinados indivíduos ou grupos que seguem alguma 

tradição. Conforme Gil Filho (2008), o homem produz símbolos e estes o caracterizam como 

superação da vida biológica. Tal processo conscientiza o homem de que ele não somente vive 

em um universo físico, mas, sobretudo, em um universo simbólico. Sendo assim, a religião é 

parte desse universo pleno de significados que faz parte indissociável da experiência humana. 

Os símbolos são essenciais para a sacralidade dos lugares e continuidade das tradições 

ao longo do tempo. Pode-se dizer que as crenças, aliadas ao sistema simbólico, é o que faz as 

tradições permanecerem por séculos ou milênios. Grupos religiosos promovem encontros e 

festividades relacionados à sua crença tradicional e esses encontros promovem uma intensa 

relação social com mistura de sentimentos e emoções entre os indivíduos. Para Moreira 

(2014), essas práticas criam espaços e lugares onde se projetam emoções, sensações e 

percepções. Essas sensações no lugar são apreendidas pela leitura dos signos e símbolos 

impressos na paisagem festiva. 

 Travassos (2015) destaca que a instauração da codificação é indispensável para que o 

ser humano possa estruturar a explicação da existência dos elementos naturais e dos feitos 

sociais. Assim, as cavernas, tendo importante significado para muitas civilizações e culturas, 

dão suporte a construção de templos, esculturas, prática de rituais, etc. Segundo Travassos 

(2011), muitas cavernas são consideradas sagradas. São, portanto, parte integrante das práticas 

religiosas de uma comunidade, valoradas como templos, igrejas, locais para meditação ou 

práticas ritualísticas. 

 Pode-se entender que a caverna é um sistema territorial com área própria e definida 

pelas suas características geográficas – como geologia, microclima, fauna e flora – e as 

relações sociais que existem no seu entorno ou dentro dela, principalmente nas cavernas 

santuário, facilitam a análise do espaço cavernícola sob a ótica da territorialidade e relações 

sociais (BARBOSA, 2013). 

 Kohlhepp (2006) destaca que Humboldt já dava importância em seus estudos e 

descrições às práticas culturais e religiosas nas cavernas do continente americano. De acordo 

com Amodio (2005) Humboldt realizou a representação das cavidades subterrâneas, com uma 

rica descrição da Caverna dos Guacharos, na Venezuela, e abriu uma nova percepção em 

relação aos estudos em cavernas, tanto na Europa como na América. Urbani (2005) e 

Travassos (2010) também destacam as contribuições do geógrafo para as pesquisas 
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espeleológicas. Segundo os autores, apesar de a Caverna dos Guacharos já ser conhecida 

pelos missionários espanhóis, a partir de meados do século XVII, há relatos de que a 

espeleologia na Venezuela teve início com a visita de Humboldt e Bonpland, em 18 de 

setembro de 1799. Na verdade o trabalho de Humboldt na caverna, com a sua descrição 

completa dos aspectos físicos, biológicos e antropológicos foi sua melhor contribuição para a 

espeleologia. Em sua obra também destaca as crenças dos índios, que acreditavam que a 

caverna era o lugar das almas. Além disso, a obra ressalta que a caverna era um refúgio de 

padres missionários em tempos de hostilidades indígenas. 

De acordo com Travassos (2011, p. 109), no Brasil, poucos ou nenhum trabalho foi 

realizado no sentido de destacar como as feições cársticas são mostradas nas obras de 

Humboldt. Nas suas “Narrativas pessoais”, “Nos Quadros da Natureza”, no “Cosmos”, no 

“Ensaio geognóstico sobre a sobreposição das rochas em ambos os hemisférios”, no “Ensaio 

Político sobre o Reino da Nova Espanha” e na “A Ilha de Cuba”, são descritas cavernas em 

maciços carbonáticos e graníticos, sumidouros, ressurgências e minerais diversos. O uso do 

subterrâneo como moradia, abrigo, espaços para a prática de rituais funerários ou para 

adoração de deuses também são presentes em suas obras. Além de descrever os aspectos 

físicos da Caverna dos Guacharos, ele observou os ritos religiosos dos indígenas que estavam 

acostumados a celebrar cerimônias na entrada da caverna. Lá consultavam os espíritos 

poderosos que interviriam contra os espíritos malignos que habitavam a escuridão. 

 Diniz et al. (2013), ao destacarem cavernas utilizadas como templos budistas, apontam 

que existem muitas evidências históricas das cavernas sendo utilizadas para contemplação, 

meditação e elevação espiritual. Figuras religiosas importantes passaram momentos 

fundamentais de suas vidas pessoais, marcando a sua história e a sua religião dentro de 

cavernas, dando origem a uma rica tradição de uso religioso dos lugares subterrâneos.  

Cervantes (2011) afirma que na história das religiões existem muitos personagens que 

tiveram episódios significativos no interior de certas cavernas. Em alguns casos, a função das 

cavernas foi (é) tão importante que estas se converteram em lugares de peregrinação. Isso leva 

a pensar que a relação milenar entre religiões e cavernas rende frutos até os dias atuais. Como 

exemplo tem-se importantes cavernas no Cristianismo, no Islã e no Budismo. Andreychouk, 

Travassos e Barbosa (2010) destacam que, além das religiões citadas, o Hinduísmo e o 

Xintoísmo também utilizam cavernas como templos sagrados. 
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No Xintoísmo
3
, os aspectos relacionados às cavernas são frequentes na mitologia. 

Travassos (2010) cita Hayes (2005-2009) e Tate (2006) que identificam o Templo de Hase 

Kannon ou o Templo de Hase Dera, localizado em uma montanha de Kamakura. O templo é 

dedicado à deusa da misericórdia, Kannon. De acordo com a tradição, a localização do templo 

foi escolhida pelo próprio conjunto de forças que materializam a divindade. A estátua do 

templo foi esculpida em uma única peça de madeira no século VIII. No local é possível visitar 

uma pequena caverna com a imagem de Benten, deusa Shinto da beleza e saúde feminina. Os 

visitantes ou devotos escrevem seus nomes e pedidos deixando-os na caverna para que a 

deusa os atenda (ANDREYCHOUK; TRAVASSOS; BARBOSA, 2010). 

Ainda de acordo com os autores, as cavernas sagradas do Hinduísmo
4
 são bem 

distribuídas geograficamente na Índia e, em sua maioria, são cavidades subterrâneas artificiais 

escavadas na rocha. Muitas apresentam registros culturais importantíssimos a exemplo das 

cavernas de Ajanta, Ellora e Elephanta. Tais espaços são visitados por peregrinos e turistas de 

todo mundo, principalmente devido à reunião de pinturas e esculturas religiosas antigas. 

Destacando as cavernas naturais, a mais conhecida caverna sagrada Hindu é a Caverna de 

Amarnath, nos Himalaias. Steward (2005) lembra que, no sítio, os hinduístas veneram uma 

estalagmite de gelo que é percebida como o deus Shiva. As demais feições menores são 

percebidas como os deuses Ganesha, Parvati e Bhairava. De acordo com a tradição oral, na 

caverna, Shiva revelou os segredos da criação e imortalidade a Parvati. 

 Tratando-se do Budismo
5
, de acordo com Diniz et al. (2013), as paisagens cársticas 

associadas às suas características físicas, oferecem aos praticantes uma variedade de 

oportunidades para exercer uma importante prática da sua tradição religiosa, iniciada pelo 

próprio Senhor Buda, há milênios atrás: a de meditar dentro de cavernas. Segundo os autores, 

quando se volta para os tipos de rochas sobre os quais foram erguidas as cavernas–templo 

                                                   
3 O Xintoísmo, religião mais limitada ao Japão antigo, é rica em simbolismos, cerimônias e festivais místicos. Gaarder, 

Hellern e Notaker (2005, p. 91) afirmam que sua essência são a cerimônia e o ritual. Sua natureza é complexa e intimamente 

ligada aos kamis, os milhões de deuses e espíritos sagrados presentes em tudo que existe. Os kamis são o Sol e o vento, a 

montanha e o rio, a rocha e a caverna, a árvore e o animal (ANDREYCHOUK, V.; TRAVASSOS, L.E. P.; BARBOSA, E. P. 

2010). 

4 O Hinduísmo é uma religião praticada por um grande número de indivíduos. De acordo com Kiernam (2003), cerca de 15% 
da população mundial a professam. Entretanto, sua distribuição geográfica é mais restrita e mais limitada à Índia 

(ANDREYCHOUK, V.; TRAVASSOS,L.E.P.; BARBOSA, E. P. 2010). 

5 O Budismo é uma religião que foi desenvolvida no Nordeste da Índia a cerca de 2.500 anos atrás. Hoje em dia existem 
adeptos espalhados por todo o mundo, chegando a milhões de pessoas, porém, com presença marcante no continente asiático. 

O budismo não é uma entidade monolítica, mas de uma família de religiões e filosofias. Como ele se espalhou 

geograficamente, incorporou muitos aspectos das culturas locais, produzindo assim uma vasta gama de escolas e seitas 

(DINIZ et al., 2013). 
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budistas, percebe-se que o território da Tailândia possui expressiva paisagem cárstica 

carbonática. Isso explica, em parte, o porquê de o país ter uma concentração tão notável de 

cavernas-templo budistas. 

Nas montanhas da Indochina e na província de Yunnan (China), milhares de pequenas 

cavernas são conhecidas e utilizadas por séculos como locais de expressão da fé budista e, 

portanto, são consideradas sagradas. No Laos, em templos dedicados a Buda, tanto na entrada 

quanto no interior existem diversos nichos onde são dispostas as estátuas de Buda. A 

organização especial de tais cavernas-templo normalmente segue uma lógica comum: um 

vasto salão abriga uma grande estátua e outros nichos menores abrigam as estátuas pequenas. 

Fato similar pode ser observado em cavernas sagradas cristãs que apresentam um altar-mor e 

altares secundários (ANDREYCHOUK; TRAVASSOS; BARBOSA, 2010, p. 51). 

 Em relação às cavernas sagradas do Cristianismo e do Islã
6
, Travassos (2013) ressalta 

as referências encontradas no texto de Ibn Battuta que vão desde os conhecidos sítios 

sagrados cristãos a outros menos conhecidos do Islã e de outras religiões. Ao longo de seu 

trabalho são realizados importantes registros do uso de elementos da paisagem cárstica como 

as cavernas e as fontes de água. Segundo o autor, é possível encontrar na literatura alguns 

exemplos de cavernas que são percebidas por alguns grupos de muçulmanos como sendo 

espaços sagrados. Ao longo da viagem de Battuta a paisagem cárstica se fez presente e alguns 

registros foram feitos. Embora não se possa considerar como ciência como se conhece hoje, 

merecem destaque os registros da relação percebida entre o homem e esse tipo de paisagem.

 Andreychouk, Travassos e Barbosa (2010) afirmam que a Caverna de Hira é 

considerada sagrada, pois foi o local onde o Profeta Maomé teria recebido as revelações 

divinas. Em algumas regiões onde o Islã não existia (Nordeste da Índia, Ásia Central, África 

Berbere, Iêmen e Indonésia), é possível identificar cavernas sagradas oriundas de sistemas 

religiosos anteriores ao Islã e que foram assimiladas por grupos muçulmanos locais. Muitas 

destas são conhecidas, basicamente, por meio da tradição oral. Algumas cavernas na Bósnia e 

Herzegovina, por exemplo, também são reconhecidas como sagradas por grupos muçulmanos 

locais e por conterem petróglifos e pinturas rupestres que sugerem sua utilização ritualística, 

conforme destaca Mulaomerović (2011).  

                                                   
6 Religião iniciada na Arábia Saudita e que tem como seu fundador, Maomé. Nascido em Meca por volta do ano 570 d.C 
fundou esta religião que está intimamente relacionada à cultura Árabe. De acordo com Kiernam (2003) é praticada por cerca 

de 22% da população mundial. Atualmente é a segunda maior religião do mundo. Para muitos de seus praticantes a adoração 

de uma paisagem específica parece ser inaceitável (ANDREYCHOUK, V.; TRAVASSOS, L. E. P.; BARBOSA, E. P., 

2010). 
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 Os registros do uso religioso cristão de cavernas estão fortemente relacionados ao 

nascimento de Jesus Cristo. Segundo Travassos (2013, p. 210), Battuta (1356/1993) segue à 

Jerusalém e, em Belém, destaca o local do nascimento de Jesus onde “existe uma grande 

construção” venerada pelos cristãos que “oferecem hospitalidade a quem chegue”. Trata-se da 

Igreja da Natividade, considerada um dos mais importantes sítios sagrados do Cristianismo 

representando o local tradicional do nascimento de Cristo. Para Travassos (2010), mesmo que 

em nenhum momento seja mencionado o termo caverna no texto bíblico, é razoável afirmar 

que o local era mesmo uma caverna visto que na região tais feições são comuns e eram 

utilizadas como estábulos. 

A relação entre as cavernas e o Cristianismo é objeto de extensas discussões, 

especialmente no tocante às peregrinações devido a supostas aparições de personagens 

religiosos ou de suas propriedades curativas. Seu número em todo o mundo, até então, não foi 

cientificamente precisado, mas sabe-se de sua abundância (ANDREYCHOUK; 

TRAVASSOS; BARBOSA, 2010). 

É importante lembrar que em áreas cársticas, essas feições ocorrem com frequência. 

Portanto, é interessante referir-se à lugares onde o carste é expressivo. Kranjc e Travassos 

(2011) relatam a utilização cristã da Caverna Santa (Sveta Jama) ou Caverna de Socerb 

(Socerbska Jama), no Planalto de Kras (local onde o termo Carste se originou) para onde os 

fiéis começaram a organizar peregrinações após a morte de Sanctus Servulus, considerado 

mártir e segundo padroeiro de Trieste, na Itália (fronteira com Eslovênia), no ano de 284. 

Segundo os autores, não se sabe ao certo quando o altar existente na caverna foi construído e 

nem quando foi transformada em Igreja. Porém, em seus relatos, Valvasor (1689) afirma que 

esse já existia desde alguns dias após a morte de Servulus. 

Assim como essa, outras cavernas também são consideradas sagradas e utilizadas para 

fins religiosos no território étnico esloveno. Aparecem, portanto, como lugares onde missas 

podem ser executadas ocasionalmente, locais para casamentos e construção de capelas 

(KRANJC; TRAVASSOS, 2011). 

No Brasil, o exemplo de uso religioso de cavernas mais antigo é o de Bom Jesus da 

Lapa. Segundo Travassos e Rodrigues (2011), em 1691, o peregrino Francisco de Mendonça 

Mar estabeleceu-se em uma caverna às margens do Rio São Francisco, dando origem ao 

Santuário de Bom Jesus da Lapa. Em outras regiões, já no século XVIII, ocorrem supostas 

aparições de Nossa Senhora nas cidades de Antonio Pereira e Vazante, Minas Gerais. Em 

ambos os casos, tanto a água como alguns espeleotemas são considerados sagrados pelos 

fiéis. 
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De acordo com Travassos et al. (2007) e Travassos (2010), a Lapa de Antônio Pereira 

(Figura 3) insere-se em uma importante região de Minas Gerais que, desde a descoberta do 

ouro na região de Vila Rica e Mariana pelos Bandeirantes, passou a ser visitada por inúmeros 

naturalistas europeus. O sítio é apresentado, brevemente, pelo Padre Aires de Casal em sua 

obra “Corografia Brasílica” e por Spix e Martius em suas “Viagens pelo Brasil”. Além disso, 

aparece nos diários de viagem do Imperador D. Pedro II, comprovando sua importância 

cultural. A caverna se localiza em área urbana, no distrito de Antônio Pereira, próximo a Ouro 

Preto e Mariana. 

 No Brasil, a formação multicultural favoreceu a “importação” e adaptação de 

diferentes tradições religiosas. Em algumas cavernas, é possível observar rituais católicos e 

outros de matriz africana como a Umbanda e o Candomblé
7
. (SARMENTO; TRAVASSOS, 

2011, p.306). Guimarães, Travassos e Varela (2011) ressaltam que as práticas religiosas de 

origem afro-brasileira, podem ser encontradas em terreiros de Candomblé, bem como em 

outros lugares, como praças arborizadas, jardins, parques, praias, mas raramente no interior ou 

proximidades de cavernas. Portanto, ainda segundo Guimarães, Travassos e Varela (2011), a 

utilização de cavernas relacionadas às religiões afro-brasileiras é menos comum, embora 

importante do ponto de vista cultural e religioso.  

 Segundo os autores, a Gruta da Macumba e a Gruta do Feitiço (Figura 4), localizadas 

no município de Lagoa Santa, e a Gruta de São Cosme e Damião, no município de 

Cordisburgo (TRAVASSOS et al., 2011), podem ser consideradas os únicos exemplos 

brasileiros formalmente identificados em publicações científicas espeleológicas, que 

apresentam indícios de rituais religiosos afro-brasileiros 

Guimarães, Travassos e Varela (2011, p. 363) afirmam que na entrada da Gruta do 

Feitiço, podem ser observados na rocha, desenhos correspondentes aos “pontos riscados”, 

característica específica dos rituais de Umbanda (Figura 4) e que são identificados por Lima 

(1979) como símbolos da magia que estabelecem a abertura para o contato com as entidades. 

Tais símbolos comunicam ao visitante o significado sagrado do lugar. No entanto, tal 

                                                   
7 Umbanda e Candomblé são religiões mágicas com fundamentos religiosos africanos. Ambas pressupõem o conhecimento e 

o uso de forças sobrenaturais para intervenção neste mundo, o que privilegia o rito e valoriza o segredo iniciativo. Além do 

sacerdócio religioso, a magia é quase que uma atividade profissional paralela de pais e mães de santo, voltada para uma 
clientela religiosamente alheia à religião africana (Pierucci, 2001). Nesses termos, o candomblé é visto dentro do próprio 

segmento afro-brasileiro como fonte de maior poder mágico que a umbanda, o que atrai para o seio do candomblé muitos 

umbandistas. Para o candomblé, que está mais perto do pensamento africano que a umbanda, o bem e o mal não se separam, 

não são campos distintos. A umbanda, porém, quando se formou, se imaginou também como religião ética, capaz de fazer a 
distinção entre o bem e o mal, à moda ocidental, cristã. Mas acabou criando para si uma armadilha. Separou o campo do bem 

do campo do mal. Povoou o primeiro com seus guias de caridade, os caboclos, pretos-velhos e outros espíritos bons, à moda 

kardecista. Para controlar o segundo, arregimentou um panteão de exus-espíritos e pombagiras, entidades que não se 

acanham em trabalhar para o mal quando o mal é considerado necessário. Ficou dividida entre dois campos opostos, “entre a 
cruz e a encruzilhada”, na feliz expressão de Lísias Nogueira Negrão (1996) (PRANDI, 2003).  
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simbologia é associada às práticas da Umbanda, do Candomblé de Angola ou, conforme Silva 

(1995), da cadombanda ou do umbandomblé, que apresentam elementos comuns em suas 

práticas e rituais. Além disso, os autores relatam que na Gruta são encontrados indícios da 

realização de sacrifícios de animais, que conforme Prandi (1994) são característicos do 

Candomblé de Angola. 

 

Figura 3 - Lapa de Antônio 

Pereira, Ouro Preto, MG. 

 

 

Figura 4 - Símbolo utilizado em cultos históricos de 

religiões de matriz africana na gruta do Feitiço, 

Parque Estadual do Sumidouro, MG.

 
Foto: L. E. P. Travassos Foto: L. E. P. Travassos 

 

 Essas expressões religiosas nos espaços cavernícolas evidenciam a importância e 

relevância desses lugares para determinados grupos sociais. Para Barbosa (2011) a 

permanência dos símbolos, mesmo depois de tantos anos, caracteriza a importância que as 

cavernas desempenham na sociedade. Esse significado pode se traduzir de diversas maneiras, 

principalmente na sublimação do sagrado e na busca constante da salvação como uma 

maneira de ascender socialmente ou de se redimir pelos pecados cometidos. Neste sentido, o 

corpo assume ares de peso, de calvário e a caverna pode ser o local certo para um encontro 

com o divino e, assim, justificar o sacrifício para purificar o corpo e a alma.  

Gil Filho (2008) afirma que o espaço sagrado é produto da consciência religiosa 

concreta e, nesse contexto, o conteúdo do espaço parte de uma consciência do vivido 

plenamente sensível. E, para cada posição no espaço sagrado convergem valores afetivos 

específicos, atribuídos pelo homem religioso. Isso ocorre, pois, os rituais religiosos 

apresentam simbolismos e o próprio caráter de sacralidade do lugar, independente da religião 

praticada no espaço, como observado nas cavernas. 
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Segundo Góis (2011), a experiência religiosa de uma comunidade vem a ser a 

experiência de sentido de um determinado grupo, em um determinado lugar. Por sentido, 

afirma-se que seja tudo aquilo que orienta identifica e motiva esse grupo para agir, executar e 

viver de um modo tal que o diferencie substancialmente de um outro grupo humano. A 

experiência de sentido de um grupo humano é a sua razão de ser. Significa dizer que tudo e 

toda experiência deste grupo são submetidos, apreendidos e significados se forem 

referenciados neste horizonte. 

 A experiência de sentido de uma comunidade está relacionada à sua cultura. As 

tradições culturais, assim como as religiosas, são fundamentais para consolidação da 

identidade das comunidades. Comunidades tradicionais são mais sensíveis ao espaço e à 

relação com a natureza. Assim sendo, a estrutura social de uma comunidade tradicional, com 

todos os valores que carrega, pode favorecer a conservação dos ambientes cavernícolas aqui 

tratados. Os membros da comunidade ou de determinado grupo perceberão a caverna como 

um lugar sagrado, onde se deve ter zelo e respeito e, portanto, haverá sempre a preocupação 

de se manter o lugar sagrado. Consequentemente os recursos naturais ali presentes e que 

compõe a paisagem, são mantidos por serem fundamentais para a sobrevivência da própria 

comunidade. 

A tradição cultural tratada nesta dissertação é a do uso religioso de uma caverna pelo 

Congado. O Congado é resultado de um sincretismo religioso entre religiões de matriz 

africana e o catolicismo. Os negros que foram escravizados no Brasil, foram submetidos a um 

processo de aculturação religiosa e isso fez com que surgisse o Congado, com características 

particulares e com muitos traços da cultura e religião do continente africano. 

De acordo com Góis (2011), a experiência religiosa de uma comunidade ou grupo 

étnico está diretamente relacionada ao espaço ocupado e significado, ou seja, o seu lugar. 

Pode-se imaginar, portanto, o que significa quando um determinado grupo étnico é obrigado a 

abandonar seu lugar e habitar um que não o seu, como foi o caso dos povos africanos 

escravizados no Brasil.  
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3 AS RAÍZES NEGRAS BRASILEIRAS E O CONGADO  

 

 A população negra no Brasil surgiu a partir do trabalho escravo instituído no país em 

meados do século XVI. Os negros serviam neste período, como principal mão de obra no 

cultivo da cana de açúcar. Todavia, o trabalho escravo não surgiu primeiramente no Brasil. De 

acordo com Antonino (2013), a história tem registros de outras formas de escravidão 

anteriores, em larga escala e em diferentes territórios. No entanto, a amplitude, a extensão 

geográfica e o regime econômico vinculado à escravidão negra encontrados na rota 

transatlântica jamais foram registrados em outro período da história e em outro espaço do 

planeta. 

 As referências espaciais das regiões das quais foram trazidos os primeiros escravos, 

ainda no século XVI, são as da Alta e da Baixa Guiné, que correspondem às atuais fronteiras 

de países como Serra Leoa, Senegal, Guiné-Bissau e Gâmbia. Estes primeiros contingentes de 

negros foram trazidos principalmente para regiões açucareiras de Pernambuco, Bahia, 

Maranhão e Grão Pará. Entre os séculos XVII e XVIII, destaca-se o período no qual ocorreu a 

maior quantidade de tráfico de negros para a América. Nesta fase, a captura de escravos se 

concentrava na Costa de Angola e os negros eram trazidos também para Alagoas, Rio de 

Janeiro, São Paulo e regiões do centro-sul brasileiro (ANTONINO, 2013). Nestes séculos 

intensificou-se a prática do trabalho escravo negro na região sudeste. Em Minas Gerais, esse 

trabalho se deu principalmente por meio do ciclo da mineração, período em que houve intensa 

exploração dos negros nas diversas minas de ouro e diamante do Estado.  

 Além de explorados, os negros também foram “catequizados” por lideranças católicas, 

principalmente em Minas Gerais, onde a Igreja Católica era uma instituição de poder 

consolidado no período colonial. Porém, os negros já possuíam crenças nas religiões 

tradicionais de seu continente de origem, e, por isso, houve grande resistência à imposição de 

uma nova religião. E é justamente dessa resistência que surge a tradição religiosa católica 

denominada Congado; uma junção da crença em religiões de matriz africana com o 

catolicismo. Segundo Andrade et al. (2015) existem algumas versões que discutem a origem 

do Congado na África, outras que apontam que os rituais foram iniciados em Portugal e 

conduzidos para o Brasil. No entanto, não há um consenso sobre essa origem, e sabe-se que 

no Brasil Colonial, o Congado encontrado no estado de Minas Gerais apresentou 

particularidades e forte ligação com a fundação das Irmandades religiosas. 
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3.1 Trajetória histórico-geográfica da população negra no Brasil 

 

 Os escravos negros foram mercadorias não somente no continente americano, mas em 

todo o mundo entre os séculos XV e XIX. Segundo Antonino (2013), com dados da UNESCO 

(2010) chega-se a um número de aproximadamente 22 milhões de indivíduos exportados 

como mercadoria da África negra rumo ao resto do mundo, entre 1500 e 1890, porém, com 

destaque ao Brasil no que diz respeito ao trabalho escravo.  

 Anjos (2006) ressalta que não eram somente a terra e suas riquezas que interessavam 

aos povos europeus. Seres humanos eram necessários aos colonizadores para o cultivo e a 

exploração dos recursos naturais. O tráfico de escravos da África para a América foi, durante 

quase quatro séculos, uma das maiores e mais rentáveis atividades dos negociantes europeus. 

Era tão rentável que é impossível precisar o número de africanos retirados de seu habitat e 

afastados de sua cultura para serem injustamente incorporados às tarefas básicas para 

formação de uma nova realidade. 

Segundo Furtado (2003) citado por Antonino (2013), no caso da colônia brasileira, 

desde 1549 até 1850, estimativas levam a crer que o número de negros aqui desembarcados, 

passou dos quatro milhões. O empreendimento realizado entre África e América foi tão 

significativo que atingiu territórios que se estendem de Boston (Estados Unidos da América) a 

Buenos Aires (Argentina), mas tendo como centro de destino a colônia portuguesa. 

Observando a estimativa no gráfico abaixo (Figura 5) é possível verificar, 

aproximadamente, a dimensão da dispersão dos povos negros pelo mundo e, mais 

especificamente, para a grande colônia portuguesa.  

 Percebe-se que o maior contingente de negros foi trazido para o Brasil, sendo que o 

trabalho escravo representou a base da economia colonial do país. Segundo Anjos (2006), a 

exploração predominante deste trabalho ocorria na agricultura, na mineração, na cozinha, na 

construção e no abastecimento, ocorrendo, quase que em sua totalidade, de forma insalubre, 

com extensas jornadas de trabalho a serem cumpridas. Além disso, havia presença marcante 

da fome e de atos violentos sofridos, vivências que revelam a completa negação da elite em 

relação a qualquer identidade ou expressão cultural por parte dos negros.  

De acordo com Kohlhepp (2006), por meio do trabalho escravo, as exportações de 

açúcar aumentaram em 600% entre os anos de 1770 e 1823. Humboldt fez comparações muito 

interessantes entre as Antilhas e as regras coloniais de sua metrópole. Cerca de 55%, dos 

então 1,15 milhão de escravos da região viviam nas Antilhas Britânicas, e eram responsáveis 

por 58% da exportação de açúcar. O total de escravos das Antilhas Britânicas, também 
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conhecidas como “Colônias Açucareiras”, era quase três vezes maior que a força de trabalho 

nas plantações. Existiam cerca de 3,3 milhões de escravos no Novo Mundo e 2 milhões 

desses, no Brasil Colonial. 

 

Figura 5 – Gráfico dos principais pontos de desembarque de africanos em regiões do 

mundo; Séculos XV a XIX. (nº em milhares). 

 
Fonte: ANJOS, 2006 

 

Segundo Guimarães, Travassos e Varela (2011), o crescimento da produção açucareira 

no Brasil exigia um número cada vez maior de mão de obra e a solução mais lucrativa para o 

problema seria a gradual substituição do trabalho escravo dos povos indígenas, que já viviam 

em terras brasileiras antes mesmo da colonização, pelo trabalho escravo do negro de origem 

africana. 

Humboldt criticava veemente a economia global baseada no trabalho escravo 

(KOHLHEPP, 2006) e, posteriormente, La Blache também demonstrou desprezo por essa 

prática. Segundo Ribeiro (2007) o geógrafo francês sustentava que em nome de interesses 

econômicos de certos grupos sociais, existia uma má utilização das potencialidades 

geográficas, como acontecia nas grandes plantações de café. Nos Estados Unidos da América, 

elas submeteram a riqueza do solo, que poderia nutrir boa parte da população, a um único 

produto, e os negros a uma das formas de escravidão mais odiosas e cruéis. 
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Humboldt (1825) considerou em uma profunda análise, que a escravidão o maior de 

todos os males. Uma relação de trabalho desumana, ineficiente e desnecessária. Ressaltou 

ainda que na esfera de influência dos hispano-americanos, o trabalho escravo nas plantações,  

 não era tão importante quanto os realizados no sudeste da América do Norte, Antilhas 

Britânicas ou no Brasil. (PFEIFER, 1959a apud KOHLHEPP, 2006). 

 As condições em que os negros sobreviviam no Brasil colonial eram desumanas. Seres 

humanos tinham sua existência como tal completamente desconsiderada, servindo apenas 

como mão de obra e via de lucro para a elite dominante daquele período. De acordo com Silva 

Filho (2011) em terras brasileiras, os negros viravam mercadoria nas feiras com variações de 

preço e de funções diferenciadas a desempenhar, muitas das vezes, relacionadas ao ciclo 

econômico vigente.  

 A partir desse cenário histórico-geográfico, é possível compreender os inúmeros meios 

utilizados pelos negros em oposição ao sistema escravista no Brasil. Como possibilidades 

para a contraposição ao sistema escravista ocorriam o suicídio, a revolta, a insurreição, a má 

vontade, a sabotagem das ferramentas e, até mesmo, o autoferimento. As possibilidades de 

resistência, portanto, tinham um horizonte restrito e, muitas vezes, eram atitudes 

desesperadas, praticadas contra eles mesmos. Uma das formas mais marcantes, que surgiram 

em contraposição ao sistema foi a formação de quilombos. Essas eram atitudes contra-

hegemônicas que questionavam e desafiavam o sistema dominante (ANJOS, 2006 apud 

ANTONINO, 2013).  

 Segundo Anjos (2006) a proliferação dos negros no território brasileiro é bem extensa, 

tendo exemplos de norte a sul do Brasil. A introdução dos negros neste país foi a partir do 

século XVI, com maior expressividade no século XVIII, devido aos ciclos econômicos já 

citados. (Mapa 1). 

O Brasil colonial conviveu com centenas de comunidades quilombolas, espalhadas, 

principalmente, pelos atuais estados da Bahia (BA), Pernambuco (PE), Goiás (GO), Mato 

Grosso (MT), Maranhão (MA), Minas Gerais (MG), São Paulo (SP) e Alagoas (AL) (ANJOS,  

2006). Segundo Antonino (2013), esses espaços não se referem apenas a um passado histórico 

do país como referência perversa idealizada no processo de educação historiográfica no 

Brasil. Eles ainda estão presentes nos dias atuais e continuam lutando por seus direitos 

territoriais e sociais.  

 O surgimento dos quilombos como forma também de resistência representou, de um 

certo modo, uma organização política dos negros, com importância significativa para esta 

população. Os quilombos eram lugares geograficamente isolados onde se refugiavam os 
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negros fugidos e os negros libertos. Nesses lugares, eles se organizavam enquanto sociedade, 

realizando trabalhos comunitários, fortalecendo-se e incentivando, inclusive, outros negros a 

se “rebelarem” contra o sistema escravocrata. Os quilombos também eram os lugares de 

manifestação de sua cultura de origem já que, nas colônias, os negros eram submetidos a um 

processo de aculturação, principalmente no que diz respeito à religião.  

 

Mapa 1 – Introdução dos povos africanos no Brasil. 

 
Fonte: ANJOS, 2006, adaptado pela autora  

 

 Conforme Antonino (2013), o CEDEFES (2008), responsável pelo “Projeto 

Quilombos Gerais” desenvolvido no período de dezembro de 2003 a junho de 2007, pré-

identificou quatrocentos e trinta e cinco quilombos remanescentes, em 170 municípios (20% 

do total no Estado de Minas Gerais), distribuídos nas regiões de Campos das Vertentes (5), 

Central Mineira (8), Jequitinhonha (105), Metropolitana/Belo Horizonte (54), Noroeste (15), 

Norte de Minas (153), Oeste de Minas (8), Sul (8), Triângulo/Alto Paranaíba (10), Vale do 

Mucuri (19), Vale do Rio Doce (29) e Zona da Mata (21). (Mapa 2). 

 Destaca-se nesse contexto, a Estrada Real que, segundo Instituto Estrada Real (2015) e 

Travassos, Guimarães e Varela (2008), abrange um total de 177 municípios. Destes, 162 estão 

em Minas Gerais, 8 no Rio de Janeiro e 7 no Estado de São Paulo. Originalmente, a Estrada 
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foi criada com autorização da Coroa Portuguesa a partir do século XVII, ligando as principais 

reservas de metais preciosos e o litoral, para garantir a fiscalização dos fluxos destes metais. 

Devido ao intenso fluxo de metais, foram sendo construídos vilas, arraiais e povoados ao 

longo dos caminhos, com uma população principalmente associada à economia da mineração. 

Atualmente, a Estrada Real, é dividida no Caminho Velho, (que vai de Paraty (RJ) a Ouro Preto 

(MG)), no Caminho Novo, (que segue do Rio de janeiro também a Ouro Preto) e o Caminho dos 

Diamantes, (que parte de Ouro Preto em direção à Diamantina). 

 Considerando que a descoberta de diamante em Minas Gerais foi mais tardia do que a 

do ouro, a partir da segunda metade do século XVIII, houve esgotamento progressivo deste 

mineral e um intenso deslocamento da população para a região do Arraial do Tejuco, atual 

Diamantina. Por conseguinte, foi nesse período que os negros escravizados conseguiam juntar 

alguma quantidade mínima de ouro, por meio dos garimpos, para comprarem sua liberdade. 

Portanto, os percursos que levam a região das minas de ouro à região das minas de diamante 

são onde, provavelmente, se instalaram a maioria dos quilombos. Cruzando as informações 

dos quilombos remanescentes nas mesorregiões mineiras, com os municípios que compõem a 

Estrada Real, tem-se o Mapa 2.  

 

Mapa 2 – Quilombos remanescentes nas mesorregiões mineiras e localização  

da Estrada Real. 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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 Apesar de existir identificação razoável das regiões do Brasil para onde foram levados 

os negros escravos, Anjos (2006) afirma que ainda é um grande desafio realizar pesquisas 

territoriais e de caracterização etnológica dos africanos e seus descendentes no país. Isso 

ocorre, principalmente, devido à falta de dados acerca do tráfico e da identificação da 

nacionalidade dos grupos africanos trazidos. Para Antonino (2013) isso ocorre, pois, eram os 

brancos europeus que escreviam a história oficial e estes não estavam preocupados, em sua 

maioria, com os registros históricos sobre os negros, que eram tratados como inferiores e que, 

nessa perspectiva, não tinham lugar nos escritos historiográficos.  

 Mesmo após a abolição da escravatura, em 1888, ainda existe uma visão inferiorizada 

dos quilombos e da população negra em geral. Mesmo, apesar de existirem esforços para um 

reconhecimento da história do povo africano no Brasil e seus descendentes, De acordo com 

Anjos (2006), os livros didáticos, historicamente, ignoram o assunto. Antonino (2013) ressalta 

que essa visão em relação aos quilombos se perpetua devido à poucas discussões 

aprofundadas sobre o assunto pela população, pelos veículos de comunicação e também pelas 

abordagens superficiais ou mesmo pela pouca abordagem por parte das escolas.  

 É importante ressaltar que em 2003 teve início a implementação da lei
8
 obrigando o 

ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos Ensinos Fundamental e Médio, 

porém acredita-se que não é um processo rápido e fácil, a mudança de consciência da 

população. Atualmente, em alguns livros didáticos aprovados pelo Ministério da Educação 

(MEC) já é possível encontrar referências aos povos africanos e seus descendentes no Brasil, 

ressaltando sua importância. 

 Esses são alguns dos indícios que revelam a desqualificação da inserção social ainda 

enfrentada pela população negra, o que era constante na sociedade brasileira colonial e que 

ainda permanece, apesar de alguns poucos avanços legais e reconhecimento de direitos. 

 Diante do sofrimento demasiado dos negros escravizados, os quilombos, além de uma 

organização política, também serviram como um lugar de práticas culturais africanas, indo 

contra a imposição de outra cultura e religião. Anjos (2006) destaca que qualquer movimento 

de preservação e continuidade da matriz cultural africana significa o entendimento da 

necessidade de viver e sobreviver dentro de um mundo que se orgulha de sua herança cultural, 

cuja contribuição resistente espalhou-se para além de suas cores, de suas línguas, de seus 

                                                   
8 Lei 10.639/2003 e outros dispositivos legais que tornam obrigatório o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, como conteúdos a serem inseridos em todas as disciplinas do currículo escolar, bem como de discussões pertinentes 

à Educação das Relações Étnico-Raciais.   
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limites e, de certa forma, prolongou o continente africano e reinventou a África durante a 

dispersão dos povos africanos.  

 Os negros escravizados e seus descendentes criaram, assim, uma nova identidade, de 

acordo com a nova situação vivenciada por eles e no novo território em que se encontravam. 

Isso aconteceu principalmente em relação às práticas religiosas, por meio do sincretismo. O 

sincretismo religioso, a princípio, beneficiou o disfarce dos cultos de matriz africana, que 

aparecia como devoção à divindades católicas, mas preservava características culturais e 

religiosas da África. 

 

3.2 Sincretismo religioso no Brasil: a tradição afro-católica 

 

 O sincretismo religioso é caracterizado pela pluralidade das religiões, ou nas palavras 

de Sanchis (2001) “porosidade”. O autor refere-se ao sincretismo, destacando o Brasil como 

cenário privilegiado para ocorrência deste fenômeno religioso. Tem-se, portanto, o 

sincretismo como um fenômeno religioso de sobreposição de culturas religiosas, onde crenças 

e rituais pertencentes à diferentes religiões se misturam e são praticados por um mesmo grupo 

religioso. Ocorre geralmente quando uma religião dominante se sobrepõe à uma outra religião 

“subdominada”. Segundo Soares (2002), o sincretismo ocorre, quando duas tradições são 

colocadas em contato, de tal forma que a tradição dominante fornece o sistema de 

significação, escolhe e ordena os elementos da tradição subdominante. 

 O pluralismo religioso cada vez mais se consolida como uma realidade social, fruto da 

dinâmica cultural pós-moderna (GIL FILHO, 2008). O universo religioso sofre 

constantemente transformações que dão lugar à novas perspectivas culturais.  Para Sanchis 

(2001), do ponto de vista cultural, a identidade religiosa brasileira se tornou múltipla. 

Segundo Gil Filho (2008), a identidade católica no Brasil, na segunda metade do século XX, 

embora possua raízes profundas na história do país, revela uma relativização ligada à 

diversidade de práticas religiosas e à intensificação do fenômeno de novos sincretismos 

religiosos.  

 Do ponto de vista cultural, pode-se considerar que o Brasil é um país muito propenso 

ao fenômeno do sincretismo religioso por sua própria história de colonização, com 

miscigenação de diversas culturas e religiões, impostas às religiões e crenças já existentes, dos 

povos nativos e dos que vieram de fora do Brasil. Segundo Carvalho (2006), chegando aos 

portos brasileiros, grupos e famílias submetidos ao mercado de compra de escravos sofriam 

novas separações que exigiam novos rearranjos e novas fusões, incrementando uma dinâmica 
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religiosa sincrética. Pode-se presumir que estavam sendo lançadas, nesse período, as 

primeiras sementes do que hoje são chamadas de religiões afro-brasileiras. Ainda para esse 

autor, na base da estrutura social, entre os indígenas e mestiços, entre os negros, mulatos e 

cafuzos, gerou-se uma dinâmica de criatividade religiosa que, a partir do seu próprio universo 

linguístico simbólico, reinventa uma expressão religiosa para enfrentar sua nova situação. 

 A religião aqui imposta foi a cristã, mais precisamente, na vertente do catolicismo 

europeu por meio da catequização de índios nativos e negros escravos vindos do continente 

africano no período colonial. Segundo Sanchis (2001), o que constitui a mais tradicional 

prática religiosa no Brasil é o cristianismo – com destaque para o catolicismo – e o universo 

genericamente referido como “afro”, de experiências e tradições que acompanharam as levas 

de escravos, como seu único bem, seu tesouro até hoje inalienável, ou seja, suas raízes.  

 Guimarães, Travassos e Varela (2011) lembram que os negros, ao serem traficados de 

seu país de origem para servirem aos colonizadores nas plantations escravistas do Brasil, 

trouxeram consigo suas crenças e valores que foram de encontro à religiosidade indígena e ao 

Catolicismo do colonizador português.  

 No entanto, além dessa fusão entre o catolicismo e o universo “afro”, o sincretismo 

acontece também entre grupos puramente católicos, principalmente em práticas 

contemporâneas. São diversas as formas de cultuar o sagrado na fé católica. Como afirma 

Sanchis (2001), é a própria “identidade católica” que se diversifica. Além da permanência de 

um catolicismo devocional que nem por ser de rotina é necessariamente destituído da 

espessura de uma experiência pessoal significativa, pensemos nas Comunidades de base e nos 

Carismáticos, mas também nos Vicentinos e nos Cursilhos de Cristandade, em dioceses tão 

paradigmaticamente diferentes como de Campos e Goiás e nas missas “espetaculares” do 

padre Rossi e dos “padres cantores”. 

 Portanto, pode-se dizer que o catolicismo é mais propenso ao processo sincrético, pois 

tende a articular a dimensão da fé com a do aparelho institucional que acompanha qualquer 

religião como fenômeno antropológico (SANCHIS, 2001). Apesar do poder de dominação e 

unanimidade exercido pela Igreja católica em determinado período, o catolicismo transita em 

várias esferas religiosas, possibilitando a ocorrência do fenômeno do sincretismo.  

 As maneiras de aderir a consensos institucionalmente criados ou grupos religiosos, de 

conceber seu pertencimento a estes coletivos e de partilhar estas visões de mundo, são 

diversas. Níveis variados de diversidade religiosa que se reduplicam constantemente, 

cruzando-se. Como ainda falar de uma religião dos brasileiros? (SANCHIS, 2001). Do ponto 

de vista da consolidação de uma identidade religiosa, pode-se inferir que, não existe uma 
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religião dos brasileiros. Existe uma miscigenação de culturas, de religiões tradicionais, de 

religiões nativas, de novas formas de crenças e manifestações do fenômeno religioso. Por 

também ser um fenômeno cultural, a religião está em constante transformação e renovação. 

Pode-se arriscar dizer até que a identidade religiosa existente no Brasil é tipicamente 

sincrética. Destaca-se que isso não minimiza o valor cultural, pelo contrário, agrega, 

configurando assim, novas tradições culturais religiosas com características peculiares 

somente encontradas nesse país.  

 Entretanto, o sincretismo religioso no Brasil, torna-se mais evidente na fusão do 

catolicismo com o universo “afro”. Segundo Parker (1996) citado por Carvalho (2006), ele 

possui elemento característico e de fundação das religiões afro-brasileiras; não é uma simples 

associação superficial de símbolos ou imagens ou sobreposição mecânica de elementos 

culturais oriundos de tempos e lugares diferentes. O sincretismo não é algo tão simples que se 

possa compreender superficialmente: é um processo complexo que resulta na construção de 

culturas singulares.  

 Ao contrário de certa visão folclorizada, o mundo religioso afro no Brasil não constitui 

somente cópia ou repetição. Ele é constante, dinâmica e conflituosamente auto recriado, 

segundo um eixo de representação identitária que o faz reivindicar a exclusiva autonomia dos 

fundamentos de sua tradição e, coloca-o nos caminhos da assimilação das demais influências, 

ativamente presentes no espaço religioso do Brasil (SANCHIS, 2001).  Assim, Parker (1996) 

citado por Carvalho (2006), afirma que o povo, enquanto agente histórico e social, produz 

coletivamente suas representações simbólicas e práticas religiosas, através de um processo no 

qual se evidencia, segundo a posição relativa na estrutura de classes e no campo religioso, seu 

caráter dominado e, ao mesmo tempo, relativamente autônomo. Através de um processo de 

produção de sentido, condicionado e condicionante, as diversas frações e classes subalternas 

expressam em algumas de suas variadas manifestações religiosas um protesto simbólico.  

 Uma pluralidade sistemática marca a sociogênese do Brasil. Desde o início, os 

movimentos compósitos dos indígenas, que nasceram basicamente no grupo social dos 

mamelucos, mas logo envolveram lideranças indígenas, colonos lusitanos e “negros da 

Guiné”, depois, mais amplamente as tradições africanas, profundamente sincretizadas antes 

mesmo de chegarem ao Brasil, e introduzidas aqui no caldeirão de uma matriz viva, 

historicamente ativa e, ao menos quanto à vivência “popular”, processadora das diferenças: o 

catolicismo. Nem África pura, nem reprodução simples do catolicismo europeu, nem 

continuidade intocada das religiões “nativas”. Mas, tampouco homogeneidade de uma 

identidade nova, do ponto de vista religioso ou do ponto de vista cultural (SANCHIS, 2001). 
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 De acordo com Góis (2011), uma das adaptações operadas pelos afro-brasileiros neste 

novo espaço foi a incorporação, em seus cultos, das entidades representativas desta nova terra 

e a assimilação dos valores e símbolos da cultura e religião de seus opressores, ou seja, o 

Catolicismo europeu. Um processo de sincretismo religioso foi, aos poucos, se consolidando e 

dando origem a cultos diferenciados a partir da mesma tradição original de culto dos Orixás. 

O autor afirma que os cultos da tradição Yorubá
9
 foram incorporados e adaptados na cultura 

brasileira através dos mais variados ritos. 

 Além de fenômeno religioso, o sincretismo ocorre como forma de resistência e ao 

mesmo tempo, aceitação de outras culturas.  É uma sobreposição de culturas que dá origem a 

uma nova manifestação cultural e, consequentemente, a uma nova identidade de determinado 

grupo. Acaba por caracterizar um grupo peculiarmente. A forma como ocorreu o sincretismo 

afro-católico no Brasil pode ser considerada, por vezes, perversa. Ocorreu imposição de uma 

religião, porém, a religião pode ter sido o motivo do agrupamento dos afrodescendentes em 

quilombos e irmandades religiosas. Por meio de agrupamentos como esse foi possível que 

algumas tradições permanecessem até os dias atuais, como é o caso da tradição do congado. 

 

3.3 O Congado em Minas Gerais 

 

 O congado representa uma das expressões mais significativas da cultura popular 

mineira. Surgiu juntamente com os quilombos, como forma de resistência ao catolicismo 

imposto pela Igreja. Como mencionado, os quilombos eram os lugares onde os negros se 

refugiavam e praticavam a cultura de raiz originalmente africana. Mesmo longe das terras 

africanas, eles continuaram realizando os rituais religiosos nas comunidades quilombolas. 

Como a Igreja católica tinha grande influência no período colonial, o catolicismo foi imposto 

aos negros numa forma de aculturação, obrigando-os a aceitar uma cultura, até então, 

estranha. De acordo com Rosendahl (2002), a religião cristã no Brasil foi introduzida 

oficialmente pelos portugueses e o complexo processo de ocupação das terras brasileiras, 

valorizando determinadas áreas em momentos distintos, permitiu que o catolicismo neste país 

assumisse características bastante diferentes do catolicismo europeu. A participação das 

irmandades, em romarias e festas populares, deu caráter eminentemente social e popular ao 

                                                   
9 Para a tradição Yorubá, todo espaço é sagrado. Segundo os nagôs, povos de língua Yorubá que cultuavam os Orixás e foram 

trazidos para o Brasil como escravos, o mundo foi criado por vontade de Olorum. Este encarregou à Odúa a criação da Terra. 

Foi assim que Odúa, junto com todos os orixás, criaram a Terra. Cada um, sob a autoridade de Odúa, foi incumbido de uma 

ação na tarefa da criação do mundo (VERGER, 2000; SANTOS, 1986 apud GÓIS, 2011). 
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catolicismo brasileiro. Surge, dessa forma, o congado, a partir de uma identidade 

particularmente negra, com práticas características do catolicismo popular.  

 Segundo Silva (2010), o mito de origem do congado é compreendido como uma forma 

de reinterpretação criativa da história do negro. Ou seja, os congadeiros, como são chamados 

os integrantes de guardas ou grupos de congado, fazem uso da palavra eficaz para reafirmar 

narrativamente uma identidade religiosa católico-devocional, relacionada aos negros no 

contexto ritual. O congado se apresenta, desse modo, como um cenário de socialização em 

que se constrói uma identidade negra católica e esta identidade se configura em um 

sincretismo religioso, entendido como articulações entre o congado e as religiões afro-

brasileiras. De acordo com Soares (2002), o negro escravizado efetuou, assim, uma 

bricolagem com a tradição católica, integrando-a no seu sistema tradicional africano.  

 Foi nos quilombos que se instituíram as primeiras irmandades religiosas dos negros. 

Silva (2010) destaca que os estudos a respeito das confrarias religiosas informam que a 

prática do congado no espaço das irmandades fundadas por negros remontam ao século 

XVIII. Assim, tem-se como datas de fundação das primeiras irmandades negras em Minas 

Gerais (a maioria delas denominadas “Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens 

Pretos”): 1) Vila do Serro (hoje Serro), 1704 e 2) Vila Rica (atual Ouro Preto); em 1711. 

Posteriormente, mesmo nos lugares onde não foram fundadas tais irmandades, o congado 

surgiu como associação autônoma, embora, sempre vinculado de alguma forma, aos festejos 

da Igreja católica local. Já em Introdução (1974), há referências às confrarias ou irmandades 

religiosas de negros no Brasil a partir do século XVII, que representam um contínuo de 

devoção à Nossa Senhora do Rosário e outros santos na África portuguesa, reforçados como 

instrumentos de defesa contra o regime de escravidão.  

 Nos fins do século XVII, os padres já coroavam reis e rainhas escolhidos entre os 

escravos mais categorizados da comunidade que, sob a denominação de reis do Congo 

impulsionavam a cultura religiosa e profana da história colonial. A devoção a Nossa Senhora 

do Rosário e, posteriormente, a São Benedito tiveram ampla divulgação no séc. XVIII: 

Igrejas, capelas e irmandades afloravam onde os escravos constituíam parcela significativa da 

população, os quais eram imediatamente alcançados por um processo de aculturação religiosa 

(INTRODUÇÃO, 1974). 

 Além de exercerem papel fundamental para a população negra, as irmandades 

religiosas tiveram importante papel na sociedade colonial, contribuindo indiretamente para 

continuidade da dominação da elite colonial. Segundo Silva (2010), a característica eclética e 

plural historicamente apresentada pelo catolicismo foi um elemento que favoreceu, de modo 
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significativo, o estabelecimento das irmandades religiosas negras em território mineiro. Em 

termos gerais, no contexto do Brasil colonial, as agremiações religiosas constituíram a única 

via de organização da sociedade civil, uma vez que, nesse período, a estrutura 

socioeconômica predominante no país impossibilitava a fundação de corporações civis e de 

ofício, como ocorrera na Europa.  

 Assim, o trabalho das Irmandades não se restringiu meramente à formação religiosa da 

população. Essas agremiações dedicaram-se intensamente às atividades de cunho social-

assistencialista e de proteção aos muitos desvalidos em Minas Gerais no período colonial. A 

fundação das irmandades negras em Minas não esbarrou, todavia, em grandes empecilhos. Ao 

contrário, os interessados contavam, inclusive, com o incentivo da própria elite colonial. Em 

certo sentido, tais confrarias desempenhavam papel significativo e condizente com os 

interesses daquela classe social. Através das atividades corriqueiras (de caráter assistencialista 

e cunho previdenciário, bem como o trabalho espiritual de evangelização e catequese), as 

irmandades não deixavam de contribuir para o alívio das tensões e conflitos latentes (SILVA, 

2010). Assim, as irmandades mantinham uma ordem social que atendia, de certo modo, à elite 

colonial. A face política da Igreja, aliada à Coroa portuguesa, era atrair os negros para as 

irmandades, oferecer-lhes todo um ambiente social negado pela escravidão, manipulando-os.  

 Góis (2011) lembra que, com a escravidão, os afro-brasileiros reelaboraram 

lentamente seu universo simbólico-religioso sob a regência de um processo sigiloso de 

resistência, mas, que, para o opressor, não seria outra coisa senão atos subversivos à ordem 

vigente. Tem-se, portanto, de um lado o processo de resistência e de elaboração identitária dos 

afro-brasileiros e, do outro, o mesmo processo apreendido pelo senhorio escravocrata como os 

transgressores da “ordem natural das coisas” (VIEIRA, 1995, p. 59-60). 

 Nas irmandades os negros elegiam seus reis congos, formavam seus reinados, 

participavam de danças, festas, cortejos, procissões, terços, ladainhas, bandeiras do Rosário e 

folias de São Benedito. Interação social, lazer e perspectiva de ascensão social configuravam 

o sistema de atrativos proporcionado pelas irmandades. Dessa forma, os negros penetraram e 

se uniram no único setor da estrutura que lhes permitia participar da vida da sociedade 

colonial. Suas crenças e costumes disfarçavam-se na aparência ingênua das danças e festas 

religiosas, pois toda exteriorização indicadora de possível unidade tribal era proibida pelos 

senhores. A Igreja oferecia essa oportunidade funcionando de modo aberto, em consequência 

de uma filosofia de catequese que tinha na conciliação, a base de sua política de conversão à 

fé católica. Enquanto instituição, permitia em sua organização social, ampla 

representatividade em virtude de espírito de sociedade civil das irmandades e confrarias 



60 

(INTRODUÇÃO, 1974). A prática de rituais religiosos africanos como forma de resistência 

acabou por contribuir para a continuidade da dominação por parte da Igreja católica: Ela 

permitia tais práticas, desde que fossem relacionadas ao catolicismo e que os negros se 

convertessem à fé católica. Em troca, os negros tinham direito a uma “vida em sociedade”, e a 

uma “ascensão social”.  

 Além disso, ao desenvolverem trabalhos assistencialistas de amparo a seus membros, 

as irmandades negras assumiam compromissos que eram, na verdade, responsabilidades dos 

senhores de escravos como nos casos de enterro e auxílio nas doenças (SILVA, 2010), 

eximindo estes senhores das mínimas responsabilidades que deveriam ter com os negros 

escravos.  

 Ainda segundo Silva (2010), além do trabalho assistencial, as irmandades negras 

também atuaram no sentido de possibilitar a compra de Cartas de Alforria dos membros que 

ainda eram escravos. Quanto à análise deste fato, observa-se que, do ponto de vista 

econômico, o fato de algumas irmandades negras destinarem parte do capital arrecadado entre 

seus membros para compra da alforria de escravos contribuía, de modo significativo, para a 

reprodução da estrutura social dominante. O capital acumulado pelas irmandades acabava, em 

última instância, retornando aos cofres dos próprios senhores, como um ciclo vicioso. Deste 

modo, as irmandades possibilitavam que o capital gerado e acumulado pelo trabalho do 

próprio escravo, circulasse internamente sem nunca escapar às mãos das elites dominantes. 

Em Introdução (1974) também existem referências de que algumas confrarias ou irmandades 

religiosas eram organizações fechadas cujo objetivo consistiu na cotização dos escravos para 

compra da carta de alforria.  

 A dominação exercida sobre os negros neste período era tanta que, mesmo 

organizados e trabalhando comunitariamente a fim de ajudar outros negros, acabavam por 

beneficiar, mesmo que indiretamente, a elite. Contudo, ainda assim, a organização das 

irmandades ou confrarias configurava-se em resistência e defesa, e quanto mais reconhecidas, 

mais se fortaleciam. Assim, em Introdução (1974), a tendência dos negros brasileiros de se 

reunirem em clãs ou confrarias, ao lado de entidades sacralizadas e devidamente 

reformuladas, representou uma defesa natural contra a opressão dos senhores, buscando um 

canal de participação social mais efetivo na sociedade em formação. De acordo com Silva 

(2010), as irmandades também serviram de canal para a preservação dos valores tradicionais 

da população negra, bem como à afirmação da identidade étnica deste segmento social 

brasileiro. Constituíram espaços políticos que propiciaram a unidade e a forma de resistência 

de africanos e afrodescendentes ante à condição de dominação e inferioridade étnica do 
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sistema escravocrata. Para Soares (2002), o expediente das confrarias e irmandades de 

homens pardos e negros nascido, em grande parte, de ideias segregacionistas, é assimilado 

pela comunidade negra como espaço de liberdade, pois, é tido como salvaguarda de suas 

utopias mais legítimas. 

 Desse modo, os negros possuindo suas crenças e cultos considerados pela Igreja 

católica, proibidos, procuravam disfarçar seus reais sentimentos religiosos, interculturando 

suas práticas originárias com o ritual católico. Submetendo-se à catequese, adaptavam suas 

crenças, deuses, espíritos protetores e orixás ao catolicismo num processo aculturativo. 

Herdeiros de crenças e práticas africanas interpenetradas com tradições religiosas católicas, 

suas reinterpretações de novas formas socioculturais modernas estão sempre em processo de 

transição (INTRODUÇÃO, 1974).  

Sobre o processo de aculturação, Rosendahl (2002) afirma que a fé se torna 

particularmente importante para a Geografia ao se refletir sobre a ação missionária de 

expansão de ideias e condicionamentos simbólicos, algumas vezes resolvida através de trocas 

dramáticas. A migração de pessoas que transmitem sua cultura e a migração de sistemas 

religiosos resultam em adaptações ou integrações de religiões a um determinado ambiente 

estranho que pode alcançar um equilíbrio, ou desenvolver mecanismos de conquista. 

 Diversos autores observam que as irmandades negras surgidas em Minas Gerais 

tiveram características diferentes das que existiram em outros Estados, principalmente na 

Bahia. Nesta região, as irmandades negras consistiram em um nicho das religiões de origem 

africana, sobretudo do Candomblé. Já em Minas Gerais, os traços mais evidentes da cultura 

africana que predominaram nas irmandades negras mineiras foram o Congado e o Reinado, 

rituais que representam uma forma de expressão singular do catolicismo na sua vertente 

popular e devocional (SILVA, 2010). Portanto, acredita-se que o congado seja essencialmente 

mineiro e não seja praticado da mesma forma em outros estados. A literatura mostra que em 

outros estados brasileiros é possível encontrar comunidades que manifestam a prática 

religiosa por meio do sincretismo entre o catolicismo e as religiões de matriz africana, porém, 

as especificidades do congado retratadas especificamente neste trabalho, somente são 

encontradas em Minas Gerais. Acredita-se, ainda, que o período em que os negros escravos 

chegaram à região sudeste do Brasil (séculos XVII e XVIII), teve grande influência nesse 

fato, pois, neste período, a Igreja católica estava mais fortemente instituída na região.  

 Desde o aparecimento das primeiras irmandades, a santa maior de devoção dos negros 

é Nossa Senhora do Rosário. Os negros podem ter estabelecido uma relação útil à catequese 

entre Nossa Senhora do Rosário e seu orixá, considerado o oráculo de outros orixás e pelo 
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qual se consultava o destino. Quando foram introduzidas as irmandades, muitas gerações de 

escravos já conheciam a figura de Nossa Senhora do Rosário através de estampas religiosas 

que eram distribuídas pelos missionários franciscanos na África. A imagem da Santa exibia o 

rosário que os padres ensinariam os escravos a rezar e que os negros aproveitariam para 

encobrir seu rosário de nozes da palmeira, de valor mágico-religioso. Assim, a introdução de 

novas informações sagradas foi retomada pelos escravos como uma perfeita operação de 

sincretismo (INTRODUÇÃO, 1974).  

 A lenda da aparição de Nossa Senhora do Rosário no mar, que deu origem à fé dos 

negros à esta santa, ganha vida na oralidade dos congadeiros. Fatos e nomes são retirados, 

acrescentados ou alterados, dependendo de quem conta a história. No entanto, o que se tem 

consolidado na história da lenda é que foram os negros que conseguiram tirar Nossa Senhora 

do Rosário do mar, depois de muitas tentativas dos senhores brancos, e que esta santa trouxe 

alento e proteção aos escravos. 

 
“(...) Conta a lenda que o Congado nasceu na África com a aparição de Nossa 

Senhora do Rosário, em Luanda. Uma crioula de nome Maria das Dores – Mãe 

Maria – estava fazendo comida para os lavradores escravos irem para a roça, quando 

viu uma senhora muito bonita em cima de um muro. E disse – aquela senhora tão 

linda, está olhando pra mim. A senhora olhou e riu. É Nossa Senhora! Correu e 

contou ao Senhor. O Senhor disse que ela estava mentindo e que iria lhe dar bater.  – 

Oh, senhor, não devia bater, porque a Senhora ainda está lá. O senhor olhava e não 

via. É que não aparecia para ele, era para ela. Então quando foi levar o almoço 

contou a estória para diversos negros, entre eles Virgulino, Matias, Belchior. Os 
negros disseram: - é Nossa Senhora do Rosário. “Uanta Mangará de Rozanda-ro”. 

Começaram a cantar no eito as suas cantigas. Ensaiaram e vieram para a senzala. 

Continuaram cantando. Perguntaram: - Mãe Maria, vê se vê Nossa Senhora. Ela 

disse: - Não está lá mais. Tinha saído para a encosta do mar. Então Virgulino, 

Matias, Belchior, Jerônimo e Baltazar, o CANDOMBE. Batendo e cantando o 

Candombe, eles foram tirar Nossa Senhora do Mar. Foram ver Nossa Senhora  

cantando. Nossa Senhora saiu do mar satisfeita. Antes, magistrados, bandas de 

música, frades tinham ido buscar Nossa Senhora e ela não saiu. Não veio. Depois ela 

veio acompanhando os negros, andando em cima das águas. Chorava de alegria. As 

lágrimas caíram no chão e nasceu um ramo chamado “lágrimas de Nossa Senhora”: 

é onde aparece essas continhas para o povo rezar. Ali nasceu o congado. Os cinco 

negros que conseguiram trazer Nossa Senhora correspondem aos cinco instrumentos 

do Candombe: Santana, Santaninha, Santa Maria, Tiburcinho, Regressa. Os nomes 

da lenda são esses. Hoje, cada um chama de um modo...” (INTRODUÇÃO, 1974) 

 

 Os instrumentos do Canbombe
10

 são considerados sagrados. É o simbolismo material 

de uma essência sobrenatural. O caráter sagrado dos instrumentos baseia-se na crença 

                                                   
10 O Candombe é o ritual que faz a abertura e o fechamento do Reinado de Nossa Senhora do Rosário e também é realizado 

na abertura das festas de Nossa Senhora do Rosário, no mês de setembro, e de São Benedito no mês de maio. É como se o 

Candombe fosse o pai do Reinado, pois foi ele quem retirou Nossa Senhora do Rosário do mar e serviu de andor para a 

Santa; portanto, os três tambores são sagrados. No imaginário dos congadeiros, o Candombe é possuidor de grande poder. 

Durante o período em que o Reinado está fechado, os três tambores ficam cobertos com um pano branco, para ficarem 

cercados de paz (ANDRADE JÚNIOR et al. 2015).  
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generalizada entre os congadeiros, de que deles emanam forças somente controladas pelos que 

os manipulam – os que batem candombe (INTRODUÇÃO, 1974). Além desse fato, também 

são considerados sagrados, por terem sido os tambores que fizeram Nossa Senhora do Rosário 

sair do mar. Portanto, tradicionalmente, é o toque desses tambores que abre e fecha o Reinado 

de Nossa Senhora do Rosário. 

 Segundo Silva (2010) o Reinado pode ser considerado o principal da manifestação do 

congado em Minas Gerais, ou seja, o mais significativo para os congadeiros. O Reinado 

define-se pelo conjunto de personagens “coroadas” que, nos dias de festa do congado, 

recebem homenagens dos grupos rituais, sendo conduzidas em cortejo de casa para igreja e 

vice-versa. Tradicionalmente destacam-se à frente do Reinado, as figuras do Rei e da Rainha 

Congos. Eles representam simbolicamente o elo com a ancestralidade e a distante Mãe-África. 

Além do casal de reis congos, destacam-se os chamados Rei e Rainha Perpétuos. Para 

completar este quadro estrutural é preciso mencionar, ainda, a presença de reis, rainhas, 

príncipes e princesas, em geral escolhidos anualmente e que se apresentam com 

representantes das coroas associadas aos outros santos da devoção congadeira. Em suma, o 

Reinado consiste numa estrutura simbólica complexa que obedece a uma hierarquia própria, 

na seguinte ordem: Rei e Rainha Congos, Rei e Rainha Perpétuos, reis, rainhas, príncipes, 

princesas e representantes das coroas dos santos de devoção: N. Sra. do Rosário, São Benedito 

e Santa Efigênia, sendo estes santos a maior expressão do significado católico-devocional do 

ritual do congado. Assim, reis e rainhas, príncipes e princesas destacam-se no plano do 

Reinado como autoridades respeitadas e a quem os Ternos (demais integrantes das guardas) 

devem prestar homenagens e reverenciar com cortejos, danças, cânticos e toque de tambores. 

Isso se dá não por mera encenação teatral, mas, sobretudo, porque faz parte dos compromissos 

rituais e “sagrados” estabelecidos, desde os tempos primordiais, com os santos da devoção.  

 Identifica-se no congado uma tradição carregada de simbolismos que dão todo o 

significado para a crença e para os rituais. Os símbolos podem ter, nesse sentido, uma 

propriedade sagrada. Para Silva (2010), ter clareza da noção de símbolo torna-se fundamental 

para o esforço de análise do fenômeno do congado, tendo em vista, sobretudo, a complexa 

problemática da identidade negra presente no contexto desse ritual. Pode-se salientar que é 

através de símbolos, tais como coroas (que simbolizam o Reinado), o par mastro/Bandeira 

(que demarca o espaço sagrado da Festa do Congado) as promessas feitas aos santos de 

devoção, que se processa e articula, no Congado, toda a trama social e simbólica que 

singulariza esse ritual. 
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 Todos esses elementos simbólicos presentes no congado são carregados de 

significados que dão sentido à tradição. Os símbolos são essenciais para a continuidade de 

tradições ao longo do tempo. Para Claval (2007), é o símbolo que reúne e faz esquecer as 

diferenças que existem entre os membros de um grupo ou de uma mesma cultura; ele realça 

aquilo que os grupos compartilham. Dessa forma, o símbolo congrega e prescreve.  

 Os conjuntos imaginários, simbólicos e mitológicos de revelação do sagrado, 

direcionam o comportamento religioso dos homens. Esses conjuntos são a própria memória 

da religião. Toda religião tem sua história, ou memória religiosa feita de tradições que 

remontam a acontecimentos distantes, frequentemente no passado, e que ocorreram em 

lugares determinados (ROSENDAHL, 2002). Essa ligação com os antepassados e o resgate de 

tradições e acontecimentos distantes são características marcantes no congado.  

 Ao usar a religião, os crentes modificam-lhe a cosmologia e até mesmo os rituais: é a 

esse elemento de oposição que chamamos de resistência pelo sagrado. Cria-se um outro 

sistema simbólico, gerado pelo catolicismo oficial, mas diferente dele e até oposto a ele, pela 

prática, que se insere o mito na moldura própria do contexto social. Criam-se recursos para 

transformar e reinventar as regras do modelo oficial, numa forma de luta no campo simbólico, 

pela resistência à aculturação: remodela-se fazendo, através da fonte geradora, outro sistema 

representativo (GOMES; PEREIRA, 1995). O que acontece no congado é justamente essa 

resistência à aculturação, que remonta uma nova representação; um novo sistema simbólico, 

com significados particulares à esta tradição.  

 A religiosidade popular é como se fosse um protesto das pessoas oprimidas ou das 

classes dominadas que se organizam em um sistema de crenças e práticas, ocorrendo uma 

autoprodução religiosa, na qual os símbolos do sagrado são recriados para poderem ser de 

novo amados e acreditados. O povo, como participante, produz e reproduz um campo 

religioso no qual os símbolos e lutas seculares são recobertos com os nomes do sagrado. 

Existe aí um conjunto de mitos e práticas do sagrado que se constitui em um saber oral, um 

repertório de crenças e ritos recriados na memória coletiva popular (ROSENDAHL, 2002). 

 Os congados, trazendo em suas raízes as marcas da cultura africana, não escaparam à 

incorporação de muitos destes traços característicos, embora o contato dos negros com a 

estrutura social brasileira em processos de formação tenha impregnado definitivamente suas 

expressões culturais, operando-se o sincretismo. O ritmo africano suscitou a criação de 

enorme variedade e riqueza de expressões musicais, canalizando o inconsciente coletivo 

negro.  O que permaneceu do auto dos congos foi sua função manifesta, celebrações festivas, 

e de influência católica. O escravo negro fundiu suas sobrevivências históricas aos traços 
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culturais adquiridos. Transformando as manifestações permitidas em autos comemorativos 

(INTRODUÇÃO, 1974). 

 Silva (2010) afirma que, da parte da Igreja, o congado está ligado aos interesses 

particulares desta Instituição como uma forma de manter e ampliar o seu rebanho. Os 

eclesiásticos reconhecem que o congado é uma forma de expressão da religiosidade do povo 

que deve ser incentivada à medida que isso contribua para o trabalho de catequese, daquela 

comunidade. De modo geral, os diversos segmentos que compõem a sociedade envolvente 

(Igreja, municipalidade e elites socioeconômicas) compartilham da mesma opinião sobre o 

ritual do congado, qual seja, trata-se de um acontecimento lúdico que serve para abrilhantar a 

Festa de Nossa Senhora do Rosário; é o lado profano do evento em contraste com os ritos da 

Igreja (novenas, terços, missas, etc). 

 Rocha e Félix (2012) ressaltam que em algumas regiões do Brasil, especialmente em 

Minas Gerais, ainda são comuns grupos em cortejo, cantando e dançando em louvor a Nossa 

Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito. Munidos de fitas, tambores e outros 

instrumentos, estandartes e fardas, os congadeiros saem às ruas para honrar promessas e 

saudar os santos que abraçaram os africanos trazidos escravos para o Brasil. Atualmente os 

grupos de congado em Minas, reunidos em uma Federação, podem ser considerados 

sucessores das antigas irmandades de negros que se formaram nos quilombos nos séculos 

XVII e XVIII.  

 Há de se considerar que o congado não é apenas um acontecimento lúdico, mas uma 

tradição de grande representatividade da cultura e história do país, bem como da identidade de 

significativa parcela da população mineira. Além do caráter cultural e histórico, também tem 

significado social, por envolver no contexto de seu surgimento, luta e resistência. No entanto, 

mesmo com esse valor inegável, a atenção dada aos grupos de indivíduos praticantes dessa 

tradição ainda é pouco significativa, pelos órgãos públicos ou outras instituições de poder 

significativo como as Igrejas. Além disso, como já mencionado, a lei que incorpora o ensino 

da cultura afro-brasileira nas escolas de nível básico para a difusão do conhecimento desta 

parte da história do Brasil, é ainda muito recente. 
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4 O CARSTE E O USO CULTURAL E RELIGOSO PELO CONGADO 

  

 O relevo cárstico se distingue por sua beleza cênica e por exibir formas muito 

particulares sobre as rochas carbonáticas, como maciços, mogotes, torres, verrugas poljes, 

uvalas, dolinas, lapiás (exocarste) e cavernas (endocarste). Dentro das cavernas encontram-se 

os espeleotemas (colunas, cortinas, estalactites, estalagmites, etc). A água é o principal 

condicionante dessas formas, por meio da dissolução da calcita (principal mineral das rochas 

carbonáticas).  

 As cavernas são o cenário das vivências humanas desde as primeiras civilizações, 

servindo de morada para os povos primitivos. O uso das cavernas pelos seres humanos 

ganhou diferentes significados ao longo dos anos, e hoje, é possível encontrar cavernas por 

todo o mundo com práticas culturais e religiosas de tradições milenares e seculares. 

 Trata-se, neste capítulo, da caracterização da geomorfologia cárstica regional e dos 

grupos de Congado que se apropriaram de uma caverna na região, denominada Lapa de São 

Bento. O espaço da caverna, tornou-se lugar, a partir da apropriação dos grupos de Congado e 

de outros fiéis que a consideram um lugar sagrado. 

 

4.1  Caracterização histórica, socioambiental e fisiográfica da região 

 

 A área de estudo compreende os municípios de Paraopeba e Caetanópolis, inseridos na 

microrregião de Sete Lagoas. O município de Paraopeba tem sua história ligada à 

religiosidade católica do século XIX. De acordo com o IBGE (2014), um donatário da 

Sesmaria, a se ver sozinho na mata e frente a uma onça, teria se ajoelhado e rezado a Nossa 

Senhora do Carmo rogando que, se sua vida fosse salva, mandaria construir uma capela em 

sua honra. Como o animal não o atacou e ele saiu ileso do encontro, cumpriu a promessa e 

mandou erigir uma capelinha dedicada a Nossa Senhora do Carmo. Aos poucos, por ser um 

local de passagem obrigatória dos tropeiros que conduziam boiadas para o sertão da Bahia, 

foram surgindo algumas casas em torno da capela e o lugar passou a ser chamado de 

Tabuleiro Grande. Elevado à categoria de freguesia em março de 1840, pertenceu a Sete 

Lagoas durante 45 anos, até desmembrar-se e tornando-se município emancipado em 1911. 

Passa a se chamar, então, Vila Paraopeba em 1912. O nome Paraopeba surgiu em 1931, em 

função do rio Paraopeba que, na época, era livre de poluição significativa e era fonte de 

sustento dos habitantes.  
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 Já o município de Caetanópolis recebeu seu nome para homenagear o Coronel Caetano 

Mascarenhas, idealizador da primeira fábrica de tecidos localizada em Minas Gerais, 

inaugurada em 1868. Anteriormente, a localidade tivera os nomes de Fazenda da Ponte e 

Cedro, respectivamente. Os primeiros habitantes da região foram os proprietários da fazenda 

da Ponte, cujos agregados eram quase totalmente de origem africana ou mesmo negros que 

foram escravizados. A Fazenda da Ponte foi adquirida pelos irmãos Mascarenhas em 1864 e 

recebia esse nome por se encontrar nas proximidades de uma ponte sobre o ribeirão local. 

Supõe-se que o nome de Cedro tenha origem nas árvores homônimas, ali existentes. O 

município emancipou-se de Paraopeba em 1953 (IBGE, 2014).  

 Vale lembrar que a história de ocupação regional tem ligação com o catolicismo 

popular e com a população negra que foi escravizada e, por isso, se relaciona diretamente com 

o Congado que é tradição em toda a região. Ressalta-se que um dos grupos foco desta 

pesquisa foi fundado em 1949, segundo Rocha e Félix (2012), antes mesmo da emancipação 

de Caetanópolis. 

 Ambos os municípios integram, juntamente com outros 18 municípios, a microrregião 

de Sete Lagoas, que está localizada na porção centro-oeste do estado de Minas Gerais, ao 

norte da capital Belo Horizonte. Segundo o IBGE (1990) as microrregiões geográficas são 

áreas territoriais que agrupam municípios com características físicas, sociais e econômicas de 

certa homogeneidade dentro de uma mesorregião. A BR-040 é o principal eixo integrador da 

microrregião que a liga ao Distrito Federal e ao estado do Rio de Janeiro, ao longo de todo o 

território mineiro. Os dois municípios em questão são servidos, ainda, pela BR-135 (Mapa 3). 

Os municípios de Paraopeba e Caetanópolis estão distantes aproximadamente 100 Km de 

Belo Horizonte, com área de 625,623 Km² e 156,039 Km², respectivamente.  
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Mapa 3 – Localização da Área de Estudo na Microrregião de Sete Lagoas, 

Minas Gerais. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 De acordo com Azevedo (1966) citado por Ribeiro et al. (2013), a ocupação da região 

se deu em três fases: 1) a primeira, em decorrência do chamado “ciclo do ouro” no século 

XVIII; 2) a segunda, relacionada à chegada dos trilhos da Central do Brasil final do século 

XIX, que contribuiu para o crescimento demográfico e econômico da região e; 3) a terceira 

que corresponde ao progresso nas várias atividades tradicionais, construção e pavimentação 

de inúmeras estradas e principalmente a exploração do calcário, a partir do final da década de 

1950. Além disso, soma-se o fato de que a proximidade com Belo Horizonte oferecia mercado 

consumidor para cimento e cal que serviam à indústria da construção civil, crescente neste 

período e fundamental para o desenvolvimento da região.  

 Segundo Ribeiro et al. (2013), o município de Paraopeba foi o terceiro da microrregião 

de maior crescimento populacional, comparando-se os anos de 2000 e 2010, ficando atrás 

apenas de Sete Lagoas e Matozinhos. Em 2000, o município contava com uma população 

total de 20.383 mil habitantes e em 2010 passou a ter 22.563 mil habitantes. Atualmente, 

Paraopeba tem população aproximada de 23.940 habitantes e Caetanópolis 11.046 habitantes 

(IBGE, 2014). 
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 Devido a essa dinâmica ocupacional, a microrregião tornou-se bem desenvolvida 

economicamente destacando-se os setores agropecuário, industrial e têxtil. A COMIG (2003) 

destaca que na microrregião de Sete Lagoas, as indústrias siderúrgicas contribuíram para 

acelerar o desmatamento ao sul e a leste da região pela necessidade de obtenção de carvão 

vegetal. Atualmente o que existe é um “desbravamento” do domínio do cerrado ao norte e a 

leste, com o mesmo intuito de abastecer as siderúrgicas. A indústria está centrada na extração 

de calcário, ardósia, areia e argila, com destaque para a produção de ferro-gusa. Para Ribeiro 

et al. (2013) Sete Lagoas é considerada uma cidade referência para a Microrregião em função 

de sua dinâmica socioeconômica, garantindo-lhe o papel de centro hierarquicamente superior 

no seu contexto regional.  Sete Lagoas é considerada uma cidade média e, por isso, influencia 

bastante a dinâmica socioeconômica de Paraopeba e Caetanópolis. Já outros municípios cujas 

distâncias são maiores, a influência se dá de forma inversa por estarem próximos a outros 

centros (RIBEIRO et al., 2013).  

Segundo Alvim e Amorim Filho (2003) as características de uma cidade média são a 

sua posição geográfica regionalmente privilegiada, tamanho demográfico médio, ligação 

funcional com outros centros urbanos maiores, posição de vantagem na rede urbana de sua 

microrregião, equipamentos (sobretudo terciários) de relações externas bem desenvolvidas e 

consolidadas, estrutura funcional e morfológica já diferenciada e complexa, expansão estelar 

e/ou poli nuclear do espaço e, geralmente, qualidade de vida superior a de pequenas e grandes 

cidades. Por conter essas características, o município de Sete Lagoas foi considerado em 

Ribeiro et al. (2013) como uma cidade média. As cidades médias apresentam condições de 

vida bem mais satisfatórias do que as de hierarquia inferior ou superior. 

 Destaca-se que os eixos rodoviários BR-040 e BR-135 são vias de transmissão que 

favorecem muito a posição da Microrregião. Tais vias fazem com que a própria Microrregião 

seja uma área estratégica no Estado de Minas Gerais não somente para extração mineral e 

produção agropecuária e industrial, bem como, para o fornecimento, distribuição e 

escoamento de serviços (RIBEIRO, et al. 2013).  

 A região apresenta compartimentos litológicos de idades diversas, inseridos no 

contexto da unidade geotectônica do Supergrupo São Francisco, Grupo Bambuí e Subgrupo 

Paraopeba. As litologias mais comuns encontradas no Grupo Bambuí são os calcários, 

dolomitos, siltitos e margas (COMIG, 2003), conforme Mapa 4. 
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Mapa 4 – Geologia da área de estudo. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 De acordo com Batista et al. (2010), o Grupo Bambuí foi originalmente definido por 

Costa e Branco (1961). Sua estratigrafia atual, proposta por Dardenne (1978), apresenta seis 

Formações, da base para o topo, assim denominadas: 1) Jequitaí, 2) Sete Lagoas, 3) Serra de 

Santa Helena, 4) Lagoa do Jacaré, 5) Serra da Saudade e 6) Três Marias. Nos municípios de 

Caetanópolis e Paraopeba predominam a Formação Lagoa do Jacaré, a Formação Sete 

Lagoas, que é dividia em Membro Pedro Leopoldo e Membro Lagoa Santa (RIBEIRO et al., 

1991) e a Formação Serra de Santa Helena. Embora em campo os carbonatos onde a caverna 

se desenvolve sejam parecidos com aqueles da Formação Lagoa do Jacaré, o mapa geológico 

afirma que a caverna se localiza nos carbonatos da Formação Sete Lagoas, no Membro Lagoa 

Santa. 

 A Formação Lagoa do Jacaré é caracterizada pela alternância de calcários oolíticos e 

pisolíticos, de cor cinza-escura, com intercalações de siltitos e margas (SGNORELLI, 2010). 

O Membro Lagoa Santa (Formação Sete Lagoas) é constituído, principalmente, de calcarenito 

fino a médio, calcirrudito, calcilutito, e calcissiltito fino a grosso composto de calcarenitos 

finos a médios com calcário cinza finamente laminado (RIBEIRO, 2010). A Formação Serra 

de Santa Helena é composta por siltitos e argilitos. 
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 Segundo CPRM (2010) e Tuller (2010) os solos desenvolvidos sobre as rochas da 

Formação Serra de Santa Helena são geralmente claros, argilosos, pouco férteis, porém são 

adubados e irrigados para garantir a boa produtividade. Os solos que se desenvolvem junto 

aos calcários das Formações Sete Lagoas e Lagoa do Jacaré são geralmente marrom-escuros e 

apesar do alto índice de lixiviação, são bastante ricos em matéria orgânica e em maioria de 

boa fertilidade. Porém quando ocorrentes em terrenos de alta declividade se tornam inviáveis 

para a agricultura, principalmente mecanizada. 

 A região apresenta predomínio das formas de aplainamento do relevo na Unidade 

Geomorfológica da Depressão do São Francisco, com a presença de formas fluviais de 

dissecação mais a leste da sede de Paraopeba, em uma pequena faixa da Unidade 

Geomorfológica do Planalto do São Francisco (CETEC, 1982; OLIVEIRA; TRAVASSOS, 

2015). 

 A Formação Lagoa do Jacaré e a Formação Sete Lagoas exibem relevo cárstico 

originado de exposições subaéreas destas rochas, principalmente devido aos densos 

fraturamentos. Neste relevo, destacam-se estruturas como sumidouros, dolinas, vales cegos, 

relevo ruiniforme, lapiás, galerias e grutas. A Formação Serra de Santa Helena é caracterizada 

por relevo ondulado, colinoso e rebaixado, desenvolvido sobre rochas pelíticas de baixa 

permeabilidade, onde é comum a formação de lagoas. Possui vales abertos e a drenagem 

geralmente obedece a um padrão dendrítico, às vezes com condicionamentos estruturais por 

fraturas e/ou falhas com direções preferenciais NE e NW. Na área, as cotas variam de 750 a 

1.000 metros (CPRM, 2010; TULLER, 2010). 

 A rede hidrográfica é parte da Bacia do São Francisco, a maior do Estado de Minas 

Gerais, e significativa para todo o Brasil. A drenagem local principal é do rio Paraopeba e 

seus tributários. Contudo, a área de estudo localiza-se nas Sub-Bacias do rio Paraopeba e do 

rio das Velhas. Portanto, a região possui uma densa rede de drenagem (Mapa 5). 

 Geralmente onde rochas pelíticas e areníticas são dominantes, o padrão de drenagem é 

dendrítico, como já referido, respeitando a litologia. No carste, a drenagem é intermitente e 

formas como sumidouros e surgências podem ser identificadas. Em regiões onde o carste está 

encoberto, a rede de drenagem superficial obedece a este padrão, não possuindo uma 

orientação preferencial ou uma organização sistemática, conforme destacado pela CPRM 

(2010) e Tuller (2010). De acordo com Travassos (2014)
11

, na área de estudo, a maior parte 

                                                   
11 TRAVASSOS, L. E. P. Notas de Orientação. Belo Horizonte: Programa de Pós-Graduação em Geografia da PUC Minas, 

2014. 
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do carste está encoberto. Em campo é possível perceber que a densa rede de drenagem 

apresenta diferentes portes e formas, mostrando o padrão de drenagem organizado em função 

da litologia ou condicionamentos estruturais.  

 

Mapa 5 – Hidrografia da área de estudo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 O clima regional é classificado como tropical semi-úmido, geralmente quente, com 

verões chuvosos e invernos secos. As temperaturas têm média máxima anual de 29,2°C (entre 

dezembro e janeiro), média mínima anual de 16,4°C (entre junho e julho) e média anual de 

22,1°C. As chuvas ocorrem no período de outubro a março e a estação seca, nem sempre bem 

definida, nos meses de junho a outubro com índice pluviométrico anual de 1.200 mm a 

1.500mm (IGA-SECT, 1979; CPRM, 2010; TULLER, 2010). No entanto, o que se observa é 

que as precipitações têm apresentado caráter bastante irregular e bem diferente das décadas 

passadas, de acordo com a comunidade local (OLIVEIRA; TRAVASSOS, 2015).  

Sobre a vegetação é possível afirmar que ao longo das drenagens observam-se matas 

ciliares bem desenvolvidas. Segundo Ab’Saber (2003) as florestas-galeria permanecem 

“amarradas” ao fundo aluvial dos vales de porte médio a grande. Os sulcos das cabeceiras 
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dendritificadas das sub-bacias hidrográficas possuem apenas uma vegetação ciliar, disposta 

linearmente, em um sistema de frágil implantação. Às vezes, ocupam apenas os diques 

marginais do centro das planícies de inundação, em forma de corredor contínuo de matas. 

 Rizzini (1997) citado por Tuller (2010) afirma que o estado de Minas Gerais apresenta 

cinco tipos principais de fitofisionomias (e.g.: o cerrado, as matas secas e pluviais, os campos 

limpos e a caatinga). Ab’Saber (2003) ressalta que, possivelmente, as caatingas ou vegetações 

similares estenderam-se até o médio vale do São Francisco mineiro, alcançando a região 

cárstica.  

 Na área de estudos há ocorrência do cerrado (modificado pela agropecuária) e na Lapa 

de São Bento e em seu entorno há presença das matas secas, comuns em áreas dominadas por 

rochas calcárias. De acordo com Rodrigues e Travassos (2013), estão diretamente associadas 

aos carbonatos Neoproterozóicos do Grupo Bambuí, sendo encontradas em quantidade 

significativa na área de estudo, embora sejam ameaçadas principalmente pela exploração de 

carvão vegetal e mineração.  

 De acordo com Rizzini (1997) citado por Tuller (2010), as matas secas são mais 

abertas e iluminadas do que as matas úmidas, pois as árvores guardam maior distância entre si 

e apresentam deciduidade muito maior do que as florestas pluviais (Figura 6). Com este tipo 

de vegetação observa-se grande quantidade de cipós e arbustos contendo espinhos (Figuras 7 

e 8).  

 

Figura 6 – Vegetação de Mata Seca no entorno da Lapa de São Bento. 

 
Foto: L.E. P. Travassos 
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Figura 7 – Entrada da Lapa de São Bento, 

localizada na base do afloramento e 

parcialmente escondida pela Mata Seca. 

 

Figura 8 – Presença de arbustos espinhosos 

e cipós intercalados na Mata Seca na parte 

superior do maciço da Lapa de São Bento. 

 
Foto: I.F.G. Oliveira Foto: I. F. G. Oliveira 

 

Bertrand (1972; 2004) afirma que a vegetação se comporta sempre como verdadeira 

síntese do meio e fornece os melhores critérios para análise de paisagens, em particular sob a 

forma de agrupamentos fitosociológicos, com a condição de completar as definições com a 

ajuda dos outros elementos geográficos. 

 Nas áreas mais planas, a vegetação original foi substituída por grandes plantações de 

cana-de-açúcar e eucalipto, e culturas de subsistências tais como milho, arroz, feijão, 

mandioca e abacaxi. As duas culturas de maior extensão na área são as de cana-de-açúcar e 

eucalipto. A primeira para abastecer as usinas da região na produção de álcool combustível e 

açúcar e a segunda, para a produção de carvão vegetal utilizado nas indústrias siderúrgicas. 

(RIZZINI, 1997; TULLER 2010) 

 

4.2 Geomorfologia cárstica regional 

 

 Compreende-se por geomorfologia cárstica o estudo das formas, gênese e dinâmica 

dos relevos elaborados sobre rochas solúveis pela água. As principais rochas estudadas por 

esse ramo da geomorfologia são as carbonáticas (e.g.; calcários, dolomitos e mármores) e os 

evaporitos. Mais recentemente o estudo foi expandido para rochas menos solúveis como os 

quartzitos e granitos. Os relevos cársticos, em sua maioria sobre rochas carbonáticas, 

distinguem-se por sua beleza e exuberância (KOHLER, 2011). Segundo Carvalho Júnior et al. 

(2008), o conjunto de processos que formam as paisagens cársticas é denominado 

carstificação. 
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 As cavidades naturais subterrâneas e os abrigos sob rocha com seus sumidouros em 

frente a lagoas, por vezes, de águas cristalinas, sempre atraíram o homem desde os seus 

primórdios. Esse fato tornou o carste uma região chave pra o estudo da paleontologia, 

arqueologia e, principalmente, das mudanças globais ocorridas no Quartenário (KOHLER, 

2011).  

 White e Culver (2012) destacam que a estratigrafia do relevo cárstico apresenta 

camadas individuais de sedimentos que são dispostos paralelamente um em relação ao outro, 

de forma ordenada, considerando a idade de cada sedimento do mais antigo para o mais 

moderno (de baixo para cima, respectivamente). Cada camada representa um capítulo 

diferente na evolução da paisagem e, por isso, decifrar como e por que tais camadas estão 

associadas é valioso para a compreensão do sistema cásrtico. Cavernas possuem várias 

gerações de depósitos dispersos entre passagens cujas idades podem diferir por milhares ou 

milhões de anos. Longos registros geomorfológicos podem ser construídos por meio da 

estratigrafia. 

 Os primeiros estudos sobre o carste foram realizados no início do século XX, por 

Albrecht Penk (1904) e seus discípulos Cvijić (1893) e Grund (1903). A grafia portuguesa do 

termo carste tem sua origem no alemão (karst), que tem origem na região do Planalto de 

Kras, situado na porção noroeste da Itália, fronteira com a Eslovênia. Ford e Williams (1989) 

denominam as feições cársticas, todas aquelas elaboradas pelos processos de dissolução, 

corrosão e abatimento (KOHLER, 2011). 

 A hidrologia subterrânea associada ao padrão estrutural da rocha é o principal 

responsável pela forma, gênese e dinâmica do endocarste, conforme destaca Kohler (2011). 

Pode-se considerar que a caverna tem origem hídrica no que se refere ao regime hidrológico 

do carste. 

 A água é o principal condicionante da gênese das feições cársticas, pois retém o gás 

carbônico que reage em contado com o calcário, formando o bicarbonato de cálcio (solúvel), 

cuja reação se traduz em CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2. A potencialidade da água em 

reter CO2 varia em função da pressão parcial do gás carbônico no ar e da temperatura da água. 

Águas de temperaturas mais baixas têm maior capacidade de reter gás carbônico e as 

temperaturas mais altas aceleram a dissolução, porém, diminuem a concentração de CO2 

dissolvido (KOHLER, 2011). Salum Filho (2011) acrescenta que o gás carbônico está 

presente na água das chuvas (chuvas ácidas) e em águas que atravessam o solo. De acordo 

com Carvalho Júnior et al. (2008), a calcita (CaCO3) é o principal mineral das rochas 

carbonáticas. 
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Humboldt já identificava essa característica das paisagens cársticas observadas durante 

sua viagem ao continente americano (1799-1804). Descreveu os aspectos físicos da Caverna 

de Guacharos como sendo uma das mais espaçosas conhecidas até então em rochas calcáreas, 

com pelo menos 900 metros. Para ele, certamente as cavernas se abriam por dissolução da 

rocha calcária, enquanto as estalactites e estalagmites eram produto da precipitação do 

carbonato de cálcio, provando assim, que uma pequena quantidade de ácido carbônico bastava 

para dissolver partículas deste mineral (URBANI, 2005). 

 Travassos (2010) ressalta que a gênese da paisagem cárstica ocorre, na maioria das 

vezes, pelo intemperismo químico do ácido carbônico sobre as rochas carbonáticas e/ou 

solúveis. O autor explica que a água da chuva, ao passar pela atmosfera e pelo solo, reage 

com o CO2 existente, formando assim uma solução ácida. Após percorrer a superfície do 

carbonato, essa solução ácida penetra por fendas ou fraturas da rocha que começa então a ser 

quimicamente afetada, resultando em sua corrosão e na produção de bicarbonato de cálcio. O 

bicarbonato de cálcio é solúvel e facilmente transportado pela água em seu movimento 

descendente, precipitando na forma dos espeleotemas, dentro das cavidades subterrâneas. 

 Kohler (2011) ressalta que o volume de água e o clima também são importantes 

fatores de corrosão dos relevos cársticos. Por conseguinte, ao lado dos processos químicos de 

corrosão ocorrem, ainda, os processos físicos de abatimento dos vazios subterrâneos e o 

desabamento de blocos das cavernas e paredões rochosos. 

 Como as áreas cársticas do Grupo Bambuí encontram-se em clima tropical, devido à 

alta precipitação foram estabelecidas condições de morfogênese caracterizada por um intenso 

processo de dissolução. O ambiente tropical favorece o crescimento da cobertura vegetal e da 

atividade bioquímica dos micro-organismos, os quais, em consequência, atuam no aumento da 

acidez das águas no processo de carstificação (CARVALHO JÚNIOR et al., 2008). 

 Bögli (1980) citado por Kohler (2011) diferencia o exocarste e endocarste . O 

exocarste corresponde às formas positivas como os maciços, mogotes, torres, verrugas e 

outras formas superficiais negativas como os poljes, uvalas, dolinas e lapiás. Já o endocarste é 

basicamente caracterizado pelo mundo subterrâneo, com freáticas ou vadosas, essas últimas 

cavernas decoradas por espeleotemas (e.g.: colunas, cortinas, estalactites, estalagmites, etc). 

 A geomorfologia cárstica só pode ser entendida conhecendo-se os processos atuantes 

responsáveis pela gênese do endocarste e do exocarste. Um relevo exocárstico é o resultado, 

na maioria das vezes, da evolução do endocarste por meio dos abatimentos e dissolução. 

Assim, a gênese e a evolução de uma paisagem cárstica dependem do grau de dissolução da 

rocha, da qualidade e volume de água associados às características ambientais de solo, 
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vegetação e clima. A correta gestão e ocupação destas regiões só seriam possíveis após 

profundo conhecimento do sistema cárstico (KOHLER, 2011), fato que não se tem no país.  

 Como exemplo do endocarste da área de estudos tem-se a Lapa de São Bento. De 

acordo com Palmer (1991), a morfologia das cavernas é basicamente controlada por uma 

hierarquia de influências, tais como a localização, a extensão, o grau de solubilidade da rocha, 

a distância entre o ponto de recarda e descarga do aquífero, o padrão estrutural da rocha, a 

distribuição do fluxo freático e vadoso e história geomorfológica. Para Kohler (2011) o 

interior das cavernas é composto por feições negativas de dissolução nas paredes e tetos e por 

feições positivas de precipitações carbonáticas, principalmente de calcita, gipsita e aragonita, 

originando os espeleotemas. Segundo Carvalho Júnior et al. (2008) os condicionantes para o 

desenvolvimento das cavernas estão intimamente relacionados às características dos 

aquíferos. As cavernas podem ser ativas (apresentando fluxo de água) ou inativas (secas).  

 Segundo informações da população local de Caetanópolis e Paraopeba, a Lapa de São 

Bento era uma caverna ativa e possuía fluxo de água significativo, porém, de acordo com 

relatos, aproximadamente do ano 1995 ao atual (2015), o fluxo de água vem diminuindo 

consideravelmente.   

 Os compartimentos internos de uma caverna são constituídos por corredores ou 

condutos (formas alongadas e estreitas), galerias (similares aos corredores, mas altas), salas 

(formas de cavidades amplas) e salões (similares às salas, mas com teto alto). Em planta, sua 

morfologia pode ser linear, dentrítica, meândrica ou em trama labiríntica. Em relação ao 

perfil, podem ser planas, horizontais, inclinadas, escalonadas ou em múltiplos pavimentos 

(BIGARELLA et al., 1994 apud CARVALHO JÚNIOR et al., 2008). A Lapa tem seu 

conduto principal de formato linear, com aproximadamente 35 metros de comprimento. 

Possui quatro salões acessíveis e a altura dos salões varia entre 4 a 9 metros, com 2 a 10 

metros de largura (Figuras 9 e 10). 

   

 



78 

Figura 9 – Aspecto geral do salão principal a 

partir da entrada da Lapa de São Bento. 

Observa-se no bloco abatido a direita da foto 

imagens sacras depositadas pelos fiéis. 

 

Figura 10 – Segundo e terceiro salões 

da Lapa. No segundo salão formou-se 

uma clarabóia no teto da caverna, 

permitindo a entrada de luz. 

 
Foto: I.F.G. Oliveira Foto: I.F.G. Oliveira 

 

 A atividade hídrica (e.g: gotejamento, escorrimento e turbilhonamento) na caverna 

gera diferentes formas que são chamadas de espeleotemas. Nesse grupo de feições cársticas 

destacam-se as estalactites, as estalagmites, as colunas, as cortinas e as represas de travertinos 

(CARVALHO JÚNIOR et al., 2008). Na Lapa de São Bento é possível encontrar estalactites, 

escorrimentos e colunas (Figura 11), bem como cortinas (Figura 12) e uma estalagmite 

(Figura 13). As estalactites estão presentes nos tetos das cavernas e são originadas pelo 

gotejamento, as estalagmites se formam no chão das cavernas e são provenientes do 

gotejamento das estalactites e as colunas são formas resultantes da união das estalactites e 

estalagmites. As cortinas estão presentes nas paredes ou tetos inclinados a partir do momento 

e que filetes de água depositam finas lâminas sucessivas de calcita que formam um 

espeleotema similar a uma cortina.  
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Figura 11 – Presença de estalactites, escorrimentos e colunas na Lapa de São Bento. O 

local foi apropriado pelos fiéis para lembrar um pequeno altar de devoção. 

 
Foto: I.F.G. Oliveira 

 

Figura 12 – Presença de cortinas 

modificadas pelo intenso escorrimento de 

água na Lapa. 

 

Figura 13 – Estalagmite apropriada 

como outro pequeno altar pelos fiéis. 

 

 
Foto: I.F.G. Oliveira Foto: I.F.G. Oliveira 
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 No exocarste, é possível identificar os lapiás, que são caneluras ou regos de espessuras 

que podem variar de alguns milímetros a centímetros e até mesmo a metros que sulcam a 

superfície da rocha. Apresentam padrões variados, podendo formar extensos campos 

compostos pelo conjunto de vários tipos de lapiás. Estas feições fornecem importantes dados 

genéticos e de evolução em função das condições ambientais atuais do carste. O termo alemão 

e internacionalmente utilizado para denominar os lapiás é o karren. Além disso, estas feições 

têm grande importância hidrológica, pois parte da recarga do carste ocorre por meio delas 

(WHITE; CULVER, 2012, KOHLER, 2011).  

 De acordo com Ford e Williams (2007), o termo karren é amplamente utilizado para 

descrever formas de dissolução de pequena escala, como sulcos em formas de canal na 

superfície ou subterrâneos. Apresentam dimensão normalmente de 1 cm a 10 m e quando 

cobrem áreas maiores, é utilizado o termo karrenfield ou karrenfeld (Campo de lapiás). 

 Existem vários tipos de karren que são classificados de acordo com a sua morfologia e 

as características do meio onde se desenvolveram. Sauro (2008) propõe a classificação dos 

lapiás nos seguintes grupos: a) formas controladas principalmente pela hidrodinâmica; b) 

formas controladas principalmente pela fratura da rocha; c) formas biocársticas e; d) formas 

poligenéticas complexas. Para o autor, este critério ajuda a entender como diferentes 

processos e fatores podem desempenhar um papel significativo na evolução dessas formas. 

 Em particular, a variedade dos karren ocorre devido ao fato de dois ou mais processos 

diferentes terem se combinado para produzir uma forma essencialmente poligenética 

(FORD;WILIAMS, 2007). No maciço carbonático que abriga a Lapa de São Bento, 

encontram-se pequenos wandkarren (karren vertical), kamenitza (marmita de dissolução) e 

rundkarren (karren arredondado). 

 Os wandkarren se desenvolvem geralmente em superfícies mais verticais, sem 

inclinação. Na área de estudo, apresentam-se como formas que parecem ser rillenkarren 

“discretos”, sobrepondo aos lapiás alveolares. Assim, acredita-se que os wandkarren 

começaram a se formar sobre os lapiás alveolares que, por sua vez, se formaram quando o 

maciço ainda estava encoberto.
12

  

 Segundo Ford e Wiliams (2007), se desenvolvem por meio dos canais de decantação. 

As dimensões do canal estão em proporção ao volume de água liberado a partir do topo da 

“parede”, bem como sua acidez. A maioria dos wandkarren têm larguras e profundidades na 

                                                   
12 TRAVASSOS, L. E. P. Notas de Orientação. Postojna/Eslovênia: Programa de Pós-Graduação em Geografia da PUC 

Minas, 2015. 
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faixa de 1 a 10 cm, mas podem ocorrer tamanhos maiores. De acordo com Sauro (2008) a 

decantação ou percolação da água acontece geralmente quando a água é rica em CO2 e ácidos 

húmicos e o solo é rico em matéria orgânica. Os wandkarren compõem o grupo dos lapiás 

controlados pela hidrodinâmica (SAURO, 2008). As figuras 14 e 15 mostram a presença de 

wandkarren na área de estudo. 

  

Figura 14 – Aspecto geral de um pequeno 

grupo de wandkarren discretos no maciço 

da Lapa. Nota-se que a superfície vertical 

da rocha favoreceu sua formação, aliada 

ao acúmulo de água acidulada pela 

matéria orgânica no topo  

(escala de 8 cm ). 

 

Figura 15 – Detalhe dos canais do 

wandkarren identificado e a presença de 

lapiás alveolares. Chama-se a atenção, 

também, para o acúmulo de matéria 

orgânica no topo como sendo a fonte do 

acúmulo de água acidulada  

(escala de 8 cm).  

 
Foto: I.F.G. Oliveira Foto: I.F.G. Oliveira 

 

A formação de kamenitzas está relacionada aos processos biocársticos, aliados a água. 

De acordo com Sauro (2008), a parte inferior de uma kamenitza normalmente se aprofunda 

com a constante dissolução e, com a progressiva corrosão, vai se alargando e se tornando mais 

plana e horizontal. Com isso, tem-se a forma parecida com uma “marmita” ou “panela” que 

favorece o acúmulo de água e matéria orgânica.  

 White e Culver (2012) caracterizam as kamenitzas (Figura 16) como formas negativas 

de planta circular. Se profundas e estreitas, são denominadas “poços” e se forem bacias de 

fundo redondo chato e raso são denominadas “panelas”. De acordo com os autores, a maioria 

tem alguma evidência de colonização biológica nas superfícies e maior capacidade de reter a 

água durante algum tempo após as precipitações.  
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Figura 16 – Kamenitza destacada pela linha pontilhada. 

 
Foto: I.F.G. Oliveira 

 

Segundo Viles (2009), em muitos ambientes, os lapiás são cobertos por uma variedade 

de organismos e, por isso, o autor sugere que microorganismos, plantas e animais contribuem 

para o intemperismo da superfície da rocha calcária, favorecendo o desenvolvimento de 

feições cársticas. Ford e Williams (2007) afirmam que muitas superfícies carbonáticas 

aparentemente nuas são, em parte ou inteiramente, cobertas por bactérias, fungos, algas ou 

líquens. Estes seres podem contribuir para o desenvolvimento de microformas contribuindo, 

também, para o alargamento ou aprofundamento das formas por meio de ácidos orgânicos ou 

CO2 que excretam. 

 As kamenitzas compõem o grupo das formas biocársticas, conforme proposta de Sauro 

(2008). No centro da figura 16, por exemplo, tem-se uma kamenitza, com cerca de 20 cm, que 

ocorre em função do acúmulo de água que se torna mais agressiva com a contribuição de 

pequena cobertura de solo, vegetação e, provavelmente, microorganismos. 

 Se por ventura a vegetação e a cobertura pedológica forem removidas do afloramento, 

identificam-se as formas denominadas rundkarren. Os rundkarren são lapiás arredondados, 
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devido ao fato da água acidulada ter circulado entre a superfície da rocha e o solo de cobertura 

(FORD;WILIAMS, 2007). Na área de estudos os rundkarren são amplamente distribuídos 

devido ao fato da região ser constituída de um carste encoberto e, por vezes, exumado 

(Figuras 17 e 18). 

 

Figura 17 – Rundkarren de dimensões 

métricas acima da Lapa de São Bento. 

 

Figura 18 – Rundkarren centimétricos no 

maciço da Lapa de São Bento. 

 
Foto: L.E.P. Travassos Foto: I.F.G. Oliveira 

 

 Na superfície, os planos de acamamento da rocha permitem o desenvolvimento dos 

sistemas radiculares das plantas que aproveitam as zonas de acumulação de água e a maior 

facilidade de penetração das raízes. Essa atividade intensifica a penetração de água e a 

formação de ácidos orgânicos que atuam no processo de solubilização dos carbonatos 

(TRUDGILL, 1985, apud CARVALHO JÚNIOR et al. 2011). 

 Na área de estudo a clara identificação de dolinas torna-se mais difícil devido ao fato 

de ser, em grande parte, um carste encoberto e com um tipo de calcário que apresenta baixo 

teor de calcita. No entanto, mesmo não sendo facilmente identificáveis, é importante ressaltar 

que as dolinas podem ser causadas por diversos fatores e podem ameaçar a integridade da 

paisagem, dos recursos existentes e da própria vida humana. As dolinas ocorrem por 

subsidência ou colapso que, segundo Salum Filho (2008, p. 102), são processos comuns e 

naturais em áreas cársticas. São originados pelo desenvolvimento dos condutos em 

profundidade e pela própria evolução do sistema. As dolinas podem se formar lentamente ou 

surgir de forma abrupta. Pode-se dizer que toda intervenção ou ocupação em áreas cársticas 

está sujeita ao risco de subsidência e colapso caso não sejam tomadas as medidas necessárias 

de contenção. Em muitos casos a existência de um carste encoberto ou subjacente dificulta o 

reconhecimento imediato destas feições características, só reconhecidas por métodos de 
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investigação indiretos. Portanto, nesses casos, o risco é ainda maior pelo desconhecimento da 

presença do carste. 

 A alteração do nível da água subterrânea é um dos fatores mais frequentes na 

aceleração da subsidência. Este rebaixamento pode ser uma consequência indireta do 

bombeamento em poços ou nascentes para utilização da água, ou pode ser causado 

intencionalmente pelo bombeamento para realizar atividades que envolvam escavação, como 

mineração ou outras obras. O rebaixamento do nível d’água ocasiona a diminuição da 

sustentação dos condutos ou a alteração do regime de fluxo da água subterrânea, que pode 

provocar erosão de condutos preenchidos por sedimentos, gerando subsidência em ambos os 

casos. A elevação do nível d’água também pode ocasionar subsidência, como no caso de 

reservatórios e barragens, pela alteração dos regimes de fluxo de água subterrânea. A 

atividade minerária, comum em áreas cársticas, pode desencadear subsidência, pelo 

rebaixamento do nível d’água e devido ao desmonte de rochas com a utilização de explosivos 

(SALUM FILHO, 2008, p. 109). Vale lembrar que indústria da região de estudo está centrada 

na extração de calcário, ardósia, areia e argila, além dos setores agropecuários e das 

siderúrgicas abastecidas com carvão vegetal, o que pode afetar diretamente e, por vezes, 

forma negativa o relevo cárstico.  

 O carste é naturalmente mais vulnerável do que outras formas de relevo, devendo 

assim ser estudado ou até mesmo evitado, quando da escolha para instalação de 

empreendimentos potencialmente geradores de riscos a contaminação da água e do solo 

(SALUM FILHO, 2008). Travassos (2010) destaca que os aquíferos cársticos abrigam grande 

quantidade de água subterrânea que podem apresentar-se como recursos naturais importantes 

para a população. É necessário um planejamento adequado que possibilite a minimização dos 

efeitos negativos no sistema, com vistas a preservá-los ou utilizá-los de forma ambientalmente 

correta. Pode-se considerar que para uma minimização de problemas relacionados à dinâmica 

hídrica do carste é necessário o conhecimento das características únicas do sistema e do 

controle das atividades antrópicas na área.  

 

4.3 O Congado de Paraopeba e Caetanópolis 

 

  A história do congado em Paraopeba teve início em 27 de outubro de 1918, no 

povoado do Retiro, comunidade rural de Paraopeba. Nesse dia, foi fundada a Capela de Nossa 

Senhora das Dores, erguida em uma área de 20 alqueires, doada por fazendeiros da região, 

conforme o Livro de Tombo da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo de Paraopeba 
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(ROCHA; FÉLIX, 2012). Segundo Viassi
13

, era comum a doação de terras para negros que 

foram escravizados e tais locais tornavam-se pequenos quilombos. “O meu avô. O meu avô 

por parte (...) do lado meu pai foi descendente de escravo. Saiu da senzala. Os pais dele era 

escravo. Os pai dos meus avós, eles eram escravo.”    

 Viassi
14

 relata, ainda, seu gosto de revisitar terras que foram doadas aos negros 

escravizados da região, mas que foram tomadas por novos fazendeiros que alegaram que 

iriam cuidar das terras para os negros. Segundo o mestre, fatos como esse aconteceram em 

vários territórios quilombolas. 

 

De vez em quando eu até gosto de ir lá, que tem alguma coisa lá que mostra, né?! 

Onde de que era a senzala, deles lá. E indo pra lá, chama Buriti do Barro esse local, 

pertin assim do Retiro, do lado. E eu gosto de que quando eu vou, de vez em quando 

eu gosto de fazer umas aventura, pego a bicicleta e vou lá pro terreno, de bicicleta, a 
tarde, de vez eu gosto de fazer isso, ai eu gosto de parar lá, porque tem umas plantas 

lá que você não vê em outro lugar, um vale enorme pra ver alguma coisa diferente. 

 

  Liderados por Pedro Mutamba, na comunidade rural do Retiro, os moradores reuniam-

se aos finais de semana para cantar e louvar Nossa Senhora do Rosário nas residências do 

povoado, pagando promessas por graças alcançadas, fazendo rezas, danças, cantos de 

congado, brincadeiras, pedidos de bênçãos, mutirão para ajudar as famílias mais necessitadas 

e festas com quermesses na Capela de Nossa Senhora das Dores. 

  Foi a partir destas reuniões e de outras realizações para enfrentamento das 

desigualdades sociais, com a participação e integração da família, ainda agarrados a fé em 

Nossa Senhora do Rosário, que surgiu o Batalhão de Congado do Retiro (ROCHA; FÉLIX, 

2012). Apesar de mestre Viassi afirmar que a prática religiosa do Congado do Retiro existe 

desde o final do século XIX e início do século XX, o único registro que os congadeiros 

encontraram foi no Livro de Tombo da Igreja. É importante lembrar que, antes de serem 

aceitos pela igreja católica, não era sequer permitido aos negros entrar nestes lugares. 

Portanto, pode-se inferir que o grupo e a prática religiosa já existiam mesmo antes da 

fundação oficial em 1949, por Alcindo Mutamba, após o falecimento de seu irmão, Pedro 

Mutamba: 

 

                                                   
13 Dados da entrevista com o Mestre da Grupo de Congado Nossa Senhora do Rosário do Retiro (Paraopeba). Pesquisa de 

campo realizada em 26 set. 2015 

 
14 Dados da entrevista com o Mestre da Grupo de Congado Nossa Senhora do Rosário do Retiro (Paraopeba). Pesquisa de 

campo realizada em 26 set. 2015 
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Não tem registro. Mas que que isso? Essa Guarda tem muito mais que cem anos. Ó, 

procê te ideia, quando eu me intindi por gente, meu pai, meus avô, meus tio, eles 

eram tudo novo também, sabe?! Eu mininu, eu lembro deles tudo novo, né?! A 

Guarda já era antiga, eles me falaram como que ela foi fundada, tudo eles sabia, né?! 

Os primeiro mestre, tudo eu sei, não cunheci não, mas, sei us nome, né?! Sei da 

história. Que isso uê?! Tem o dobro disso aí! Mas fazer o quê? Não tem registro. E 

eles acharam lá na igreja lá um registro assim, né!? Fizeram lá mais ou menos, pra 

valer é isso ai, né?! Mas tem muito mais de cem anos.
15

 

 

  Um estatuto foi elaborado e registrado em 11 de março de 1993, como entidade 

cultural, sendo reconhecido como Utilidade Pública Municipal em 21 de maio de 1993. Em 

2003 como Utilidade Pública Estadual e em 2008 como Utilidade Pública Federal. A entidade 

é ainda inscrita nos Conselhos Municipais de Assistência Social e dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (ROCHA; FÉLIX, 2012). 

  Em Rocha e Félix (2012) são identificados três templos que marcam a história do 

congado do Retiro. O primeiro deles foi a Capela de Nossa Senhora das Dores, no Retiro, em 

torno da qual se juntaram pequenos produtores rurais nas primeiras décadas do século XX. 

Enquanto os produtores rurais e seus familiares formavam o congado em torno da capela de 

Nossa Senhora das Dores, os moradores de Paraopeba festejavam Nossa Senhora do Rosário 

em uma antiga Igreja de Nossa Senhora do Rosário, localizada na região central da cidade. 

Segundo os autores e os relatos coletados junto aos congadeiros, nessa Igreja ocorreu uma 

situação de desacato e o padre que celebrava a missa a paralisou, ficando a Igreja profanada e 

abandonada até não existir qualquer edificação. Conforme relata a Rainha Perpétua da Festa 

do Rosário em Paraopeba, Maria Stella Moreira Rates, a motivação para reconstrução da 

Igreja do Rosário partiu do Padre Mata Machado que disse à comunidade que era necessário 

construir outro templo, pois onde a Igreja é profanada, a cidade não progride. Assim, a Rainha 

Perpétua tomou a decisão de construir outra Igreja no mesmo lugar, contando com doações e 

apoio da comunidade. Segundo ela, o município progrediu após esse fato. Em 1953 a Capela 

do Rosário foi reconstruída e inaugurada em 1954, reascendendo a chama do congado no 

município de Paraopeba.  

  Anos depois, em 1995, os congadeiros do Retiro conquistaram seu próprio espaço de 

devoção, com a inauguração da Sede do Grupo de Congado Nossa Senhora do Rosário do 

Retiro e a Capela do Divino Espírito Santo, na rua Cedro, bairro Nossa Senhora do Carmo 

(ROCHA; FÉLIX, 2012). Constata-se que as três Capelas tem grande importância na história 

                                                   
15

 Dados da entrevista com o Mestre da Grupo de Congado Nossa Senhora do Rosário do Retiro (Paraopeba). Pesquisa de 

campo realizada em 26 set. 2015 
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do grupo, no entanto, mesmo que aconteça a Festa de Nossa Senhora do Rosário na Capela do 

Rosário, os congadeiros também celebram na Capela de Nossa Senhora das Dores, onde essa 

prática religiosa se iniciou (Figura 19 e 20). Isso revela, portanto, uma topofilia em relação ao 

lugar de origem da tradição dos congadeiros.  

 

Figura 19 – Capela Nossa Senhora 

das Dores em Retiro, Paraopeba, 

Minas Gerais. 

 

 

Figura 20 – Bandeira hasteada no 

mastro, em frente à capela de Nossa 

Senhora das Dores, Paraopeba, 

Minas Gerais. 

 
Foto: I.F.G. Oliveira Foto: I.F.G. Oliveira 

   

  Em Rocha e Félix (2012, p. 98), o Rei Perpétuo da Festa do Rosário, Vicente Alves 

Ribeiro, relata que as apresentações da Festa duram o dia inteiro. Os congadeiros saem de 

casa de manhã e são liberados somente quando tudo termina: a missa na parte da manhã, o 

almoço, “a cumprissão de promessas – isso não falta”. Logo depois vem a procissão e a 

coroação dos festeiros. “Então a gente desce as bandeiras dos santos festejados e, só nesse 

momento, é que termina a festa”. 

  Nos festejos do congado, o cumprimento de promessas (Figura 21) é uma prática 

comum durante todo o ano, bastando que o fiel peça para que o congado se apresente para 

pagar a promessa. Rocha e Félix (2012, p. 99) afirmam que, segundo Viassi Alves Pereira, 

mestre do Grupo, “quando as promessas aparecem e as pessoas procuram a gente, somos 

obrigados a comparecer. É uma coisa tão importante. E se o meu grupo não puder, tenho que 

indicar outro. Se eu não indicar, eu fico com aquela dívida da promessa”.  
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  Atualmente com 32 membros, o Congado do Retiro mantém a marcação original e se 

apresenta em duas fileiras (Figura 22). Segundo o mestre Viassi, uma fileira concentra a parte 

do canto. Tem a viola, a guia, que segue na frente e o violão. “São eles que dão tonalidade e 

dão a altura para os outros instrumentos”, conforme Dilson Rocha da Silva, presidente do 

Grupo. Na segunda fileira, ficam as três caixas (ou tambores), pandeiros e xique-xiques. “são 

músicas que Nossa Senhora deixou. Deixou aqui os cantos para a gente seguir”, explica 

Viassi (ROCHA; FÉLIX, 2012, p. 104). 

 

Figura 21 – Cumprimento de promessas dos 

fiéis no entorno da Capela de Nossa Senhora 

das Dores. 

 

Figura 22 – Integrantes das guardas de 

Paraopeba e Caetanópolis em formação de 

cortejo, com duas fileiras. 

 
Foto: I.F.G. Oliveira Foto: I.F.G. Oliveira 

 

  O grupo também é lembrado por sua natureza de assistência social. Segundo Rocha e 

Félix (2012), de natureza assistencial e folclórico-cultural, o Congado de Nossa Senhora do 

Rosário do Retiro é uma entidade que, em devoção a Nossa Senhora, mantém a tradição 

cultural de seus antepassados, os princípios de união e solidariedade que caracterizam o 

congado. Constituída por pessoas da comunidade, a entidade vem desenvolvendo atividades 

folclóricas, preservando a história e a memória de um povo, em suas apresentações cívicas, 

culturais e religiosas, com integração de crianças, adolescentes, adultos e idosos no canto e na 

dança típica. 

  Conhecedores da vulnerabilidade da população em seu entorno, no bairro Nossa 

Senhora do Carmo, em Paraopeba, a entidade desenvolve vários projetos de oficinas 

profissionalizantes e socioassistenciais, promovendo geração de renda e atendimentos 

contínuos a famílias carentes, com participação ativa nos Conselhos e Conferências no âmbito 

municipal. Em sua sede, o Grupo de Congado presta assistência a mais de 100 famílias. 

Moradoras de uma região de grande vulnerabilidade, com histórico de desestruturação 
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familiar, carência e violência, essas pessoas recebem gratuitamente, aulas de cunho 

profissionalizante, além de treinamento em informática. As aulas são ministradas nos períodos 

da tarde e da noite, de segunda a sexta-feira, com distribuição de lanches aos participantes. E, 

aos sábados, é oferecida uma sopa nutritiva às famílias. Além disso, no período das férias 

escolares, o Grupo se faz presente, com atividades esportivas e recreativas. A Sede conta 

também com uma Biblioteca Pública Comunitária, inaugurada no ano de 2006, onde estão à 

disposição da comunidade, livros pedagógicos, enciclopédias e literatura em geral. O espaço 

ainda conta com um “Cantinho dos Paraopebenses”, dedicado aos escritores da terra 

(ROCHA; FÉLIX, 2012). 

  Esse caráter assistencialista do grupo, remonta às irmandades religiosas formadas nos 

séculos XVII e XVIII. A Irmandades dispunham serviços à comunidade da época, que na 

realidade deveriam ser função da colônia. Apesar de serem séculos diferentes, a situação 

encontrada no Grupo de Congado do Retiro é semelhante à dos séculos XVII e XVIII. Pode-

se afirmar, ainda, que os grupos de congado de Minas Gerais, atualmente reunidos uma 

Federação, podem ser considerados sucessores das antigas irmandades religiosas de negros 

que se extinguiram em maioria entre o final do século XIX e início do século XX 

(INTRODUÇÃO, 1974; SILVA, 2010; ROCHA; FÉLIX, 2012). De acordo com Viassi
16

, a 

prática assistencial ocorre desde o início do grupo, com arrecadação de alimentos para cestas 

básicas destinadas à doações.  

 

Olha, isso aí, que eu acompanhei isso, quer dizer que surgiu dos primeiros mestres, 

dos primeiros Rei Congos, né, desde o início da guarda, quando eu intindia 

crescendo no meio era até bacana, porque pelo menos lá na época, era aquela assim, 

muita gente, muito pobrezin, muito pobre, né?! Então era assim ó: o pessoal tava 

passando dificuldade, o grupo reunia dava uma cesta básica, sabe, dava pra pessoa 

doente remédio, eu lembro uma vez que um dançante quebrou a perna, ele caiu do 

cavalo e quebrou a perna, o congado cuidou dele até ficar bom, até voltar, cê 

entendeu?! Eu pequeno, mas achava tudo isso coisa bunita, ficava assim, mas que 

coisa bunita, né!? Cê, naquelas épocas, hoje, hoje tem as conferências, que ai, 

inclusive eu sou, sou confrado, as conferências e que naquelas épocas que eu 

comecei ir lá pra roça não existia né!? Então era partidos deles lá, Rei Congos, né!? 

Os mestres, criou, fez a criação dessa conferência e sempre foi assim.  

  

 A história dos Grupos de Congado de Nossa Senhora do Rosário do Retiro, funde-se 

com a história do Grupo de Congado de Nossa Senhora do Rosário de Caetanópolis. Os 

membros de uma estão constantemente contribuindo com a outra. Além disso, nunca marcam 

compromissos para as mesmas datas para que uma guarda possa prestigiar a outra, conforme 

                                                   
16 Dados da entrevista com o Mestre da Grupo de Congado Nossa Senhora do Rosário do Retiro (Paraopeba). Pesquisa de 
campo realizada em 26 set. 2015 
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relata Osmar
17

: “A gente vai tentando fazer assim (...) Um ir ajudando o outro pra não 

acabar”.  

  Há de se considerar, ainda, que a emancipação de Caetanópolis em relação à 

Paraopeba só aconteceu no ano de 1953, quando a prática religiosa do Congado já acontecia. 

Segundo Osmar, seu pai era membro do Congado do Retiro. Entretanto, relata que seu pai, já 

está com “83 anos de idade e não consegue mais dançar ou seguir procissão junto com o 

congado como antes”. Portanto, ele mesmo decidiu criar um grupo de congado para o 

município de Caetanópolis:  

 

Olha na verdade, a guarda aqui de Caetanópolis quem criou ela fui eu mesmo. Aqui 

não tinha uma guarda assim oficializada como guarda de Congado. Meu pai, o 

pessoal mais velho, vários já morreu, esse pessoal mais antigo, tudo pertencia a 

guarda de Congado do Retiro. Então eles eram dançantes da guarda de Paraopeba, 
mas todos moravam aqui em Caetanópolis. Então o Gemiro que tinha os 

instrumentos, ele sempre pelejou com a gente pra fazer uma guarda aqui, mas ele 

nunca conseguiu diretamente fundar uma guarda. Então como tinha o pessoal daqui 

que ajudava na guarda de Paraopeba, quando alguém aqui precisava de cumprir uma 

promessa, fazer alguma coisa, procuravam por eles aqui, eles falavam: nós vamos 

fazer um junta aí e ver se dá pra todo mundo ir. Aí convidava um e outro, então 

vamos reunir nós aqui e vamos lá cumprir a promessa, mas não tinha a guarda 

oficializada daqui. Aí teve um dia que eles fizeram esse tal junta junta que eles 

faziam aí né, pra cumprir uma promessa dum moço aqui em cima, e a gente foi com 

essa guarda lá pra Lapa mesmo pra poder cumprir a promessa dele. E eu já 

comandava a Folia de Reis daqui... Aí eu fui com eles pra lá nesse dia lá e eles tava 

cantando, só a turma daqui mesmo e aí já não tinha o pessoal de Paraopeba, era só 

os dançantes daqui. Aí lá dentro da gruta mesmo eu falei com eles: ô gente, porque 

que ocês faz esse junta junta aí e num oficializa uma guarda de Congado aqui em 

Caetanópolis? Ah não, isso é muito difícil, não tem que assume o comando. Se nós 

tiver um comandante pra falar assim: nós vamos fazer a guarda, nós podemos fundar 

a guarda. Eu falei: uai, ocês aceitam eu comandar, fundar a guarda? E eu era o mais 
novo né?! Todo mundo já era de idade. Eles falaram: uai, se ocê quiser nós 

aceitamos. Nós já conhecemos seu trabalho com a Folia. Então a partir desse 

momento agora não tem mais junta junta não. A guarda tá oficializada! Acaso 

alguém me procurar pra marcar alguma promessa eu vou só avisar procês que nós 

estamos indo cumprir. Não tem mais negócio de saber de fulano ou ciclano se dá pra 

ir não. Eu to avisando que a partir de agora a guarda tá formada e vamos correr atrás 

pra gente poder melhorar as coisas. Aí assim ficou, aí já surgiu umas três, quatro 

promessas e o pessoal da Igreja comentou: Ah, vocês tão com a guarda aqui em 

Caetanópolis? Estamos, mas, ela ainda não está uniformizada ainda não. O pessoal 

falou: ah, mas, dá procês ir levantar a bandeira das festas assim mesmo. E 

começamos assim com as Igrejas, fazendo as festas, a mesma coisa.
18

 

 

  Osmar relata que a guarda tem aproximadamente 20 anos de criação e a motivação 

para sua criação foi a de não deixar que a tradição acabasse na região. Além disso, era 

                                                   
17 Dados da entrevista com o Mestre da Guarda de Congado de Caetanópolis. Pesquisa de campo realizada em 11 out. 2014 e 

26.set.2015 

 
18 Dados da entrevista com o Mestre da Guarda de Congado de Caetanópolis. Pesquisa de campo realizada em 11 out. 2014 e 

26.set.2015 
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interesse do grupo que o município de Caetanópolis também tivesse uma representatividade 

do Congado, já que no município havia muitos congadeiros. No entanto, quando se fala sobre 

um grupo, não há como não falar do outro. De acordo com os mestres, a integração das 

guardas é importante para a continuidade da tradição e por haver membros de idade avançada 

que já não conseguem acompanhar o congado com a mesma disposição de outrora.  

 

E toda a vida teve uma ligação, as duas são ligada, eu mesmo vinha acompanhar 

meu pai ele vinha pra festas do São Bento, é sempre bom. E disso eu fui crescendo 

(...) O motivo é que não tem muita explicação, mas o motivo é esse! Que eles toda 

vida, os antigos, eles teve essa união, né!? Eles teve essa união, então vai passando, 

isso, isso vai passando de geração pra geração, né!? Igual eu o meu pai era ligado 

demais com ela, meus tios né!? Eu continuo, eu continuo (...) Eu considero aqui 

(Caetanópolis) como minha guarda também e eles também me considera, né?!
19

  

 

   As congadas ou congado têm o mesmo significado. Em cada lugar, dependendo da 

história, dos mitos ou dos santos de devoção, recebem nomes diversos como, por exemplo, 

guarda, batalhão, grupo ou terno de Nossa Senhora do Rosário, entre outros (ROCHA; 

FÉLIX, 2012). Os grupos em questão têm características de batalhão (Figuras 23 e 24). 

Segundo os autores, um batalhão de congado é formado por duas fileiras paralelas. De um 

lado, os cantadores. Do outro, os instrumentistas. À frente seguem os alferes da bandeira, 

príncipes, princesas e madrinha com o estandarte. O capitão vai ao meio, com a espada, 

falando as embaixadas ou tirando as marchas junto com os cantadores. Logo atrás vem o Rei e 

a Rainha Conga com os guarda-coroas. 

 

Figura 23 – Integrantes das guardas de 

Paraopeba e Caetanópolis em formação de 

batalhão, Paraopeba, MG. 

 

Figura 24 – Integrantes das guardas de 

Paraopeba e Caetanópolis em formação de 

batalhão, Paraopeba, MG. 

 
Foto: I.F.G. Oliveira Foto: L.E.P. Travassos 
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campo realizada em 26 set. 2015 
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   Os congadeiros de Paraopeba e Caetanópolis usam vestimentas próprias geralmente 

confeccionadas por eles mesmos ou membros de suas famílias. Sobressaem-se a diversidade 

das cores vivas e enfeites de fitas coloridas que transmitem beleza e alegria aos participantes 

da festa. Segundo Osmar, no início da formação, a guarda também teve auxílio da Igreja por 

meio da organização de festas, utilizando o recurso arrecadado e da Secretaria de Cultura de 

Caetanópolis. Além disso, alguns políticos locais auxiliaram na compra de uniformes e 

instrumentos, bem como no registro oficial da guarda. 

  Como instrumentos, estes congadeiros utilizam geralmente três tambores, uma viola, 

um violão e quatro pandeirolas. Muitos enfeitam seus instrumentos com fitas coloridas, 

realçando a beleza da guarda. Os instrumentos e adereços têm diferentes significados 

dependendo do grupo de congado, entretanto, alguns tem significado unânime: 1) a espada 

representa a defesa, abrindo caminho e dando passagem; 2) os tambores foram os principais 

instrumentos de comunicação dos negros no período colonial e; 3) a coroa representa a 

soberania de Nossa Senhora do Rosário, defendida pelo reinado Os participantes que não 

carregam instrumentos são marinheiros de batalhões e dançantes, liderados pelos mestres e 

capitães (ROCHA; FÉLIX, 2012). Os simbolismos encontrados nos elementos utilizados 

pelos congadeiros evidenciam a identidade própria da cultura popular, marcada pela tradição 

oral remetendo não só à religião, mas também, ao período sofrido em que o negro foi 

escravizado. 

  Ambos os Mestres Viassi e Osmar, acompanham o Congado desde quando eram 

crianças por influência de seus pais e por meio da tradição oral, passada de geração em 

geração. Assim, aprenderam os fundamentos da tradição e fortaleceram a fé em Nossa 

Senhora do Rosário, resistindo às mudanças temporais e espaciais.  

 

Desde que me entendo por gente, deve ter começado assim, uns 6 anos por aí, 

príncipe né?! Até hoje! Até hoje, né!?  Porque esse período que eu fiquei afastado é 

só afastado, mas desligado nunca, né!? E me sinto bem, me sinto assim, a realização 

da minha vida, o congado. Ser mestre, é, parece que é difícil, mas pra mim, eu me 

sinto, é (...) assim, muito honrado, né!? De ser o mestre né!?
20

 

 

  A resistência da tradição das comunidades tradicionais implica em um processo de 

construção de identidade que, para Castells (2006, p. 23) citado por Andrade (2008), vale-se 

da matéria-prima fornecida pela História, Geografia, Biologia, instituições produtivas e 
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reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e 

revelações de cunho religioso. Porém, todos esses materiais são processados pelos indivíduos, 

grupos sociais e sociedades, que reorganizam seu significado em função de tendências sociais 

e projetos culturais enraizados em sua estrutura social, bem como, em sua visão de tempo e 

espaço.  

  Nesse espaço de cultura e integração social se vive em canto, dança e devoção o 

verdadeiro espírito do congado, ou seja, a solidariedade. Como uma conta do rosário, cada 

membro compõe um elemento de união, torna-se fio de uma rede de proteção e de 

transformação da sociedade (ROCHA; FÉLIX, 2012). A fé age como a condição para o ato 

bom e vem, também, com a função de estreitar os laços entre os indivíduos.  

 

O congado significa assim, muita coisa, pelo menos parte da minha religião sabe? 

Que, pelo, assim, que eu levo muito a sério, então, eu sinto assim, a minha vida, 

aquelas transformação, tanta coisa boa, né, que acontece comigo é justamente 

através do congado, que eu sei que o congado é uma coisa que, a base do congado é 
milagres, né?! Milagre que é coisa que eles falam que é coisa de escravos e tudo, 

mas, não é bem só isso não, é milagre de Nossa Senhora, né?! Então se a gente leva 

sério, com responsabilidade, a gente (...) o congado faz parte da minha vida!
21

 

   

 Segundo Gomes e Pereira (1995), quanto mais se celebra, mais se reforça a fé. A 

recriação das crenças ocorre no momento da prática, durante o rito, quando o mito sacraliza o 

cosmo, impedindo que ele seja tragado pelo profano. O passado funciona como um modelo 

anterior, garantido e comprovado: a retradução que o processo ritual faz na vivência das 

experiências garante, para o grupo, a continuidade da vida. A reiteração de modelos, através 

da reconstituição simbólica, traz segurança e solidariedade grupal, pois o rito, revivendo e 

vivificando o passado, demonstra uma história comum, que iguala seus membros. Essa 

solidariedade com a tradição permite a união de todos os indivíduos no mesmo corpo social e 

os participantes do rito passam a pertencer-se reciprocamente, pois é a reafirmação dos 

sentimentos coletivos que garante a unidade e a personalidade de uma sociedade. 

 

4.4 A Lapa de São Bento como lugar sagrado 

 

A Lapa de São Bento está localizada na região sul do município de Paraopeba, Minas 

Gerais e seu nome está relacionado ao distrito de São Bento (município de Caetanópolis) e 

que fica próximo à caverna. Geologicamente, como já descrito no item 4.1 deste capítulo, a 
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região se desenvolve sobre os carbonatos do Grupo Bambuí, sendo comum, portanto, as 

formas características do relevo cárstico (e.g.: afloramentos, depressões fechadas, lapiás, 

cavernas, etc.). A Lapa é uma caverna originada da dissolução em um maciço e, nesta, são 

comuns escorrimentos e espeleotemas (OLIVEIRA; TRAVASSOS, 2015) 

A Lapa é considerada um templo sagrado para centenas de fiéis da região onde está 

localizada. A sacralidade da caverna teve início com a aparição de Nossa Senhora Aparecida 

na Lapa. A hierofania acontece por meio do catolicismo popular, que é tradição secular na 

região e funde-se com o histórico dos municípios. Tuan (1980) lembra que peregrinos 

excitados que esperam um milagre, podem, até mesmo, ver a Virgem Maria. A cristandade 

tem parte de seus lugares sagrados em grutas e perto de fontes. Estes lugares possuem 

divindade, não devido à presença de qualquer espírito da natureza, mas sim ao aparecimento 

milagroso de santos e/ou mártires.  

Segundo Gil Filho (2008), essa institucionalização de lugares sagrados e de 

peregrinações reconhecidos pela religiosidade popular é uma característica peculiar da 

territorialidade católica. A religiosidade popular, por sua vez, geralmente possui 

características que configuram o sincretismo religioso e estas características, estão presentes 

em grande parte das práticas religiosas que ocorrem no Brasil.  

A manifestação cultural tradicional e religiosa na Lapa de São Bento que ganha 

destaque aqui é praticada por guardas de congado dos municípios de Paraopeba e 

Caetanópolis, como já afirmado. Infere-se que a riqueza de saberes que a tradição do congado 

guarda, e sua particularidade vem justamente do sincretismo religioso, que se configurou no 

período de exploração dos negros e refletem até os dias atuais a diversidade cultural da 

tradição. Para Sanchis (2001), a referência generalizada ao cristianismo, e mais ainda ao 

catolicismo, é certamente resultante de imposição histórica e que não significa reverência ou 

adesão. Alguns falam de matriz (categoria provavelmente significativa do fenômeno) 

enquanto condição de entendê-lo como universo simbólico cuja marca é em toda parte 

detectável, pois é dentro e a partir dele, que as identidades religiosas se definem no Brasil, 

ainda que venham de fora.  

A transmissão dos saberes do congado se dá de forma oral e a tradição é reconhecida 

como Patrimônio Imaterial, tanto nacional quanto estadual, por ser relevante na história e 

cultura do Brasil e do estado de Minas Gerais. No entanto, nem todos os grupos/guardas são 

registrados enquanto patrimônio imaterial nacional, estadual ou municipal. De acordo com o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o Patrimônio Cultural 

Imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e 
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grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando 

um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à 

diversidade cultural e à criatividade humana. É apropriado por indivíduos e grupos sociais 

como importantes elementos de sua identidade.  

A tradição oral transmitida de geração em geração nas comunidades tradicionais, faz 

com que os valores agregados aos lugares de determinada cultura não se percam no tempo. Os 

valores são apenas renovados. A tradição oral regional afirma que o uso religioso na Lapa por 

outros fiéis e grupos religiosos que não fazem parte do congado, ocorre aproximadamente há 

200 anos, segundo relatos de populares que frequentam a caverna e manifestam sua fé no 

ambiente. Osmar, Mestre da guarda de congado de Caetanópolis, relata: “Tem muitos anos 

(...) minha mãe contava pra nós que a avó dela já ia lá quando era criança (...)” 
22

. Viassi, 

Mestre da guarda de congado do Retiro (Paraopeba), também fala sobre o início da prática: 

“Diz que foi discuberta (...) eu não sei falar assim tantos anos, né?! É mais de cem, mais de 

cem anos. Cento e cinquenta anos por ai, é uma coisa assim”
23

. Os fiéis relatam que 

frequentam a Lapa sempre, para pagar e fazer promessas ou agradecer por milagres 

alcançados, devidos à Nossa Senhora da Lapa. 

Significativo número de narrativas de milagres alcançados através de promessas 

exerce a função de manter a crença no sobrenatural e garantir a perpetuação do culto. Se a 

promessa garante a graça pedida, seu não cumprimento acarreta castigos (SILVA, 2010). Os 

fiéis constantemente fazem promessas para Nossa Senhora da Lapa, para alcançar suas graças, 

mesmo não fazendo parte do congado, como conta Osmar: 

 

A dona Eni mesmo, não sei se foi um filho dela, que quando nasceu, nasceu sem a 

junta do pé Era só a pele... mexia, dobrava, cê podia torcer assim... todo mole. O 

médico achava que não ia ter cura. Aí ela foi e fez um pedido pra Nossa Senhora da 

Lapa que curasse o pé do minino, que ela ia fazer uma perna de cera pra levar pra lá, 

pôr lá e levar o minino lá pra rezar um terço lá. Aí, com pouco tempo ela voltou no 

médico outra vez, o médico falou: ele não tem nada no pé não uai. O pé dele tá 

perfeito, tá normal!
24

 

 

                                                   
22 Dados da entrevista com o Mestre da Guarda de Congado de Caetanópolis. Pesquisa de campo realizada em 11 out. 2014 e 

26.set.2015 

 
23 Dados da entrevista com o Mestre da Grupo de Congado Nossa Senhora do Rosário do Retiro (Paraopeba). Pesquisa de 

campo realizada em 26 set. 2015 

 
24 Dados da entrevista com o Mestre da guarda de congado de Caetanópolis. Pesquisa de campo realizada em 11 out. 2014 e 

26.set.2015 
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Contudo, o início do uso religioso pelo congado na Lapa de São Bento se deu a partir 

de uma antiga promessa realizada no dia 03 de maio em período anterior “a uma guerra 

mundial”. Ressalta-se que a tradição já era praticada na região e a promessa desencadeou o 

uso da caverna pelas guardas de congado.  

 

É uma coisa velha que já vem desde a última guerra que teve. A Guerra Mundial, 

onde que o Brasil participou da Guerra. Então nessa participação dessa guerra aí, 

três pessoas aqui do São Bento foram convocadas pra guerra. Só que aí a fé deles era 

tanta, que eles ajudavam também no congado, eles fizeram uma promessa pra Nossa 
Senhora do Rosário. Se eles fossem pra guerra, mas, voltasse todos três com vida, o 

dia que eles morgasse no São Bento outra vez, eles iam levantar a bandeira no São 

Bento e enquanto tivesse morador no São Bento, era pra levantar essa bandeira lá, o 

congado não deixava acabar mais. E eles foram. Todos três foram pra guerra. Aí diz 

que eles chegaram até uniformizados, entraram na guerra pegaram as arma e tudo, 

foram pro mato pra troca de tiro e tudo, na hora que eles chegaram no mato, chegou 

o comunicado que a guerra tinha acabado! Aí eles voltaram, chegaram no dia 03 de 

maio, comunicaram lá, não sei como eles fizeram comunicação na época, chegaram 

no dia 03 de maio no São Bento e levantaram a primeira bandeira no dia 03 de maio. 

Daí foi todo ano!
25

 

 

De acorco com Oliveira e Travassos (2015), a última guerra mundial a qual Sr. Osmar 

se refere, é a Segunda Guerra Mundial que teve início em 1939 e término no ano de 1945. 

Como o mestre menciona a convocação de três moradores, é possível inferir que a promessa 

tenha ocorrido em 1942, ano de criação da Força Expedicionária Brasileira (FEB). Mesmo 

que 1942 não tenha sido o ano efetivo da mobilização nacional, é razoável aceitar que as 

convocações ou boatos teriam se iniciado neste ano. Portanto, são mais de 70 anos de 

utilização da Lapa de São Bento e seu entorno pelo congado. Levando-se em consideração 

que tal promessa foi feita para Nossa Senhora do Rosário (Padroeira dos negros), é provável 

que os três homens também ajudassem no congado. Viassi, também versa sobre a referida 

promessa: 

 
Teve um fato que aconteceu aí, né, do pessoal que isso aí também (...) lembro não, 

mas, eles, do Retiro, me contou. Meus pais e eles aqui também me contou que todo 

ano, a partir do dia 3 de maio tem uma promessa e essa promessa era cumprida lá na 

Lapa, aí depois que lá foi ficando igual tá hoje, né?! Aí ela é cumprida nas casa de 

gente lá de São Bento que mora aqui. A promessa cuntinua sendo cumprida (...) Eu 

já era mais novin, essa eu já fui com meu pai, essa primeira promessa foi cumprida 

lá na Lapa. Aí fomo lá, cumprimo essa promessa e continuou. Foi por aí (...) Por 

essa promessa (...) Que ia lá cumpria a promessa e tal e o pessoal, né, mais era do 

Retiro, Paraopeba, vinha Cordisburgo, eles fazia, cumpria a promessa e ia embora 

(...) Sempre aos domingos pudia ir lá que sempre tinha um congado lá tocando.
26

  

 

                                                   
25 Dados da entrevista com o Mestre da Guarda de Congado de Caetanópolis. Pesquisa de campo realizada em 11 out. 2014 e 

26.set.2015 
26 Dados da entrevista com o Mestre da Grupo de Congado Nossa Senhora do Rosário do Retiro (Paraopeba). Pesquisa de 
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A Lapa de São Bento está localizada dentro dos limites de uma propriedade privada e 

Viassi ressalta que, com a venda da terra e a mudança de proprietário, a porteira por onde os 

fiéis passavam para chegar até a Lapa começou a ficar constantemente trancada, dificultando 

a prática do congado. Por isso, a promessa do dia 3 de maio passou a ser cumprida no distrito 

de São Bento, e não mais na Lapa de São Bento.  

 

Eles chegavam lá de vez em quando, o pessoal ia limpar, tinha uma onça, sabe (...) a 

onça saia entrava pra dentro, ai o povo, o pessoal  falava: nó tem uma onça e tal (...)! 

mas o pessoal ia cumprir promessa ninguém via, sabe, ninguém via. E na entrada, 

tinha uma caixa dessas abelha Europa africana, mas, era enorme pindurada lá, aí as 

pessoas falavam assim: pode passar aí que ela não mexe e a gente entrava e saia, 

sabe, batia, tocava caixa, cantava lá dentro, nunca pegou ninguém. Agora depois que 

começou a destruição, eles puseram fogo na caixa de abelha eles foi (...) é (...) como 

é que fala? Explorar pedra, né?! Começou foi assim exploração de pedra, aí (...) e foi 

invadindo, que era de um dono e essa pessoa, sabe vai morrendo, vai passando pra 

outros, né?! Aí foi passando de um pra outro, aí caiu na mão de uma pessoa que não 

queria saber daquilo, né?  Queria era isso memo, ganhar dinheiro, né? Foi aonde 

começou essa (...) aí foi destruindo, a parte de cima caiu lá embaixo e aquilo 
praticamente (...) cê óia lá hoje, você não fala que era uma coisa tão perfeita, nossa 

era lindo, sabe, e as graças que as pessoas alcançava, né?! Mas era coisa impossive, 

né?! Lá era chei de coisa entregue, né?! As pessoas alcançava, ia lá (...) hora era 

congado, outra hora ia grupo de frações, cumpri promessa, era aquela maravilha! 

Pessoal não midia esforço! Poeira, chuva, sabe (...) era (...) hoje nós vão lá, hoje que 

gente chegar, que dificuldade, né?! Fechou tudo, coisa mais errada... Antes não! Era 

tudo livre e cê chegava na entrada donde era uma ponte com a água dum córrego, 

hoje secou tudo daquilo ali pra frente era roça aquelas coisas mais linda, sabe, 

milho, canavial de um lado de outro, cê ia no meio. Hoje não tem nada, só pasto, e 

destruição né?! Então é de lamentar, porque as pessoa que podia fazer frente lá, foi 

embora, né?! Aquelas pessoa de lá da região, Pontinha, São Bento, então hoje tá lá 

desse jeito, né?!
27

 

 

O relato de Viassi evidencia o forte sentimento de pertencimento dos fiéis em relação 

à Lapa. Os indivíduos que possuem esse tipo de sentimento com o lugar passam a cuidar dele 

como algo especial, confirmando a topofilia. De acordo com Tuan (1980) o meio ambiente 

pode não ser a causa direta da topofilia, mas fornece o estímulo sensorial necessário para isso, 

ao agir como imagem percebida. Assim sendo, dá forma às alegrias e ideais dos indivíduos. 

Os estímulos sensoriais são potencialmente infinitos: aquilo a que se decide valorizar ou amar 

é um acidente das forças culturais que atuam em determinada época. Esse sentimento está 

diretamente ligado à religião e à tradição do congado.  

                                                   
27 Dados da entrevista com o Mestre da Grupo de Congado Nossa Senhora do Rosário do Retiro (Paraopeba). Pesquisa de 

campo realizada em 26 set. 2015 

 



98 

O espaço mítico orientado organiza as forças da natureza e da sociedade associando-as 

a localidades ou lugares significantes dentro do sistema espacial. Atribui personalidade ao 

espaço, consequentemente, transformando-o em lugar (TUAN, 1983). Esse processo também 

pode ser considerado uma espécie de resposta do sentimento e da imaginação às necessidades 

humanas fundamentais. Para Cosgrove (1998), todas as paisagens possuem significados 

simbólicos, pois são produto da apropriação e transformação do meio ambiente pelo homem. 

Segundo o autor, qualquer intervenção humana na natureza envolve sua transformação em 

cultura, apesar de essa transformação não estar sempre visível, especialmente para um 

estranho. Muitas vezes os eventos culturais mais significativos são os menos óbvios.  

O símbolo é um repositório de significados. Os significados emergem das experiências 

mais profundas que se acumularam através do tempo. As experiências mais profundas têm 

muitas vezes o caráter sagrado. Quando os símbolos dependem de acontecimentos singulares, 

eles devem variar de um indivíduo para outro e de uma cultura para outra (TUAN, 1980). A 

sacralidade da Lapa associada ao congado é algo singular, único e reflete justamente as 

experiências acumuladas ao longo do tempo, transformando o espaço por meio dos valores 

atribuídos a ele. 

Para cada posição no espaço sagrado convergem valores afetivos específicos, 

atribuídos pelo homem religioso, sendo esse um espaço da intuição que distingue o sagrado 

do profano (GIL FILHO, 2008). De certa forma, essa sacralidade é um dos fatores que 

permite que a comunidade cuide do ambiente e o proteja da supressão pela atividade 

minerária, por exemplo. Para os fiéis que frequentam cavernas sagradas, nesse caso a Lapa de 

São Bento, ela é um lugar de milagres e promessas e, por isso, tornou-se um lugar sagrado. 

Com uma hierofania, o espaço desprovido de valor, passa a ser valorizado como sagrado.  

Em geral, os lugares sagrados são locais de hierofania. A moita, a fonte, a pedra ou a 

montanha adquirem caráter sagrado onde quer que seja identificado com alguma forma de 

manifestação divina ou com um acontecimento de significado extraordinário (TUAN, 1980). 

Na paisagem, o bosque sagrado ou a fonte sagrada, o local da batalha que fundou ou salvou 

uma nação são lugares de intenso significado cultural pelos quais os não-iniciados 

simplesmente passam (COSGROVE, 1998). 

 Além da caverna, a composição de seu entorno também é considerada sagrada para os 

fiéis. Todo o ecossistema e os elementos naturais presentes no lugar são especiais. Dessa 

forma, pode-se dizer que é o conjunto dos elementos naturais que constituem o lugar sagrado, 

e não somente a caverna de forma isolada. Tem-se, assim, um sistema natural e simbólico que 

configura a cosmologia e o equilíbrio necessários à prática religiosa (Figuras 25 e 26). 
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Figura 25 – Integrantes das Guarda em 

oração no crucifixo existente na área 

externa à Lapa, com destaque para a 

paisagem cárstica ao fundo. 

 

Figura 26  – Integrantes das Guardas 

e fiéis na entrada da Lapa na base do 

afloramento, parcialmente escondida 

pela vegetação 

 
Foto: I.F.G. Oliveira Foto: I.F.G. Oliveira 

 

O homem, como resultado de sua experiência íntima com seu corpo e com outras 

pessoas, organiza o espaço a fim de conformá-lo às suas necessidades biológicas e relações 

sociais (TUAN, 1983). O espaço terrestre aparece como a condição de realização de toda 

realidade histórica que lhe dá corpo e assinala a cada existente, o seu lugar. É a Terra que, 

pode-se dizer, estabiliza a existência. No ritmo da vida, ela traz o elemento de repouso e de 

abrandamento que modera sua inquietude e sua tensão. Uma calma e um equilíbrio emanam 

das grandes planícies, das montanhas e do oceano, do trabalho na terra, da vegetação e dos 

ciclos da vida orgânica (DARDEL, 2011). Para Gomes e Pereira (1995), nas emergências do 

sagrado, a integração do corpo, espírito e natureza são a base da cosmologia e do equilíbrio. 

É importante lembrar que as atividades religiosas praticadas em qualquer caverna 

provocam impactos no ambiente, porém, a importância simbólica atribuída ao espaço agrega 

outros tipos de valores que o transforma em um lugar sagrado. De acordo com Rosendahl 

(2002), a definição de um lugar como sagrado reflete a percepção do grupo envolvido e, 

dificilmente pode ser generalizada quanto aos princípios de lugar sagrado. Os povos têm 

atribuído sacralidade a diferentes elementos como árvores sagradas, pedras, grutas com 

poderes milagrosos, uma fonte que cura, um túmulo em volta do qual ocorrem milagres, em 

inúmeros lugares. 



100 

Essa afirmação pode ser verificada ao se observar romarias ou visitações a cavernas 

consideradas sagradas. Para muitos, tais espaços possuem formas que são o testemunho da 

força divina. Suas águas, geralmente, são consideradas sagradas e a profanação deste local 

sagrado pode significar a punição (TRAVASSOS, 2011). Os espeleotemas ou blocos abatidos 

são utilizados pelos fiéis como altares para as imagens dos santos de devoção, conforme 

ilustram as figuras 27 e 28.  

 

Figura 27 – Espeleotemas apropriados 

como altares pelos fiéis. 

 

Figura 28 – Bloco abatido à direita 

contendo imagens dos santos de devoção. 

 
Foto: I.F.G. Oliveira Foto: I.F.G. Oliveira 

 

 Em uma caverna templo, outros elementos são acrescidos a este conjunto e com o 

passar do tempo também se tornam indissociáveis, como as imagens que são postas para a 

construção dos rituais religiosos ou aquelas que são depositadas pelos fieis na busca pelo 

milagre salvador (BARBOSA, 2013). Sobre as estalagmites, os fiéis ascendem velas 

colocando intenções de outros fiéis que necessitam de orações (Figura 29). 

Na Lapa de São Bento, a sacralidade se também manifesta em um escorrimento de 

calcita sobre a rocha. Os fiéis raspam o espeleotema e o pó retirado é misturado em água ou 

chás que, segundo relatos, tem poder de cura (Figura 30).  “O pessoal quando a gente vai lá, 

eles raspam aquela pedra lá e põe aquele pozinho no chá, aquelas coisas (...) eu mesmo já 

tomei.”
28

 Viassi também fala sobre a beleza cênica dos espeleotemas e o poder de cura da 

água cárstica: 

 

Ali era bunito demais! Ali tinha um negoço branco assim por cima e dava quando 

você olhava, brilhando, uma lâmpada, né!? Tipo assim, era dois, um mais pra cá e 

outra mais pra cá, trêm mais bacana de se vê, né?! Distruiu tudo. E aquela parte 

                                                   
28 Dados da entrevista com o Mestre da guarda de congado de Caetanópolis. Pesquisa de campo realizada em 11 out. 2014 e 

26.set.2015 
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assim, não sei como é que aquilo ali sumiram (...) Depois que a água parou de 

pingar, aí alguém teve a idéia de tirar aquilo pra exprementar, então é um santo 

remédio! E cura!  Se pessoa tive fé. Esse negocio, todas as coisa a pessoa tem que 

ter fé, né!? Se não tiver fé não adianta, se não tive fé. Eu vejo lá, as pessoas 

chegando lá, ficando direitin lá (...) Eu nunca tomei não. Mas colega meu já tomou, 

dor. Ele tava sentindo dor, dor reumática, esses trem, põe aquilo, dissolve na água, 

cuadin com um panin e toma. Mas eu nunca tomei não.
29

  

 

Figura 29 – Integrantes da Guarda 

ascendendo velas sobre uma 

estalagmite. 

 

Figura 30 – Integrante da Guarda 

raspando o escorrimento de calcita 

para retirar o pó “sagrado”. 

 
Foto: I.F.G. Oliveira Foto: I.F.G. Oliveira 

 

Os nomes escritos no escorrimento de calcita da figura 30 estão relacionados às 

pessoas que precisavam de graças e/ou milagres e foram colocadas “em oração” pelos fiéis. 

Assim como no escorrimento, são encontrados inúmeros pedaços de papel com nomes 

escritos no interior da caverna. Tuan (1980) ressalta que as mais intensas experiências 

estéticas da natureza apanham de surpresa e assim, a beleza é sentida. 

O espaço desprovido de valor passa a ser importante lugar de devoção para peregrinos 

que, atrelados à ideia de sacrifício pessoal, visitam tais sítios. Nas cavernas, uma variedade de 

objetos e formas é venerada por sua beleza, por supostos poderes milagrosos e associação às 

histórias locais. Acredita-se que a água, que emana das rochas, permite a cura de uma vasta 

gama de doenças, atribuindo ainda mais um valor sagrado ao espaço (TRAVASSOS, 

2010;2011), apesar de não existir, de fato, propriedades curativas. 

                                                   
29 Dados da entrevista com o Mestre da Grupo de Congado Nossa Senhora do Rosário do Retiro (Paraopeba). Pesquisa de 

campo realizada em 26 set. 2015 
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Segundo Barbosa (2013, p.158-159) as relações sociais construídas a partir daquele 

espaço, ganham características próprias e, por que não dizer, únicas. A crença no milagre, na 

cura salvadora da água que brota das estalactites, ou que escorre pelas paredes que formam a 

caverna são exclusivas daquele espaço. Aquele é um espaço natural que, em última instância, 

foi erguido pela própria divindade e os seus contornos expressam, com maestria, o desenho 

“pensado” não pelo homem mas, sim, pela “mão divina”. Mesmo que alguns elementos 

artificiais sejam acrescidos à caverna tornada templo, como altares e iluminação, ainda assim 

estes novos elementos serão incorporados ao “desenho original” feito pela divindade e não 

poderá ser suprimido pela mão do homem. 

Para os fiéis da região, a Lapa de São Bento tem a forma semelhante à de uma Igreja 

construída pelo homem e alguns também acreditam ser um espaço erguido pelas divindades 

(Figura 31). Além disso, afirmam que as estalactites e estalagmintes apropriadas como parte 

do conjunto de pequenos altares também seriam criados pela mão divina. No interior da 

caverna os fiéis se organizam em forma de batalhão ao lado dos altares, orando, dançando, 

cantando e tocando para a Rainha e o Rei Congos, bem como à bandeireira que carrega a 

imagem de Nossa Senhora do Rosário (Figura 32 e 33). 

 

Figura 31 – Integrantes das 

Guardas e outros fiéis em 

oração no interior da Lapa, 

lembrando uma Igreja 

construída pelo homem. 

 

Figura 32 – Integrantes das 

Guardas em louvor à Nossa 

Senhora do Rosário. 

Portando a espada, Mestre 

Viassi. 

 

Figura 32 – Mestre Osmar, 

Rainha e Rei Congos e 

bandeireira com a efígie de 

Nossa Senhora do Rosário. 

 

 
Foto: I.F.G. Oliveira Foto: I.F.G. Oliveira Foto: I.F.G. Oliveira 
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A prática religiosa ocorrida na Lapa de São Bento também é caracterizada pela 

romaria ou pela peregrinação. Travassos (2011) afirma que nos trabalhos que tratam das 

peregrinações ou romarias às cavernas, é possível observar certo grau de uniformidade entre 

as crenças dos peregrinos e dos turistas, mesmo que sejam de diferentes religiões. Talvez por 

essa razão, as peregrinações sejam consideradas por muitos como um fenômeno que passa por 

diferentes religiões e culturas com uma série de padrões e conceitos similares. 

Para Rosendahl (2002), trata-se de uma demonstração de fé que adquire nítida 

espacialidade envolvendo o deslocamento de um lugar a outro, que pode acontecer em um 

fluxo permanente ou em um fluxo periódico. Envolve assim, espaço e tempo, fixos – os 

lugares sagrados – e fluxos – a peregrinação. Viassi descreve o percurso de peregrinação dos 

fiéis até a Lapa, em dias de cumprir promessas: 

 

No mato, né?! Ia, a gente saia lá do Retiro, pra ver o que era a fé, né?! Ó, de lá 

donde que eu tenho um terreno, aqui, dá doze quilômetros, pois é, daqui na Lapa, 

juntando tudo é muitos quilômetros, né?! Ah, o povo não demorava. É capaz que era 

umas três horas. Já tinha os trios certos. Aquela fila! E um atrás do outro, que os 

estrangeiros falavam carro de boi, né?!  Até pra passar a pé tinha lugar que tinha 

dificuldade, agora nós crianças ia correndo pros matos. E as dona fazia as cumida di 

manhã, punha cada um com uma bacia, lembro direitin, levava as cumida pronta nas 

bacias, e os homi com as cabaça de água nas costa e umas foicinha na mão pra 

cortar, lembro tudo. E nós minino correndo pros mato afora, achava uma fruta aqui. 

Era assim! Até chegar. Ficava lá dia inteirin no congado. A tarde voltava. Só que era 

respeito, sabe?! Povo conversava baixin e chegava lá. Lá a gente, eles não deixava a 

gente brincar não
30

. 

 

Na fala de Viassi é perceptível que todo o percurso era de certa forma, especial e 

despertava nos congadeiros um sentimento de aventura, reencontrando características da 

geografia primitiva, além do sacrifício religioso proporcionado pela peregrinação. De acordo 

com Dardel (2011), a estética do caminho tem mais valor quando ele não foi projetado, mas 

construído como simples meio de ligar os sítios sem a preocupação com o efeito. No entanto, 

o caminho sublinha a Geografia dos campos que ele atravessa: coloca em evidência as 

ondulações do solo, anima os largos horizontes da planície e clareia as sombras frondosas da 

floresta; sua fuga para o horizonte penetra a imaginação e a lança no sonho da aventura.  Na 

fronteira entre mundo material (onde se insere a atividade humana) e o mundo imaginário, 

(abrindo seu conteúdo simbólico à liberdade do espírito), reencontra-se uma Geografia 

interior, primitiva, em que a espacialidade original e a mobilidade profunda do homem 

                                                   
30

 Dados da entrevista com o Mestre da Grupo de Congado Nossa Senhora do Rosário do Retiro (Paraopeba). Pesquisa de 

campo realizada em 26 set. 2015 
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designam as direções traçando os caminhos para um outro mundo. Viassi revela em seu relato 

o prazer que sentia ao caminhar até a Lapa: 

 
Agora recente não, mas, mas, numa fase dos mais antigos era direto. O pessoal fazia 

promessa pra lá direto. Tinha vez que eu ia de carona com uns, tinha uns que iam de 
cavalo, e pegavam a mão, bate aqui, mas eu não gostava não, gostava era de ir era 

correndo. Aquele poeirão, descalço (risos), ai meu Deus!
31

 

 

Como lembrado por diversos autores, o ato de peregrinar é motivado pelas ideias de fé 

e sacrifício presentes na origem do ato religioso (OLIVEIRA, 2004). Assim, pode-se dizer 

que a busca por cavernas que estejam em posições elevadas no terreno ou que proporcionem 

algum tipo de esforço ou sacrifício para visitá-las não é uma mera coincidência. Neste caso, 

além do óbvio sacrifício físico, é possível identificar, no nível pessoal, até mesmo o sacrifício 

econômico ou o esforço individual de adentrar a escuridão da caverna e vencer os medos 

causados pelos preconceitos em relação a esse tipo de ambiente (TRAVASSOS, 2011). 

 

A minha menina mais velha nasceu, ela nasceu normal. Quando ela tava com três 

anos, quando ela levantou de manhã ela tá gritando. Eu falei: gente o que aconteceu 

com essa menina pra ela gritar desse jeito. Eu fui e chamei ela e falei: levanta e 

desce. Descer comé? A menina não caminhava não. Amoleceu toda a perna. Aí ela 

ficou em Sete Lagoas internada muito tempo, mandou pra Belo Horizonte, voltou 

pra trás. Não achou nada nela, não sei o que ela tem. Foi tipo uma paralisia né, mas, 

não atingiu ela toda. E tinha uma doninha que morava aqui, e ela não falou nada 

comigo não. Eu só sei que ela deu a menina uma água e não falou comigo mais 

nada. Passou ela falou assim: ela vai caminhar! Você tem fé? Ela vai caminhar, mas 

você vai cumprir uma promessa muito difícil. Você vai ter que cumprir ela. Eu falei: 

eu faço qualquer coisa, que pelo um filho o que que ocê num faz? Eu com a menina 

esmulambada eu pegava ela e ela caia?! A menina chorava sem caminhar e não saía 
do lugar. A menina caminhou de vera! Mas só que a promessa que ela tinha feito eu 

tinha que sair daqui carregando até na Lapa, e fazer a perna de cera, deixar lá e 

trazer ela de novo sem pôr ela no chão. Eu falei: nossa, não vou dar conta não! A 

distância que é!? Eu fui e voltei com ela. Carreguei!
32

 

 

Longe da importância que a caverna teve para a humanidade na aurora da sua História, 

ela aparece no centro da peregrinação como um elo entre o material e o sagrado, seja do ponto 

de vista cultural, simbólico, mitológico ou religioso. Abandona-se, assim, a ideia de ser (para 

algumas pessoas) o reino das trevas ou o portal do inferno e se transforma num espaço 

sagrado, litúrgico, onde é possível sentir a presença de Deus. Esta mudança de paradigma é 

importante para entender o processo de sacralização do espaço cavernícola (BARBOSA, 

2013; TRAVASSOS, 2011).  

                                                   
31 Dados da entrevista com o Mestre da Grupo de Congado Nossa Senhora do Rosário do Retiro (Paraopeba). Pesquisa de 

campo realizada em 26 set. 2015 

32 Dados da entrevista com Cleonice Maria Ribeiro. Pesquisa de campo realizada em 11 out. 2014 e 26.set.2015 
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Em relação às peregrinações, Osmar lembra a missa que era realizada por motivação 

da guarda de congado de Caetanópolis na Lapa de São Bento, todo dia 12 de outubro, ou seja, 

no dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Segundo ele, participavam da missa 

cerca de 250 fiéis, e muitos iam caminhando até a caverna, por vezes, pagando promessas, 

conforme registrado nas figuras 34, 35, 36 e 37.  

 

Na missa, olha teve uma vez que nós saímos daqui com o ônibus cheio, tinha essa 

turma que ia a pé, a turma da pontinha chegaram lá depois também e nem sei te 

contar quantos carros, que encheu aquela parte ali da frente tudo de carro. Eu 

acredito que tinha umas 300 pessoas. E teve uma vez mesmo que nós fizemos, a 

gente fazia tipo um piquenique né?! O pessoal sabia que ia, aí cada um dava uma 

coisa. Um dava um tiquinho de arroz, o outro um tiquinho de feijão, o outro dava 

carne e a prefeitura liberava o caminhão pipa e a gente ia fazer um almoço lá. Aí 

teve um ano mesmo que o pessoal da pontinha foram também, que eles ficaram 

sabendo que a gente tava indo e a gente não tinha convidado ele lá né?! Ia a guarda 

daqui, o pessoal daqui. Aí eu sei que comentou com eles lá e eles falaram: uai, então 

nós vamos pra lá também. Nós num tava esperando eles chegar. Quando chega o 

pessoal da pontinha, mas, chegou gente demais, com a guarda. A dona Dalva mesmo 

falou: Osmar, hoje, eu vou falar com cê, nós vamos passar vergonha com essa 
comida aqui. Se não for por um milagre de Nossa Senhora da Lapa pra ajudar, essa 

comida aqui não dá pra metade desse povo que tá aqui. É gente demais! Todo lado 

que ocê olhava tinha gente em cima das pedras. Falei, ô Dalva: dá o que der, se 

acabou, acabou e fala que não deu porque é um piquenique mesmo e pronto. Todo 

mundo comeu e nós trouxemos comida pra trás ainda! Hoje foi um milagre! Não 

tem condição não!
33

 

 

Figura 33 – Missa de Nossa Senhora 

Aparecida, no dia 12 de outubro. 

 

Figura 34 – Missa de Nossa Senhora 

Aparecida, no dia 12 de outubro. 

 
Fonte: acervo da guarda de Congado de 

Caetanópolis 

Fonte: acervo da guarda de Congado de 

Caetanópolis 

 

                                                   
33 Dados da entrevista com o Mestre da guarda de congado de Caetanópolis. Pesquisa de campo realizada em 11 out. 2014 e 
26.set.2015 
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Figura 35 – Missa de Nossa Senhora 

Aparecida, no dia 12 de outubro. 

 

Figura 36 - Missa de Nossa Senhora 

Aparecida, no dia 12 de outubro. 

 
Fonte: acervo da guarda de Congado de 

Caetanópolis 

Fonte: acervo da guarda de Congado de 

Caetanópolis 

 

A missa tinha importante significado para os congadeiros, fortalecia os laços entre a 

comunidade e renovava a fé, anualmente, na sacralidade da Lapa. Os congadeiros e outros 

fiéis lamentam que a celebração não ocorra mais. A missa deixou de acontecer por uma série 

de empecilhos e conflitos, entre eles, o fato da caverna estar dentro de uma propriedade 

privada (fazenda), a resistência da igreja católica local, a proibição dos órgãos ambientais 

competentes, a falta de suporte para transporte por parte da prefeitura e, somando-se a isso, a 

dificuldade de deslocamento até a Lapa, principalmente pelos mais idosos. 

 

Tinha, todo dia doze, participava. Incrusive, parou com essa missa por causa desses 

problema mesmo, de, de (...) Eles proibiu, proibiu  o pessoal ir lá por causa, porque 

eles achavam que se o pessoal ficasse indo lá na época (...) isso não tem muito 

tempo não (...) que ia alguém por esse negocio de denúncia, essas coisas assim, né?!  

Quem tava mexendo era gente de fora, ai foi a hora que proibiu de continuar de ir lá. 

Aí parou. Até o Osmar tava pelejando pra voltar (...)
34

 

 

Osmar relata que foi intimado pelo Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMA) por ter 

realizado intervenções na caverna a fim de melhorar o acesso dos fiéis e deixar o local mais 

limpo para as celebrações. Com isso, insistiu durante um tempo em realizar a missa na Lapa, 

porém, acabou sendo obrigado a paralisar a celebração. A alegação dos órgãos ambientais em 

paralisar as celebrações era de que muitas velas eram acesas no local e que isso prejudicaria a 

fauna local, além de todo ecossistema.  

No entanto, mesmo não ocorrendo mais a missa, segundo Osmar, os fiéis continuam 

cumprindo promessas na Lapa, seja em grupos ou individualmente, principalmente no dia 12 
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de outubro.  Os fiéis, por meio da força de sua fé, acreditam que a Lapa é um lugar de 

milagres e, por isso, um lugar sagrado. Rosendahl (2002) afirma que os fiéis creem que a 

graça divina é especialmente poderosa nos lugares visitados por Jesus Cristo, pelos santos ou 

pela Virgem Maria, lugares nos quais eles apareceram em visões ou onde estão guardadas as 

suas relíquias.  

As histórias de aparições de Nossa Senhora, de anjos e demais santos na Lapa de São 

Bento são comuns entre os fiéis e, segundo relatos, foi a partir de uma aparição de Nossa 

Senhora Aparecida que o lugar foi sacralizado. Osmar conta sobre a aparição de um anjo na 

Lapa: 

 

Minha avó mesmo contava, não sei qual é dos netos dela que tava diz que viu a 

Nossa Senhora lá. Eles tinham acabado de rezar o terço saiu lá pra fora pra jantar, 

que eles foram a pé e ia voltar a pé. Aí que ela virou pra ele, pro meninin e falou 

assim: o fio, nós esquecemos as velas tudo acesa lá dentro. Nós já vamos rezar um 

ofício pra nós ir embora.Vai lá e apaga as vela, porque senão na hora que nós voltar, 

as velas já acabou de queimar. A hora que o menino lá envém “Ah não vó tem um 

anjinho lá soprando as velas tudo, olha lá, já apagou elas tudo!” Quando ela foi lá na 

porta lá, não tinha nenhuma vela acesa. Estava tudo apagada!
35

 

 

Travassos (2015) afirma que mitos são fenômenos complexos que dificilmente podem 

ser explicados por uma teoria. As cavernas e o carste são o cenário ideal para o surgimento de 

inúmeros mitos e o desenvolvimento do imaginário coletivo nos subterrâneos. Uma vez que 

se atribui a esse espaço a aparição de um(a) santo(a) ou o refúgio de um(a) beato(a), por 

exemplo, dificilmente esse lugar deixa de ser venerado. 

Para Gil Filho (2012), a expressividade mítica é demonstrável na representação 

imagética de divindades e seus feitos que, de certo modo, são determinações espaciais da 

consciência mítica. De fato, a delimitação de um local sagrado possibilita várias zonas de 

significação prescrita que se apresentam como ponto de partida para um sistema espiritual de 

referência pelo qual toda a dinâmica espacial se orienta. Cada zona espacial é dotada da 

expressividade dos poderes míticos. Nas figuras 38 e 39, os fiéis congadeiros fazem oração 

em diferentes espaços da Lapa, evidenciando a possibilidade de existência das zonas espaciais 

simbólicas, demarcadas ou não por imagens de diferentes santos de devoção. 

 

                                                   
35 Dados da entrevista com o Mestre da guarda de congado de Caetanópolis. Pesquisa de campo realizada em 11 out. 2014 e 

26.set.2015 



108 

Figura 37 – Integrante da Guarda de 

Congado de Caetanópolis em Oração no 

interior da Lapa. 

 

Figura 38  – Integrante da Guarda de 

Congado do Retiro em Oração no interior 

da Lapa. 

 
Foto: I.F.G. Oliveira Foto: I.F.G. Oliveira 

 

A cultura local reflete o alto nível de sacralidade nas práticas de rezas, promessas e 

romarias. Estas práticas tomam a forma simbólico-religiosa centralizada nos santos. É em 

torno deles que gira todo o catolicismo popular, pois são sua representação fundamental. 

Como seres pessoais e espirituais, são dotados de poderes sobrenaturais e, estando no céu, 

podem intervir junto a Deus em favor dos homens. Na Terra, se fazem presentes por meio de 

suas imagens (ROSENDAHL, 2002). 

 

Igual eu mesmo, tem uma prima minha, o cara esfaqueou ela. Aí tava correndo 

perigo de vida, né?! Aí eu fiz um pedido, Nossa Senhora da Lapa. Graças a Deus ela 

está aí dançando com a gente. Nós fomos lá cumprir a promessa com o Congado.  

Lá no Retiro também nos dia da festa sempre dá muita promessa, lá também já 

aconteceu muitas coisa boas.
36

 

 

Mesmo que o espaço seja transformado em lugar por meio da religião, é perceptível o 

temor dos fiéis para com os seres superiores e/ou sobrenaturais. De acordo com Silva (2010), 

são comuns entre os congadeiros expressões como: “com a santa não se brinca”; “quando 

devemos à santa, temos que pagar”; “quem não cumpre a promessa, paga por ela”. E narram 

casos para comprovações empíricas dos princípios enunciados. Em relação a isso, Osmar e 

Viassi narram um fato ocorrido na Lapa e que ocasionou castigos. 

 

Eu sei que aquela pedra que tem lá dentro (...) antes era água mesmo que escorria 

ali. Era água mesmo, que ela descia ali e minava ali. E lá embaixo nela ali parecia 

que tinha uma espécie de uma piscinazinha. Eu lembro Aquilo ali foi encerrado (...) 

então esse pessoal mesmo conta pra gente que era os dono da época lá (...) que foi lá 

                                                   
36 Dados da entrevista com o Mestre do Grupo de Congado Nossa Senhora do Rosário do Retiro. Pesquisa de campo 

realizada em 26.set.2015 
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e que, bêbado, e que abusou de lá, falando que o povo ficava naquela coisa de fazer 

promessa, rezar lá, que Nossa Senhora não tinha nada a ver com aquilo ali (...) Diz 

que mijou dentro da água lá, deu uns tiro na pedra lá, e eles ficou cego depois disso, 

morreu praticamente paralítico em cima de uma cama e a água secou.
37

 

 

O cara que urinou lá, passou um tempo depois, ele era da região lá, diz que ele 

começou a sentir dor, senti dor, senti dor, e foi pra cama, gritava dia e noite (...) 

remédio (...) e não urinou mais, até morrer. Sofreu! Isso aí, como diz, isso aí é que o 

pessoal passaram pra mim, né?! Mas era só gente séria, não era gente mentiroso que 

contava pra gente não, né?! Esse povo, que infelizmente (...) eu mesmo, peguei esse 

período de que não registrava nada (...)
38

 

 

Segundo Oliveira e Travassos (2015), nesses grupos de congado tão impregnados de 

religiosidade e crenças na interferência de poderes sobrenaturais, é comum que exista uma 

disposição pronunciada para aceitar milagres ou explicar determinados fenômenos pela 

intervenção de um santo como a cura de doenças e afastamento de malefícios, por exemplo. O 

principal recurso para expressar a fé é a promessa, ritual comum à maioria dos congadeiros 

que é geralmente cumprida no dia da festa de Nossa Senhora do Rosário e/ou por meio de 

levantamento de um mastro portando a efígie do santo ao qual se fez a promessa. Osmar 

ressalta que a prática religiosa na Lapa é movida pela fé.  

 

Se você ouvir as histórias daquilo lá, realmente dá pra contar (...) escrever um livro 

só daquela gruta ali (...) é muito milagre que já se ouviu falar daquilo ali. Porque 

aquilo ali eu vou falar com cê, se divulgar aquilo ali, fazer uma história daquilo ali, e 

pegar no pé das autoridades pra cuidar daquilo lá, aquilo ali é visitado demais. Vem 

muita gente de Sete Lagoas cumprir promessa (...) vai a turma (...) eles faz promessa 

de ir a pé e voltar a pé. Reza o terço lá e vem embora. Sai daqui cinco horas da 

manhã e vai!
39

 

 

Osmar demonstra grande desejo de que a história da Lapa e os acontecimentos 

relacionados a ela sejam valorizados e registrados. É sempre necessário resgatar a riqueza da 

história oral e das crenças populares que dão vida aos lugares. Segundo Travassos (2015) nas 

cavernas sagradas, tais lugares simbólicos são praticamente criados pela ocupação humana 

dos espaços. A força propulsora desses lugares é a variação espaço-temporal do fluxo de 

peregrinos e a maior ou menor intensidade desses fluxos. Essa intensidade de fluxos aos 

lugares sagrados produzem as escalas de peregrinação locais, regionais e internacionais.  
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Desta forma, a gruta apresenta-se como o local apropriado para o encontro com o 

sagrado, uma vez que ali se materializam todos os sinais da religiosidade, como o sacrifício, a 

esperança de dias melhores, a volta do Salvador, o local para penitência, o depositário dos 

votos de fé, tal qual os mitos mais antigos a respeito das cavernas. A universalidade da crença 

é de que uma imagem depositada no interior de uma gruta pode promover milagres, ou 

abençoar um matrimônio, atrair uma legião de fiéis e firmar-se como uma das festas mais 

importantes do local, seja no norte da Chapada Diamantina, no Alto ou no Médio São 

Francisco (BARBOSA, 2011). 

 Os congadeiros das duas guardas desta pesquisa revelam o desconforto em ver 

depredações na Lapa e que vão, aos poucos, destruindo o templo sagrado. Os congadeiros 

citam possíveis atividades minerarias na região como causa da destruição.  

 

Tudo destruído. Hoje aquela primeira parte ali já caiu, uma arvore lá em cima já 

abriu um buraco lá, despencou uma pedra lá, caiu lá embaixo, desmanchou né?! Por 

causa da destruição. E a onça que eles iam lá também sumiu. Que essa onça era uma 

espécie de mistério, né?! Diz que era uma onça bunita demais (...) Ali o que vai 

destruindo, que é justamente a água, né?! Aposto que uma hora, entope tudo, aí 

acabo, né?! Infelizmente corre, se continuar, né?! Corre esse risco de desmoronar.
40

 

 

 Os membros das duas comunidades reconhecem outros valores da Lapa, além do 

religioso. Osmar ressalta que a importância da caverna é mais religiosa e não para fins 

turísticos como outras grutas da região (Gruta Rei do Mato e Maquiné). Porém, manifesta o 

desejo de que a caverna fosse tombada ou tivesse algum outro tipo de proteção para fins de 

turismo religioso. Para Viassi, seria importante que algum órgão público se responsabilizasse 

por cuidar da Lapa.  

 
Importância ambiental, até turismo mesmo, as duas coisas, né?! Se arrumar lá 

direitin, as entrada tudo direitin, colocar umas praca, uma coisa assim, né?! Seria 

interessante, isso. Quem não gostaria assim, principalmente pessoa que tem fé, de 

religião, dá fim de semana, chegar lá, vão rezar, fazer um piqueniquezim lá perto 

(...) Porque é uma coisa que a gente conheceu de infância, né?! Sabe a importância 

daquilo ali, né?! É muito importante, as coisas que aconteceram, as coisa boa, né?! 

Os acontecimentos bom, né?!
41

  

 

Travassos (2007; 2010; 2015) destaca que o ambiente cavernícola é facilmente 

influenciado por fatores naturais e antrópicos, dada sua fragilidade. Na maioria das vezes, os 

                                                   
40 Dados da entrevista com o Mestre do Grupo de Congado Nossa Senhora do Rosário do Retiro. Pesquisa de campo 

realizada em 26.set.2015 

41 Dados da entrevista com o Mestre do Grupo de Congado Nossa Senhora do Rosário do Retiro. Pesquisa de campo 

realizada em 26.set.2015 



111 

impactos naturais não podem ser evitados, pois resultam da evolução normal do sistema. Já os 

impactos antrópicos, no entanto, devem ser mantidos a níveis aceitáveis, sempre levando em 

conta aspectos históricos, culturais, sociais e econômicos. Acredita-se que a persistência da 

memória cultural seja importante para a consolidação da caverna como um lugar sagrado. 

Destaca-se, também, a união do sagrado com o profano como uma constante nestes espaços 

subterrâneos. A linha perene que separa a luz da escuridão deixa bem nítido este incessante 

conflito ambivalente da condição humana: o divino com efeitos purificadores, o portal sacro 

na entrada para as trevas e a luz – que representa a vida – versus a escuridão – que representa 

a morte. 

Tuan (1980) reforça que há uma tendência da mente humana em organizar os 

fenômenos em polos opostos como vida e morte, claridade e escuridão, céu e terra, sagrado 

e profano. Em algumas sociedades esta estrutura dualista permeia vários níveis do 

pensamento, afetando a organização social de um povo, assim como a sua cosmologia, arte e 

religião. O próprio meio ambiente pode prestar-se a esta visão dualista: pode reforçar uma 

tendência, servindo como índice claramente visível de polaridade.  

Para Relph (1976, p.12) citado por Holzer (2006), a estrutura íntima do espaço aparece 

nas experiências concretas de mundo como os membros de um grupo cultural; é intersubjetiva 

e, portanto, permeia a todos os membros daquele grupo, pois estes foram todos socializados 

de acordo com o conjunto comum de experiências, signos e símbolos. O espaço abstrato, 

enquanto espaço simbólico, age em seu poder unificador e em sua função teórica para a 

explicação dos fenômenos anteriormente captados enquanto espaço de percepção é objetivado 

como representação reunida em uma contextura da experiência (GIL FILHO, 2012). Entender 

o significado das representações (visíveis ou invisíveis) na tentativa de conceituar ou 

interpretar a vida humana neste planeta, com todas as suas relações espaciais, significa trilhar 

lentamente pelo caminho da sabedoria. Mais do que entender, sentir é a palavra mais 

adequada (FERREIRA, 2006).  

Têm-se nos grupos de congado um conjunto comum de experiências e símbolos que 

acabam por transformar, de forma muito particular, o espaço abstrato em um espaço 

simbólico, ou em um espaço de percepção. Os espaços tendo novos significados, possibilitam, 

neste caso, a explicação dos fenômenos religiosos por meio da representação cultural desses 

grupos, como uma hierofania. Nas cavernas, isso é ainda mais evidente, pois o carste propicia 

o cenário ideal para as crenças no sobrenatural e nas divindades, com suas formas 

características e a capacidade de unir o sagrado e o profano. 
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Tendo em vista uma atividade que é praticada há tantos anos e considerando o estado 

de conservação da caverna, é possível considerar que o patrimônio abiótico é preservado pela 

sua sacralidade percebida. Neste contexto rompe-se parcialmente com a ideia 

conservacionista extrema que coloca a natureza como algo distante da população que nela 

vive e que dela depende. O uso religioso da caverna, além de romper parcialmente com o mito 

da natureza intocada, promove a valorização do patrimônio imaterial representado pelo 

congado, além de incluir o atributo de destacada relevância histórico-cultural ou religiosa 

existente na legislação protetiva das cavidades naturais subterrâneas no Brasil. O congado na 

Lapa de São Bento tende a preservar a caverna de outras ameaças, pois, sendo um lugar 

sagrado, é carregado de valores, símbolos e crenças que não permitem que seja explorado de 

outra forma que não seja a religiosa e/ou cultural (OLIVEIRA; TRAVASSOS, 2015). 

Dessa forma, Travassos (2011) afirma que cavernas-igreja (ou cavernas-templo) 

devem continuar a existir, pois não afetam gravemente o patrimônio espeleológico como um 

todo. No Brasil, das mais de 5.000 cavernas conhecidas, pouquíssimas podem ser 

consideradas de uso religioso. Citando um exemplo europeu, das mais de 10.000 cavernas da 

Eslovênia, poucas também foram ou são utilizadas para fins religiosos. Nesse país, o patrono 

da água subterrânea é St. Canzian e muitas igrejas foram construídas próximas a fontes de 

água. O autor questiona se essa não seria uma boa oportunidade para a proteção do recurso. 

Portanto, acredita-se que intervenções no sentido de simplesmente proibir ou forçar uma 

disciplina que vai contra séculos de tradição não seria o mais apropriado e, sobretudo, não 

seria o mais eficiente.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, a autora buscou unir a Geografia Cultural, a Geografia da Religião e a 

Carstologia, considerados por Rosendahl (2007) e Travassos (2010) como assuntos ainda 

escassos nos estudos científicos. A pesquisa também tratou da tradição do Congado, 

abordando parte da história da população negra no Brasil que, segundo Silva (2010), também 

é assunto pouco tratado pela comunidade acadêmica.  

A fundamentação teórica e metodológica da pesquisa foram realizadas a partir da 

Geografia Humanista Cultural, que possibilitou a aproximação da compreensão do fenômeno 

cultural e religioso a partir da observação participante. Assim, por meio de entrevistas, longas 

conversas e registros audiovisuais foi possível conhecer melhor os atores e suas histórias 

coletivas e individuais, além das percepções em relação à Lapa de São Bento. Buscou-se 

compreender, sobretudo, a percepção ambiental dos indivíduos e grupos, bem como os 

significados atribuídos ao espaço.  

Como destaca Travassos (2010), não é possível, portanto, compreender os fenômenos 

sociais e culturais apenas a partir do inventário, de mapeamentos ou de simples descrições de 

formas físicas. Dessa forma, privilegiar os estudos humanistas e culturais do carste oferece 

possibilidades teórico-metodológicas indispensáveis à compreensão do fenômeno religioso. 

Apesar das rupturas epistemológicas da ciência geográfica na segunda metade do 

século XX, os estudos da paisagem e das experiências vividas que envolviam o ser humano e 

o meio natural, datam do século XVIII, realizados pelas primeiras escolas de Geografia, 

alemã e francesa. A Geografia Humanista Cultural resgata esses valores geográficos trazendo 

a proposta de uma ciência plural, que permite transitar por todas as correntes da Geografia, 

buscando as contribuições de cada uma de forma interdisciplinar. A Geografia Humanista 

Cultural preza, sobretudo, pelo estudo da relação entre os seres humanos e a natureza e pela 

pluralidade.  

Os estudos dos conceitos de paisagem e lugar foram fundamentais para o 

desenvolvimento desta pesquisa, A paisagem por estar diretamente relacionada às vivências 

de grupos ou indivíduos e possibilitar a integração da Geografia física, enquanto ambiente que 

se oferece à ação da sociedade, e humana, enquanto obras e arranjos produzidos pela 

sociedade no decorrer da história. Schier (2003) lembra que enquanto na Geografia física 

prevalece um entendimento da paisagem como sistema ecológico, a Geografia cultural aponta 

mais numa abordagem interpretativa. Abre-se, desta forma, uma dialética entre o concreto e o 

abstrato, ao longo da compreensão da paisagem, seja em termos materiais ou de significação. 
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Entende-se que essa diferença é necessária e benéfica, uma vez que, cada fenômeno requer 

uma análise específica para cada nível de interpretação. Neste sentido, quem consegue 

perceber uma paisagem, entende seu valor, percebe a importância dela em sua vida, cria 

vínculo afetivo com ela e, consequentemente, defende a sua perpetuação. 

O conceito de lugar foi fundamental por ser a categoria de análise geográfica que 

melhor explica a apropriação dos espaços pelos indivíduos e os significados e valores 

atribuídos a estes espaços. Definiu-se, assim, a topofilia, caracterizada pelo sentimento de 

pertencimento aos lugares e os valores afetivos que os indivíduos têm com os lugares. O ser 

humano é o agente transformador do espaço e da natureza, e dá o enfoque plural e 

interdisciplinar para os estudos na ciência geográfica. Por meio das categorias de paisagem e 

lugar foi possível chegar a essência do espaço da Lapa de São Bento e seu entorno, ou mesmo 

sua geograficidade, termo proposto por Dardel (1990).  

Nos lugares especiais e carregados de significados e simbolismos, é que se identifica a 

Geografia da religião. Por meio da religião, os indivíduos atribuem diversos significados ao 

espaço, tornando-o um lugar sagrado. O espaço é transformado pelo fenômeno religioso e 

assim tem-se a hierofania. A atitude mental e a cognição são expressas no espaço que se torna 

um espaço de representação do imaginário coletivo.  

A religião é a busca da explicação da existência e do sentido da vida dos indivíduos e, 

também, uma forma de “regulamentar” a condição humana para aqueles que têm fé. Ela tem 

poder unificador, que mantém vivos costumes e tradições em diferentes grupos religiosos. 

Acredita-se que a sacralidade dos lugares e de objetos é que mantém a fé inabalada, e é isso 

com que faz os costumes se perpetuem, se reproduzam e se renovem ao longo dos séculos. 

Isso é algo muito perceptível nos grupos de congado que têm na atividade religiosa, 

características muito particulares. Segundo Góis (2011), compreender o universo religioso 

afro-brasileiro é grande desafio, pois, além da complexidade e profundidade deste universo 

religioso, tem-se também uma história de negação desta tradição religiosa através da 

escravização e desqualificação humana dos grupos étnicos portadores deste universo.  

Considera-se que o desafio é ainda maior quando se trata de grupos afro-católicos. 

Esses grupos são impregnados de religiosidade de práticas sincréticas que fazem com que a 

tradição se perpetue e se renove por meio da tradição oral. Os congadeiros imprimem diversos 

significados aos objetos e lugares, que remetem ao tempo da escravidão e às religiões de 

matriz africana, e, ao mesmo tempo, mantêm a fé nos santos de devoção católicos. Entre os 

congadeiros, são inúmeras as histórias de milagres e graças alcançadas por meio dos santos de 

devoção. Trazem consigo histórias riquíssimas de seus antepassados, dos tempos de 
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resistência e luta das irmandades, somada à simplicidade e à fé genuína. A representatividade 

histórica, social e cultural desses grupos é inegável e deve ser reconhecida com tal 

importância.  

  No entanto, apesar da grande representatividade, o que se nota é uma desqualificação 

nesse reconhecimento. Mesmo que haja políticas de proteção ao patrimônio imaterial, 

diversos grupos no estado de Minas Gerais estão chegando ao fim, sem sequer um registro de 

que um dia existiram. A falta de reconhecimento gera uma grande desmotivação, 

principalmente entre os mais jovens, que são quem dá continuidade à tradição. Ocorre aí uma 

falta de identidade com sua própria história e cultura, e, em alguns casos, da própria negação 

destas, por parte dos mais jovens, segundo os mestres. Há ainda o grande problema do 

racismo sofrido por toda a população negra, que, infelizmente é algo muito presente no 

cotidiano, que muitos tratam como algo natural, mesmo não sendo. Por conseguinte, as 

irmandades religiosas negras sofrem também com a intolerância religiosa, principalmente por 

parte de fiéis da religião protestante, conforme relatam os mestres. Não se entende, aqui, que é 

uma necessidade que a tradição se perpetue ou que os jovens deem continuidade a ela, mas 

sim, que é importante que saibam e reconheçam o valor da história e da cultura negra – que se 

reconheçam nelas.  

  Por esses motivos, os grupos de congado encontram-se defasados por serem 

compostos por pessoas mais idosas, que já não tem a mesma disposição para peregrinações, 

danças e cantos. Mesmo que a fé em Nossa Senhora do Rosário seja ainda muito 

representativa, as guardas de congado vêm diminuindo com o passar do tempo. Os mestres 

ressaltam que é necessário maior reconhecimento e incentivo, como o transporte para viagens; 

recursos financeiros para compra e manutenção de instrumentos e uniformes; aulas de toque 

de tambor e teatro como motivação para os mais jovens, entre outras iniciativas. 

  Além dos temas abordados na pesquisa serem extremamente relevantes, é importante 

ressaltar o ineditismo desta abordagem. Não foram encontrados até o momento, outros 

registros de grupos de congado que utilizam o subterrâneo para manifestar sua fé e sua 

cultura. Por esse motivo a Lapa de São Bento é ainda mais especial do ponto de vista de seu 

uso cultural e religioso. Os grupos de congado deram a ela um significado único e nela, 

sentem a presença dos santos católicos aos quais fazem louvor. Os fiéis consideram e 

explicam os fenômenos naturais como milagres, e as próprias feições cársticas como obras 

das divindades. A paisagem cárstica nesse contexto tornou-se o cenário ideal à hierofania. 

  Os significados impressos na caverna, os valores atribuídos, os simbolismos e a 

linguagem dos grupos, somente serão profundamente compreendidos por seus membros, em 
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seu imaginário coletivo, ou mesmo individual. Porém, o objetivo de compreender as relações 

existentes entre os fiéis e a Lapa e a forma como o espaço da caverna foi resignificado, 

tornando-se de fato um lugar sagrado, foi alcançado. A Lapa é um lugar que todos os fiéis 

querem cuidar e proteger, de quaisquer supressões ou depredações. Para eles é um lugar de 

milagres. Essa sacralidade se manifesta nas falas dos congadeiros e outros fiéis que também 

frequentam a Lapa. A forma afetiva e carinhosa como relatam as histórias da Lapa é, 

sobretudo, especial. Isso tornou a pesquisa ainda mais prazerosa, sendo presenciados e 

registrados momentos de descontração e emoção ao longo das entrevistas e conversas.  

 A região de estudo em sua maior parte, não possui um relevo cárstico expressivo por 

se tratar de um carste encoberto. Por isso, conhecer a Lapa de São Bento foi surpreendente. 

Não era esperado encontrar uma caverna com uso cultural e religioso tão peculiar. Portanto, a 

caracterização da Geomorfologia cárstica regional foi essencial para compreender os 

processos físicos atuantes na caverna, sua gênese e inventariar o geomorfosítio, como 

proposto em Travassos (2010). Com isso, o estudo poderá ser apresentado aos órgãos 

ambientais, podendo destacar a relevância natural da caverna e da região em seu entorno, 

como forma de incentivar políticas que protejam a região de impactos negativos como de 

atividades minerarias, por exemplo, mas, que levem também em consideração a importância 

de seu uso cultural e religioso.  

 Concorda-se com Travassos e Rodrigues (2011) que, mesmo o uso de cavernas para 

fins religiosos provocando inúmeros impactos ambientais negativos, a sua importância 

cultural deve ser considerada. Não é possível admitir a simples proibição dos cultos, pois, as 

crenças religiosas geralmente têm um impacto positivo sobre a economia regional e a 

qualidade de vida do romeiro. Deve-se buscar, portanto, estratégias de mitigação dos impactos 

para valorização do patrimônio desses sítios e desencorajar o uso de outras cavernas para esse 

fim. É importante dialogar com os diversos atores sociais envolvidos como uma atitude mais 

pertinente, visto que, quando um espaço se torna lugar sagrado, a migração para outros 

espaços dificilmente ocorre. A tradição resistirá por séculos, podendo, inclusive, reduzir os 

impactos nessas áreas que poderão ou não ser minimizados dependendo de estratégias das 

educação ambiental adotadas. Acredita-se, também, que o turismo religioso possa funcionar 

como uma experiência educativa. Sendo assim, se o turismo cultural e religioso for bem 

orientado, peregrinos e turistas serão capazes de aprender algo além dos rituais.  

 No caso da Lapa de São Bento, é inegável que o uso cultural e religioso causa 

impactos. Porém, a simples proibição por parte dos órgãos ambientais, como ocorreu com a 

missa que era realizada no dia 12 de outubro, não é a solução. A liberdade da crença e do 
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culto em determinados espaços naturais e a proteção ambiental devem estar equilibradas, de 

forma que não haja conflitos no que se refere à preservação dos bens. Deve-se incentivar a 

implementação de políticas integradoras que prezem pela preservação ambiental e 

manutenção da tradição. É importante considerar os fatores humanos nas políticas de proteção 

de patrimônio ambiental e, neste caso, o espeleológico, juntamente com os fatores naturais 

nas políticas de proteção do patrimônio imaterial.  

 É importante lembrar que de acordo com a Instrução Normativa do Ministério do 

Meio Ambiente Nº 02, de 20 de Agosto de 2009, que estabelece que o grau de relevância das 

cavidades naturais subterrâneas existentes em território nacional, em seu inciso XI do Art. 3º, 

a relevância histórico-cultural ou religiosa de uma caverna é um dos atributos para ser 

considerada de máxima relevância. Pretende-se assim, incentivar a utilização desta pesquisa 

pelos órgãos competentes ao patrimônio natural espeleológico e ao cultural imaterial, como 

base de estudos para criação de uma área protegida na região onde se localiza a caverna. Tal 

medida deve assegurar a proteção ambiental e a liberdade de crença, além de incentivos à 

cultura popular nos municípios de Paraopeba e Caetanópolis. 

 Não foi objetivo da autora esgotar os estudos sobre os assuntos tratados, 

principalmente, por serem ainda escassos no meio acadêmico. Além disso, o prazo para 

concluir a pesquisa foi pequeno para ouvir todos os membros dos grupos de Congado de 

Paraopeba e Caetanópolis, e de outros grupos de congado que se tem notícia de também 

frequentarem a Lapa. Faltaram oportunidades para ouvir as histórias de fiéis que não fazem 

parte de grupos de congado, mas que também frequentam a Lapa e tem forte sentimento 

afetivo com o lugar. Portanto, ainda há muito que se conhecer e pesquisar sobre a Lapa, tendo 

esta pesquisa como base para novos estudos. 
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APÊNDICE A – Questionário informal semiestruturado aplicado aos Mestres do 

Congado de Paraopeba e de Caetanópolis 

 

1. Nome: 

 

2. Idade: 

 

3. Local de nascimento: 

 

4. Conte um pouco da história da sua guarda. 

 

5. Como e quando iniciou sua participação no Congado e por quê? 

 

6. O que significa o Congado para você? 

 

7. Conte um pouco da história da Lapa. 

 

8. Como e quando teve início a prática religiosa na Lapa de São Bento? 

 

9. Qual a relação da guarda com a Lapa de São Bento? 

 

10. O que significa a Lapa de São Bento para a guarda e para você? 

 

11. Qual sentimento você tem com a Lapa? 

 

12. Com que frequência a guarda visita a Lapa?  

 

13. Quais guardas visitavam a Lapa com mais frequência? 

 

14. Existem visitas individuais (sem a guarda)? 

 

15. Como e quando acontecem/aconteciam as visitas? 

 

16. Antigamente as visitas na Lapa eram mais frequentes?  

 

17. Você tem ideia do número de fiéis que visitavam a Lapa? 

 

18. Por qual motivo a visitação diminuiu? 

 

19. Como é a relação das guardas com o dono da propriedade onde a Lapa está localizada? 

 

20. Você tem vontade que as guardas voltem a visitar a Lapa como antes? Por quê? 

 

21. Você considera que a Lapa tem outra importância, além da religiosa? 

 

22. Caso a Lapa deixasse de existir, qual seria seu sentimento? 
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ANEXO A – Termo de consentimento livre e esclarecido de Osmar Aparecido de 

Carvalho, Mestre da Guarda de Congado de Caetanópolis e Cleonice Maria Ribeiro, 

esposa de Osmar e membro da guarda 
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ANEXO B – Termo de consentimento livre e esclarecido de Viassi Alves Saraiva, Mestre 

do Grupo de Congado Nossa Senhora do Rosário do Retiro 
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