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Resumo 
 
Este artigo tem por objetivo analisar a expressão da cultura popular Congado Sainha, em 
Uberlândia (MG),  a partir de duas propostas: a atuação do presidente do terno como 
agente-comunicador para materializar, pela mídia, uma tradição oral que completa 
centenário; e a produção de trabalho fotorreportagem em que se contextualiza as mediações 
desses grupos na construção de identidade e sociabilidade pela memória. Esse movimento 
dos marginalizados no contexto de pós-modernidade revela como a pesquisa empírica em 
folkcomunicação contribui para atualizar o processo de intercâmbio de informação, como 
sinaliza Luiz Beltrão. A proposta deste artigo é contribuir para o debate em 
folkcomunicação orientado na seguinte problemática: quais implicações práticas e 
conceituais para esses grupos e para a sociedade na produção de material midiático 
conduzido pelos sujeitos marginalizados?  
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1 – Introdução 
 

A crítica à forma reducionista do tratamento do meio massivo às expressões da 

cultura popular, mais especificamente o Congado em Uberlândia, é um elemento importante 

para entender o movimento folkcomunicativo do Terno Sainha, que será analisado neste 

artigo. A dinâmica do folclore subscrita nessa manifestação do Congado, ratificada pela 

experiência vivida dos sujeitos marginalizados, tem o objetivo de revelar a complexidade de 

seu significado social. Uma complexidade que se confronta com a apropriação simplista do 

sentido estático do folclore disseminado pela grande mídia.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Folkcomunicação do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação com apoio financeiro da Fundação de Amparo 
a Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG). 
 
2 Doutor em Ciências da Comunicação pela ECA-USP e professor adjunto do curso de Comunicação Social: Habilitação 
em Jornalismo da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, email: gerson@faced.ufu.br 
 
3 Doutor em Letras e Comunicação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e prof. Adjunto do curso de Comunicação 
Social: Habilitação em  Jornalismo da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. email: 
mmaraujo@faced.ufu.br  
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Há aqui a denúncia histórica pelos líderes de opinião, nominados como comandantes 

dos ternos e tratados aqui como agentes-comunicadores. Primeiro, os marginalizados -  

manifestações de homens que estão à margem dos centros de poder e de decisão - são 

objetivados em detrimento da hierarquização econômica e social. O estereótipo decreta a 

indiferença assim como a invisibilidade do outro, destituído de identidade. A crítica é que a 

mídia dissemina a informação de forma a naturalizar o termo escravo, alheio ao contexto 

concreto de se tratar de homens e mulheres privados da liberdade pela violência do poder 

em determinado contexto histórico.  

Entretanto, é preciso recorrer e indagar as novas formas de violência simbólica neste 

contexto de hegemonia da comunicação. É assim que a visibilidade, segundo aspecto, se reveste de 

novas peles com termos cada vez atualizados: folclorização, turismo cultural, simulacro e 

até identidade. Longe de se tratar de sinônimos, essas camadas reducionistas são reforçadas 

nas imagens fotográficas, nos textos e vídeos em que, ao investir na prática de hierarquizar 

e entreter como curiosidade, a mídia acirra mais o estranhamento do diferente do que 

acentua a pluralidade cultural. 

  Como é possível lutar pela construção de identidade no presente e pela valorização 

do passado, por meio dos sujeitos marginalizados, diante desta luta pela memória? Em que 

momento o conflito e a tensão histórica conduzem os marginalizados a sairem da crítica à 

ideologia do meio massivo para se tornarem agentes na produção de materiais 

comunicativos? E quais as implicações práticas e conceituais para esses grupos e para a 

sociedade na produção de material midiático, cuja interpretação se faz pelo olhar e 

realidade dos sujeitos marginalizados? Em que esse processo pode contribuir para a análise 

teórica e metodológica da Folkcomunicação? 

A proposta deste artigo está em construir a análise por meio do objeto de estudo em 

Folkcomunicação, a partir do pressuposto teórico do modelo funcionalista, delimitado por 

Luiz Beltrão. A prioridade é demonstrar o “processo de intercâmbio de informações e 

manifestação de opiniões, ideais, atitudes da massa, por intermédio de agentes e meios 

ligados direta ou indiretamente ao folclore”. (BELTRÃO, 2004, p. 47)  E, ao mesmo tempo 

considerar que a análise não se fará sobre o folclore ou a cultura popular mas no processo 

de intercâmbio de informações.  

Ao identificar os agentes-comunicadores, no qual Paul Lazarsfeld havia conceituado 

como líderes de opinião, Beltrão não se esquiva de mostrar, pela pesquisa empírica, como a 

ação e o discurso de progresso se distancia do efetivo beneficio para a realidade social dos 
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marginalizados. O menosprezo dessa classe – embora o cientista Luiz Beltrão não tenha 

formulado uma teoria classista - se faz pela recusa em entender a oralidade como 

construção de identidade dos sujeitos para relacioná-la com atraso da educação formal. A 

forma de expressão cultural passa a ser tratado como óbice para o irreversível progresso.  

O problema fundante para Luiz Beltrão, no final da decada de 60, está em entender a 

articulação dos marginalizados em meio aos desafios das mudanças sociais, políticas e 

econômicas. E seguem-se os questionamentos: “se o indivíduo é analfabeto, como é que ele 

se informa? Se ele não vai ao cinema e se ele não tem televisão, como é que ele intercambia 

opinião?” (BELTRÃO, 2004, p. 114)  O mergulho na memória em que identifica os 

companheiros gráficos, do clube do frevo, da história de lampião e todo o cenário 

transformado socialmente pelo progresso, somado a sua experiência de vida, leva o cientista 

Beltrão a construir o que denomina de folkcomunicação. 

O principal aspecto dessa análise está em entender como Luiz Beltrão, ao mergulhar 

na realidade dos marginalizados, elabora o seguinte pressuposto: “se os grupos sociais se 

atualizam, reinterpretam e readaptam os modos de pensar e agir de forma a não ouvir as 

mensagens da grande mídia é porque no seu interior haveria de ter um processo 

comunicativo com métodos e técnicas semelhantes”  (BELTRÃO, 2004, p. 42)  

Os integrantes do terno Sainha permitem avançar neste horizonte teórico e 

metodológico do Folkcomunicação: não se trata de entender como os sujeitos 

marginalizados se readaptam às informações por meio da recepção. O contexto agora é 

como a leitura da realidade é produzida de forma midiática ou orientada pelos agentes-

comunicadores para aprofundar uma análise crítica dos sujeitos sociais, alimentar a 

sociabilidade entre os integrantes do terno e edificar o sentido do presente.  

 

2 – Conceituando o Congado 

O Congado é uma expressão popular do Congo, no continente africano, trazida ao 

Brasil por meio da colonização. Inspirada no cortejo dos Reis e Rainhas Congo tem por 

objetivo agradecer aos seus governantes. Mantido por meio da tradição oral, essa 

manifestação é uma forma de reviver a vasta cultura africana submetida à violência física e 

simbólica ao longo da história. O poder religioso materializado no processo de 

cristianização teve como concepção provocar mudança na concepção de realidade de 

homens e mulheres tornados escravos, forçando-os a abandonar suas crenças, devoções, 

cultos e ritos religiosos. Mas, partindo da análise de Luiz Beltrão, os sujeitos objetivados 
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pelo sistema tinham sua forma de se atualizar: se reuniam escondidos para dançar e cantar 

em louvor a santa protetora.  

É desta contextualização histórica que podemos entender o “centenário” do terno de 

Congado Sainha, em Uberlândia. A análise de documento histórico e depoimento do 

presidente do terno Sainha, José Eustáquio Marquez, mostra que esse é considerado o terno 

mais antigo da cidade. Trata-se do único terno de Congo que mantém uma estrutura 

tradicional e utiliza indumentária e instrumentos harmônicos tradicionalmente associados 

aos ternos de Congo. Os soldados utilizam “chapéu de coroa” e saiote azul sobre calça e 

camisa branca, com sapatos também brancos. As meninas utilizam vestido cor-de-rosa, 

meia-luva, adereços florais na cabeça e uma faixa saldando Nossa Senhora do Rosário. Os 

instrumentos utilizados são sanfona, viola, violão, cavaquinho, pandeiro, chocalho e três 

bitolas de caixa.  

Um dos pontos essenciais para entender o propósito de produzir material midiático 

sob orientação de Eustáquio, agente-comunicador do Congo, está no objetivo de 

conscientizar os próprios integrantes do movimento para evitar o apagamento da história 

para as novas gerações. O problema é existencial no duplo sentido: os velhos fundadores do 

Terno estão morrendo e as novas gerações correm o risco de perder o fio que os liga à 

tradição pela falta de referência. É emergencial a necessidade de gravar os depoimentos e 

reviver a história e os conflitos de um passado que se apresenta como conflito a ser 

enfrentado no presente.  

A indefinição histórica da data de fundação do Terno Sainha revela a ponta do 

problema do conflito entre a tradição oral e a tradição escrita. Há documento que identifica 

ser de 1934. Outro mostra que o terno Sainha foi fundado em 1950, por José Rafael. Neste 

último histórico, aponta-se que o quartel do terno funcionava na casa que residia com a 

mulher, Dona Abadia, na Rua Emília Saraiva. Quando Dona Abadia falece, o imóvel é 

vendido. Em seguida passa para a casa da Dona Creuza, no Bairro Saraiva. Ha outra versão: 

o terno surgiu com Elias Nascimento, fundador e um dos primeiros presidentes da 

irmandade. Entretanto, a tradição oral revela que o terno Sainha teve inicio em 1895, 

embora o agente-comunicador enfatiza a necessidade de encontrar documentos 

comprobatórios do final do século XIX.  

Com cores branco e azul claro, o terno vivencia fiel às crenças e ressalta 

principalmente sua fé com o canto tradicional dos primeiros negros, tornados escravos, 

fazendo sempre referência à luta deste povo. Inicialmente o congo era conhecido como 
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“terno dos saias”, pois se trajava em homenagem a palha, material fundamental na vida dos 

povos africanos.  

O ponto essencial deste rápido histórico está em entender como o “centenário” desta 

tradição oral se tornou, em 2012, projeto de extensão em desenvolvimento no curso de 

Comunicação Social: habilitação em Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU).  E aqui surgem questões importantes que nos lançam neste mergulho teórico e 

prático: Qual a importância de desenvolver projeto de extensão com a proposta de reviver a 

histórial oral, para ser aplicada como teoria e metodologia, e narrar a ressignificação 

moderna e pós-moderna inscrita em um século de história do Congado em Uberlândia pelo 

terno Sainha? Como entender a atuação do agente-comunicador Eustáquio na produção de 

material audiovisual para consicentizar os próprios integrantes e assim evitar a perda do fio 

da história? De que forma a apropriação técnica-acadêmica contribui para outro significado 

do processo comunicativo dos marginalizados, por meio da memória e revelação de 

documentos históricos datados de um século atrás?   

Essas questões nos remetem ao mergulho conceitual histórico para entender como a 

cultura e a memória se tornam elementos fundantes para analisar a estrutura do terno de 

Congado Sainha, em Uberlândia, no contexto identificado como pós-modernidade. 

Anteriormente, é importante desvelar o que se conceitua aqui como pós-modernidade. A 

revolução provocada pelos movimentos sociais, na década de 70 do século passado, efetiva 

uma mudança filosófica na concepção de modernidade. A modernidade enquanto projeto de 

progresso social ao considerar o passado como atrasado, o presente com tensão e conflito a 

serem resolvidos e o futuro como espaço onde se efetivará todos os benefícios sociais passa 

a ser questionada em sua essência.  

É diante desta mudança de construção de conhecimento que os sujeitos 

perpetuadores da cultura negra passam a estabelecer significado da existência. O passado 

torna-se o espaço de luta para se contrapor à violência física diante do diagnóstico histórico 

de homens e mulheres coisificados e tornados escravos. O presente, permeado pelo 

preconceito, oficializa um distanciamento econômico e de restrito acesso á educação, 

igualdade e aos benefícios do progresso. O futuro prometido e tão esperado deixa de ser 

tempo a ser atingido para o paraíso diante da descrença e o desencantamento com uma 

estrutura social determinista.  

O movimento de ruptura com o futuro está diretamente relacionado à crítica 

estrutural de um sistema e ao seguinte diagnóstico: o discurso do futuro está sendo 
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empregado como instrumento de poder de uma classe, cujo presente contínuo não só 

prossegue como aprofunda a objetivação de determinados segmentos sociais. Há ainda 

outro adicional: a valorização tecnológica, estendida para os meios de comunicação, indica 

uma suposta incompatibilidade de pensar a tradição em um período em que o símbolo do 

progresso está na convergência tecnológica. A cultura como tradição subscrita no conflito 

do passado toma significado de ser algo ultrapassado do período histórico presente. A 

escravidão é remetida para a história de uma época, desvinculada de qualquer influência no 

presente, numa tentativa de descontextualizar os problemas atuais e ao mesmo tempo os 

decorridos no passado.  

É mergulhado nesta defesa teórica e conceitual que, em fevereiro de 2012, teve 

inicio o projeto de extensão intitulado “Revivendo a História Oral: desvelando um século de 

história do Congado Sainha”  com a proposta de contribuir no campo da comunicação e 

cultura. Longe de considerar o debate como algo ultrapassado, a produção de sentido do 

terno Sainha em Uberlândia nos remete a entender o movimento histórico de valorização 

dos sujeitos no presente e de como os conflitos, ocorridos no passado, influenciam ou 

provocam novos significados nos espaços de sociabilidade desta manifestação cultural.  

O aspecto importante para entender esse terno no contexto teórico de 

Folkcomunicação está no objetivo do projeto extensivo: produzir um livro-reportagem e 

uma fotorreportagem narrando o movimento histórico da tensão e conflito de um século do 

terno Sainha em Uberlândia (MG). Por meio da valorização da memória de velhos 

participantes da história do Congado, o projeto irá provocar a análise crítica de 

determinadas temáticas que possibilitem visualizar a identidade dos sujeitos que constituem 

esta manifestação cultural.  

Não se trata de um trabalho sobre o Congado movido de forma reducionista a 

entendê-lo como importante para a cidade somente por causa do desfile anual e por ser 

objeto para viabilizar o consumo por meio da atração turística. O sentido é preciso como 

bem cita Beltrão ao incorporar a análise de Gilberto Freyre: 

Pois é tempo de não continuarmos a apreciar nessas manifestações folclóricas 
apenas os seus aspectos artísticos, a sua finalidade diversional, mas procurarmos 
entendê-las como a linguagem do povo, a expressão do seu pensar e do seu sentir 
tantas e tantas vezes discordante e mesmo oposta ao pensar e ao sentir das classes 
oficiais e dirigentes. (BELTRÃO, 2004, p. 118).  
 

Todo o material produzido no projeto de extensão será devolvido para a comunidade 

para ser utilizado como documento histórico sobre os valores dessa manifestação cultural. 
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Pela importância da entrevista com velhos homens e mulheres, o aspecto essencial está em 

compreender como a memória subterrânea tem peso significativo neste novo contexto do 

processo comunicativo dos marginalizados. 

 

3 - Memória Subterrânea  

 O segundo aspecto, teórico e metodológico, está na sistematização política dos 

sujeitos da memória. Na pesquisa e projeto de extensão que serão descritas neste artigo, o 

conceito de memória está sustentado na concepção de memória subterrânea, de Michel 

Pollak (1989). Trata-se da memória dos integrantes das culturas minoritárias e dominadas 

que não foram ouvidas durante o processo de construção da história, e que se opõem à 

"memória oficial", essa memória criada para definir de forma universal a identidade da 

cidade.  

 Trabalhar com as memórias coletivas subterrâneas “que prosseguem seu trabalho de 

subversão no silêncio” (POLLAK, 1989, p.04) significa privilegiar os excluídos, os 

marginalizados e as minorias, oferecendo um novo ponto de vista da história e dos fatos 

sociais do passado, cuja referência “serve para manter a coesão dos grupos e das 

instituições que compõem uma sociedade, para definir seu lugar respectivo, sua 

complementaridade, mas também as oposições irredutíveis.” (POLLAK, 1989, p.09). Há 

uma defesa explícita de valorizar o sujeito marginalizado com o objetivo de possibilitar que 

sua voz seja amplificada do cotidiano para os meios de comunicação. O dizível produz 

novos significados sobre o passado e instaura, de forma problematizada, outros lugares para 

se analisar o presente.  

 O que implica conceitualmente valorizar o sujeito, e neste caso, o processo de 

intercâmbio de informação, pela memória subterrânea? A crítica está em ultrageneralizá-lo 

como passivo. Há de distinguir aqui a distorção contida nesta concepção de análise social. 

O tempo de silêncio do outro, submetido à violência e sem espaço para exteriorizar o 

sofrimento, longe de revelar sua fraqueza e aceitação integral do sistema, revela o campo de 

luta na qual tem de se mover por táticas. O indizível do sujeito marginalizado, ao deixar de 

ser exteriorizado, se torna elemento de conflito em seu interior.  

 Esse é o movimento de contestação do sujeito que o impulsiona em contraponto à 

uma lógica de poder na esfera midiática.  E vem outra questão: por quanto tempo esse 

conflito se mantém interiorizado no sujeito até encontrar um ouvinte que possa confiar esse 

tesouro?  Não há como precisar a emoção... O aspecto preciso é identificar o movimento do 
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sujeito, por meio da memória coletiva, na complexa dinâmica relação de familiaridade e 

estranhamento do social.  

 Um dos elementos importantes na concepção de POLLAK é sobre o enquadramento 

da memória do outro marginalizado, hierarquizando a memória oficial. A análise do autor 

parte da concepção de que a mídia define uma forma de leitura e se efetiva como elemento 

de poder na formação da memória coletiva, por não apresentar todos os possíveis ângulos 

de um fato, ‘enquadrando’ aquela memória. Esse ato contribui para que uma versão 

prevaleça sobre as outras, tornando-se a ‘memória oficial’, enquanto as outras são 

silenciadas.  

 O debate sobre o enquadramento da memória tratado por POLLAK (1989) em 

“Memória, Esquecimento e Silêncio” se refere à seleção de fatos da memória como pontos 

de referência para as pessoas e a história, uma vez que esse trabalho depende do material 

fornecido pela história para existir. Não se trata da simples e pura falsificação do passado, 

mas de seu rearranjo conforme a necessidade daquele grupo de manter a sua coesão interna 

e suas fronteiras, pois a memória não pode ser construída de qualquer maneira: 

O trabalho de enquadramento da memória se alimenta do material fornecido pela 
história. Esse material pode sem dúvida ser interpretado e combinado a um sem-
número de referências associadas; [...] esse trabalho reinterpreta incessantemente o 
passado em função dos combates do presente e do futuro. [...] o trabalho permanente 
de reinterpretação do passado é contido por uma exigência de credibilidade que 
depende da coerência dos discursos sucessivos. (POLLAK, 1989, p. 09-10) 

 

As imagens disseminadas na mídia sobre o Congado, em Uberlândia, são tema de 

análise e denúncia de integrantes dos ternos. A crítica é plausível. A reprodução do desfile 

anual é antecedida por simulacro: entrevistas descontextualizadas e poses dos integrantes 

ensaiadas diante das câmeras com a finalidade de serem transmitidas nos programas 

jornalísticos. Esse desrespeito é justificado pelos profissionais da mídia na necessidade de 

valorizar o curto tempo de divulgação. Um tempo econômico em total dissonância com o 

tempo cíclico da cultura popular. Mas essa justificativa vem sendo enfrentada.  

A recusa de simular o desfile para uma cobertura jornalística alheia a todo preparo 

físico e espiritual dos sujeitos dos ternos de Congado tem se mostrado uma posição política 

de valorização da cultura popular. O Congado então se ressignifica no contexto de mudança 

pós-moderna e esse novo posicionamento tem de ser apresentado para o público a partir da 

vivência dos sujeitos. Essa é a essência da necessidade manifesta dos participantes do terno 

Sainha para a produção do livro e de fotorreportagem.  
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Trata-se de uma necessidade existencial: as novas gerações correm o risco de perder 

o fio da tradição que os ligam ao passado. A morte de principais personalidades do terno 

Sainha, a falta de documentação escrita em uma comunidade cuja identidade se constrói 

pela oralidade são pontos que colocam em alarme histórico a transmissão e formação de 

valores do passado para o presente. Por outro lado, o presente renovado da geração do 

século XXI tem de entender os conflitos vivenciados pela experiência do outro. Esse 

mergulho valorativo no tempo é o elo que deve ligá-los historicamente na memória coletiva 

subterrânea.   

O sujeito participante do terno então assume como sujeito histórico e incorpora para 

a sua realidade como memória coletiva. A luta contra o racismo na história deste um século 

se revela nas denúncias: ora pela marginalidade do escravo, ora pelo preconceito como 

negro, ora pela folclorização estática, ora como atrativo turístico, ora como simulacro. 

Quais caminhos seguir no presente? Esse é o desafio dos movimentos sociais ao romper 

filosoficamente com o futuro. Nos erros e acertos de uma sociedade com hegemonia da 

comunicação, a construção de identidade perpassa pela problematização da memória 

coletiva.  

 

4 - Análise Folkcomunicação 

O terno de Congado Sainha pode ser entendido a partir de dois processos teórico-

metodológico da Folkcomunicação. O primeiro está na conceituação realizada por Luiz 

Beltrão ao identificar o processo mediador entre o sistema de comunicação massiva e os 

receptores das mensagens midiáticas no qual denominou como folkmidiático. Como nos 

conceitua MELO: 

 

Trata-se dos processos de comunicação popular, preservados pelas comunidades 
rústicas do Brasil rural e dos subúrbios metropolitanos (festas, folguedos, repentes, 
literaturas de cordel), que operam como recodificadores das mensagens da grande 
mídia. Eles não apenas reciclam a linguagem, mas intervêm no conteúdo das 
mensagens, reinterpretando-as, segundo os padrões de comportamento vigentes 
nesses agrupamentos periféricos”. (MELO, 2008, p. 62).  

 

O segundo, ponto privilegiado neste artigo, é o que se pode identificar como 

revitalização da Folkcomunicação como disciplina acadêmica: 

 

Os novos pesquisadores não se limitam a testar os modelos desenvolvidos por 
Beltrão. Ele privilegiou os autênticos processos folkcomunicacionais, bem como a 
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folkmídia enquanto recodificadora das mensagens previamente veículas pelo mass 
media. Agora, a pesquisa segue fluxo inverso. Procura desvendar de que maneira a 
Folkcomunicação atua como retroalimentadora das indústrias culturais. Seja, 
pautando matérias jornalísticas, gerando produtos ficcionais, embasando campanhas 
publicitárias e de RP ou invadindo os espaços de entretenimento . (MELO, 2008, p. 
63) 

 

   Há de acrescentar outro item importante nesta revitalização do Folkcomunicação. A 

comunicação dos marginalizados agora investe na produção de documentários como 

recurso  para estruturar a sociabilidade entre os velhos e a nova geração e  para transmitir 

novo significado da mensagem em contraponto ao disseminado pelo massivo.  Em 2010, o 

atual presidente do terno Sainha, o agente-comunicador José Eustáquio Marquez, produziu 

um DVD com 19 músicas, a maioria delas de sua autoria. O título de alguma canções 

sinaliza a questão temporal do Congado: “Nossa Senhora Ficou Admirada”; “Cantando a 

saudade do terno Sainha”; “A Coroa do reio Tombou”; “O mundo está diferente”; e “Adeus 

Camarada”.  

Cada música tem um significado revelado, pelo agente-comunicador, no making off 

do vídeo. Na canção 12 intitulada o Mundo está diferente a composição segue e finaliza 

com duas frases repetida na batida dos instrumentos: “Oh gente, o mundo está diferente. O 

cravo brigou com a rosa e a rosa ficou doente”. Por trás da melodia simples está, no reforço 

da cantoria, identificar os conflitos nesta sociedade: brigas, cíumes, diferenças e amor.  E 

assim os conflitos de cem anos de existência se materializa no significado das composições. 

O respeito a natureza como resposta à destruição imposta por uma sociedade cujo progresso 

se mergulha no domínio e na exploração do verde.  

Há outra letra cujo significado está em entender a jovem que chora diante do fim da 

festa do Congado. A mensagem é que ela se defronta com uma realidade alheia a alegria. 

Pois, participar do Congado é expressar o sentimento de viver em um mundo no qual o 

sujeito constrói a identidade. As relações estabelecidas no desfile permitem interiorzar o 

pertencimento e socializar a memória coletiva. O choro da morena também indica o 

confronto inevitável à desigualdade da qual os marginalizados combatem como cotidiano 

em sua existência. A festa acabou. E embora a manifestação permanceça pulsando em seu 

interior, o espaço exterior da cidade impossibilita materializar esse estado ciclico da alegria.   

Em outra música, o mundo está diferenete não só porque onde havia carros de boi 

agora passam automóveis. O mundo está diferente porque é necessário lutar para que os 

sentimentos passem a ser elemento essencial da existência coletiva. A vida deve ser tratada 
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como festa vivenciada no Congado. Mas o negro, esse descendente afro-brasileiro, traz na 

alma a esperança da liberdade.  A liberdade como  transformação do presente, não mais 

estabelecido pela utopia do futuro. E as canções vão disparando significados interpretados 

pelo agente-comunicador Eustáquio. A religiosidade como fundante na afirmação da fé dos 

integrantes  do Terno em acreditar na transformação política do presente.  

É importante revelar que a produção do DVD faz parte do projeto desenvolvido pelo 

agente-comunicador José Eustáquio intitulado Resgatando a história do Congado Sainha, 

iniciado em 2007. O projeto teve inicio com palestras de formação sobre a história do 

Congado e o significado dessa manifestação cultural no presente. A gravação do DVD, 

como se estivessem no desfile realizado anualmente, tem o objetivo de aproximar da 

realidade mesmo incorrendo no paradoxo: a luta pela ressignificação cultural se faz em 

imagens descontextualizadas em contraponto ao simulacro da grande mídia. A proposta é 

que um novo DVD com outras canções do Congado, de autoria da comunidade, seja 

produzido para incorporar o material informativo às novas gerações. 

É no interior deste projeto com a proposta de resgatar a história do Congado Sainha 

que a produção de livro-reportagem e fotorreportagem desenvolvido na universidade se faz 

essencial. O ponto principal está nas delimitações temáticas que devem explorar o sentidos 

do passado e do presente. O trabalho de produção midiática do livro-reportagem envolve 

entrevista com  velhos integrantes do terno, por meio da memória, para identificar e narrar a 

história das principais personalidades do congado sainha com a proposta de compartilhar 

experiência às novas gerações.  

Entre outros temas estão: mergulhar  nos documentos históricos e memória de 

velhos participantes para desvelar esse um século do terno; entender como um dos 

principais atores negros, Grande Otelo, ao ser homenageado em Uberlância, em 1978, 

provocou o mergulho na identidade dos sujeitos por meio da emoção; analisar a 

contribuição política para o desenvolvimento de Uberlândia, especificada aqui na atuação 

de integrantes do terno em relação ao legislativo e executivo; e debter a contribuição do 

terno na Educação e formação de jovens, com enfoque para a inclusão social e vinculação 

com a lei 10639/2003.  

Há outros aspectos relacionados à cultura e ao relacionamento dos participantes. 

Entre eles estão a análise da construção de Identidade do terno articulado com as diferentes 

famílias. A proposta é mostrar o contraponto entre a idealização do Congado e como a 

geografia contribui ou dificulta para efetivar espaços de sociabilidade. A musica, outro 
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item, será analisada a partir do vinculo com a ancestralidade e de entender quais são as 

referências na proposta de composição. A dança, será entendida como comunicação do 

corpo que se efetiva por meio da ancestralidade, coreografia e expressão. E há duas 

temáticas com análise sobre a forma de expressão da cultura popular diante do massivo no 

contexto de hegemonia da comunicação: A Festa do Congado: importância e confronto com 

o processo de massificação e exibição turística; e Cultura Popular: o cotidiano como valor 

presente na contextualização histórica de modernidade e pós-modernidade. 

 

5 - Considerações 

Quais as implicações práticas e conceituais para o terno Congado Sainha e para a 

sociedade na produção do DVD, livro-reportagem e fotorreportagem como material 

midiático e educativo orientado por projetos desenvolvidos pelos sujeitos marginalizados? 

A problemática lançada no início deste artigo tem a proposta de identificar outos 

movimentos em que é possível analisar metodologicamente a importância do agente-

comunicador, os novos meios e a procura de outras técnicas para Folkcomunicação. O 

processo de intercâmbio de experiência toma forma cumulativa: a dança, o canto, a música, 

a ancestralidade prossegue a irromper como tradição oral, mas agora revitalizada pela 

produção de documentário, com a tradução do agente-comunicador do significado do 

passado e do presente do Congado. Essa metodologia tem o objetivo de confrontar ao 

reducionismo ideológico do massivo.  

O processo de intercâmbio de experiência passa a se utilizar das tecnologias 

disponíveis com a função de sedimentar a sociabilidade entre seus integrantes. Mas o uso da 

tecnologia está distante de ser confundido como perda de criticidade ao determinismo 

econômico provocado pelo discurso e prática do progresso irreversível. A realidade dos 

marginalizados é tema constante de reflexão porque se reconhece que o preconceito 

histórico prossegue. A luta para ser reconhecido na sociedade está diretamente vinculada a 

defesa para a cultura não ser desfigurada como simulacro. A cultura tem de ser vivenciada 

como ressignificação da luta história dos sujeitos marginalizados na construção política e 

educativa do país.  

A comunicação dos marginalizados perpassa pela valorização da memória 

subterrânea de velhos moradores. Diante de uma cidade que se refaz em sentidos, o 

significado socio-cultural deve ser desvelado para as novas gerações não perderem o fio da 

tradição. Essa é a emergência explícita no projeto desenvolvido pelo agente-comunicador 
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José Eustáquio: a ruptura com o passado, traduzido como distanciamento entre memória 

coletiva de velhos e memória hábito (ligada as preocupações do presente) dos jovens 

produz uma suspeita iminente de se perder a essência da expressão cultural, caso permaneça 

restrito a tradição oral. É preciso novos suportes para a memória.  

Neste movimento, os marginalizados se preocupam em produzir material midiático 

para sua existência social. Os novos meios para manter a tradição vem com o diagnóstico 

de que é necessário encontrar outras parcerias para o domínio de técnicas seja de gravação, 

seja para entrevista. A universidade como espaço crítico do social passa a atuar com a 

leitura de valorizar os sujeitos na dinâmica da cultura popular. As implicações desse 

movimento é pluralizar a leitura da realidade por outros setores sociais. A luta pelo 

reconhecimento da importância do passado e dos conflitos no presente passam por novas 

instâncias. O confronto ao massivo se dá pela produção midiática.  

A suspeita da eletização universitária é enfrentada da melhor forma possível: em de 

vez de ser cenário de visita constante para ser objeto de apropriação de trabalho acadêmico, 

o agente-comunicador subverte essa lógica. O projeto de extensão na UFU se torna 

continuidade do projeto dos marginalizados iniciado em 2007. Não se trata mais de 

curiosidade ou valor acidental para receber um visitante. O significado do Congado se 

estrutura, como tática e estratégia folkcomunicativa, na tensão e conflito do ser plural da 

universidade. Trata-se de outra dinâmica, complexa, na produção de sentido no presente.  
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