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 RESUMO 
 

O trabalho faz uma análise da percepção de líderes católicos oficiais que atuam em 
Montes Claros - MG, a respeito da dinâmica contemporânea das Festas de Agosto que 
acontecem na cidade.  Essas festividades são práticas ligadas à Igreja Católica e às 
irmandades negras, em louvor a Nossa Senhora do Rosário, a São Benedito e ao Divino 
Espírito Santo. Perduram por mais de 170 anos e são consideradas patrimônio cultural 
regional. Porém, sofreram mudanças notáveis, pela incorporação crescente de elementos 
extrarreligiosos, configurando-se hoje como um fenômeno culturalmente híbrido.  Pela 
importância do Catolicismo na estruturação da cultura brasileira, esse estudo se justifica 
por tentar compreender como a Igreja lida hoje com as tradições religiosas, de modo a 
se posicionar no mundo contemporâneo: reafirmando-as, reinventando-as, empenhando-
se em alterar seus conteúdos simbólicos originais, adaptando-as a novos tempos e 
lugares, e, ao mesmo tempo, recusando-as juntamente com determinados elementos e 
tendências culturais. A pesquisa analisou as festas religiosas de Montes Claros como um 
fenômeno exemplar das questões expostas, capaz de dar atualidade a conceitos 
importantes para a análise sociocultural. Buscou-se construir apontamentos capazes de 
contribuir para o enriquecimento das análises sobre a religião Católica na sociedade 
contemporânea, para o registro de aspectos relativos à dinâmica das festas em questão, 
bem como para a reflexão sobre o sentido atual de uma tradição religiosa sincrética e 
duradoura. 
 

Palavras chave: Festas religiosas. Montes Claros. Cultura contemporânea. Igreja 

Católica. 

 

 



 

ABSTRACT  

 
The work analyzes the perception of official Catholic leaders who work in Montes 
Claros - MG, concerning the contemporary dynamics of August festivals happening in 
the city. These festivities are practices linked to the Catholic Church and the black 
brotherhoods, in honor of Our Lady of the Rosary, St. Benedict and the Holy Spirit. 
Last for over 170 years and are considered regional cultural heritage. However, they 
experienced remarkable changes, the increasing incorporation of religious extra 
elements, setting up today as a culturally hybrid phenomenon. The importance of 
Catholicism in the structuring of Brazilian culture, this study is justified by trying to 
understand how the Church deals today with the religious traditions in order to position 
themselves in the contemporary world: reaffirming them, reinventing them, striving to 
change their original symbolic contents, adapting them to new times and places, and, at 
the same time, rejecting them together with certain elements and cultural trends. The 
research analyzed the religious festivals of Montes Claros as an exemplary phenomenon 
of the foregoing issues, able to present important concepts for socio-cultural analysis. 
He sought to build notes that contribute to the enrichment of the analysis of the Catholic 
religion in contemporary society, to record aspects of the dynamics of the parties 
concerned as well as to reflect on the current direction of a syncretic and lasting 
religious tradition. 
 
 
Key words:  Religious festivals . Montes Claros. Contemporary culture. Catholic 
Church. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

As Festas de Agosto em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, são uma 

manifestação cultural e religiosa tradicional realizada no mês de agosto, que se tornou 

associada à própria imagem da cidade. Sua realização se dá em honra a Nossa Senhora 

do Rosário, a São Benedito e ao Divino Espírito Santo, e seus rituais compõem-se de 

elementos africanos, europeus e indígenas. Nessas comemorações, as ruas da cidade são 

tomadas por um número expressivo de moradores e turistas que prestigiam as músicas e 

danças dos principais grupos que protagonizam as festas: catopês, marujos e 

caboclinhos.  

 

Os primeiros registros formais de ocorrência das festas constam em ata da Câmara 

Municipal de Montes Claros, datada de 23 de maio de 1829. Consideradas como 

expressão do catolicismo popular, nesses quase duzentos anos de sua existência, o 

engajamento leigo deu-se de modo constante e intenso. A Igreja Católica, por sua vez, 

oscilou entre a participação plena, a tentativa de controle dos festejos e a rejeição aos 

costumes e “desvios” dessa variante do catolicismo. (SILVA, 2013) 

 

Considerando-se as mudanças que vêm ocorrendo, tanto nos festejos religiosos – aos 

quais se juntam crescentemente elementos extrarreligiosos (entretenimento, consumo, 

turismo, dentre outros) – quanto na própria Igreja Católica – que busca se manter em um 

mundo no qual a tradição é questionada e modificada –, a configuração atual das festas 

implica divergências avaliativas significativas em relação à oficialidade católica. 

 

Neste trabalho parte-se da ideia de que a análise da relação institucional eclesiástica e de 

seus representantes com os rituais festivos em questão, hoje marcados pela presença de 

elementos estranhos à religião e pela autonomia individual diante da Igreja, pode dizer 

muito acerca da maneira pela qual o catolicismo oficial se posiciona no mundo e sobre 

como lida com a dinâmica sociocultural contemporânea. 

 

Nos dias atuais, o apelo de outros sistemas simbólicos não religiosos e a distância entre 

os preceitos católicos e a vida prática dos fiéis fazem com que estes questionem sua 
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própria identidade, a autoridade da Igreja e sua tradição e se engajem em outras 

manifestações coletivas distintas daquelas encenadas pela tradição católica. Junto aos 

questionamentos, buscam manter suas crenças, porém, adaptando-as às sociedades em 

que vivem, e adéquam os imperativos morais defendidos pela Igreja ao seu modo de 

vida. Tudo indica que os preceitos católicos estão, em grande parte, desconectados da 

prática e da consciência de muitos que se dizem adeptos do Catolicismo. É plausível 

pensar que, hoje, os fiéis têm uma confiança crítica na tradição. 

 

As relações entre as expressões das religiosidades tradicionais e a contemporaneidade 

são um tema que se adéqua aos interesses dos Estudos Culturais, ocupados na 

compreensão dos processos culturais que, por meio de “rupturas significativas” (HALL, 

2003), deram origem a identidades culturais fluidas e fragmentadas e a novas realidades 

socioculturais distanciadas das referências ao passado.  

 

Assim, neste estudo, parte-se da constatação de que hoje as religiões tradicionais 

convivem intensamente com os apelos mundanos e presenciam a quebra de antigos 

paradigmas, propiciando  
 
O deslocamento da experiência religiosa contemporânea, tanto subjetiva 
como institucionalizada para outras áreas ou dimensões da vida social que 
não são caracterizadas como religiosas, como o complexo midiático-cultural, 
a economia, o turismo, o lazer, as terapias, o culto ao corpo e outras. 
(MOREIRA, 2008, p.70) 

  
 
Observa-se que o crente migra do que era tradicionalmente estabelecido como religioso 

em busca de outras possibilidades de experiências que necessariamente não ocorrem em 

templos e igrejas, mas sim nos espaços cotidianos em que está inserido. Não se trata, 

porém, do fim da religião, mas do “deslocamento” dos espaços e das suas funções, 

provocando seu redimensionamento. (MOREIRA, 2008, p. 72). 

 

Para Hervieu-Léger (2008), estudiosa do Catolicismo, a afirmação da autoridade 

tradicional religiosa permanece na sociedade contemporânea; no entanto, “os crentes 

modernos reivindicam seu direito de bricolar, e, ao mesmo tempo, o de escolher sua 

crença.” (HERVIEU-LÉGER, 2008, p. 64). São obrigados, por isso, a “produzir por si 
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mesmos a relação com a linguagem da crença na qual eles se reconhecem” (idem, p. 

64). 

 

O fato é que “a pretensão da religião de reger a sociedade inteira e governar a vida de 

todo indivíduo torna-se ilegítima, mesmo aos olhos dos crentes mais convencidos [...]. 

Nas sociedades modernas a crença e a participação religiosa são opcionais” 

(HERVIEU-LÉGER, 2008, p. 33). A perda de influência pública dos grandes sistemas 

religiosos faz com que haja a recomposição das suas representações, sob novas 

simbologias, que permitem novas leituras da proposta religiosa e novos modos de 

engajamento religioso.  

 

Para minimizar problemas decorrentes desse cenário e manter-se socialmente plausível, 

a Igreja Católica busca maneiras de articular valores e visões de mundo tradicionais 

com as novas maneiras encontradas pelos sujeitos para orientar sua vida e lidar com a 

tradição religiosa. Verificar como isso se dá em relação às Festas de Agosto é o 

propósito dessa pesquisa que, mesmo direcionada a um evento de dimensão local, 

pretende contribuir para a criação de referências capazes de atualizar grandes conceitos 

das ciências que se dedicam ao estudo da sociedade e da cultura. 

 

Nos três primeiros capítulos dessa dissertação, buscou-se contextualizar as relações 

entre o Catolicismo oficial e as manifestações do Catolicismo popular, assim como 

pensar sobre os sentidos das festas, de modo a refletir sobre as maneiras pelas quais o 

Catolicismo institucional lida com a dinâmica sociocultural contemporânea, tal como 

observada nas Festas de Agosto de Montes Claros.  

 

O quarto capítulo trata das visões dos representantes oficiais da Igreja acerca de 

manifestações festivas, tomadas como um fenômeno que incorpora elementos religiosos 

tradicionais e extrarreligiosos, constituindo-se como locus relevante para indicar de que 

modo uma tradição religiosa fundamental na formação cultural brasileira, que já teve 

monopólio religioso e amplo poder de influência sociocultural, mas que vem sofrendo 

uma sucessão de perdas, se posiciona na sociedade contemporânea. 
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A pesquisa constituiu-se de três procedimentos necessários à elucidação da sua questão 

central. Foram eles: a pesquisa bibliográfica/documental, a observação direta em campo 

e as entrevistas, compondo um conjunto de técnicas qualitativas que se adéquam à 

prática geral dos Estudos Culturais. 
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2 - CATOLICISMO NO BRASIL  

 

2.1 - Expressões do Catolicismo no Brasil  

 

No Brasil, de acordo com o Censo do IBGE1, os católicos representavam 82,96 % da 

população em 1990; no ano de 2000 esse percentual foi reduzido para 73,60 % e em 

2010, no último censo realizado sobre religião da população brasileira, totalizaram 

64,60 %, ilustrando a redução significativa de católicos no Brasil. Esses dados indicam 

crise do Catolicismo, uma das referências estruturantes da cultura brasileira.  

 

Muitos desafios se colocam à tradição religiosa no mundo contemporâneo, o que obriga 

a Igreja Católica a lidar com a necessidade de se adequar às novas condições 

socioculturais e enfrentar obstáculos, tais como a indiferença religiosa, a desorientação 

de valores, mesmo no campo da ética, a invasão crescente de “ídolos” midiáticos, dentre 

outros. A profundidade da crise é real e levou Hervieu-Léger (2003) a falar do “fim de 

um mundo” ao se referir ao Catolicismo na França, no sentido de que há grandes 

dificuldades para a reprodução social de uma religião burocratizada que atua “de cima 

para baixo”, tentando impor orientações para indivíduos que reivindicam cada vez mais 

“o direito de cada um à sua própria realização”. Na prática, há o distanciamento 

“irremediável entre o universo normativo católico e a cultura contemporânea da 

autonomia individual” (HERVIEU-LÉGER, 2003, p. 137). 

 

O declínio das adesões ao Catolicismo no Brasil, segundo Sanchis (1994), revela um 

processo de “desindentificação” dessa religião com a nação brasileira. O último censo, o 

de 2010, confirma o declínio de fiéis do Catolicismo e afirmação do crescimento do 

número de evangélicos, o que expressa o início de um cenário de “diversidade” religiosa 

no País. Sanchis (1995) considera que a ideia de uma identidade unificada e cumulativa, 

construída nos planos constitucional e psicossocial, opõe-se sistematicamente ao 

                                                 
1 Dados disponibilizados pelo IBGE em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em 28 de janeiro de 2016. 



 14 

princípio de identidade brasileira2. Além disso, a atuação da representação católica no 

País teria se revestido de um caráter mais controlador do que impulsionador, 

encontrando dificuldades para expressar a comunidade. 

 
Quanto ao corpo institucional da Igreja, ele será representado somente, 
durante três séculos, por um, dois, depois três longínquos bispos, de visitas 
raras, mais controladores do que impulsionadores. São as ordens religiosas, 
cuja estrutura era geograficamente universal, que afiançarão a presença da 
Igreja no projeto do Estado. A implantação enraizadora das paróquias será 
sempre fraca: das 6.588 paróquias atuais, dois terços datam do presente 
século e a metade dos cinqüenta últimos anos. Nessas condições, a instituição 
católica não constitui mais a continuidade do grupo social, como em Portugal 
[... ] ainda em 1982, depois de quase cinco séculos, 26,6% dos bispos e 
38,8% dos padres no Brasil são estrangeiros, tendo chegado de 64 países. E, 
mesmo sendo brasileiros, muitas vezes oriundos do Sul, região de recente 
colonização italiana, alemã ou polonesa, eles se vêem redistribuídos 
geograficamente para longas distâncias, ao bel-prazer das necessidades da 
administração eclesiástica ou dos impulsos missionários. A Igreja enquanto 
instituição nunca conseguiu expressar organicamente a comunidade. 
(SANCHIS, 1995, p. 7). 
 
 
 

Há que se observar que a diversidade se apresenta como característica interna do 

Catolicismo brasileiro, cujos adeptos participam das suas práticas religiosas de diversas 

formas. A “plasticidade dos modos de ser católico do Brasil é a expressão de uma 

genuinidade brasileira, caracterizada pela grande ampliação das possibilidades de 

comunicação com o sagrado ou com o outro mundo.” (TEIXEIRA, 2005, p. 17). 

 

Nesse sentido, podemos dizer que o Catolicismo no Brasil é plural, aqui há várias 

formas de ser católico. De acordo com Teixeira (2005), o Catolicismo brasileiro está 

representado por variantes que são: o Catolicismo popular, que apresenta uma forma de 

contato com o sagrado intermediado pela presença dos Santos, elemento central desta 

religiosidade; o Catolicismo oficial, em que são defendidas práticas mais tradicionais 

vindas de Roma; o Catolicismo dos “reafiliados” às Comunidades Eclesiais de Base – 

CEBs – e à Renovação Carismática Católica – RCC –, que aderem a um “‘regime forte 

                                                 
2Numa perspectiva comparativa entre o Catolicismo em Portugal e no Brasil, Sanchis reflete sobre o 
caráter propenso ao sincretismo do Catolicismo e sugere que “esse caráter tradicionalmente ("pré-
modernamente") "sincrético" do universo religioso brasileiro bem poderia constituir o Brasil num campo 
paradoxalmente fértil para o estudo de um fenômeno que os observadores das sociedades contemporâneas 
mais avançadas consideram como característico da última modernidade: o ecletismo religioso”. 
http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_28/rbcs28_10. Acesso em 22/10/2015. 



 15 

de intensidade religiosa” e, por último, o Catolicismo midiático, que busca marcar uma 

nova atuação pública pelo uso dos meios de comunicação. 

 

Dentre esses tipos, as formas do Catolicismo oficial e do popular interessam mais de 

perto à pesquisa sobre as festas religiosas de Montes Claros e delas passaremos a tratar, 

tendo como referências as observações de pesquisadores que buscaram compreender as 

“faces do catolicismo brasileiro”, no dizer de Teixeira (2005). 

 

O Catolicismo oficial está centrado nos sacramentos e nos dogmas da Igreja Católica 

Apostólica Romana. Como outras instituições de caráter tradicional, vive um momento 

delicado, relacionado às dificuldades de inserção na chamada sociedade pós-

tradicional3, que exige processos adaptativos e de reinvenção da tradição religiosa. 

Teixeira (2005) recorre à análise de Pierucci (2004) e à sua leitura de Giddens (1997) 

para lembrar, que nas sociedades pós-tradicionais, decaem as filiações tradicionais e os 

indivíduos tendem a se desencaixar de seus antigos laços sociais, por mais estáveis que 

possam parecer. Nessas sociedades inicia-se um “processo de desfiliação em que as 

pertenças sociais e culturais dos indivíduos, inclusive as religiosas, tornam-se opcionais 

e, mais que isso, revisáveis, e os vínculos, quase só experimentais, de baixa 

consistência. Sofrem fatalmente com isso, as religiões tradicionais.” (PIERUCCI, 2004, 

p. 19). 

 

Hoje, diferentemente do que ocorria no passado, as instituições tradicionais encontram 

grande dificuldade de garantir a transmissão dos valores religiosos de uma geração para 

outra, bem como de assegurar a afirmação de uma memória coletiva. Observa-se o 

progressivo enfraquecimento da figura do fiel “praticante”, em geral associada a 

“comunidades de sentido fortemente constituídas”, enquanto surge a figura do 

peregrino, marcada pela mobilidade sustentada pelas experiências pessoais. 

 

Isso se aplica ao caso do Catolicismo brasileiro e suas perdas observadas 

historicamente, conforme atestam os censos.  Teixeira (2005) lembra que hoje o 

                                                 
3Para Giddens (1997), sociedade pós-tradicional  é aquela em  que a tradição não foi totalmente banida, 
mas sim dissolvida e reconstruída ao mesmo tempo, submetida ao questionamento de seus pressupostos. 
Há uma transformação do seu papel e níveis de atuação. 
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Catolicismo é considerado “doador universal” de pessoas para outras crenças.  As 

maiores preocupações da Igreja se relacionam à debandada de fiéis, sobretudo para as 

denominações pentecostais, e à saída de jovens que aumentam o percentual dos “sem 

religião”. 

 

 Para tentar barrar essa fuga de adeptos, ações oficiais de “reinstitucionalização” ou 

“recatolização” têm sido implementadas em direção a uma presença pública mais 

definida da Igreja Católica na sociedade, tais como projetos de cunho social, 

notadamente as iniciativas relacionadas às Pastorais Sociais e à Campanha da 

Fraternidade.  No entanto esse esforço em direção à presença pública não se dá como 

nos anos de 1970/80, quando a igreja declarava oficialmente a “opção pelos pobres”.  

Isso porque 

 
o processo de restauração romana, de centralização e uniformidade, foi se 
afirmando em âmbito mais geral, provocando crescentes dificuldades, 
incompreensões e barreiras na atuação crítica da Igreja Católica no Brasil. 
Hoje, como avalia Brenda Carranza, predomina no catolicismo oficial certa 
sensação de instabilidade, debatendo-se “[…] com as conseqüências dos 
modelos geográficos de paróquias, os quais se tornaram obsoletos, se 
comparados à mobilidade que as afinidades eletivas dos fiéis produzem, pois 
na procura de experiências religiosas e participação sacramental os 
paroquianos se tornam desterritorializados. Às vezes atônito com os dados 
estatísticos da evidente migração religiosa, e às vezes animado com o 
arrebanhamento de fiéis em encontros multitudinários, o bloco institucional 
sofre as pressões da reinstitucionalização romanizada presente em suas 
fileiras, sejam padres ou bispos, sejam leigos ou religiosos. No centro da 
avenida esse catolicismo avança no ritmo: dois pra frente, um pra trás. 
(TEIXEIRA, 2005, p. 19) 
 
 
 

Já o Catolicismo popular é umas das variantes presentes no Brasil desde o período 

colonial e possui como característica primordial o sincretismo. Neste catolicismo "cabe 

ao praticante beber de todas as fontes, de modo que o sincretismo é a própria condição 

de acesso à plenitude e multiplicidade do sagrado. O espaço privilegiado da experiência 

religiosa não são os sistemas religiosos em si, mas as fronteiras entre eles" (STEIL, 

2001, p. 23). 

 

Esse catolicismo aproximou a religião da cultura regional, de acordo com Azevedo 

(1996, p. 184), fazendo com que a religiosidade se relacionasse mais com a estrutura 
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local do que com a sociedade nacional e se tornasse relativamente independente da 

Igreja formal. Ele é caracterizado por uma religiosidade “simples” e espontânea, 

comparado à religião oficial; adota práticas religiosas autoproduzidas pelas classes 

populares, porém usando o código do Catolicismo oficial; o culto aos Santos é 

organizado pela ação de lideranças leigas, dispensando em muitos casos os serviços de 

sacerdotes e a sistematização dos conteúdos da fé praticados pela oficialidade religiosa. 

Nessa variante do Catolicismo, os leigos tornam-se os maiores protagonistas, 

representados pelas benzedeiras, rezadores e grupos populares. 

 

Pode-se afirmar que diante dessa diversidade interna e das questões próprias à alta 

modernidade, o Catolicismo oficial no Brasil se vê diante do desafio contemporâneo 

imposto à tradição religiosa: manter-se como um conjunto de recursos adaptáveis e 

flexíveis, num mundo globalizado e cosmopolita, no qual a diversidade cultural e dos 

estilos de vida é notável (PEIXOTO, 2006), sem abrir mão de seus princípios. Isso 

alimenta um processo sociocultural dinâmico que muito interessa aos Estudos Culturais. 

 

2.2 - Catolicismos Oficial e Popular: encontros e tensões 

 

No caso brasileiro, as tentativas feitas pela oficialidade católica para controlar o 

exercício livre da religião pelos fiéis e sustentar o “verdadeiro catolicismo” não 

conseguiram sufocar os modos populares de vivenciar a religião. Um catolicismo 

centrado nos sacramentos e na mediação do Clero continua a disputar poder e influência 

na sociedade brasileira, com outro, de caráter popular e devocional, destoante das 

orientações oficiais. Conforme Pedro Ribeiro de Oliveira, essa disputa remete ao 

chamado “processo de romanização” que procurou “combater o catolicismo popular, 

mas não o suficiente para implantar a forma romana na grande massa dos católicos.” 

(OLIVEIRA, 1985, p. 121).  

 

A romanização foi um processo pelo qual a Igreja, pela ação de seus agentes 

especializados e institucionalmente designados para a condução dos fiéis, se empenhou 

em controlar as concepções e práticas católicas em diversos locais do mundo. Foi um 

período marcado por extraordinário crescimento das Oordens e Congregações religiosas 
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e pela expansão missionária católica. O avanço desse processo no Brasil relaciona-se à 

desvinculação formal da Igreja Católica do Estado, em 1890, com a República. 

 

A presença dessas duas expressões do Catolicismo na sociedade brasileira instituiu uma 

complementaridade entre elas, na medida em que mutuamente absorveram e 

reinterpretaram elementos, estabelecendo um fluxo constante de trocas. Porém, a 

perspectiva oficial do Catolicismo nem sempre conviveu de modo harmônico com o 

Catolicismo popular. Vale notar que, nessa dinâmica, a tradição popular muitas vezes 

impõe seus símbolos e códigos à grande tradição religiosa. 

 

O catolicismo popular é também conhecido como “catolicismo rural”, “catolicismo 

devocional”, “santorial”. No Brasil, tem como alicerce o catolicismo vindo de Portugal, 

as comemorações e crenças ibéricas introduzidas pelos colonizadores portugueses, 

mescladas a outras referências, como os ritos africanos. (DEL PRIORE, 1994). 

 

Conforme Oliveira (1985), o Catolicismo popular é um conjunto de representações e 

práticas religiosas ligando o ser humano ao sobrenatural pela mediação dos Santos de 

maneira relativamente independente das orientações institucionais. Isso porque, nessa 

expressão do Catolicismo, o culto aos Santos é organizado pela ação de lideranças 

leigas e a intervenção de sacerdotes é esporádica. De acordo com este sociólogo, pode-

se afirmar que esse Catolicismo é de “muita reza, pouca missa”, ou ainda, de forte 

emprego da imagética dos santos e de pequena presença do padre. 

 

O Catolicismo popular pratica a autoprodução religiosa; porém,seus rituais vinculam-se 

aos símbolos religiosos do Catolicismo oficial. Conforme Oliveira, 

 
 

a autoprodução religiosa popular não fica portanto separada da produção 
oficial, mas guarda com ela uma relação dialética: ela exprime as condições 
de existência das classes dominadas e subalternas, fazendo uso dos códigos 
religiosos oficiais. Podemos então definir o Catolicismo Popular como um 
conjunto de representações e práticas religiosas autoproduzidas pelas classes 
subalternas, usando o código do catolicismo oficial. Isso significa que o 
Catolicismo Popular incorpora elementos do catolicismo oficial – os 
significantes – mas lhes dá uma significação própria, que pode inclusive 
opor-se à significação que lhes é oficialmente atribuída pelos especialistas. O 
resultado é que o mesmo código religioso é diferentemente interpretado pelas 
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classes sociais de maneira que, sob uma unidade formal, escondem-se, de 
fato, diversas representações e práticas religiosas (OLIVEIRA, 1985, p. 135). 

 
 

Tradicionalmente suas práticas ocorriam em ambientes rurais e contavam com a 

participação das famílias, que se reuniam em uma pequena igreja local ou na casa de 

algum morador para rezar. É uma religiosidade em que os leigos assumem funções 

importantes como rezadores, curandeiros, conselheiros. No Brasil, desde os tempos 

coloniais,as confrarias e irmandades religiosas organizadas pelos leigos constituíram a 

forma mais significativa de promoção da expressão do Catolicismo popular que 

Faustino Teixeira ressalta.  
 
 
São malhas diversificadas de um catolicismo, ou poder-se-ia mesmo falar em 
catolicismos. Há um catolicismo “santorial”, um catolicismo “erudito ou 
oficial” [...] O catolicismo santorial, para usar uma expressão de Cândido 
Procópio Camargo, é uma das formas mais tradicionais de catolicismo 
presentes no Brasil desde o período da colonização. Tem como característica 
central o culto aos santos. Foi este culto que marcou a peculiar dinâmica 
religiosa brasileira, de caráter predominantemente leigo seja nos oratórios, 
capelas de beira de estrada e santuários (TEIXEIRA, 2005, p. 19-20).  
 
 

Assim, ritos e crenças religiosas devocionais, realizadas no decorrer da tradição do 

Cristianismo, foram aqui no Brasil incorporadas como “católicas”. Já o termo “popular” 

expressa a conduta religiosa culturalmente distinta do povo que reinterpreta doutrinas 

do Catolicismo oficial.  

 

Esse Catolicismo adota ritos oficiais da Igreja Católica, como a missa e a participação 

nos sacramentos e incorpora novos sentidos para torná-los mais adequados à vida e à 

visão de mundo dos seus adeptos. Dentre as práticas, destacam-se também a devoção ao 

Santo padroeiro, romarias, novenas, procissões, bênçãos, promessas. 

 

Souza (2007) acredita que o catolicismo popular pode ser caracterizado como um 

“catolicismo de resistência” diante do Catolicismo oficial. Este enfoque encontra 

exemplo no homem que sai do campo em direção à cidade grande e traz consigo um 

mundo de significados que continua refletindo sua origem rural. O Catolicismo de 

resistência na cidade aponta para a necessidade de segurança em um mundo ameaçador 

e que impõe dificuldades para a vivência religiosa. 
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O espírito do catolicismo popular transportado do meio rural guarda as 
mesmas semelhanças no mundo urbano. A visão contratual com o sagrado 
continua orientando as relações em um mundo onde o ser humano tem 
dificuldades de se aproximar do sagrado. Na cidade,o sagrado ficou mais 
distante, prisioneiro das catedrais e dos burocratas da religião. A 
religiosidade popular continua apontando para a possibilidade e 
fortalecimento de redes solidárias nas periferias das grandes cidades 
(SOUZA,2007, p. 26) 
 
 

Como já mencionado, essa religiosidade encontra resistência por parte do Catolicismo 

oficial, que muitas vezes se recusa a compreender os diversos elementos e significados 

que a constituem, formando a dicotomia entre uma cultura oficial dominante e outra 

popular, vista como algo periférico e supersticioso.  

 

No Brasil, o Catolicismo oficial, conhecido também por Catolicismo romanizado ou 

tradicional, se empenhou na reestruturação interna da hierarquia eclesiástica, a partir da 

segunda metade do século XIX, com objetivo de minimizar as perdas decorrentes da 

separação entre Igreja e Estado e reforçar seu poder, por meio da tentativa de adaptar o 

Catolicismo brasileiro à estrutura romana, por meio da rigidez doutrinal, moral e 

hierárquica. 

 

Para Miceli (1998), esse empreendimento contou fortemente com a ação dos padres, 

principalmente aqueles ligados a ordens estrangeiras que vieram para o País. Mas apesar 

dos esforços em prol da romanização e da prática dos sacramentos, o Catolicismo 

popular mostrou a força de sua expressão, visto que, segundo Oliveira, “a romanização 

aparece, pois, como um processo de repressão clerical do catolicismo do povo. Porém, 

este último nem por isso desaparece [...], sobrevive à margem do controle clerical” 

(OLIVEIRA, 1985, p. 72). 

 

A ação expansionista e reformadora da Igreja criou estruturas no Brasil que formaram 

um Clero mais afinado com Roma, empenhado na domesticação do Catolicismo popular 

e da religiosidade dos fiéis. Significou um tipo de missão “civilizatória” europeia que 

promoveu uma divisão entre o Catolicismo popular e o Catolicismo “esclarecido” dos 

padres. 
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A estratégia institucional católica se apoiou na reafirmação da prática dos sacramentos, 

no reforço do senso de hierarquia eclesiástica, na uniformidade da ação do Episcopado, 

no controle da atividade do Clero e no reforço das ordens religiosas, cujos membros 

europeus assumiam a direção de instituições instaladas no Brasil. Para Oliveira (1985), 

neste modelo o católico ideal seria “aquele que freqüenta regularmente os sacramentos e 

obedece incondicionalmente a autoridade eclesiástica” (OLIVEIRA, 1985, p. 283-284). 

 

No Brasil, o diagnóstico dos agentes romanizadores sobre o Catolicismo luso-brasileiro 

praticado pelos fiéis era de que se tratava de uma distorção, uma vez que colocava os 

sacramentos e a autoridade eclesiástica em segundo plano, diante do culto aos Santos e 

das práticas sincréticas e festivas. Esses agentes viam a “ignorância religiosa do povo”, 

o “atraso do catolicismo brasileiro”, diante das concepções disseminadas por Roma, 

como um dos maiores problemas da Igreja no Brasil e afirmavam que deveria ser 

combatido. Oliveira (1985) exemplifica uma típica situação em que esse embate de 

vivências do Catolicismo ocorria na vida religiosa de uma paróquia brasileira: 

 
Trata-se de uma paróquia confiada a padres redentoristas europeus. Logo que 
chegam ficam impressionados com a reduzida afluência de fiéis à missa 
dominical, enquanto constatam o grande interesse religioso despertado entre 
eles pelas festas tradicionais dos santos. Os padres viam as irmandades e 
confrarias ativas na preparação e na celebração das festas de santos, mas 
desinteressadas pelas atividades religiosas promovidas pela paróquia. O zelo 
que elas demonstravam na devoção aos santos contrastava com o seu 
relaxamento quanto à participação nos sacramentos e na missa dominical. [...] 
Diante dessa situação que lhes parece anômala, os padres tratam de difundir 
entre os fiéis a devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Falam de seus 
poderes, de seus milagres [...] Pouco a pouco, cresce o número de fiéis 
interessados em se tornarem devotos dessa santa, e os padres lhes dizem que 
podem fazer vir de Roma seu quadro bento pelo próprio papa. Coletados os 
fundos necessários, os novos devotos fazem vir a imagem, que é recebida na 
paróquia com toda solenidade: faz-se a novena, a preparação espiritual e, no 
dia da chegada, uma grande festa com procissão solene. O quadro é colocado 
num lugar de honra junto ao altar-mor, enquanto a antiga imagem de Nossa 
Senhora da Glória era discretamente removida para a sacristia. No mesmo dia 
abre-se inscrição para a nova irmandade de Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro [...]. (OLIVEIRA, 1985, p. 284) 
 
 

As estratégias de adequação do Catolicismo praticado no Brasil ao modelo romano 

incluíam a participação limitada dos padres nas devoções populares tradicionais, a 

condenação pública dos excessos praticados nas festividades dos santos e a dedicação à 
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promoção de festas dentro de um padrão romano, substituindo-se antigos santos de 

devoção por outras mais afeitas a este padrão.  

 

Segundo Oliveira (1985), essas novas devoções eram, em geral, acompanhadas da 

fundação de associações religiosas para leigos e associações com finalidades 

filantrópicas - as conferências vicentinas, por exemplo - controladas por padres. Bispos 

buscaram assumir o controle dos santuários, centros de irradiação do chamado 

“catolicismo popular”, por intermédio das congregações religiosas europeias que 

passaram a atuar no combate às superstições, na catequese, no controle financeiro das 

esmolas e na moralização das romarias. Aos poucos, os agentes eclesiásticos 

começaram a atrair leigos para a organização paroquial, os cuidados com as capelas e a 

direção das celebrações, na ausência do padre, a quem tinham sempre que prestar 

contas. Medidas mais radicais também foram adotadas, com o fechamento de capelas 

“apropriadas” pelas populações locais e sua reabertura, sob o controle do Clero. 

 

A oficialidade católica, ao procurar impor seus códigos às manifestações do Catolicismo 

popular, evidenciou uma postura etnocêntrica justificada pelo propósito educativo.  

 
[...] a luta contra o Catolicismo Popular apresentava-se como uma luta contra 
a ignorância, o fanatismo, as superstições, as crenças atrasadas, as práticas 
imorais. O combate aparecia, portanto, como uma missão educativa a ser 
desempenhada pelo aparelho religioso, para elevar o nível cultural e religioso 
das grandes massas populares. (OLIVEIRA,1985, p. 81) 

 
 

Ao mesmo tempo, as relações da oficialidade católica com os estratos populares foram 

marcadas também por ações que buscavam de algum modo se aproximar dos modos de 

vida tradicionais do povo. De acordo com Eduardo Hoornaert, 
 

Na realidade brasileira esta pedagogia evangelizadora realizou-se de diversas 

maneiras no decorrer dos três primeiros séculos de sua história, e pensamos 

que houve desde o início duas tendências: uma mais baseada na convivência, 

outra baseada na visita. O projeto missionário dos aldeamentos, que procurou 

distanciar um mundo indígena do mundo colonial, levou aos poucos a uma 

experiência de convivência que teve grandes conseqüências. O das “missões 

populares”, que prolongava no Brasil numa linha pastoral muito desenvolvida 

na Europa após o concílio de Trento, levou a experiências de visitas 

esporádicas que igualmente tiveram conseqüências típicas e significativas. 

[...] As santas missões, baseada na visita de um missionário a uma 

determinada comunidade humana (lugarejo, vila, fazenda, engenho), foi a 

forma que provou ser a mais realista e mais adaptada às condições concretas 
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da evangelização no Brasil. [...] Do outro lado, os indígenas brasileiros 

pareciam aceitar bem estas visitas regulares, já que estas correspondiam a 

uma tradição ameríndia: a da chegada dos feiticeiros ou pajés “para fazer 

santidade”. [...] A estrutura básica destas “visitas” de “feiticeiros” é descrita 

por Nóbrega, é estranhamente parecida com a das “santas missões” tipo 

Padre Ibiapina, no século XIX, no interior nordestino (HOORNAERT, 2008, 

p. 125-133) 

 
 

Outra marca do Catolicismo oficial, também chamado tradicional, foi a importância 

dada à aparência festiva, sobretudo nas cerimônias religiosas públicas, atraindo pessoas 

de todas as classes sociais, senhores, escravos, religiosos, andarilhos. Azzi enfatiza que: 
 

O catolicismo tradicional marcou profundamente a população brasileira. 
Ainda hoje muitas pessoas afirmam que são católicas puramente por tradição 
familiar; ao mesmo tempo, mantêm-se exigentes com relação aos aspectos 
exteriores, como a pompa religiosa nos casamentos e nos serviços fúnebre. 
(AZZI, 1978, p. 52). 

 
 

É importante registrar que no processo de consolidação institucional da Igreja Católica 

no Brasil, a situação de hegemonia do Catolicismo começa a se ver abalada sobretudo 

após a separação do Estado. A República instituiu uma série de medidas, tais como o 

casamento civil, o ensino leigo nas escolas públicas, o fim da subvenção estatal a 

qualquer religião, a concessão de plenos direitos civis e políticos aos cidadãos não 

católicos. A diversificação religiosa abalou a supremacia do Catolicismo, vigente desde 

o Brasil Colônia, mas não cessou o combate às outras religiões nem promoveu, 

necessariamente, maior abertura diante de expressões culturais diversas por parte dos 

católicos.  

 

De acordo com Peixoto (2006), o aumento da concorrência religiosa e a perda de 

privilégios, provocaram novas reações da Igreja, com o suporte do Papa Pio XII (1939-

1958), o que reforçou a evangelização católica no Brasil e intensificou a perseguição 

aos espíritas e protestantes. Essa perseguição diminuiu apenas com o advento do 

Concílio Vaticano II (1960) que, ao buscar integrar os paradigmas da Reforma ao 

Iluminismo e à modernidade, estimulou a prática ecumênica e a aproximação do povo. 

 

Nos anos de 1960, a Igreja brasileira aliou-se ao Estado ditatorial, até que setores 

eclesiásticos progressistas se opuseram ao regime, o que levou o Estado a buscar 

legitimidade em grupos religiosos em ascensão, como o dos evangélicos. Nos anos de 
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1980, João Paulo II empenhou-se fortemente em novas estratégias de enfrentamento 

desses grupos, se pronunciando publicamente e cobrando ações pastorais dos bispos e 

padres nesse sentido. No final do século XX, as novas feições do campo religioso 

brasileiro confirmaram o declínio do Catolicismo e a ascensão de outras religiões. 

Diante disso, a Igreja Católica procurou reagir pela Renovação Carismática, pela 

utilização da mídia, pela abertura da participação de leigos nas atividades religiosas, 

pela revalorização de práticas populares do Catolicismo, e pelo estímulo às vocações, 

entre outras ações.  

 
Essas investidas da Igreja parecem não obter o sucesso esperado, dada a 
pouca capacidade demonstrada, até o momento, de reverter o quadro de 
declínio das adesões ao catolicismo. Historicamente, no caso brasileiro, as 
tentativas empreendidas pela oficialidade católica para controlar o 
exercício da religião pelos fiéis não conseguiram sufocar os modos 
populares de vivenciar a religião. Assim, como já observado, um 
catolicismo centrado nos sacramentos e na mediação do clero continua a 
disputar espaços de poder e de influência, na sociedade brasileira, com 
um outro, de caráter popular e devocional, em grande parte voltado para o 
culto aos santos, de maneira pouco condizente com as orientações oficiais 
(PEIXOTO, 2006, p. 124) 

 

 
Essas breves considerações precedentes são referências para a análise do modo como o 

Catolicismo, na figura de seus agentes oficiais, lida com manifestações religiosas que 

incorporaram aspectos distintos das perspectivas institucionais, a exemplo do que 

acontece nas festas religiosas de agosto, em Montes Claros. A análise dessas festas pode 

dar indicadores de sua capacidade de se modificar e de corresponder aos anseios dos 

indivíduos contemporâneos. 

 

2.3 - Percursos do Catolicismo em Montes Claros - MG 

 

O pequeno Arraial de Nossa Senhora da Conceição de Formigas4 deu origem à cidade 

de Montes Claros5 e teve como marco de sua história a construção, por volta de 1769, da 

                                                 
4 A então futura Diocese de Montes Claros, ainda com o nome de Arraial de Nossa Senhora da Conceição 
e São José, foi elevada pela Lei de 13 de outubro de 1831 a Vila de Montes Claros de Formigas. No dia 
16 de outubro de 1832 deu-se a posse da primeira Câmara Municipal. (SOUZA. 2007, p. 37). 
5 Lei Provincial nº802 no dia 03 de julho de 1857. Dados disponibilizados pela biblioteca do IBGE em:  
<http://www.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/minasgerais/montesclaros.pdf .Acesso em 31 de março de 
2016. 
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Capela de Nossa Senhora da Conceição e São José, na fazenda Montes Claros, a mando 

de José Lopes de Carvalho (SOUZA, 2007, p. 41). 

 

Até 1854 a região norte de Minas Gerais pertencia à Arquidiocese de Salvador. A partir 

dessa data, desvincula-se dessa Arquidiocese e passa a fazer parte da Diocese instituída 

na cidade mineira de Diamantina. Em decorrência de dificuldades de gestão territorial, 

na segunda metade do século XIX inicia-se uma movimentação para a criação de uma 

diocese no norte de Minas Gerais, optando-se pela cidade de Montes Claros como sede. 

Para Souza, “o povo do Norte de Minas entrará numa nova fase de sua história 

religiosa” (SOUZA, 2007, p. 42). A Diocese de Montes Claros foi criada em 10 de 

dezembro de 1910, pela Bula ‘Postulat Sane’, do Papa Pio X6. 

 

As ações da Igreja Católica na cidade de Montes Claros, no início do século XX, eram 

limitadas pela falta de padres, empenhados em viajar até os povoados e fazendas 

catequizando o povo. Essa escassez contribuiu para o desenvolvimento de uma fé leiga 

na região. Conforme Silva, 
 
[...] as famílias tinham suas próprias rezas, seus cantos para marcar os 
acontecimentos da vida com a própria fé. A falta de padre não impedia que 
elas permanecessem firmes no catolicismo. O grande catecismo que marcava 
a vida do povo era a contemplação dos mistérios do Rosário que nas ocasiões 
mais solenes, era cantado. Em geral, a falta de sacerdotes levou o povo 
espalhado pelo extenso território diocesano a viver uma prática do 
catolicismo a seu modo. (SILVA, 2013, p. 34) 
 
 

No entanto, essas práticas preocupavam a Igreja Católica, conforme expresso, em 1902, 

pelo Arcebispo de Salvador, em carta enviada aos sacerdotes que atendiam a região do 

Norte de Minas, dizendo que “infelizmente, são numerosas as paróquias privadas de 
                                                 
6Segundo o historiador Hermes de Paula (2007), o primeiro bispo da Diocese de Montes Claros foi dom 
João Antônio Pimenta que, em 1931, passou a administrá-la auxiliado por Dom Aristides de Araújo 
Porto, que a assumiu em 1943, com a morte de Dom João. O segundo bispo, não completou quatro anos 
na administração e veio a falecer, sendo substituído por Monsenhor de Novais Lima, até a Santa Sé 
nomear, em 1948, o terceiro bispo, Dom Antônio de Almeida Novais Junior. O quarto bispo foi Dom Luís 
Vitor Santori, o quinto foi Dom José Alves Trindade, que faleceu em 08 de março de 2005, com 92 anos e 
com o título de emérito do município norte mineiro. O sexto bispo de Montes Claros foi Dom Geraldo 
Magela de Castro, que recebeu o título de Arcebispo, quando o Santo Papa, através da Bula “Maiori 
Christidelium”, proclamou a província Eclesiástica, ou seja, a Arquidiocese de Montes Claros em 25 de 
abril de 2001. O atual bispo é Dom José Alberto Moura. A Arquidiocese de Montes Claros se estende por 
44.308,71 Km2, acobertando 40 municípios, dos quais enumeram-se 59 paróquias e quase-paróquias. Em 
Montes Claros existem 20 paróquias. 
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levitas que se ocupam das funções pastorais, e o número dessas aumenta sempre mais” 

(SOUZA, 2007, p. 42).  

 

Nesse contexto, incomodava às lideranças oficiais a presença de muitos rezadores, 

beatas e leigos na orientação dos fiéis, o que vinha de encontro às diretrizes 

reformadoras de Roma que faziam parte do movimento conhecido como 

Ultramontanismo. Esse movimento esteve empenhado em reforçar e defender a 

autoridade do papa para “além das montanhas” e ganhou destaque no Brasil na segunda 

metade do século XIX. Representou uma reação às transformações do mundo moderno 

e atuou em prol da reafirmação da autoridade do Papa e  dos fundamentos eclesiásticos 

para todos os povos e culturas em que o Catolicismo penetrou (SILVA, 2005). 
 

 
Vale lembrar que as tentativas de imposição do Catolicismo romano no Brasil deram 

origem a conflitos, visto que alguns leigos pertencentes às irmandades se recusavam a 

enquadrar-se nas ordens de seus bispos e do papa. Segundo Silva (2005), a preocupação 

nesse período era a de restaurar a Igreja implementando os seus sacramentos, 

combatendo a moralidade das expressões locais do Catolicismo, as festas, bebidas e 

jogos. A perspectiva de uma Igreja aberta e preocupada em dialogar com a modernidade 

era longínqua. 

 

As expressões populares foram perdendo espaço em uma Igreja hierarquizada pouco 

flexível. “Os festejos populares, tão comuns na região norte-mineira foram rejeitados. ” 

(SILVA, 2005, p. 60). O povo nesse contexto buscava alternativas para a sobrevivência 

de sua fé. Dessa forma, o Catolicismo popular representava o espaço de resistência de 

quem não encontrava lugar nos espaços institucionais. 

 
Assim sendo, destacamos o amplo universo das devoções populares que ia 
moldando a fé do povo no catolicismo norte-mineiro. Encontramos um amplo 
campo de expressões mariológicas e cristológicas associadas a um universo 
de crenças indígenas e africanas. Se de um lado encontramos as devoções a 
Nossa Senhora, gosto por romarias e procissões, do outro encontramos uma 
infinidade de superstições que colocam o homem norte-mineiro em contato 
com o cosmo e com as forças espirituais que sustentam o mesmo. O 
catolicismo oficial convive com as práticas populares, ora incorporando-as, 
ora excomungando aquelas que de forma visível afrontam a ortodoxia. 
(SOUZA, 2007, p. 47) 
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Com a chegada do século XX, lideranças católicas continuavam a se empenhar junto 

aos agentes da Igreja em prol da adoção de ações repressivas às manifestações 

populares. Exemplo disso foi o episódio protagonizado, em 1920, pelo Arcebispo de 

Diamantina, em conferência realizada em Montes Claros. Em seu discurso, emitiu duras 

críticas aos festejos e orientou padres à intransigência diante delas, exortando-os a 

persistir no trabalho de “supressão do maldito passatempo das folias, a pretexto muitas 

vezes de honrar os santos, aos quais injuriam os falsos devotos com os muitos 

escândalos dados nessas ocasiões”. (MONTES, 2013, p. 98). 

 

Segundo Souza (2007), a preocupação excessiva com a disciplina reflete um modelo 

centralizador que começará a ruir com o espírito renovador do Concílio Vaticano II7, o 

qual representou para a Igreja um momento marcante em direção à abertura para o 

mundo e para a participação popular. 

 

Porém, ciente dos possíveis prejuízos diante da intolerância pura e simples com a 

religiosidade popular, e da necessidade de manter e ampliar seu contingente de fieis, a 

Igreja procurou estabelecer uma rede capaz de, ao mesmo tempo, controlar as 

manifestações populares e satisfazer as necessidades espirituais do homem simples. Isso 

se fez pela garantia da vivência do Catolicismo devocional, porém monitorado 

institucionalmente.   

 

Nesse sentido, Souza (2007) afirma que a Igreja Católica em Montes Claros passou por 

mudanças após o Concílio Vaticano II, na década de 1960, que permitiu a abertura de 

suas portas para as manifestações populares, incluindo as de caráter festivo. O Vaticano 

II defendia uma postura dialogal, mais generosa e tolerante. Colocava-se, assim, para o 

Catolicismo, um momento de forte redefinição dos valores para o mundo emergente. 
 
 
O Vaticano II chegou ao sertão com todas as dificuldades e foi se adaptando 
ao jeito de ser do homem sertanejo. A igreja do Vaticano II que encontramos 
no sertão resiste com sua tipicidade. Não é uma Igreja que tem a cara de 
Roma. Também não tem cara da Europa. É a igreja que tem a cara do homem 

                                                 
7 O ConcílioVaticano II (1961) representou um momento de ruptura e de retomada de caminhos para a 
Igreja Católica. Defendia a ideia de que a doutrina deveria ser revificada, pois já não atendia aos apelos 
da modernidade. Além disso, esta deveria ser apresentada de modo acessível e em linguagem clara e 
simples. 
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sertanejo. (SOUZA, 2007, p. 95) 
 
 
O Concílio Vaticano II, no sertão mineiro, sob a liderança de Dom José Alves Trindade 

(1912 -2005)8, procurou estimular a criação de um novo modelo de Catolicismo de 

caráter popular e afirmar o espaço da Igreja nos diversos festejos preservados pela 

religiosidade popular. Porém, isso se deu em meio à resistência de grupos conservadores 

e encontrou dificuldades de consolidação numa diocese que enfrentava mudanças 

significativas. De acordo com Souza (2007), em 1967, Montes Claros era a quinta maior 

cidade mineira em população e a terceira em importância econômica, presenciando o 

nascimento de indústrias, o êxodo rural e o surgimento de problemas decorrentes da 

existência de contrastes e desigualdade social. Nesse cenário, a chamada de leigos para 

a participação na Igreja, atendida significativamente, “dispensou” a atuação 

protagonista dos padres em favor dos primeiros, e enfraqueceu o modelo baseado na 

autoridade do Clero. Porém, um novo movimento de centralização religiosa em Roma 

passa a se constituir, no final da década de 1970, em detrimento das particularidades 

locais do Catolicismo e em busca do fortalecimento do Clero. 

 

Souza (2007) observa ainda que as tentativas de aplicação dos princípios do Concílio 

Vaticano II também criaram indisposição por parte do povo com relação ao Clero, que 

tentava “modernizar” o Catolicismo, o que significava, para alguns, romper com a fé 

predominante no sertão. Tensões e conflitos acompanharam as relações entre agentes 

oficiais da Igreja e a população local. Citando Souza Lopes, Souza ilustra essas tensões: 

 
 
Houve momentos de tensões na hora de colocar em prática os resultados 
do Concílio Vaticano II. Na busca de uma nova mentalidade padres 
quebraram altares e as imagens dos santos. Especificamente em Montes 
Claros o padre Joaquim de Macedo quebrou o altar da catedral. Os jovens 
vibravam com as mudanças. (SOUZA LOPES apud SOUZA, 2007, p. 87) 
 
 

De todo modo, em decorrência do empenho de representantes católicos que adotaram os 

princípios do Concílio para se aproximar do povo, a Igreja manteve sua participação nas 
                                                 
8 Dom José Alves Trindade participou do  Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965), realizado em 
Roma com o objetivo de renovar o Catolicismo em vários aspectos pastorais. Presidiu a 1ª Assembleia 
Diocesana de Pastoral, que originou o documento “Diretrizes Pastorais de Montes Claros 1967-1970”, 
que abria a Igreja Particular de Montes Claros para as mudanças que emergiam de Roma. Disponível em 
http://aexam-mg.org.br/teste/Dom-Jos%C3%A9-Alves-Trindade.php, acessado em 11/07/2016. 
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Festas de Agosto, eminentemente católicas, de acordo com Souza (2007), realizando 

missas, procissões, sermões, bênçãos, rezas e ladainhas. 

 

Somadas a essas dificuldades, novas questões além do Catolicismo foram se 

constituindo, especialmente aquelas que dizem respeito à constituição de um cenário de 

concorrência religiosa.  Embora a Cidade Montes Claros tenha se desenvolvido sobre 

uma matriz católica, ocorreu o crescimento de diversas denominações religiosas e 

credos.  Conforme dados do censo do IBGE em 20109, a população de Montes Claros é 

composta por: 77,13% de católicos; 15,58% de evangélicos; 4,02% de pessoas sem 

religião; 0,66% de espíritas; 2,61%  divididas entre outras manifestações religiosas, 

como o hinduísmo, islamismo, judaísmo, umbanda, candomblé. 

 

De maneira geral, nesse contexto, as Festas de Agosto constituíram-se como parte 

importante da história de Montes Claros, onde foi se constituindo uma tradição religiosa 

típica, mesclada de elementos africanos, indígenas, europeus. É uma manifestação 

religiosa que respondeu e responde por uma importante parte da história 

montesclarense, e que sobreviveu ao longo do tempo como componente religioso e 

cultural fundamental para a própria imagem da cidade. Em sua configuração atual 

apresenta-se como uma manifestação composta de múltiplas referências, cujas tentativas 

de controle por parte da Igreja tornaram-se cada vez mais ineficazes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Dados disponibilizados pelo IBGE em:    http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang= &codmun = 
314330 &idtema= 91&search=minas-gerais|montes-claros|censo-demografico-2010:-resultados-da-
amostra-religiao-. Acesso em 13/02/2016. 
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3 - FESTAS RELIGIOSAS  

 

3.1 - Os sentidos socioculturais das festas religiosas 

 

A persistência das festas religiosas populares e sua capacidade de resistirem à ofensiva 

católica romanizada, que busca uma definição precisa das fronteiras entre o sagrado e o 

profano, o público e o privado, o institucional e o leigo, fazem delas um tema instigante. 

Nesse processo, há uma dinâmica que agrega aspectos ambíguos, que vão da reprodução 

à subversão da ordem, e que são acompanhados por reapropriações, hibridações e 

ressignificações das crenças e práticas diversas. Isso faz desses eventos um tema 

relevante de estudo e leva a refletir sobre seus sentidos socioculturais, suas relações com 

a sociedade local e a tradição religiosa hegemônica, que ainda são permeados por 

muitas tensões. (LEONEL, 2015). 

 

Como um fenômeno revelador da cultura e da sociedade, a festa constitui um tema de 

grande interesse para os Estudos Culturais. Sua ocorrência chama atenção para questões 

relativas à qualidade das interações que promove, para as formas de experiência que 

proporciona aos participantes e para os rituais que nela se executam, dentre outras 

questões.  

 

A análise do tema a partir das perspectivas relacionadas a esses estudos mostra que o 

momento festivo é carregado de sentimentos, interesses materiais, simbólicos e 

significados diversos, ligados à dinâmica social e cultural em que se insere. A festa se 

configura como um importante mecanismo de operação de ligações, como espaço 

privilegiado de reunião das diferenças, de figurações sociais, de assembleia coletiva e de 

sociabilidade, de trocas, comunicação, do “fazer” e se “refazer” de uma sociedade. Elas 

representam ainda algo que vai além da tradição, do momento e do espaço em que se 

realizam. Ao abarcar as dimensões da invenção/experimentação e da virtualidade, de 

acordo com Perez (2009, p. 117), “mais que os movimentos sociais, que as ideologias, 

que os partidos, [na festa] o homem muda a si mesmo porque ele se inventa”.  
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Etimologicamente festa quer dizer “encontro, divertimento, comemoração” 

(HOLANDA, 1995, p. 86). A festa, enquanto manifestação lúdica e criativa, promove o 

fortalecimento de laços sociais e identitários, é um evento de comunicação e 

representação sociocultural. 

 

A festa marca um tempo diferente do cotidiano, suspendendo ações rotineiras. Para 

Durkheim, caracteriza-se também pela aproximação dos indivíduos, pela produção de 

um estado de efervescência coletiva e pela afirmação das crenças grupais e regras que 

possibilitam a vida social (DURKHEIM, 1996).  

 

Os festejos são atos coletivos que se realizam em uma dimensão extraordinária, 

extratemporal e extralógica. Em sua execução nota-se outra forma de vivenciar o social, 

marcada pelo lúdico, pela exaltação dos sentidos e das emoções, diferentemente da 

“vida séria” do tempo do trabalho. Porém, para Durkheim (1996), as festas, sejam laicas 

ou religiosas, ao suscitarem um estado de efervescência, se assemelham pelas 

manifestações comuns aos dois tipos, como gritos, cantos, música, movimentos 

violentos, danças, etc. A combinação e proporção entre elementos ligados ao 

divertimento e aos objetivos “graves” das cerimônias religiosas seria marca da diferença 

entre esses tipos.  

 

Dentre as várias modalidades de festas, as festas populares têm grande importância no 

universo cultural brasileiro e podem ser entendidas como 
 
 
festas públicas ou privadas, de grande ou pequeno porte, com difusão 
nacional ou apenas regional, mas que demarcam culturalmente o nosso 
país, por serem dotadas de um impressionante significado e um sentido 
permeado de conotação simbólica, mítica e de função coletiva, 
enriquecendo o cotidiano do povo brasileiro, pois de alguma maneira, têm 
significado particular relacionado com a história da cidade e com o 
passado, mais ou menos longínquo, de formação da cultura popular. 
Independente de suas origens, as festas são verdadeiras encenações a céu 
aberto que têm como cenário as ruas e praças públicas das cidades. As 
festas possuem características únicas, por estarem associadas à civilidade, 
por reviverem lutas, batalhas e conquistas, homenagearem heróis, 
personalidades e mitos. Podem estar associadas à religiosidade como 
acontece com as festas litúrgicas ou em louvor aos santos, principalmente 
em louvor aos santos padroeiros de cada localidade (CAPONERO e 
LEITE, 2010, p. 100) 
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No Brasil as festas religiosas populares ocupam lugar de destaque no calendário festivo. 

A hegemonia das religiões cristãs no País não impediu que a elas fossem incorporados 

elementos vindos de outras crenças, conforme observa Souza (2013): 
 
 
O rito cristão – elemento central e estruturante da festa – refere-se, 
portanto, à especificidade da fé em Cristo, e configura o caminho a ser 
seguido pelo cristão. Mas ele é, também, um rito historicamente 
construído, que absorve elementos alheios que, não obstante sua 
especificidade pagã, integra-se à festa cristã, assim como elementos 
cristãos migram para outras religiões.  (SOUZA, 2013, p. 7) 
 
 

Festa e religião, em princípio, são duas realidades distintas. A primeira está ligada ao 

lúdico, ao divertimento e à normalidade, enquanto a segunda é recebida como 

transcendente e marcada por regras, cerimônias e obrigações. Quando festas e religião 

se articulam, cria-se um território comum, uma interseção que resulta em festas 

religiosas ou ritos religiosos festivos. Segundo Perez (2002): 

 
Tanto na festa como na cerimônia religiosa, o homem é transportado para 
fora de si, distrai-se de suas preocupações cotidianas. Em ambas observam-se 
as mesmas manifestações, como, por exemplo, gritos, cantos, músicas, 
movimentos violentos, danças, busca de excitantes que aumentam o nível 
vital (PEREZ, 2002, p. 32) 
 
 

Perez (2009) recorre às ideias de Jean Duvignaud, para ressaltar que a festa não se reduz 

à funcionalidade destacada por Durkheim, uma vez que possui uma capacidade 

subversiva, um poder de destruição capaz de criar rupturas, inquietações e 

transformações sociais. Esse momento permissivo e transgressor se contrapõe à lógica 

moderna, em que a racionalidade dos indivíduos recusa o desperdício de dinheiro, de 

energia e de força física próprio às festas. 
 
 

Neste sentido, o excesso é imprescindível ao êxito festivo, é parte integrante e requisito 

indispensável às festas. Durante o tempo festivo, é permitido transgredir regras a que 

rotineiramente as pessoas se submetem. Os festejos são atos coletivos que se realizam 

em uma dimensão extraordinária, extratemporal e extralógica, eles instauram outra 

forma de vivenciar o social, marcada pelo lúdico, pela exaltação dos sentidos e das 

emoções, mesmo no caso de festas religiosas. 
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Tudo é festa durante o tempo da festa. Mas como a festa é paradoxo, embora 
refira-se a um objeto sagrado ou sacralizado, tem também a necessidade de 
comportamentos profanos. É assim que a festa comporta uma multiplicidade 
de atividades de naturezas diversas, o que a distingue de uma simples 
cerimônia. (PEREZ, 2002, p. 23) 
 

 

Canclini (1983) mostra que a abundância das ações que compõem a festa não se 

restringe somente às suas práticas no momento sagrado festivo, mas perpassam por 

todas as atividades, preparações e pelos motivos que estabelecem a festa em si. Os 

festejos, religiosos ou não, sacralizam um período, criando momentos necessários de 

parada para comemoração.  

 

A festa é necessariamente desordem, no sentido de transgressão das interdições e das 

barreiras usuais (PEREZ, 2002, p. 31). Mas a desordem que os festejos representam não 

significa a ausência de ordem, já que a festa define protocolos a serem cumpridos, o que 

é especialmente marcante nas festas religiosas.  

 

Os eventos festivos traduzem experiências, expectativas de futuro e imagens sociais; são 

capazes de diluir, cristalizar, celebrar, ironizar, ritualizar ou sacralizar a experiência 

social particular dos grupos que as realizam, pois são instrumentos importantes de 

mediação social. 
 
 
Assim, e como a característica básica de toda mediação é ser engendrada pelo 
mito e conciliar o inconciliável, pode-se dizer que a festa é umas vias 
privilegiadas no estabelecimento de mediações da humanidade. Ela busca 
recuperar a imanência entre criador e criaturas, natureza e cultura, tempo e 
eternidade, vida e morte, ser e não ser. A presença da música, alimentação, 
dança, mitos e máscaras atestam com veemência esta proposição. A festa é 
ainda mediadora entre os anseios individuais e os coletivos, mitos e histórias, 
fantasias e realidade, passado e presente, presente e futuro, nós e os outros, 
por isso mesmo revelando e exaltando as contradições impostas à vida 
humana pela dicotomia natureza e cultura, mediando ainda os encontros 
culturais e absorvendo, digerindo e transformando em pontes os opostos tidos 
como inconciliáveis. (AMARAL, 1998, p. 52) 
 
 

Nas festas religiosas os rituais recriam o tempo, o espaço e as relações sociais. Alguns 

deles, de acordo com Marcel Mauss (1974), são tidos como fenômenos sociais “totais”, 

momentos extraordinários nos quais se exprimem e se e condensam diferentes aspectos 

da vida social, fazendo com que ela se torne presente. Nessas ocasiões 
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[...] exprimem-se ao mesmo tempo e de uma só vez, toda espécie de 
instituições: religiosas, jurídicas e morais - estas políticas e famílias ao 
mesmo tempo; econômicas – supondo formas particulares de produção e de 
consumo, ou antes, de prestação e de distribuição, sem contar os fenômenos 
estéticos nos quais desembocam tais fatos e os fenômenos morfológicos que 
manifestam essas instituições. (MAUSS, 1974, p. 41) 
 
 

 
A antropóloga Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti (1998), ao abordar a natureza 

simbólica das festas, em texto intitulado As Grandes Festas (1998), afirma que elas são 

eventos dinâmicos e podem transpor os limites entre as culturas popular, erudita ou de 

massa, e as fronteiras entre classes sociais; a “festa é sempre um veículo de expressão 

de relações humanas, de valores e visões de mundo” (CAVALCANTI, 1998, p. 07).  

 

 Em estudo dedicado à cultura popular na Idade Média e no Renascimento, Bakhtin 

mostrou essas diferentes expressões, ao notar que “(...) quase todas as festas religiosas 

possuíam um aspecto cômico popular e público, consagrado também pela tradição” 

(BAKHTIN, 1996, p.4). Se as festas oficiais da Igreja e do poder feudal reiteravam o 

presente, pela celebração do passado e pela repetição ritualística de acontecimentos, a 

encenação popular dos ritos apresentava uma diferença notável em relação às formas de 

culto e às cerimônias oficiais da Igreja, oferecendo “uma visão do mundo, do homem e 

das relações humanas totalmente diferentes, deliberadamente não oficial, exterior à 

igreja e ao estado.” (BAKHTIN, 1996, p. 4 - 5).  

 

As reflexões históricas, sociológicas e antropológicas sobre a festa indicam, pois, que 

ela é um fenômeno importante para revelar aspectos de uma cultura e de uma sociedade, 

valores duradouros e mudanças em curso nessas dimensões. 

 

Na contemporaneidade, os cruzamentos intensos de referenciais distintos dão uma 

configuração especial às festas, inclusive às de caráter religioso, que não escapam à 

tendência contemporânea de desenvolver culturas híbridas.  Esse hibridismo 

desestabiliza antigos demarcadores simbólicos e alimenta a disputa constante entre 

novos conteúdos simbólicos e as referências tradicionais. Nas festas religiosas 

brasileiras, é comum que o Catolicismo e a religiosidade africana estejam envolvidos 

nessa disputa que historicamente foi criando novas formas de representação ritual e 
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agregando elementos de caráter extrarreligioso às celebrações. Assim, há festas 

religiosas que têm se transformado em decorrência de seu potencial turístico e/ou das 

estratégias dos meios comunicacionais (SOUZA e THOMAZ, 2015). 

 

Como fenômeno cultural, as festas religiosas fazem parte das complexas lógicas 

simbólicas vigentes no mundo contemporâneo. Segundo Hall (2003, p. 43) 
 
 
A cultura é uma produção. Tem sua matéria-prima, seus recursos, seu 
“trabalho produtivo”. Depende de um conhecimento da tradição enquanto “o 
mesmo em mutação” e de um conjunto efetivo de genealogias. Mas o que 
esse “desvio pelo meio de seus passados” faz é nos capacitar, através da 
cultura, a nos produzir a nós mesmos de novo, como novos tipos de sujeitos. 
Portanto, não é uma questão do que as tradições fazem de nós, mas daquilo 
que nós fazemos das nossas tradições. Paradoxalmente, nossas identidades 
culturais, em qualquer forma acabada, estão à nossa frente. Estamos sempre 
em processo de formação cultural. A cultura não é uma questão de ontologia, 
de ser, mas de se tornar. (HALL, 2003, p. 43) 
 

 

Desse modo, o processo de desestruturação e reestruturação simbólica, mais evidente 

em uma situação de contato entre culturas, é, de fato, marca do desenvolvimento de 

todo sistema cultural. Toda cultura é um processo permanente de construção, 

desconstrução e reconstrução, o que leva Cuche (1999) a sugerir a troca do termo 

“cultura” por “culturação”, destacando a dimensão dinâmica do processo. Essa 

dimensão pode ser observada em festas religiosas que, com o passar dos anos, foram se 

metamorfoseando, agregando à tradição novas concepções e ações que acompanham o 

surgimento de novos sujeitos. 

 

A reflexão acadêmica sobre os processos de contato intercultural e seus efeitos deu 

origem a diferentes propostas analíticas. Peter Burke (2006) analisou o tema discutindo 

sobre objetos, situações, terminologias e reações próprias a esses processos. Burke 

trabalhou com a ideia de circularidade cultural e argumentou que uma cultura em 

contato com outra pode ser associada ou modificada pelas particularidades locais, e 

voltar à sua origem. Se para o historiador a globalização torna inevitáveis os processos 

de hibridização da cultura, o conceito de hibridização deve considerar tanto a “perda de 

tradições regionais e de raízes locais” (BURKE, 2006, p. 18), quanto os encontros 

culturais, a criatividade e inovação que podem fazer surgir; deve ainda dar conta de 
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ações conscientes e inconscientes dos homens no intercâmbio cultural. Práticas culturais 

híbridas podem ser identificadas na música, na religião, na linguagem, nas festas. 

 

Stuart Hall (2003) analisa o hibridismo cultural como um processo de negociação 

marcado por ambivalências e conflitos. Nessa negociação os indivíduos ocupam 

diferentes posições de poder e têm diferentes graus de legitimidade. Para esse sociólogo 

 
“O hibridismo não se refere a indivíduos híbridos, que podem ser 
contrastados com os “tradicionais” e “modernos” como sujeitos plenamente 
formados. Trata-se de um processo de tradução cultural, agonístico uma vez 
que nunca se completa, mas que permanece em sua indecidibilidade” (HALL, 
2003, p. 74).  

 

Tradução cultural implica negociação entre diferentes matrizes culturais, as de origem e 

as novas com as quais se trava contatos, a exemplo dos processos migratórios. A 

necessidade de diálogo entre as duas realidades, no entanto, não proporciona sempre aos 

sujeitos o sentimento de conforto, mas abre a possibilidade de percepção da 

mutabilidade e ressignificação das identidades, constantemente reconstruídas na 

diferenciação e assimilação da alteridade, criando insegurança quanto à identificação de 

uma matriz cultural mais representativa.  

 

Canclini, por sua vez, põe em destaque o termo “hibridação”, preferido pelo 

antropólogo, na medida em que 

 
(...) abrange diversas mesclas interculturais – não apenas as raciais, às 
quais costuma limitar-se o termo “mestiçagem” – e porque permite incluir 
as formas modernas de hibridação melhor do que “sincretismo”, fórmula 
que se refere quase sempre a fusões religiosas ou de movimentos 
simbólicos e tradicionais. (CANCLINI, 2011, p. 19, nota 1). 

 
 

Pela amplitude do conceito, Canclini (2011) dá importantes indicações de sua relevância 

na análise de contatos culturais. Para ele, o processo de hibridação caracteriza-se como 

o processo sociocultural em que estruturas ou práticas, que existiam em formas 

separadas, combinam-se para gerar novas estruturas, objetos e práticas. No mundo 

contemporâneo, o aumento de viagens e relações entre as culturas fomentam maior 

acesso aos repertórios culturais alheios. Essa relação não é só de enriquecimento, ou de 
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apropriação harmoniosa, mas pode engendrar conflitos. Assim, as festas remetem 

também à questão do poder que, segundo Hall, “é um aspecto intrínseco das relações 

culturais, pois não existe uma cultura popular íntegra, autêntica e autônoma, situada fora 

do campo de força das relações de poder e de dominação culturais”. (HALL, 2003, p. 

254). Se etimologicamente a palavra festa quer dizer encontro, divertimento, 

comemoração, não se pode esquecer que festa é também espaço de disputas pelo poder 

e é fonte de conflitos.  

 

As hibridações apontam para a ideia de que hoje todas as culturas perdem a relação 

exclusiva com seu território, mas ganham em intercâmbio e conhecimento. Um 

complexo jogo entre semelhanças e diferenças, pertencimento e não-pertencimento, 

nacionalidades, religiões etc, dão forma aos contatos culturais na sociedade 

contemporânea, e esse jogo deve ser considerado para que haja entendimento dos 

modos diversos de lidar na atualidade com a tradição, as práticas e os objetos a ela 

dedicados. (CANCLINI, 2011). 

 

As análises consideradas indicam o caráter dinâmico das festas, o que hoje é perceptível 

no caso das festas populares religiosas. Nas inúmeras festas brasileiras dessa categoria, 

a tradição vem sendo reinventada, expressando novos modos de vivenciar a religião, 

muitas vezes destoantes das concepções genuínas. Em função disso, as instituições 

“guardiãs da tradição” (GIDDENS, 1997) precisam enfrentar questões sobre como lidar 

com essas mudanças sem abrir mão dos seus preceitos religiosos e preservar o seu 

sentido para os fiéis da atualidade.   

 

Essa situação difere daquela vivenciada em períodos de supremacia da tradição como 

ordenadora da vida. De acordo com Giddens (1997), a tradição integra – e monitora – a 

ação à organização tempo-espacial da comunidade e está ligada à compreensão do 

mundo baseada na superstição, na religião e nos costumes. Ela pressupõe uma atitude 

resignada diante do destino, mas ao mesmo tempo vincula-se ao futuro, na medida em 

que é reinventada com o passar do tempo. 
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A tradição envolve o ritual, mecanismo de preservação da memória coletiva e das 

chamadas “verdades formulares”, independentes das “propriedades referenciais da 

linguagem”. A “verdade formular” conta com o guardião da tradição, cujo status na 

ordem tradicional é o de detentor do monopólio de interpretação dessa verdade, 

inacessível aos outros. 

 
A tradição é impensável sem guardiães, porque estes têm um acesso 
privilegiado à verdade; a verdade não pode ser demonstrada, salvo na 
medida em que se manifesta nas interpretações e práticas dos guardiães. 
O sacerdote, ou xamã, pode reivindicar ser não mais que o porta-voz dos 
deuses, mas suas ações de facto definem o que as tradições realmente são. 
(GIDDENS,1997, p. 100) 
 
 

Assim, a tradição é excludente: só os iniciados podem participar e compartilhar da sua 

verdade no ritual. Isso se altera nas condições da modernidade, em que constantemente 

o ritual é reinventado e reformulado. A modernidade, ao criar outras referências para a 

ação, que vão além da tradição, transformou-a em uma das opções possíveis de sentido. 

Assim, para se sustentar, a tradição teve que se reinventar e romper com as referências 

“genuínas” e os valores radicalmente vinculados ao passado. Isso significa que os 

guardiães – agentes , “mediadores essenciais” –, mantenedores das interpretações 

fundadas na verdade formular, tiveram seu status alterado, uma vez que passaram a 

concorrer com outros intérpretes e viram o conhecimento que lhes pertencia, 

exclusivamente, tornar-se acessível aos outros. 

 

O caráter dinâmico das festas muitas vezes é encoberto pela associação usual e única 

entre festas religiosas e tradição, entendida como referência dada, estabelecida e 

imutável ao passado. É preciso observar que a tradição, juntamente com as crenças ou 

devoções que dela fazem parte, são permanentemente recriadas, reelaboradas, 

readaptadas às novas formas que se desenvolvem socialmente. 

 

Em geral, as festas religiosas populares vêm passando por um processo de 

“modernização”, adquirindo características de espetáculo, entretenimento, além das 

tradicionais referências religiosas. Isso mostra que as festas desse tipo não podem ser 

vistas como fenômenos unicamente ligados ao passado, mas estão entrelaçadas com a 

história contemporânea, com a moderna cultura massificadora, com a globalização, o 
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turismo de massa que atrai muita gente interessada em consumo, religião ou 

divertimento (CAPONERO e LEITE, 2010, p. 101). Mais apropriado é dizer que o 

passado e o presente continuam articulados no interior da festa.  

 

As festas religiosas, tais como acontecem hoje, são um meio privilegiado para fazer 

pensar sobre a dinâmica cultural. Como parte da cultura contemporânea, não se 

submetem a uma tradição religiosa que vê tornar-se ilegítima, como é o caso do 

Catolicismo, sua pretensão de atuar decisivamente na condução da sociedade e governar 

a vida de todo indivíduo. As festas aqui consideradas, cujo controle a Igreja, 

historicamente, se empenhou em manter, são um fenômeno em mutação e, ao 

assumirem características próprias do mundo contemporâneo, obrigam a um 

reposicionamento da Igreja, caso essa Instituição queira manter-se a elas vinculada. 

Representam, do ponto de vista científico, e sobretudo aos dos Estudos Culturais, a 

oportunidade para estudar como a Igreja, na figura de seus representantes, acompanha o 

desenvolvimento cultural, lida com exigências e interesses de naturezas diversas e opera 

com valores estranhos às suas perspectivas originais, os quais passaram a integrar as 

festas em questão. (PEIXOTO, 2006). 

 

3.2 - Festas religiosas no Brasil 

 

O Brasil é conhecido como um país festivo. Para Paulo Miguez, “a festa é a melhor 

tradução do que somos, os brasileiros, como povo, como cultura” (MIGUEZ, 2012, p. 

205). Os festejos estão presentes em todo o País e “as diferentes regiões e cidades do 

país depositam nas festas a sua própria história e memória, em permanente elaboração”. 

(CAVALCANTI, 1998, p. 03). 

 

Aqui se encontra um grande número de festas populares relacionadas, em número 

expressivo, ao calendário religioso e à hegemonia da tradição católica. Essa presença 

marcante faz desses eventos objeto de estudos das ciências, da sociedade e da cultura, o 

que foi incrementado, conforme observa Meneses (2009), a partir da iniciativa 

governamental brasileira de criação da categoria “patrimônio cultural de natureza 
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imaterial”1, com fins de proteção dos “saberes, formas de expressão, festas e ofícios da 

tradição popular” por meio de tombamento. 

 

Dadas as origens multiculturais da sociedade brasileira, as várias festas desse tipo 

espalhadas pelo Brasil expressam e representam aspectos histórico-culturais ligados aos 

povos que constituíram o País, a exemplo dos cortejos nas folias de reis e dos congados. 

Porém elas se desenvolveram em contextos de hegemonia católica, tendo que lidar com 

tentativas de normatização provenientes da Igreja. A resistência a essas tentativas e a 

durabilidade desses festejos até nossos dias está ligada aos sentidos das festas, que 

engendram não só as possibilidades de conservação de uma ordem como também 

possibilidades de mudança, criando, com sua dinâmica própria, mecanismos de 

enfrentamento a imposições culturais e ideológicas. 

 

As relações da oficialidade católica com essa modalidade do Catolicismo são 

ambivalentes e compostas por trocas recíprocas. De acordo com Souza (2013), as 

práticas e crenças devocionais contrastam com aquelas defendidas pelos setores 

intelectuais da Igreja, cuja visão sobre as manifestações populares é marcada por uma 

mistura de desprezo e desconfiança, ao mesmo tempo em que são reconhecidas como 

estratégias válidas e eficazes para a manutenção da fé católica junto à população.  
 
 
O catolicismo popular carece de um estatuto próprio perante as práticas 
da Igreja, existindo, contudo, em íntima interação com ela. Não a 
contesta, mas pode, eventualmente, adquirir um viés nitidamente 
anticlerical. Não se opõem aos atributos do clero, mas cria seus próprios 
atributos, e é organizado e praticado por leigos que buscam, em maior ou 
menor grau, manter sua autonomia enquanto fiéis, ao mesmo tempo em 
que se declaram filhos da Igreja. Os ritos eclesiásticos não se mantiveram 
imunes, por outro lado, às influências do catolicismo popular. Pelo 
contrário, a Igreja, tradicionalmente, se adaptou a eles e os incorporou, 
em maior ou menor grau, aos seus ritos, assim como o catolicismo 
popular adaptou elementos diversos oriundos do ritual eclesiástico (...). 
(SOUZA, 2013, p. 5) 
 
 

Como manifestação cultural e, portanto, dinâmica, o Catolicismo popular ultrapassa os 

limites impostos pela oficialidade católica. Não é contrário à modernidade, promovendo 

mecanismos de adaptação a tempos e espaços diversos, exercendo a “vocação para o 

                                                 
1 Decreto 3.551 de 04/08/2000 
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sincretismo e para a absorção de elementos exógenos” (idem, p. 7), adequando-os às 

suas crenças e práticas, tais como as festas, procissões, romarias.  

 

A Igreja Católica chegou ao Brasil em 1500, com Pedro Álvares Cabral, e daqui não 

mais saiu. Religião oficial da Monarquia Portuguesa, foi disseminada inicialmente pelos 

jesuítas, membros da Companhia de Jesus, ordem religiosa criada por Santo Inácio de 

Loyola com a finalidade de expansão da fé católica. Segundo Laura de Mello e Souza, 

“foi o padroado2 que incentivou e sustentou missionários em terras coloniais, 

antecipando-se à Igreja Romana e ocupando um espaço vago” (SOUZA, 1986, p. 86). 

 

A história da Igreja Católica no Brasil é marcada pela dominação e pelas tentativas de 

imposição cultural sobre negros e índios, em um processo chamado eufemisticamente 

de "encontro" de culturas. Se em parte esse empreendimento obteve sucesso, deve-se 

chamar atenção para o sincretismo notável que aqui se constituiu, acompanhado de 

resistência por parte das duas etnias. 

 

Pierre Sanchis (1995) explica que o Catolicismo é fenômeno cultural adaptável a 

diferentes contextos e localidades. Se em Portugal o Catolicismo correspondeu ao 

enraizamento da identidade local de modo consciente e unificado – o vigário, a igreja, o 

santuário de romaria marcam o “mapa imaginário e sentimental do país” –, no Brasil, o 

sincretismo promoveu o oposto ao enraizamento, arrancando o Catolicismo português 

de seu local de origem e jogando-o em um espaço aberto e simbolicamente múltiplo. 

Para evitar problemas relativos a esse cenário, ações de controle foram implementadas 

junto aos grupos étnicos e suas culturas misturadas desde o embarque nos navios 

negreiros, as quais foram “estrategicamente mesclados nos mercados de escravos e nas 

fazendas para evitar os perigos de reconstituição identitárias.” (SANCHIS, 1995, p. 

131)   

                                                 
2 O termo Padroado se refere ao direito de autoridade da Coroa Portuguesa dado pela Igreja Católica, nos 
territórios de domínio Lusitano. Esse direito consistiu na delegação de poderes ao Rei de Portugal, 
concedida pelos papas, em forma de diversas bulas papais, uma das quais uniu perpetuamente a Coroa 
Portuguesa à Ordem de Cristo, em 30 de dezembro de 1551. Fonte: http:// www.histedbr.fae.unicamp.br/ 
navegando/glossario/verb_c_padroado3.htm. Acessado em 19/07/2015 às 14h32. 
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Para manter o vínculo com as origens e promover a reconstituição das identidades, 

apesar do controle oficial, o sincretismo religioso se construiu como recurso. Assim, no 

Brasil, as festas religiosas, organizadas em sinal de devoção aos santos padroeiros ou 

outros santos de devoção, tiveram valor especial na vida da colônia e significaram um 

meio de expressão religiosa não oficial, marcadamente dos negros, que incluíam nos 

festejos elementos de sua cultura original. 

 

A coroação dos reis congos é exemplo de recriação ritual festiva de aspectos da história 

e identidade negras. Nessa ocasião, as dramatizações dos costumes e a atualização da 

memória étnica eram mescladas com valores da devoção católica, prática que marcou 

profundamente a cultura brasileira. A festa conga teve um papel fundamental de 

integração das comunidades negras, passando a ser um elo forte que remetia seus 

integrantes ao passado. No Brasil, o sincretismo com o Catolicismo construiu e 

consolidou uma identidade e uma solidariedade particulares. 

 

Minas Gerais é o estado brasileiro que possui o maior número de grupos afro-religiosos 

ligados à coroação dos reis do Congo, executadas por ocasião das festas de Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito. Segundo Tinhorão (2000), a origem do Congado 

em Minas Gerais se deu com a vinda dos escravos negros para as minas de ouro, 

provenientes de diferentes regiões do Brasil, que trouxeram para o estado uma 

variedade considerável de elementos culturais dos grupos étnicos da África.  

 

No entanto, conforme a história dos festejos da população negra, desde as primeiras 

manifestações na Colônia houve resistência a essas expressões culturais, em decorrência 

do choque de interesses, conforme observa Eugênio (2002).  

 
 
A relação entre a Igreja e as irmandades negras nas Minas Gerais do período 
colonial teve em uma de suas faces a marca da tensão, devido aos interesses 
inconciliáveis que uma defendeu diante da outra, em torno de recursos 
financeiros (necessários para que ambas organizassem suas atividades) e da 
vivência religiosa (razão pela qual ambas existiram naquele período). E isto 
pode ter ocorrido porque as festas devocionais talvez tivessem sido de 
fundamental importância para os escravos e os libertos, como a (re)definição 
e a (re)construção de relações de identidade e poder internos ao grupo, de 
forma que o destaque que tais festas receberam no orçamento geral de suas 
associações religiosas tivesse um sentido que transcendia até mesmo as 
expectativas dos artífices da ordem escravista, os quais muitas vezes 
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pensaram que as manifestações lúdicas e de religiosidade daqueles indivíduos 
não passavam de meros folguedos, sem nenhum objetivo; o que não é 
verdade se invertermos o foco da análise, partindo agora das próprias 
motivações dos negros. Assim, poderemos perceber que, muito mais do que 
isso, os seus festejos não foram simples válvulas de escape do dia-a-dia, e 
sim um ponto de partida para a reinvenção de uma existência em que 
grassava a escravidão. (EUGÊNIO, 2002, p. 45-46) 

 

A cultura africana, na forma de suas crenças, rituais, danças e ritmos próprios, marcou o 

período colonial no Brasil, porém atraindo a desconfiança dos senhores de escravos. 

Estes compreendiam a reunião dos cativos como uma ameaça constante de rebelião, de 

forma que os batuques foram proibidos durante o século XVIII, conforme lembra 

Campolina (1988). Em algumas regiões de Minas Gerais, essa proibição chegou a 

perdurar ainda em parte do século XIX. A historiadora lembra que os batuques 

aconteciam mediante a permissão dos senhores, normalmente aos domingos, quando os 

escravos se uniam por nacionalidades, valendo-se dos santos católicos para dar 

continuidade às suas manifestações. Mesmo com as proibições, as festividades 

sobreviveram e se disseminaram no conjunto da sociedade, como mostra Campolina 

(1988). O Catolicismo era o fio condutor da permanência das raízes africanas e da 

manutenção do controle pelos senhores de escravos. 
 
 
Além das missas com músicas mundanas, sermões, te-déuns, novenas e 
procissões, eram partes importantes as danças, coretos, fogos de artifício e 
barracas de comidas e bebidas. Na maioria delas a população escrava não 
perdia a oportunidade para mostrar suas músicas, danças e batuques. 
(ABREU,1999, p. 34) 
 
 

Outra marca das festividades religiosas no Brasil Colônia foi a riqueza e o luxo dos 

rituais, buscando a reprodução do modelo social da metrópole e a demonstração de 

poder, configurando o que passou a ser conhecido como “religiosidade colonial” ou 

“catolicismo barroco”. Pela festa dava-se a legitimação cívico-religiosa do poder e o 

ritual tornava pública a hierarquia social. Esse catolicismo “repleto de sobrevivências 

pagãs, com o seu politeísmo disfarçado, superstição e feitiços, que atraíram muitos 

negros, facilitando sua adesão e paralela transformação” (ABREU, 1999, p. 34), 

aproximava elite e povo, pela mediação da festa e a atuação dos agentes leigos, já que as 

ordens religiosas estavam mais afeitas à ortodoxia religiosa. 
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Del Priore (1997) observa que as grandes preocupações do governo português em terras 

brasileiras centravam-se na ampliação das fronteiras geográficas, na disseminação da fé 

católica e no combate a outras crenças. Assim, o indígena e o negro deveriam ter seus 

costumes e crenças submetidos às concepções cristãs, e o judaísmo e o protestantismo 

eram males a ser combatidos. 

  

Laura de Mello Souza (1986) vê a tolerância ao sincretismo como um meio de controle 

social. Para ela, “aqui se tolerou e se incentivou o sincretismo quando necessário, 

mantendo-o nos limites do possível. Lá incorpora-se manifestações folclóricas à religião 

oficial a fim de satisfazer necessidades da piedade popular. ” (SOUZA, 1986, p. 98). 

Assim, o Catolicismo do Brasil colônia foi se constituindo através da multiplicidade de 

tradições pagãs, africanas, indígenas, judaicas e católicas vindas de Portugal, que se 

inseriam no cotidiano da população. “É nessa tensão entre o múltiplo e o uno, entre o 

transitório e o vivido que pode ser compreendida a religiosidade popular na colônia.” 

(idem, p. 98). 

 

Nesse jogo entre tolerância e controle, as irmandades tiveram um papel importante. Elas 

eram organizações que contavam com a participação ativa dos leigos na vida religiosa. 

Eles se reuniam para cultuar seus Santos, pedir proteção e fazer caridade. Segundo 

Boschi (1986), as ordens terceiras eram vantajosas para a Igreja por serem ao mesmo 

tempo sede e gestoras da devoção, bem como por se constituírem “eficientes 

instrumentos de sustentação material do culto”, substituindo o clero como 

intermediárias da religião. 

  

Havia irmandades de brancos, pretos e pardos. Os negros fundaram irmandades em 

devoção aos Santos protetores: Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, São 

Benedito, Nossa Senhora das Mercês, dentre outras. Ao participar dessas organizações, 

os negros encontravam oportunidades de ter uma vida um pouco melhor, tendo a 

permissão para louvar seus Santos de devoção; por outro lado, tornavam-se mais 

controlados pelo Estado e pela Igreja.  

 
Assim, por exemplo, serviram como instrumento de enquadramento do 
negro aos padrões culturais do branco. Ao permitir e mesmo estimular a 
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criação de comunidades leigas de negros, Estado e Igreja, ao mesmo 
tempo em que lhes facilitavam a assimilação da religião cristã, 
proporcionavam aos negros uma espécie de sincretismo planejado, isto é, 
dirigiam e determinavam as formas pelas quais seriam norteados os 
contatos religiosos dos negros com os brancos, no esforço de assimilação 
e fixação daqueles ao mundo destes. [...] No papel de benfeitor, protetor 
ou representante jurídico, a função do branco junto ao preto sempre foi a 
mesma, nas confrarias, nos compadrios, nos apadrinhamentos de batismo 
ou casamento: a de atrair o homem preto para o mundo branco. Desta 
forma fica bem claro que as irmandades provocaram em parte a 
progressiva integração dos africanos na sociedade colonial”. (Boschi, 
1986, p. 69) 
 
 

Os negros das irmandades tinham uma conexão íntima com as cerimônias de coroação 

de reis negros e promoveram no Brasil uma mistura de suas tradições com o 

Catolicismo, adaptando as coroações às crenças católicas. Associados nas irmandades, 

conservavam como podiam sua cultura, tendo nas festas uma oportunidade para lembrar 

suas origens e reforçar sua identidade. Elas se tornaram uma expressão original da 

religiosidade colonial brasileira. Significaram um momento para “respirar”, num 

ambiente de opressão, podendo ser entendida como “sinal e presságio de libertação” no 

dizer de Boschi (1986, p. 60), forma de resistência, fortalecimento da solidariedade 

entre os negros.  

 

Mesmo assim, as irmandades religiosas ajudaram a aumentar, progressivamente, o 

número de católicos na colônia, cujas práticas mesclavam elementos culturais diversos, 

tal como ocorre no Catolicismo popular. Exemplo disso, de acordo com Del Priore 

(1994), são os ternos de catopês, marujos e caboclinhos, presentes nas festas religiosas 

de agosto em Montes Claros.  

 

Após o período colonial, as práticas religiosas católicas populares continuaram, em 

grande parte, a ser malvistas pelo Clero formado pelo Catolicismo romanizado, voltado 

ao combate dos efeitos da secularização e do avanço do protestantismo, e atuante em 

prol do fortalecimento da Igreja romana. Em consonância com esse Catolicismo 

romanizado, padres brasileiros e estrangeiros se empenharam no controle das festas, 

muitas das quais perduraram, como observa Malveira (2011), entre as “tensões 

religiosas, sociais e as necessidades dos brincantes [...]” (MALVEIRA, 2011, p. 69).  

 



 46 

4 - FESTAS DE AGOSTO EM MONTES CLAROS: REGISTROS DA 

DINÂMICA 

 

4.1 - Contextualização das Festas 

 

Na cidade de Montes Claros, localizada no norte de Minas Gerais, ocorrem anualmente 

as festas religiosas, originalmente vinculadas às tradições católicas, africanas e 

indígenas, no mês de agosto.  É uma região conhecida pela sua riqueza cultural, 

decorrente do processo de ocupação diversificada e também de sua localização 

estratégica. Segundo Dias (2007, p. 35), “o norte mineiro é um tanto baiano, um tanto 

mineiro, nem um, nem outro, talvez baianeiro cansado como denominados pelos 

mineiros do sul, o que demonstra que a fronteira não é apenas geográfica.” 

 

Conforme visto no capítulo 2 deste trabalho, as festas de Montes Claros estão 

associadas ao Catolicismo popular, que tem como marca uma autonomia considerável 

em relação à oficialidade católica. Com grande penetração no meio rural, seus costumes 

e práticas são de caráter devocional e seus praticantes são, em sua maioria, provenientes 

dos setores mais pobres e menos escolarizados da população. 

 

Além da população indígena que originalmente habitou o norte de Minas, a região foi 

povoada mais por negros livres do que por ex-escravos, vindos de comunidades 

quilombolas (QUERINO, 2006). Na primeira metade do século XIX, recebeu 

funcionários do Império que, ao se deslocarem para a região, ajudaram a transformar os 

arraiais em vilas organizadas com poder legislativo e executivo. No final do mesmo 

século, com a chegada dos religiosos da Ordem francesa Premonstatense e de 

imigrantes italianos, são introduzidos hábitos europeus, diversificando ainda mais as 

referências culturais locais. 

 

A mesclagem de diferentes povos no território norte mineiro permitiu a essa região a 

consolidação de uma sociedade peculiar, com uma “cultura própria e uma identidade 

singular” (COSTA, 2006, p. 24) constituída pela população indígena, pelos 
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quilombolas, pelos europeus e pelos bandeirantes.  

 

Montes Claros é a cidade polo dessa região, chamada sertão mineiro, frequentemente 

representada no imaginário social brasileiro como um mundo arcaico, “imóvel” e 

mítico, onde a tradição impera. Essa representação encontra respaldo na obra do escritor 

mineiro João Guimarães Rosa, a exemplo da passagem de Grande Sertão: Veredas, sua 

obra mais famosa: 

 
Caminhar de noite, no breu, se jura sabença: o que preza o chão – o pé 
que adivinha. A gente imagina uns buracões disformes. A gente espera 
vozes. É. Pouquinhas estrelas dando céu; a noite barrava bruta. Digo ao 
senhor: a noite é da morte? Nada pega significado, em certas horas. Saiba 
o que eu mais pensei. No seguinte: como é que curiango canta. Que o 
curiango canta é: Curí-angú! (ROSA, 1994, p. 282) 
 
 

Esse rico imaginário está em parte relacionado ao fato de que a região norte de Minas 

Gerais, durante muito tempo, esteve distante dos processos urbano-industriais da 

modernidade ocidental, da economia de exportação e da lógica de mercado. O 

isolamento da região se acentuou no final do século XVIII, com a decadência da 

mineração e o fim do comércio entre o sertão e as minas. Essa posição marginal teria 

sustentado a manutenção de práticas e conhecimentos tradicionais, de uma cultura 

singular e de uma identidade sertaneja que se tornaram referências dessa região. 

 

A chegada da ferrovia a Montes Claros, em 1926, é o prenúncio do fim desse 

isolamento, impulsionando o desenvolvimento local nos termos capitalistas, 

incrementando as trocas com outras regiões, estimulando o fluxo migratório e 

transformando seus modos de vida (QUERINO, 2006). Esse processo teria sido 

responsável pela desestruturação/reestruturação econômica, política e sociocultural da 

região em direção à modernidade.  Para a religião católica, dominante, significou a 

chegada de novas crenças, o aumento da concorrência entre elas e a Igreja e a 

necessidade de se acomodar nesse novo contexto. 

 

A cidade de Montes Claros hoje é classificada como de porte médio, o quinto maior 

município em população no estado de Minas Gerais, estimada pelo IBGE em 394.350 
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habitantes1 para 2015.  

 

Com o crescimento da cidade e em decorrência das conquistas da modernização, a 

população montesclarense tem hoje à sua disposição uma rede de serviços públicos e 

privados (saúde, comércio e educação), firmando-se como centro urbano e polo de 

desenvolvimento regional. Conta com a presença da Universidade Federal de Minas 

Gerais – UFMG, do Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, da Universidade 

Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, e treze faculdades particulares. 

  

Com relação à religiosidade, o Catolicismo predomina. No norte de Minas destaca-se o 

catolicismo leigo e festivo, que ainda marca presença nas várias comemorações 

populares realizadas no decorrer do ano. A precariedade das lideranças clericais nas 

origens da ocupação regional possibilitou o surgimento de um modelo eclesiástico 

marcado pela grande participação dos leigos, conforme visto em capítulo precedente.  

 

Todavia, uma abertura efetiva da Igreja para a cultura religiosa popular, segundo Souza 

(2007), ocorreu quando a Igreja Católica em Montes Claros passou a experimentar 

novos ares do Concílio Vaticano II, na década de 1960, com a valorização de uma 

postura dialogal, mais generosa e tolerante. Colocava-se, assim, para o Catolicismo, um 

momento de forte redefinição dos valores para o mundo emergente. 
 

 
As Festas de Agosto constituíram-se como parte importante do enredo local, 

fundamentado numa tradição mesclada de elementos africanos, indígenas, europeus e 

regionais. Trata-se de uma manifestação religiosa que respondeu e responde por uma 

importante parte da história montesclarense, e que sobreviveu ao longo do tempo como 

componente religioso e cultural constituinte da própria imagem da cidade.  

 

Os primeiros registros formais de existência das festas constam em ata da Câmara 

Municipal de Montes Claros, datada de 23 de maio de 1829, “quando Marcelino Alvez 

pediu licença para tirar esmolas para as festas de Nossa Senhora do Rosário e São 

                                                 
1http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=314330&search=minas-gerais|montes-claros, 
acessado em  12 de novembro de 2015. 
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Benedito que pretendia realizar nesta freguesia” (PAULA, 2007, p. 611). No 

documento, não são feitas referências diretas aos festeiros que, no entanto, são 

lembrados em outros registros. Durante o festejo da coroação de D.Pedro II, em 08 de 

setembro de 1841, após passeata com a efígie do Imperador, foram permitidas várias 

comemorações por três dias, das quais podiam participar “catopês, cavalhadas ou 

volantes e quaisquer outros divertimentos que não ofendam a moral pública” (PAULA, 

2007, p. 611). 

 

No entanto essas comemorações foram oficializadas somente em 14 de agosto de 18842, 

mediante licença concedida pela Igreja Católica para a realização das festas em devoção 

aos santos. Queiroz (2005) lembra que, como é comum à maioria das culturas de 

tradição oral, a história das Festas de Agosto apresenta grandes lacunas em virtude da 

falta de documentação referente à sua origem e constituição.  

 

Segundo Queiroz (2005), vale ressaltar que a apresentação dos ternos de congado3 de 

Montes Claros - MG nem sempre aconteceu em um mesmo período. Durante o século 

XIX, marujos e caboclinhos realizavam a sua homenagem ao Divino Espírito Santo no 

mês de maio. Contudo, após determinação do bispado local, houve a junção desta ao 

terno dos catopês para Nossa Senhora do Rosário, passando a acontecer no mês de 

agosto. A partir da fundação da Diocese de Montes Claros, em 10 de dezembro de 1910, 

o bispo Dom João Pimenta4 reuniu as três festas que aconteciam na cidade em épocas 

distintas, em um único calendário. A festa do Divino Espírito Santo, realizada no 

período de Pentecoste, nos meses de junho, e a festa de São Benedito, realizada entre os 

meses de setembro e outubro, foram unidas à comemoração de Nossa Senhora do 

Rosário, que já acontecia no mês de agosto. Por esse motivo, os festeiros de Nossa 

Senhora do Rosário são considerados os donos da comemoração, que ainda é referida 

por muitos como a “festa dos catopês”. 

 
                                                 
2 De acordo o Jornal Correio do Norte, em 24 de agosto de 1884, p. 02. 
3 São grupos que realizam cortejos em festas de devoção à Nossa Senhora do Rosário, nas quais os 
cantos, as danças e rituais são empregados para as saudações de santos homenageados, a coroação de Reis 
Congos e a interação com outros  grupos de congado, com a mistura de elementos  religiosos católicos e 
africanos. 
4 Primeiro bispo de Montes Claros - MG.  http://www.arquimoc.com/home/detalhecategoria/13 , acessado 
em 02 de abril de 2015 
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Vê-se que desde o início a Igreja Católica procurou controlar a realização do evento, 

que, apesar disso, alcançou grande popularidade. Mas há indicativos de que parte dos 

católicos ainda enxergue as manifestações ligadas às culturas negra e indígena de modo 

etnocêntrico, conforme se pode observar em uma tradicional publicação católica5: 

 
 
Há mais de um século, nos dias 17 a 21 de agosto são realizadas em 
Montes Claros (MG), festas religiosas em homenagem a Nossa Senhora 
do Rosário, São Benedito e ao Divino Espírito Santo. Além das 
celebrações genuinamente religiosas, como missas, bênçãos e 
levantamento de mastros, realizam-se ainda as "Marujadas", 
"Cabocladas" e "Catopês". (destaques meus) 

 

A grande popularidade alcançada pelas festas preocupou a Igreja, zelosa pelas diretrizes 

romanas diante dos possíveis desvirtuamentos doutrinários aí presentes. Por isso, em 

1930, ela deixa de participar das comemorações, ganhando a adesão de muitos 

partícipes propensos a acatar as orientações eclesiásticas oficiais. Porém, a imprensa 

regional, em 1936, por meio do jornal montesclarense Gazeta do Norte, pediu aos 

padres que não deixassem as Festas de Agosto. Pressionada pela crítica de parte da 

população da cidade e da imprensa, nos anos subsequentes a Igreja retomou a direção 

dos festejos. Esse episódio é revelador da emergência de um novo contexto 

sociocultural, plural, em que a Igreja participa junto com outras esferas culturais 

autonomizadas influentes no espaço público, e diante das quais tem que ceder. Mostra 

ainda que os festejos e celebrações dos negros, nem sempre acolhidos pela Igreja 

Católica e pelos poderes locais, paulatinamente conquistaram espaço nas festas, o que 

permitiu a prática sincrética de seus costumes e crenças.  

 

4. 2 - A dinâmica atual das Festas de Agosto 

 

Em seus quase duzentos anos, as Festas de Agosto tornaram-se parte da própria imagem 

de Montes Claros. Elas ocorrem em quatro dias: o primeiro, em honra à Nossa Senhora 

do Rosário; o segundo, a São Benedito; o terceiro, ao Divino Espírito; e o quarto, em 

honra às três devoções. As práticas festivas atualmente são organizadas por um padre da 

Igreja Católica e um representante de cada um dos grupos populares que protagonizam 

                                                 
5Revista Catolicismo - http:// catolicismo.com.br/materia/materia.cfm? IDmat= 9EE64974-3048-313C 
2EF22C4C79D5442A &mes=Outubro1994. Acesso em 29/09/2015. 
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os rituais. Nessas comemorações, as ruas são tomadas pela presença expressiva de 

moradores e turistas, que prestigiam a performance dos grupos de Congado em Montes 

Claros6, catopês, marujos e caboclinhos, representando as etnias que formaram o Brasil. 

(QUEIROZ , 2005, p. 28). 

 

Em matérias jornalísticas e outros textos sobre as festas de 2015, publicados em blogs e 

sites7, diferentes atores sociais, tais como representantes do poder público, participantes, 

turistas, estudiosos, acadêmicos, reconhecem sua importância e enaltecem a beleza e a 

animação que trazem para a cidade, ao instaurar um tempo e um espaço especiais. 

Assim, o Prefeito de Montes Claros observou que o incentivo de órgãos oficiais, 

interessados na divulgação e preservação do folclore autêntico da região, fez com que as 

ruas se enchessem de alegria “com o reluzir dos espelhos, o tinir das espadas que 

espocam e a banda de música do 10° BPM dirigindo-se até a Igreja do Rosário”. O 

secretário de Cultura lembrou que a festa valoriza, resgata tradições e homenageia quem faz 

a história da cidade. Participantes afirmam que as festas criam um tempo especial em que os 

olhares de Minas Gerais e do Brasil se voltam para cidade, sua tradição, e que a festa é do 

povo e para o povo. Estudiosos das festas dizem que ela é prestigiada e significativa do 

ponto de vista da pesquisa acadêmica e que despertam inclusive o interesse de pesquisadores 

                                                 
6 A origem do Congado no Brasil se liga ao período colonial, em que a Igreja e os portugueses 
incentivavam rituais de coroações dos reis do Congo, nas homenagens à padroeira ou a Nossa Senhora do 
Rosário, para controlar os escravos e manter a ordem (CÔRTES, 2000, p. 90). De acordo com Colares 
(2006), é nos textos de Antonil (1711) que se localiza o registro mais antigo da festa em Minas Gerais.   
Pode-se considerar o Congado como um nome genérico atribuído aos diferentes grupos africanos, 
vinculados ao culto do santo de devoção, que de modo sincrético reproduziam simbolicamente no Brasil a 
história tribal, com a coroação dos reis do Congo (2006 apud CÔRTES, 2000, p. 138). Nessa reprodução 
são encenadas antigas epopeias de Angola e do Congo, com a recorrência de temas: (a) coroação dos 
antigos reis do Congo; (b) lutas entre monarquias; (c) lutas contra o colono invasor; (d) outros episódios 
históricos. 
 
7  http://www.montesclaros.mg.gov.br/agencia_noticias/2012/ago-12/not_14_08_12_3658.htm 
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/08/20/interna_gerais,680360/festas-de-agosto-comecam-
em-montes-claros-com-desfile-de-rua.shtml 
http://patrimonioculturalmoc.blogspot.com.br/2015/07/festas-de-agosto-de-montes-claros-176.html 
http://www.uai.com.br/app/noticia/e-mais/2015/08/19/noticia-e-mais,170798/festas-de-agosto-tomam-
conta-de-montes-claros-neste-fim-de-semana.shtml 
http://patrimonioculturalmoc.blogspot.com.br/2015/08/festas-de-agosto.html 
http://g1.globo.com/mg/grande-minas/noticia/2014/08/confira-programacao-das-festas-de-agosto-em-
montes-claros.html 
A programação completa de 2015 pode ser acessada em 
http://www.montesclaros.mg.gov.br/agencia_noticias/2012/ago-12/not_14_08_12_3658.htm 
Sites acessados em 01/07/2016 
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estrangeiros. Conhecidos músicos nascidos em Minas Gerais reforçam a importância das 

festas para sua formação e carreira artística. 

 

De acordo com informações dadas pela Polícia Militar de Montes Claros8, o público 

estimado presente nos dias das festas de 2015 foi de dezesseis mil pessoas. Na 

temporada das festas há um aumento significativo de tentativas de furtos e do uso de 

“substâncias psicoativas ilícitas”, o que demanda maior efetivo policial nas ruas da 

cidade.  

 

Em 2015, a Prefeitura destinou diretamente aos grupos catopês, marujos e caboclinhos a 

importância de R$60.000,00, e disponibilizou ônibus aos seus participantes para os 

percursos das festas. Além da chamada agenda religiosa e festiva – que inclui missas, 

levantamento dos mastros, almoços oferecidos pelos festeiros às centenas de 

participantes, procissões –, a agenda cultural contou com o Encontro Mineiro de Ternos 

de Congado, na sede da Associação dos Grupos de Catopês, Marujos e Caboclinhos de 

Montes Claros, seguido de almoço de congraçamento entre os 

participantes.  Paralelamente às festas, houve o 37° Festival Folclórico de Montes 

Claros, uma realização da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Prefeitura 

de Montes Claros, que contou com a presença de repentistas populares do Norte de 

Minas. Foram também montados palcos para shows e apresentações culturais. 

 

A ornamentação e a organização da festa são custeadas principalmente pela Prefeitura, 

que precisa de dois meses para programar tudo, e três dias para enfeitar os locais onde 

acontecerá o evento. Em 2015 foram parceiros na realização das festas a Universidade 

Estadual de Montes Claros - Unimontes, o SESC, o SEST/SENAT10, a Petrobrás, entre 

outros. 

 

                                                 
8 Informações obtidas em  relatório,emitido pela 11ª Região da Polícia Militar de Montes Claros – MG, 
no dia 07 de julho de 2016, e fornecido como material para esta pesquisa. 
10 Serviço Social do Transporte/Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. 
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Os grupos de congado são os protagonistas das festas e cada um desempenha um ritual 

específico. De acordo com Queiroz (2005, p. 30-49), os catopês são grupos que 

preservam de forma mais sólida as influências do Congado nas apresentações. Porém, 

usam elementos que representam a tradição africana adicionada a referências luso-

espanholas cristãs, com vestimentas brancas, capacetes adornados com longas fitas 

coloridas, penas de pavão, miçangas e espelhos, imagens de santos, terços envoltos nos 

braços ou nas mãos, e saem pelas ruas cantando e rezando à Nossa Senhora do Rosário, 

ao ritmo de tambores, batuques e rabecas. 

 

Os marujos realizam a encenação, dramatizam a epopeia marítma portuguesa, com 

participantes vestindo roupas de cetim na cor azul, fazendo referência aos cristãos, e 

outros, na cor vermelha, representando os mouros. Nas ruas da cidade, em duas filas, 

cantam músicas suaves e tocam violão e viola, remetendo às ações dos marinheiros 

portugueses e ao Catolicismo. Dançam e dramatizam as lutas portuguesas nos 

movimentos das Cruzadas, comemorando a vitória dos cristãos. Fazem orações cantadas 

pedindo proteção divina, purificação dos pecados da cidade, intercessão dos Santos das 

festas e agradecendo pelas graças recebidas. 

 

Já os caboclinhos simbolizam o índio brasileiro, em trajes que reproduzem as suas 

vestimentas, saiotes vermelhos enfeitados com plumas, capacetes adornados com penas, 

e carregam arcos e flechas. Nesse grupo há uma grande incidência de mulheres, além de 

crianças, fato que o diferencia dos outros grupos, que só mais recentemente contam com 

a presença feminina. Os caboclinhos atualmente são liderados por uma mulher, que 

recebe o título de “Cacicona”. Eles dançam e cantam músicas com letras referentes à 

catequização dos índios pelos padres jesuítas no período da colonização do Brasil. As 

suas preces são direcionadas aos três Santos devocionais da festa, pedindo perdão pela 

destruição da natureza e invocando proteção aos animais e a todo o ecossistema 

brasileiro. 

 

Para que em agosto tudo esteja pronto para a solenidade, os ensaios são iniciados no 

mês de maio, bem como visitas, acompanhadas por música e oração, às casas dos 

mordomos, que são escolhidos no ano anterior para guardar as bandeiras de cada um 
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dos Santos da festa. 

 

No primeiro dia, todos os participantes dos grupos populares vestem-se de azul para 

homenagear Nossa Senhora do Rosário. No segundo dia, a vestimenta é rosa, em 

homenagem a São Benedito. No terceiro dia, a cor é vermelha, para contemplar o 

Divino Espírito Santo. No quarto dia, cada grupo veste a cor que simboliza o seu santo 

de devoção, promovendo a mistura de cores entre os participantes.  

 

Durante esses quatro dias de acontecimentos, manifestações de costumes e crenças, 

músicas, orações, saudações e danças, eles criam condições para evidenciar a riqueza 

simbólica derivada da presença dos três grupos e seu papel ritual. 

 

Os grupos populares mencionados caminham juntos pelas ruas da cidade, obedecendo a 

uma ordem do cortejo: catopês, marujos e caboclinhos. Mostram, com os seus cantos e 

orações, que a festa religiosa de agosto marca o momento de agradecer aos Santos pelo 

ano que passou e pedir graças para o ano seguinte. No desenrolar dos ritos é forte a 

presença musical, com o som de instrumentos diversos, como tambor, tamborim, 

cavaco, pandeiro, violão, viola, caixa e rabeca. Um padre, já conhecido como Padre 

Catopê, acompanha os rituais da festa. Ele assumiu a organização das festas há 

aproximadamente 50 anos, a pedido do bispo da época, Dom José Alves Trindade, 

responsável pela escolha de um padre para coordenar os festejos. A escolha se deu em 

função de que, além de ser jovem à época, o padre tinha afinidades com as 

comemorações.9 

 

A manifestação acontece em etapas que se inter-relacionam na performance dos grupos, 

visando a concretização do seu ritual de fé. A festa começa numa quinta-feira, às 05h30, 

com os três grupos visitando os mordomos de Nossa Senhora do Rosário. Estes são 

pessoas da comunidade que pedem para guardar a bandeira, a fim de cumprir 

                                                 
9 Informações obtidas em entrevista com o padre João Batista Lopes, no dia 10 de agosto de 2015, na 
cidade de Montes Claros. 
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promessas. Nas residências visitadas é servida alimentação11 e em seguida, há a reza do 

terço e a saída em procissão até a Igreja do Rosário.  

 

O ritual das festas continua com a chegada dos grupos ao canteiro central da Avenida 

Coronel Prates, ao lado da Igreja do Rosário. Antigamente o mastro era levantado em 

frente à Igreja do Rosário, que é bem pequena, chamada de "igrejinha", comportando, 

no máximo, cem pessoas. O aumento da frequência de pessoas à festa e os interesses do 

comércio podem ter influenciado na mudança deste ritual para a avenida citada. A 

mudança não implicou distanciamento geográfico da Igreja do Rosário, uma vez que a 

avenida Coronel Prates fica ao lado dela. Porém, para muitos dos participantes dos 

grupos populares isso foi marcante, porque eles não queriam a alteração para uma das 

principais avenidas da cidade, em que há um grande fluxo de carros, ônibus e pedestres. 

Nos dias da festa, somente no momento do levantamento do mastro, a avenida é 

interditada. E nos outros dias da festa o mastro permanece no local, envolto à rotina de 

trânsito intenso da avenida,  a muito barulho e poluição. De acordo com  Mestre Zanza, 

um dos mestres do grupo catopê 12, essa mudança trouxe, para ele e para o grupo, 

prejuízos para a sacralidade, já que, na rotina diária da cidade, muitos passam pela 

avenida sem notar a presença das bandeiras dos Santos.   

 

O levantamento de mastro é o ponto alto da festa, representando a ligação completa dos 

grupos em um só reinado sagrado. Daí a preocupação com o deslocamento do ponto 

geográfico em que isso acontece, que pode interferir na estrutura física dos rituais, e, 

para além disso, em sua estrutura simbólica. Para minimizar as consequências da 

alteração, nos três dias seguintes a Igrejinha do Rosário permanece como “centro do 

mundo” (COLARES, 2006). 

 

Às 09h30 acontece o Reinado de Nossa Senhora do Rosário, com a procissão conduzida 

pelo padre. A benção aos grupos precede a caminhada pela cidade. É um momento 

marcado por orações, cantos e conta com a presença dos grupos populares e do padre, 
                                                 
11 Souza (2011) reforça que a comensalidade é uma característica das festas populares. A comida e a 
bebida em abundância compõem um rito de agregação coletiva comumente manifestado em cerimônias 
religiosas. 
 
12Entrevista realizada em  02 de setembro de 2015, na cidade de Montes Claros. 
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que faz seu encerramento com a celebração da missa ao meio dia. 

 

Na sexta-feira, o ritual se repete com a particularidade da devoção santorial do dia, que 

é São Benedito. Às 05h30 os grupos visitam a casa do mordomo de São Benedito e 

promovem o levantamento do segundo mastro, com a bandeira do Santo. Às 09h30 

acontece o Reinado de São Benedito, com a participação do padre à frente do cortejo, 

fazendo orações. Logo atrás os grupos populares seguem com seus cantos e danças, 

percorrendo o mesmo trajeto do dia anterior. Após a procissão, o padre celebra a missa 

ao meio dia com a presença de todos os grupos populares.  

 

No sábado, às 05h30 ocorre a visita à casa do mordomo do Divino Espírito Santo e o 

levantamento do mastro, com a bandeira do Divino. Depois acontece o Império do 

Divino Espírito Santo, com o cortejo nas ruas da cidade e o padre na liderança das 

orações e cantos. Em seguida, os grupos encenam o Reinado nas ruas e há a celebração 

da missa ao meio dia. As missas celebradas em cada Reinado são importantes marcos 

simbólicos do caráter de religiosidade e da presença da Igreja Católica nas festas.  

 

No Domingo, às 10h00, ocorre o Encontro Mineiro de Ternos de Congado, na 

Associação dos Grupos de Catopês, Marujos e Caboclinhos de Montes Claros. Ao meio 

dia há o almoço da Consagração, e às 15h30, procissão com todos os grupos e com o 

padre que acompanhou as festas. As 18h00 as festas se encerram com a celebração da 

missa na Praça Portugal, ao ar livre, em frente à Igreja do Rosário. Há a presença do 

padre em todos os ritos religiosos da festa.  

 

Nos quatro dias dos rituais religiosos, há a participação de pessoas de Montes Claros e 

de outras localidades, católicos ou não, oriundos de diferentes religiões e classes sociais. 

Em geral, acompanham as procissões, os levantamentos dos mastros, as celebrações das 

missas com devoção e emoção.  Algumas realizam atos de pagamento de promessas, 

caminhando descalças nas procissões, vestindo roupas que remetem às mesmas usadas 

pelos grupos populares, além de vestirem também bebês e crianças. As ruas centrais da 

cidade são enfeitadas com fitas coloridas e imagens dos Santos das festas e várias lojas 

ornamentam seus espaços para que, quando a procissão passar, a conexão com o 
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sagrado seja estabelecida.  

 

No decorrer da história das festas, houve algumas mudanças no trajeto dos cortejos13.  

No dia de cada cortejo em devoção aos respectivos Santos, participantes dos grupos dos 

catopês, caboclinhos e marujos faziam o trajeto descalços, a pé, em sinal de penitência e 

buscavam os outros componentes dos grupos nas suas casas. Depois, eles começaram a 

usar calçados e, ao invés de ir às casas dos seus companheiros, começaram a se 

encontrar no centro da cidade e a caminhar juntos até a Igreja do Rosário. A partir de 

2004, passaram a sair do Automóvel Clube, situado em um local estratégico, no centro 

da cidade, sem tráfego de ônibus, onde há uma praça grande que facilita a organização e 

o deslocamento dos grupos. 

 

Até o final do século XIX, os reis e as rainhas do cortejo nas Festas de Agosto eram 

representados exclusivamente pelos negros. Aos poucos foram substituídos pelos filhos 

da oligarquia local, o que permanece até hoje. O reinado anunciado é hoje 

representado pelas crianças da alta sociedade montesclarense, vestidas com roupas de 

reis e rainhas. São filhos e netos das famílias católicas tradicionais da cidade, que hoje 

ocupam o lugar outrora ocupado pelos familiares dos participantes dos grupos de 

catopês, caboclinhos e marujos, na maioria, negros, pobres e que vivem na zona rural ou 

em bairros periféricos da cidade. 

 

Nas procissões do grupo, os participantes catopês eram, em sua maioria, negros. Porém, 

atualmente o grupo dos catopês vem sendo seguido por um grupo de pessoas da alta 

sociedade local, entre elas: candidatos a cargos políticos, empresários, estilistas, 

modelos, pessoas da mídia, dentre outras, em sua maioria, brancas. Dentre outros 

                                                 
13 Nos festejos de 2015, após a celebração da missa, no primeiro dia da festa, um grupo de crianças, 
dentre elas três meninos catopês e duas meninas caboclinhas, pediram a mim que os “batizasse”. Esse 
pedido era usual na época da minha infância, e pensava que havia sido extinto. Senti a presença de algo 
do passado naquele momento e respondi positivamente às crianças. Então, começou o ritual: peguei nas 
fitas dos três catopês, fiz um pedido e em seguida dei moedinhas que estavam no bolso para eles. Em 
seguida, me direcionei às meninas caboclinhas, segurei no arco e na flecha e repeti o mesmo gesto. No 
momento que eu fui pegar o dinheiro, uma das meninas viu que eu tinha algumas balas em minha bolsa e 
disse: “tia, não precisa pegar dinheiro, me dá essas balas aí, porque o dinheiro é para a gente comprar 
balas”. Peguei todas as balas que tinha e as entreguei.  Fui embora e quando já estava longe, virei e vi que 
este mesmo grupo de crianças, com muita alegria, continuava a abordar outras pessoas. A encenação 
desse ritual nos dias de hoje me pareceu algo inusitado. 
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ornamentos, elas vestem roupas brancas, usam os capacetes com fitas e saem na 

procissão cantando e dançando. No entanto, essas pessoas participam das procissões 

como se fizessem um “desfile” para o povo. Nos levantamentos dos mastros e outros 

momentos rituais importantes elas não estão presentes. Percebe-se que aproveitam o 

momento para se autopromover e adquirir visibilidade. De acordo com Mestre Zanza14, 

líder dos catopês, estas pessoas dão ajuda financeira ao grupo e pagam o capacete de 

fitas, que custa em torno de R$600,00. Por isso não se pode negar que elas saiam junto 

com o grupo. No entanto, Mestre Zanza ressalta que elas vêm atrás dos “verdadeiros” 

catopês. Nos outros grupos, não há esse tipo de inserção.  

 

As alterações ocorridas nessas festas, que tinham participação majoritária dos negros, 

explicita conflitos que são parte da história geral das festas. Observa-se que a presença 

da mídia e a ampla divulgação dos conteúdos que ela promove atraem a atenção 

daqueles que desejam visibilidade, muitas vezes desinteressados e distantes do 

propósito original das festas.  

 

A visível diminuição da presença de negros está relacionada, em alguma medida, ao 

desejo de participação dos brancos, que está ligado, muitas vezes, à capitalização de 

prestígio e visibilidade propiciados pelas festas.  

 

Outra mudança se refere ao aumento das atividades de entretenimento e de consumo, 

que ocorrem paralelamente às atividades religiosas. Barraquinhas com comidas típicas e 

artesanato, bem como shows musicais, acontecem todos os dias, das 19h30 às 23h30, e 

no domingo, das 09h30 às 22h00. Os eventos que integram essa dimensão profana têm 

atraído muita gente, tornando as festas eventos crescentemente diversificados e híbridos. 

 

Em 2015 houve dois palcos para as apresentações musicais. O palco principal esteve 

localizado na Av. Afonso Pena, e o segundo palco, na rua Governador Valadares, que 

sediou o Circuito do Rock nas Festas de Agosto.  

 

Os produtos alimentícios comercializados são variados, incluindo comidas de diferentes 

                                                 
14 Entrevista realizada em  02 de setembro de 2015, na cidade de Montes Claros 



 59 

origens, tais como arroz com pequi (prato típico do norte de Minas), feijoada, angu, 

tapioca (de origem indígena), acarajé (comida de origem africana), além de mousses, 

tortas doces, salgados, hot dog. Há também o comércio de artigos de artesanato feitos 

pelos indígenas. Essa diversidade revela o dinamismo das práticas culturais e da própria 

tradição, permeadas pelo hibridismo que, como já considerado, vai além do sincretismo 

religioso e provoca, ao mesmo tempo, encontros culturais, conflitos, criatividade e 

inovação (HALL, 2003). 

 

Nesse sentido, Colares (2006) indica que “a festa sagrada corre o risco de se transformar 

em simples imagens consumidas apenas pelo seu valor estético sem nenhuma 

preocupação em explicitar o que significa o ato para o homem religioso” (COLARES, 

2006, p. 59). Porém, lembra do caráter dinâmico da tradição, mostrando que as próprias 

Festas de Agosto são uma “tradição inventada” na medida em que sua formatação atual 

decorre da intervenção do bispado local, que mudou a tradição ao juntar três festas em 

uma, o que não significou o fim da devoção dos fiéis, que se adaptaram às novas datas. 

 

As Festas de Agosto estão concomitantemente ligadas ao sentimento religioso e aos 

prazeres mundanos. Colares (2006) ressalta ainda que o espaço sacralizado em torno do 

mastro aceita “aparatos da modernidade” como, por exemplo, câmaras, gravadores, 

celulares e outros ligados à comunicação mediada. E interpreta esse fato como algo 

inerente ao processo de mudança sociocultural. 

 
Sob câmeras, filmadoras, muitas luzes e muitos flashes, o ritual ao redor 
do mastro é iniciado pelos catopês, um por um, os três ternos de catopês 
vão prestando sua homenagem: “Nossa senhora reina em seu altar”. “Viva 
nossa senhora com seus anjinhos!”. De repente uma quebra, uma parada 
pós-moderna, a jornalista da TV precisa da fala, não se contenta com a 
imagem, de Zanza naquele instante. Somente Zanza pára, e, em meio aos 
batuques, responde à repórter, iluminado e ofuscado pelas luzes do 
repórter cinematográfico. A ação de Zanza mostra o tanto que o 
tradicional está aberto ao moderno, assim como a necessidade do sagrado 
de se adaptar ao dinamismo de uma nova cultura, que podemos 
denominar de cultura de massa. A ação da repórter mostra que existem 
novas formas de interpelação do sagrado por agentes que não se 
envolvem nem assistem, apenas buscam a melhor estética de 
apresentação. Sob a égide da “estética multimídia”, o espetáculo poderá 
despertar tanto o êxtase religioso quanto o prazer estético [...] Os aparatos 
modernos interferem, mas não chegam a impedir a instauração do 
sagrado. (COLARES, 2006, p. 60) 
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A mídia é usada na organização e na divulgação da festa, telejornais e sites divulgam 

toda a programação do evento. Há entrevistas com os mestres dos grupos populares e 

com o padre responsável, com o objetivo de dar aos telespectadores a cobertura 

completa da festa.  

 

Souza (2007) analisa a relação entre sagrado e profano existente nas festas, em sua 

configuração atual, observando que elas acompanham a dualidade humana, a sagrada e 

a profana. Em princípio, a primeira estaria na representação dos momentos devocionais 

e tradicionais que envolvem a religiosidade, e a segunda, marcada pelo que se encontra 

fora do templo sagrado, ou seja, os elementos da “modernidade”, do consumismo: 

barracas com bebidas e comidas típicas, artigos para o lar, bijuterias, bolsas, sandálias. 

Na prática, as duas dimensões se misturam, por exemplo, na experiência estética 

proporcionada pelas atividades mundanas, o que as aproximam da experiência religiosa, 

e pela presença dos elementos ligados ao consumo nos rituais, como por exemplo, a 

ostentação nas roupas de determinados personagens.  

 

Para Canclini, “sem dúvida, a expansão urbana é uma das causas que intensificaram a 

hibridação cultural”. (2011, p. 285). Essa expansão demanda a mediação técnica dos 

conteúdos simbólicos diversificados e do diálogo coletivo. Por isso, para Canclini, 

urbanização e modernização, acompanhadas pela mediação técnica dos conteúdos 

simbólicos, desenvolvem a hibridação e as trocas culturais, promovendo mudanças, 

inovações, criatividade, transformação da tradição, produção de novos símbolos 

coletivos, como no caso das Festas de Agosto. 

 

A configuração atual das festas aqui consideradas indica sua inserção em um processo 

de profundas mudanças socioculturais, que atingem o campo religioso, cada vez mais 

suscetível à destradicionalização. Nesse campo, o sagrado se secularizou e o secular se 

sacralizou, o que fez com que os elementos religiosos se colocassem ao lado dos 

elementos profanos e disputassem a atenção dos indivíduos, configurando-se numa 

autêntica expressão da cultura contemporânea. 
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5 - A PERCEPÇÃO DA OFICIALIDADE CATÓLICA LOCAL SOBRE AS 

FESTAS RELIGIOSAS DE AGOSTO 

 

5.1 - Sobre a  Metodologia 

 

Este quarto capítulo apresenta uma análise das informações obtidas na pesquisa, 

buscando compreender a perspectiva dos representantes do Catolicismo 

institucionalizado diante das festas em questão. À luz das discussões dos capítulos 

precedentes, trata dos resultados obtidos na observação direta em campo e pela análise 

das entrevistas, compondo um conjunto de técnicas qualitativas que se adéquam à 

prática geral dos Estudos Culturais. 

 

A observação direta das festas fez-se necessária para a obtenção de informações que 

pudessem ser cotejadas com as análises que compuseram os capítulos anteriores, bem 

como auxiliassem na análise das entrevistas. A construção teórica prévia da temática 

investigada, aliada a um contato direto com a realidade das festas, proporcionaram o 

registro seletivo e crítico de elementos, dados e situações que se desenvolvem durante 

os festejos, o que se tornou especialmente útil para essa pesquisa, desenvolvida por uma 

montesclarense que acompanha e participa desde criança das Festas de Agosto. 

 

Nesse sentido, os procedimentos escolhidos foram utilizados com vistas a alcançar os 

objetivos propostos, apurar o senso crítico diante de um fenômeno “familiar”, de modo 

a coletar e analisar dados referentes à visão da Igreja acerca da dinâmica cultural-

religiosa contemporânea, conforme os interesses dos Estudos Culturais. A observação 

direta das festas religiosas aconteceu durante os dias 20, 21, 22 e 23 de agosto de 2015, 

em Montes Claros. Esse tipo de técnica apresenta-se como meio adequado de percepção 

geral da dinâmica das comemorações. 

 

Optou-se por entrevistar onze padres que pertencem à Arquidiocese de Montes Claros, 

atuantes no Setor Centro, que envolve todas as paróquias da área urbana central da 

cidade, local em que ocorrem as festas religiosas de agosto. Pressupôs-se que esses 

padres, por trabalharem em locais mais próximos dos festejos, estivessem aptos a opinar 
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sobre as festas e sua feição atual. A escolha intencional por ouvi-los sustenta-se ainda 

por considerar que eles possuem características representativas da população sobre a 

qual recai o interesse da investigação, ou seja, eles são os representantes oficiais da 

Igreja Católica. 

 

Com relação às entrevistas, elas foram efetuadas nos meses de julho, agosto e setembro 

de 2015, por serem meses em que a cidade prepara, realiza e avalia as festas religiosas 

de cada ano. As entrevistas são fundamentais para obter informações de caráter 

subjetivo, tais como a visão dos sujeitos sobre um determinado fenômeno, seus valores 

e opiniões, tal como é de interesse desse estudo.   

 

As entrevistas semiestruturadas foram o tipo escolhido, obedecendo a um roteiro 

prévio1, mas deixando que os informantes tivessem a oportunidade de discorrer sobre o 

tema proposto, criando um ambiente propício à troca de informações e à inclusão de 

temas e questões não previstos no roteiro, porém relevantes para a problemática tratada 

e para o levantamento de novos problemas.  

 

Aos onze padres entrevistados, identificados pela letra P seguida dos números 01 a 11, 

foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE de uso das 

informações para a pesquisa, no qual havia explicações sobre os seus procedimentos e 

objetivos. As entrevistas só foram realizadas com a concordância dos participantes, 

comprovada na assinatura do termo. Houve recusa de um padre e do Arcebispo em 

conceder entrevistas por motivos não declarados. 

 

5.2 - Do ponto de vista dos padres 

 

Souza (2007) lembra que a religiosidade não diz respeito a outra questão, senão à 

experiência do sagrado que se materializa na crença, no culto, no ritual e na mística. O 

sagrado é, dessa forma, compreendido como o sobrenatural, o que está acima do 

homem, mas que mantém com este uma relação constante. O levantamento dos mastros, 

o cortejo pelas ruas da cidade, o acompanhamento dos devotos, as canções executadas 

                                                 
1 O roteiro da entrevista semiestruturada encontra-se no Apêndice deste trabalho. 
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ao longo de todos os trajetos, a utilização do ambiente interno e externo da Igreja do 

Rosário constituem os elementos de materialização do ritual de fé das pessoas. Mas o 

ambiente da Praça da Matriz, local em que a festa ganha sentido de puro entretenimento, 

com shows e barraquinhas, revela aspectos profanos que também exercem grande 

atração local e que passaram a fazer parte da festa.  

 

A atual configuração das festas implica divergências avaliativas consideráveis, tanto de 

parte do clero, quanto da população. De acordo com Pierre Sanchis (1983), nos 

contextos de hegemonia católica as festas populares religiosas são sempre fontes de 

tensão entre os representantes populares e o clero. No papel de mediadores 

institucionais, os representantes oficiais da Igreja “reivindicam a demarcação dos 

espaços e a administração e controle do que se faz em cada um deles” (SOUZA, 2007, 

p. 101).  

 

Institucionalmente a eles é atribuída a função de separar, classificar e ordenar as coisas 

em prol dos interesses eclesiásticos. Na outra ponta, os participantes leigos 

contemporâneos não acatam simplesmente as orientações oficiais. Em vez disso, muitas 

vezes eles constroem regras próprias de acordo com os seus interesses e crenças.  

 

É pouco provável que a Igreja veja essa autonomia com bons olhos, uma vez que 

significa desconsiderar as “verdadeiras” fronteiras entre o sagrado e o profano, o que 

estimula a intervenção oficial na maneira popular de vivenciar a religião. Assim, se para 

a oficialidade católica a celebração da missa, as procissões e outros rituais são os meios 

demarcatórios dessas fronteiras, para grande parte dos participantes leigos essa 

demarcação não se aplica aos seus modos próprios de crença, os quais promovem a 

junção de elementos incompatíveis do ponto de vista oficial. 

 

A festa religiosa tem uma dimensão ritual, ao repetir um acontecimento importante; é 

celebração, ao exaltar coletivamente os sentimentos de liberdade dos limites da vida 

cotidiana; é subversão ao possibilitar a fuga das regras impostas pelo poder religioso 

institucionalizado. Mas é também o lugar de afirmação do poder de regulação do 

universo festivo, de defesa de hierarquias institucionais e da ordem estabelecida.  
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Considerando a apropriação da festa pelos participantes, com suas danças, cantos, 

atividades de caráter secular num tempo-espaço definido institucionalmente como 

religioso, esse objetivo não se concretiza facilmente. A festa torna-se lugar de uma 

socialização intensa com tempo determinado, orientada pela liberdade com relação às 

regras oficialmente constituídas, caracterizada pela ausência de trabalho e pela 

exaltação dos sentidos.  

 

Essas observações, ao que tudo indica, podem ser aplicadas às festas religiosas de 

Montes Claros, que na atualidade apresentam aspectos de hibridismo cultural, de 

reinvenção e adaptação das tradições a novos tempos e lugares. A reação da oficialidade 

católica a esse cenário interessa especialmente a esse estudo e as entrevistas foram 

utilizadas como meio de conhecê-la. 

 
Na estrutura da Igreja, o padre, situado hierarquicamente abaixo dos bispos, é um 

mediador importante para a manutenção e expansão da fé e da cultura católicas. Ele é 

responsável por uma paróquia, na qual estabelece contato direto com os fiéis, faz 

pregações, transmite as diretrizes oficiais, executa os rituais, atende à confissão, faz 

aconselhamentos e trabalha pela evangelização.  Em decorrência dessas atribuições, 

espera-se que exerça alguma direção moral sobre seu público. É agente da religião 

estabelecida, em princípio, incentivador dos sacramentos e das tradições fundamentais. 

Pode-se predizer que pelo empenho na manutenção e incorporação das práticas 

religiosas no cotidiano das Igrejas (SOUZA, 2007), contribui decisivamente para que o 

Catolicismo se mantenha válido para um contingente populacional ainda expressivo.  

Conhecedor das festas e de seus participantes, o padre detém importante fonte de 

conhecimento dos elementos indicativos do posicionamento oficial da Igreja Católica 

diante das comemorações de agosto e, com sua visão, pode fornecer conteúdo relevante 

para a análise de outras questões que se colocam nessa pesquisa, o que justifica a 

escolha desse segmento do corpo eclesiástico como relevante para a realização das 

entrevistas. 

 

Como visto, as comemorações sempre foram permeadas por tensões, já que não eram 

vistas com bons olhos pela Igreja Católica. Mesmo celebrando as missas que fazem 



 65 

parte dos festejos, havia por parte dos padres, nativos e estrangeiros, grande 

preocupação doutrinária quantos aos possíveis desvirtuamentos que as Festas de 

Agosto, carregadas de elementos de culturas não europeias – a africana e a indígena –, 

pudessem trazer para a doutrina católica definida pela Igreja de Roma. Contudo, há 

pouco material a respeito da avaliação do clero sobre os festejos. De acordo com Silva 

(2013), 

 
É certo que tais festas religiosas, como já fora dito, sempre foram 
realizadas para homenagear santos e exaltar a fé popular, acrescentando 
ainda que nesses eventos se agrupam o povo e o padre, normalmente. 
Assim, logo após as solenidades santas, geralmente presididas pelo 
sacerdote, realizavam-se as grandes festas, conforme diz Edilece Souza 
Couto em seu artigo Religiosidade e tradição indígena na Bahia: [...] 
Quando havia um pároco, ele apenas cumpria a sua obrigação dentro do 
templo, e deixava que os fiéis realizassem a festa, da mata à porta da 
Igreja, ao seu próprio modo. Assim, após o ritual católico a festividade 
ganhava outros significados. Era momento de festejar o encontro de 
parentes e amigos, estabelecer laços de sociabilidade e confraternização 
[...]. As Festas do Norte de Minas sempre foram marcadas não só pela 
manifestação da fé, mas também pelo encontro com amigos e parentes. 
Essas festas sempre foram mais alimentadas pela tradição leiga do que 
pelo incentivo do setor institucional da Igreja. Mesmo que a Igreja fizesse 
um esforço para inculcar nos fiéis seus ensinamentos, essas festas muitas 
vezes foram vistas pelo clero com desdém, vendo nelas expressão de 
ignorância religiosa. [...]. Existe uma riqueza bibliográfica referente a 
essas festas no Norte de Minas e no Brasil, mas não foi possível encontrar 
documentos que permitissem uma análise do parecer do clero em relação 
às mesmas. (SILVA, 2013, sem paginação). 
 
 

De acordo com Silva (2013)2, em 1930 as comemorações de agosto, em Montes Claros, 

perderam a assistência da Igreja Católica, o que provocou na imprensa, nas autoridades 

locais e no povo, muitas críticas. Sob pressão, a Igreja retorna à participação nas festas 

com a celebração das missas e nas procissões. Permanecia ainda a resistência às práticas 

populares, sobretudo dos padres estrangeiros, justificada pela quebra doutrinária e pelo 

afastamento das diretrizes da Santa Sé. 

                                                 
2 SILVA, Franscino. Sincretismo religioso nos festejos do catolicismo Norte Mineiro. Disponível em: 
<http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1364846835_ARQUIVO_Sincretismoreligiosonosfes
tejosdocatolicismonort1.pdf> Acesso em 08/09/2015. 
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Silva mostra, em seu trabalho sobre sincretismo religioso nas festas religiosas 

populares, que essa postura da Igreja não encontrava respaldo social geral, como se 

pode conferir no texto Velhas Tradições, publicado na Gazeta do Norte, em agosto de  

1936.  

 
Em 1936, houve por parte do jornal Gazeta do Norte3 um forte apelo para 
que os padres de Montes Claros se interessassem pelas Festas de Agosto. 
Segundo o povo, os padres precisavam reconhecer que aquelas festas 
eram cheias de interpretações históricas e interessantes, sem contar que 
eram lucrativas, permitindo à Igreja algum dinheiro para as suas 
necessidades. Na reação à atitude da Igreja, apresentaram as seguintes 
lamentações: se é um carnaval, é um carnaval destituído de maldades.... É 
uma injustiça combater o pobre catopê! ... Elle de facto é ingenuo. Quer 
apenas curvar em frente da rainha Nossa Senhora do Rosário, 
simplesmente por um gesto catholico e cheio de viva fé! E por que há 6 
annos para cá, as festas estão desanimadas? Palavras de um catopê: “É 
porque seus padre num qué que nos faz mais a festa de mestre sabino que 
morreu cum 104 anno e nunca viu ella nem se desanimá”. Em 1937, os 
padres de Montes Claros continuaram recebendo críticas pela indiferença 
deles diante das Festas de Agosto. Ao falar da necessidade dessas festas, 
G. Athayde observou “O «civilizado» se rebela contra esta cousa de 
dançantes e cavaleiros fantasiados. Isto depõe contra Montes Claros, 
dizem com empatia. O clero por sua vez recebe o «cobre» do rei, da 
rainha, dos juízes, etc e condena a «palhaçada» (...) porque não protege a 
festa, já que o povo a quer? (,,,): O povo, o operário, o trabalhador rural e 
urbano precisam se expandir, necessitam descarregar a libido ao menos 
nessas reuniões cujo movel é o culto do catolicismo onde reina a paz, a 
amizade.” (SILVA, 2013, sem paginação) 
 
 
 

No norte de Minas, padres formados nos moldes tridentinos, no exercício do seu 

ministério, estavam mais voltados para um Catolicismo sacramental e clerical, 

demonstrando dificuldades de aceitação das festas de origem no Catolicismo lusitano, 

leigo, medieval. Porém, ainda de acordo com Silva, nos anos seguintes à retomada da 

participação dos padres, o cônego Marcos Van In, que atuou em Montes Claros de 1925 

a 1949, continuou celebrando as missas dos santos festejados, integrando um evento que 

não se submetia simplesmente à vontade da Igreja e prosseguia nas ruas com muita 

música, dança, comida e bebida. Observava-se assim uma dicotomia: “É a festa do 

sagrado dentro da Igreja, enquanto fora, pelas ruas e barracas celebram o profano”. 

(SILVA, 2013, sem paginação) 

 

Hoje, um padre atua diretamente na organização dos festejos como representante da 
                                                 
3 De acordo com Silva (2013) cf.Velhas Tradições. In: Gazeta do Norte, 461, de 04 de agosto de 1936. 
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Arquidiocese de Montes Claros. A equipe responsável pela organização é composta 

ainda pelos líderes de cada um dos grupos populares – catopês, marujos e caboclinhos – 

e  funcionários da Secretaria Municipal de Cultura de Montes Claros.  Atualmente, o 

caráter híbrido das festas foi ampliado pela introdução de atividades de lazer e 

entretenimento, como shows, barraquinhas etc.  

 

Sobre o significado e a dinâmica das festas, os padres ouvidos emitiram sua avaliação, 

como passamos a considerar.  

 

Algumas informações sobre o perfil dos entrevistados se fazem necessárias na tentativa 

de qualificar melhor as ideias expostas. O grupo é composto por pessoas de 31 a 74 

anos, predominando os que se encontram entre 30 e 45 anos; dez nasceram no estado de 

Minas Gerais; a formação em filosofia e teologia foi realizada neste mesmo Estado por 

nove dos entrevistados, e dois deles ampliaram a formação com cursos de História, 

Direito, Psicologia, fora de Minas Gerais. Sete conhecem as Festas de Agosto desde 

criança, e os outros, após terem vindo para a cidade como padres. Entre os 

entrevistados, o menor tempo de conhecimento das festas é de 10 anos. 

 

O resultado dessa pesquisa junto aos padres corresponde ao de pesquisas sobre o perfil 

dos padres brasileiros4, pois a maioria é diocesana, trabalha sob a autoridade do 

arcebispo local e atua na área da arquidiocese. Os demais são religiosos, também 

chamados “regulares”, estão sob a autoridade do Superior de uma Ordem/Congregação, 

no caso a dos Premonstatenses5, atuam onde ela estiver presente e se identificam com 

sua espiritualidade e valores. 
                                                 
4 FERNANDES, Silvia. Catolicismo estrutural – interpretações sobre o censo da igreja católica e a 
mudança  sociocultural do catolicismo brasileiro. Revista interdisciplinar em cultura e sociedade, São 
Luiz, v. 1. n.,1,p 185-202, jul-dez/2015 
5 Fundada em 1120, na Diocese de Soissons na França, no vale de Prémontré. Os premonstratenses 
também são chamados norbertinos porque o fundador da ordem foi São Norberto de Gennep, “cônego 
regular em Xanten, na diocese de Colônia, que se converteu em 1115. (...) Norberto e seus discípulos 
iniciaram seus trabalhos abraçando três votos religiosos: obediência, celibato consagrado e pobreza. 
Adotou-se a regra de Santo Agostinho como inspiração básica para a vida em comum dos religiosos 
caracterizada por uma rigorosa pobreza, trabalho manual, austeridade de alimentos e roupas e uma vida 
contemplativa. (...). In: SILVA, Franscino Oliveira et al. Fé, teatro e bola no pé: o cotidiano dos 
premonstratenses no Norte de Minas Gerais. Religare, v.11, n.2, setembro de 2014, p. 240-268. 
Disponível em http://periodicos.ufpb.br/index.php/religare/article/viewFile/22266/12358 
Acessado em 24/05/2016. 
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Como foi visto, a Igreja Católica, instaurada no Norte de Minas, conviveu por um bom 

tempo com a escassez do clero. Mesmo assim, as práticas católicas no norte mineiro 

foram marcadas por muita fé e sustentadas com as suas próprias rezas e seus cantos. 

Segundo Silva (2013), a falta de padres não atrapalhava a permanência de fiéis em um 

catolicismo dotado de feições próprias.  

 

O Catolicismo popular marcou e ainda marca a região que acolhe as devoções aos 

Santos, as procissões, os milagres – de santos às vezes não reconhecidos oficialmente – 

e outros ritos com predominância de lideranças leigas. Como se pode observar nas falas 

dos padres entrevistados, isso é atribuído a uma característica típica do povo da região, 

valorizada positivamente por alguns deles, por ser responsável pela manutenção da 

vitalidade do catolicismo local. 

 

O povo de Montes Claros, ou melhor, do norte de Minas em geral, é muito 
religioso, muito devoto, as igrejas são cheias, o povo tem uma devoção aos 
santos, que é lindo demais, você  vê criancinhas até idosos com o terço 
enrolado nos braços e isso não é uma ou duas pessoas não, são várias. Então 
isso ajuda a manter as pessoas na igreja. (P3) 
 
 
Montes Claros é uma cidade muito religiosa, talvez até seja por isso que as 
Festas de Agosto têm grande importância ou vice versa também, né? (risos). 
As doninhas fazem as rezas do terço em casa, o que ainda acontece aqui. Os 
grupos de jovens da Igreja cada vez mais lotados, as missas cheias , o povo 
fica em pé em todas as igrejas e em todos os horários, isso não é exagero 
meu, isso foi falado na reunião da Cúria, onde se reúnem todos os padres. 
Tantos ônibus que saem daqui toda semana para Canção Nova, Aparecida do 
Norte , Bom Jesus da Lapa, no dia dele mesmo, saem  mais  de 35 ônibus de 
Montes Claros em romaria à festa, isso já passou na televisão. Por isso que 
vejo que o povo desta cidade respira a fé, a religiosidade, não precisa falar 
nada, só com as atitudes do dia a dia, o povo mostra que vem de uma raiz 
religiosa, do Bem, da disponibilidade em ajudar o próximo, é um povo 
alegre, um povo bom. É muito mais profunda que a gente pensa. Às vezes 
falar de Deus é a coisa mais fácil que tem, viver que é difícil e os 
montesclarenses transmitem isso. É uma cidade que tem pessoas de fé, e é 
diferente de outras cidades que conheço. (P1) 
 
 
A devoção e a religiosidade popular são importantes para o nosso povo, é o 
rosto do norte de minas. (P7) 
 

 

A vivência religiosa do povo é apontada como responsável pela solidariedade entre as 

pessoas e pela força do Catolicismo na região. Souza (2007) ressalta três elementos 

característicos dessa tipicidade religiosa no norte de Minas: o fato de ela ser 
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eminentemente católica, integradora; agregadora de valores que socializam os membros 

da comunidade; e possuidora de elementos que valorizam a cultura local e reforçam 

uma identidade. Esses elementos encontram respaldo nos depoimentos coletados, que 

enfatizam as representações do povo montesclarense como religioso, solidário e 

festeiro, em lugar de demonstrar qualquer hostilidade com relação às práticas populares.   

 
No Norte de Minas é muito forte a questão da tradição, a questão da fé, o 
nosso povo, é um povo que tem fé, devoto dos Santos. Ô Montes Claros que 
é fervorosa na fé! E isso é bom! (P5) 
 
 
Nós não somos católicos da Europa, frios. Nós somos católicos do Brasil, de 
Montes Claros, do norte de Minas, do povo que sofre com a seca e as 
dificuldades da vida, mas permanece de pé, feliz, comemora a vida através da 
fé. Nas nossas missas o povo canta, bate palma e quando sai da igreja é do 
mesmo jeito.A gente reza e faz festa em qualquer lugar (risos). (P10) 
 
 
O povo em Montes Claros é solidário, mas não uma solidariedade para se 
mostrar, mas é uma solidariedade verdadeira e forte que nasce da fé, da 
oração do terço, na igreja, no coração de Deus e isso vai tornando muito 
natural. (P9) 
 
 
 

Além disso, aposta-se que essa forma de viver o catolicismo seja responsável por fazer 

com que a Igreja local não acompanhe o decréscimo de fiéis sofrido pelo Catolicismo 

em geral6. O fervor popular enche as igrejas locais de gente realmente comprometida 

com a fé, de acordo com alguns padres. Ao serem indagados sobre as possíveis razões 

das perdas da Igreja Católica, a resposta evoca a questão da qualidade dos que ficam. 

Diante do quadro religioso atual, revela-se assim um novo discurso que não recorre ao 

número de fiéis para validar a religião: 
 

No presente momento eu posso falar, porque conheço bem a nossa Igreja, 
porque nós estamos perdendo em quantidade, mas a nossa Igreja está 
ganhando maravilhosamente em qualidade, e é melhor ter qualidade que 
quantidade. Gosto de dar um exemplo no futebol, se a gente tiver quarenta 
jogadores todos “perna de pau”, não ganha nada; mas se tivermos uns 
craques,bem preparados para cada posição, então a nossa Igreja Católica está 
ganhando em qualidade, inclusive estas Festas de Agosto de uns anos para cá, 
com muita qualidade de participação, de conscientização, de alegria, de força 
e de comunhão fraterna entre as pessoas. (P2) 
 

                                                 
6 De acordo com o Censo 2010 do IBGE, os dados sobre religião mostram que católicos somavam 64,6%, 
enquanto os evangélicos atingiram 22,2% no Brasil. Montes Claros apresentou o registro de 77,13% de 
católicos e 15,58% de evangélicos. 
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A Igreja não perde fiéis no meu ponto de vista, quem é fiel é fiel, quem não é, 
tem que sair da Igreja porque é infiel. Quem é fiel não sai. No meu ponto de 
vista, a Igreja não perde fiéis. Dificilmente você vê uma pessoa que era um 
católico comprometido, assumido, deixar a Igreja. Você vê aquele que falava 
que era católico, mas não frequentava a Igreja, então a Igreja não perdeu. 
(P6) 
 
 
Tem dois lados, a Igreja Católica vem ganhando muitos fiéis comprometidos, 
é claro, porque antigamente nós tínhamos os católicos do IBGE.Qual religião 
a sua? Católico. E hoje nós temos Igreja, na nossa paróquia estamos criando 
novos horários de missa, as igrejas estão ficando pequenas, e a gente está se 
desdobrando, novos horários, para tentar desafogar, porque todas missas aqui 
estão lotadas, o povo fica em pé, e a igreja aqui não é pequena e vejo que isso 
está ocorrendo não só aqui na igreja, mas também em outras igrejas da 
cidade. Quando teve a copa do mundo, o Brasil estava jogado no mesmo 
horário da missa. Aí você vê que tem estes dois lados que o povo não quer 
enxergar. O Papa Francisco [disse que] a Igreja quando  esfria e a gente fala 
de crise, parece que Deus vem e tira o “S” e fica “ CRIE”, o antigo sempre 
fica novo. Às vezes, numa linguagem não muito religiosa, peço que não 
interprete mal, mas nós temos o melhor produto que é a salvação. Às vezes a 
embalagem não é boa, você não vai mudar o conteúdo da fé, o produto é esse, 
o antigo sempre inova, agora a embalagem. Por isso que a Igreja precisa desta 
atualização, ela deve ser inserida, porque ela não é atemporal, a Igreja às 
vezes cai em erros, que os homens dos tempos caem. (P4) 
 
 
Prefiro ficar com a fala do Papa Emérito Bento XVI: “esses que saíram nunca 
estiveram dentro”. Então, nós não devemos ficar preocupados com isso e nem 
tampouco com esta perda de fiéis, porque se eles saem, é porque nunca 
tiveram uma consistência, uma fidelidade à Igreja. A Igreja Católica tem uma 
consistência da tradição, do apostolado e hoje nós temos o carisma do Papa 
Francisco que dá uma vontade a mais da realização do reino. (P3) 
 

 

Claro que perdemos no IBGE, mas disse que você não perde aquilo que 
nunca teve.Teve um dia que um padre, não sei se foi um bispo que falou: nós 
estamos perdendo os infiéis né?  Claro que tem alguns que saem pela 
doutrina ou por uma decepção, nós somos humanos e tem muitos que saem 
da Igreja por choque de convivência, ou queria que a Igreja Católica casasse 
eles de novo, aí saem, eles falam que isso não é acolhida. Mas como vai dizer 
Durkheim, a Igreja é um fato social, então tem suas leis, suas regras, ela 
independe da minha vontade do meu bem querer. E cada vez que a Igreja 
volta a ser o que ela era, o povo assusta e pensa que ela está mudada. Em 
1964 ela não mudou, ela só voltou às fontes. O Papa Francisco não está 
fazendo nada de novo, ele só está apenas vivendo o evangelho.aquilo que 
Jesus já tinha falado. Só que é novidade porque o povo esqueceu. É novidade 
porque as famílias não ensinam isso, porque a sociedade não ensina isso.E é 
tão bonito, porque quando a Igreja entra em crise, o Espírito Santo suscita 
algo e é por isso que ela está até hoje. Olha Madre Tereza de Calcutá, João 
Paulo II, estou falando de pessoas do nosso tempo né? Pessoas que eu vi, que 
todo mundo já ouviu falar. Então, uma Madre Tereza de Calcutá, o Papa João 
Paulo II e agora o Papa Francisco, três santos na terra, aí você olha e vê que 
existe santo nos dias de hoje. (P1) 
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Nota-se que, nas falas apresentadas, os entrevistados utilizam-se da ideia da “qualidade” 

dos fiéis para suavizar o peso dos dados estatísticos. Diante dos fatos, essa qualidade 

não distingue os devotos do Catolicismo popular dos apostólicos romanos, e os 

entrevistados parecem bastante receptivos aos primeiros, mesmo que, com isso, se 

vejam forçados a acatar práticas pouco ortodoxas, esboçando uma postura diferente 

daquela da Igreja do passado.  Um dos padres ouvidos chega a negar a diminuição de 

católicos com o argumento de que a igreja está “ficando pequena” e as “missas lotadas”.  

 
 
Parte dos entrevistados, no entanto, se rende às estatísticas, confirmando a perda de fiéis 

como uma realidade, expondo motivos dessa diminuição semelhantes aos encontrados 

na literatura sociológica – individualização, secularização, pouca adequação/abertura da 

Igreja à realidade social –, e apontando para a necessidade de mudanças na Igreja, sem 

se render aos apelos mundanos: 
 
 
Bom, a Igreja perdeu muitos fiéis e acho que ela poderia dar uma resposta 
maior à sociedade, eu vejo que a alguns parâmetros a gente ainda é preso, 
algumas coisas para a Igreja ainda são tabu, e querendo ou não, o mundo 
mudou. Mas, claro que a Igreja não pode pensar como o mundo apesar de 
estar no mundo. Se não, ela se torna mundana. (P7) 
 
 
A secularização para mim hoje, é o motivo maior da Igreja ter perdido muitos 
fiéis. As pessoas hoje em dia querem ter a sua religião, o seu modo de pensar, 
eu acredito em Deus e isso me basta, por aí vai. (P8) 
 
 
Hoje a gente percebe a Igreja mais aberta para o mundo, tentando dialogar 
com as coisas do mundo, por outro lado, existem outras coisas que precisam 
ser  trabalhadas, por exemplo, os homossexuais, como é que nós podemos 
acolher, como trabalhar com esse pessoal. Também os casais de segunda 
união, o Papa já está vendo isso. É uma tentativa para a modernidade de não 
perder e conquistar mais fiéis. (P10) 
 
 
A falta de acolhimento é o motivo maior desta perda de fiéis. A Igreja não 
está aprendendo a ir ao encontro das pessoas, a Igreja ficou muito restrita à 
Sacristia e lá em cima do altar. O Papa Francisco está pedindo que a Igreja 
saia e vá ao encontro dessas pessoas e as acolham. Tem muita gente que 
precisa ser acolhida e a Igreja precisa retomar esta beleza do Cristianismo do 
próprio de Jesus Cristo e trazer as pessoas para serem mais próximas, e dando 
a elas a oportunidade de serem mais participativas e não espectadoras. (P11) 
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Assim, os padres demonstram saber que, se a tradição é um elemento forte no 

Catolicismo, hoje ela precisa ser repensada constantemente para a Igreja se manter, para 

se aproximar dos fiéis, o que não significa abrir mão dos preceitos fundamentais. 

Hobsbawn (2002) mostra que as tradições se adaptam quando é necessário “conservar 

velhos costumes em condições novas ou usar velhos modelos para novos fins. 

Instituições antigas, com funções estabelecidas, referências ao passado e linguagens e 

práticas rituais podem sentir necessidade de fazer tal adaptação” (HOBSBAWN, 2002, 

p. 13). Essa necessidade de adaptação, apontada em entrevistas, se refere inclusive a 

temas polêmicos – homossexualidade e divórcio –, o que não significa necessariamente 

a concretização de avanços na aceitação dos costumes pela Igreja. Isso nos remete à 

postura do Papa Francisco, citado nas entrevistas, considerado progressista em questões 

sociais. Ele, porém, está alinhado doutrinariamente com o Vaticano. Se a avaliação 

geral é a de que poucos papas se mostraram tão progressistas quanto este, que admitiu 

que a exigência do celibato “causou problemas para a Igreja”, a sua postura de líder 

católico com relação ao casamento gay, por exemplo, não contribui para ratificar essa 

avaliação.  

 
Na exortação apostólica Amoris Laetitia7, documento com o resultado dos debates do 
Sínodo Ordinário da Família, divulgado pelo Vaticano em abril de 2016, o líder católico 
expõe sua posição com relação ao que chama de “desafios” para a Igreja.  

 
56. Outro desafio surge de várias formas duma ideologia genericamente 
chamada gender, que nega a diferença e a reciprocidade natural de homem e 
mulher. Prevê uma sociedade sem diferenças de sexo, e esvazia a base 
antropológica da família. Esta ideologia leva a projectos educativos e 
directrizes legislativas que promovem uma identidade pessoal e uma 
intimidade afectiva radicalmente desvinculadas da diversidade biológica 
entre homem e mulher. A identidade humana é determinada por uma opção 
individualista, que também muda com o tempo. Preocupa o facto de algumas 
ideologias deste tipo, que pretendem dar resposta a certas aspirações por 
vezes compreensíveis, procurarem impor-se como pensamento único que 
determina até mesmo a educação das crianças. É preciso não esquecer que 
sexo biológico (sex) e função sociocultural do sexo (gender) podem-se 
distinguir, mas não separar.  
 
 

                                                 
7 Disponível em http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html  Acessado em 24/05/2016. 
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Especificamente com relação ao casamento entre homossexuais, o Papa Francisco 
declara no documento referido que 

 
251. No decurso dos debates sobre a dignidade e a missão da família, os 
Padres anotaram, quanto aos projetos de equiparação ao matrimónio das 
uniões entre pessoas homossexuais, que não existe fundamento algum para 
assimilar ou estabelecer analogias, nem sequer remotas, entre as uniões 
homossexuais e o desígnio de Deus sobre o matrimónio e a família. É 
«inaceitável que as Igrejas locais sofram pressões nesta matéria e que os 
organismos internacionais condicionem a ajuda financeira aos países pobres à 
introdução de leis que instituam o “matrimónio” entre pessoas do mesmo 
sexo. 
 
 

O documento direciona-se a toda a Igreja, como uma orientação geral do Papa e vai 

repercutir nas dioceses do mundo e na população de fiéis. Em princípio, para aqueles 

que pretendem permanecer na Igreja, acatar esse posicionamento é a atitude mais 

recomendada, o que não significa a inexistência de críticas internas às ideias publicadas. 

Deve-se observar, contudo, que a distância entre os preceitos doutrinários católicos e a 

vida concreta dos fiéis “faz com que os católicos questionem sua própria identidade e o 

destino de sua Igreja. Em meio aos questionamentos, buscam manter suas crenças, 

porém, adaptando-as às sociedades em que vivem” (PEIXOTO, 2006, p. 23). 

 

Nesse ponto, retomamos as Festas de Agosto como uma manifestação que também nos 

faz pensar sobre os desafios que a Igreja tem de enfrentar e os modos pelos quais 

acompanha as mudanças socioculturais contínuas do nosso tempo e se posiciona diante 

delas. As referências feitas por alguns padres ao líder católico, o Papa Francisco, 

demonstram que esses agentes paroquiais sentem a necessidade de alguma mudança de 

postura da Igreja com relação ao mundo. Essa necessidade, ao que parece, se direciona 

às práticas religiosas populares, para as quais já parece haver maior abertura e 

acolhimento. 

 

Conforme tentamos mostrar, as festas são uma manifestação multicultural em sua 

origem e, ao encontrar acolhida no Catolicismo popular, desenvolveram não só o 

sincretismo religioso, mas também o hibridismo (HALL, 2003), com a aproximação e a 

inclusão de elementos extrarreligiosos, tais como o consumo e o lazer. Os padres 

entrevistados notam que os aspectos culturais e religiosos locais são conciliáveis com a 
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Igreja romana, levando ao sincretismo entre os diferentes catolicismos. Observa-se 

ainda que o hibridismo é reforçado pelo posicionamento geográfico da cidade de 

Montes Claros, o que influenciaria a chamada “identidade norte mineira”.  

 
O nosso povo tem muita fé, faz procissão descalço pedindo chuva, reza de 
joelho o Rosário pedindo uma graça, acredita em novena, procissão, faz 
romaria para tantos lugares, mas a maior delas é para Bom Jesus da Lapa na 
Bahia. Faz promessa. A nossa fé, do povo do Norte Minas, é mais próxima 
do Nordeste do que da Igreja de Roma, da Europa, mas a gente também não 
deixa de ir à missa, acreditar nos sacramentos. O povo vem mesmo! É uma fé 
diferente que pega o que a Igreja de Roma pede e junta com a fé do 
brasileiro, mais propriamente os do Nordeste, e tudo com muita devoção. 
Acho que é por causa do sofrimento, da seca, de um povo que nunca perde a 
esperança e a alegria, daí me lembro do Padre Cícero. (P2) 
 
 
Eu fico pensando...aqui é norte de Minas, estamos muito mais perto do 
Nordeste que do Sul, somos do sertão e lá é muito forte a devoção popular no 
Bom Jesus da Lapa, como no Padre Cícero, igual aqui. Aqui tem várias 
devoções populares na região e você sabe disso, como a Irmã Beata e outros, 
mas parece que falar sobre isso é proibido... ainda tem gente aqui que quer 
ser do Sul. (Risos) (P7) 

 

 

A chamada identidade norte-mineira é reivindicada como algo que deve ser valorizado e 

com a qual a religião católica local está em conexão. Como toda identidade, engendra 

conflitos, mas também unificações. Costa (2008) observa que o norte de Minas é uma 

região com formação social, cultural e histórica específicas. “Em momentos distintos da 

história regional e com racionalidades diferenciadas, indígenas, quilombolas, paulistas, 

nordestinos, mineiros, europeu-imigrantes e missionários- desenvolvimentistas e 

agrobusiness conformaram e conformam uma realidade social e cultural singular” 

(COSTA, 2008, p. 29). 

 

Para Burke (2006), os melhores locais para trocas culturais são a metrópole e a 

fronteira, as quais são nomeadas metaforicamente, de “zonas de comércio”. Cidade polo 

da região norte de Minas Gerais, Montes Claros tornou-se, nas devidas proporções, zona 

fronteiriça de “interculturas”, conforme observou um dos padres. 
 

A noção de interculturalidade (CANCLINI, 2011) refere-se ao incremento de relações 

entre as culturas, causado pelos conteúdos audiovisuais difundidos pela indústria 
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cultural, pelas migrações e por outros processos contemporâneos que possibilitam tanto 

enriquecimento quanto conflito. Interculturalidade é uma modalidade dos processos de 

hibridação, que permeiam as Festas de Agosto e as reinventa constantemente, altera 

suas referências simbólicas tradicionais e acrescenta outras, sob a influência da mídia, 

do comércio, dos shows de músicas seculares.  

 

As organizações representativas de cada uma dessas instâncias disputam seu espaço nos 

festejos, impondo novos desafios para a Igreja, no passado detentora do monopólio 

religioso e cultural, com relação ao seu lugar nesse contexto pluralista. Se no passado, 

frequentemente, a Igreja desqualificou as chamadas manifestações religiosas populares 

e as considerou como desvios das diretrizes oficiais do Catolicismo, tratando de formar 

agentes romanizados com disposição para o controle desses desvios, hoje parece haver 

maior disposição, por parte de alguns de seus agentes, para a abertura com relação às 

festas. Mesmo porque, como pertencente à sociedade e à cultura contemporânea, as 

festas têm sua dinâmica desenvolvida de modo autônomo e o controle disso mostra-se 

impraticável, exigindo o deslocamento da Igreja do seu lugar, outrora ocupado, e seu 

reposicionamento em meio a muitas outras instâncias produtoras de sentido. 

 

Para alguns dos entrevistados, no entanto, a posição “desarmada” da Igreja diante do 

quadro de mudança nos festejos de agosto em direção a outras experiências estéticas, 

além daquela estritamente ligada à sua tradição religiosa, é um problema: 

 
Infelizmente tudo isso nasceu no seio da Igreja, essas festas nasceram no 
ambiente cristão. Hoje essas festas não têm um ritual litúrgico como a Igreja 
nos coloca. Um fato é a batida dos tambores, dos atabaques, dos pandeiros, 
talvez tire a harmonia daquilo que para nós, enquanto Igreja, seria normal. 
(P6) 

 

A principal mudança que percebo é o fato das Festas de Agosto em Montes 
Claros, terem perdido um pouco o seu cunho religioso, o seu foco, 
principalmente nas apresentações musicais, tem variado muito o estilo dos 
shows, das músicas, este ano mesmo tem um circuito de rock com seis 
bandas, acho muito para uma festa religiosa né? Os cantores regionais, os 
violeiros cantam somente um dia ou então pela manhã e tarde, sem muita 
expressão; agora, em relação aos outros, os de axé , os de rock, são sempre à 
noite e lotados, ainda mais por ser gratuito.Não é que estou sendo radical, 
mas isso não tem muito sentido. Também os catopês, os marujos e os 
caboclinhos não são mais o centro da festa, tanto é que até o espaço para eles 
desfilarem às vezes fica ocupado por barracas, palcos e outros.  Na minha 
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opinião essas mudanças são ruins, pois perde a característica da festa, 
descaracteriza um pouco. (P10) 
 
 
Percebo que só teve mudança do lado negativo, pois aumentou a bebedeira, 
os shows, o comércio. Eu acho que ela devia ser uma festa popular 
é....carregada do seu simbolismo, carregada do seu significado, mas ela 
deveria ser mais comprometida com a fé cristã e sem mistura, devia ser mais 
purificada. (P8) 

 
A festa mudou muito, não é assim, tem que ter mais respeito à religiosidade. 
Tem gente que vai acompanhar o cortejo e quando chega na porta da Igreja 
do Rosário em vez de entrar para celebrar, eles saem e vão para as barracas 
das comidas e bebidas. E tem aquele povo que vem, olha e não consegue 
adentrar, porque não é separar, tudo faz parte. Quando o cortejo sai, o padre 
começa a celebração da missa. E muitas vezes a igreja fica vazia e não era 
assim. O povo está esquecendo do objetivo da festa. Vejo que o povo tem que 
entender que a festa é expressão de fé! É bom comer, cantar, mas tudo em seu 
momento. (P11) 
 
 

Observa-se que, na concepção de alguns depoentes, há uma avaliação negativa das 

mudanças ocorridas, pela descaracterização do teor religioso da festa, pela ausência de 

discernimento do “povo” que não age em conformidade com o que “a Igreja coloca”; a 

preferência pelas atividades mundanas, presentes nas festas, revelaria descompromisso 

para com a fé cristã. Um dos entrevistados indica a extensão dos deslocamentos dos 

sentidos para uma dimensão extrarreligiosa, lembrando que marujos, catopês e 

caboclinhos não são mais o centro da festa, em uma observação que dificilmente teria 

lugar no passado de hegemonia católica.   

 
No entanto, parece que para o povo “pouco importa se é festa religiosa ou profana, o 

que vale é que o espaço privilegiado de reunião das diferenças [...] a festa é, portanto, o 

elemento de re-ligação” (PEREZ, 2002, p. 35). Trata-se, então, não mais de uma festa 

religiosa, no sentido estrito, mas de uma festa híbrida, produzida pela fusão histórica de 

elementos culturais de origem europeia, africana e indígena, criadora de uma expressão 

única de interseção cultural, cuja avaliação não encontra unanimidade no grupo dos 

entrevistados da Igreja Católica local. Entre eles, há padres que apoiam as mudanças: 
 
Como sou velho, eu vi essas festas crescerem e tomar a dimensão que elas 
são hoje, então vejo algumas mudanças sim, principalmente porque hoje a 
Prefeitura investe, divulga na mídia, tem os shows que antigamente não tinha, 
as barraquinhas, este ano parece que tinha mais de 100 espalhadas na Afonso 
Pena. Antes, só tinha as procissões, missas e um almoço no domingo para 
todos, que era oferecido pelas famílias que tinham condição na cidade, como 
forma de comemoração. Vejo que essas mudanças têm seu lado positivo de 
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movimentar a cidade e agrupar um número grande de pessoas. (P6) 
 
 
Apesar de ter mudado alguns momentos da festa, com a inserção de 
atividades culturais para o povo, através dos shows artísticos, a introdução de 
algumas danças, cultura afro, que reflete nossa cultura de povo brasileiro, a 
essência não muda, porque a festa expressa a alegria que é Cristo, a alegria de 
viver, de confraternizar, cada momento irradia a fortaleza dos laços da 
comunhão de um povo. (P4) 
 
 
O povo de Montes Claros participa com muita fé das festas como era antes, 
essas mudanças não atrapalharam, pelo contrário, fizeram aproximar da nossa 
raiz. Como é bonito participar de uma missa afro e também termos que fazer 
algo que aproxima a todos e não exclui. Se acabar os shows, essas coisas que 
os jovens gostam, a festa iria ser só de velhos e também não teria a dimensão 
de hoje e podia até acabar. Hoje a cidade fica lotada, todas as ruas do centro 
enfeitadas com fitas coloridas, muito bonito e a mídia nos ajuda na 
divulgação. (P1) 
 

Temos que respeitar a religiosidade popular do nosso povo mediante sermos 
tolerantes até mesmo com outras determinadas manifestações de cunho 
religioso nas nossas festas, mas hoje o embasamento concreto na minha 
opinião é a gente saber dialogar, fazer um diálogo, de fato integrar outras 
denominações, outras manifestações, para que assim seja de fato uma 
expressão, louvor a Deus. (P7) 
 
 

Como resultado do esforço de adaptação às mudanças socioculturais e de manutenção 

da plausibilidade social do Catolicismo contemporâneo, esses depoentes encontraram 

maneiras de articular valores e visões de mundo aparentemente discrepantes.  Talvez 

essa disposição seja mais perceptível entre os padres diocesanos, que têm a 

possibilidade de levar uma vida secular próxima à de seus contemporâneos, sem a 

adoção de uma prática totalmente distanciada do mundo, tornando-se mais adaptados a 

ele. (FERNANDES, 2015). 

 

O fato é que, integrando o conjunto das práticas religiosas populares, as festas 

sobreviveram às tentativas de controle por parte da Igreja e se transformaram, 

atendendo às demandas do mundo contemporâneo. Constituídas num contexto histórico 

marcado por um relativo isolamento geográfico e pela escassez de padres, tornaram-se 

autônomas com o passar do tempo, integrando o espectro de um Catolicismo 
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“fortemente sincrético e sujeito às idiossincrasias regionais” (SARMENTO, s/d)8. As 

razões dessa resistência foram atribuídas, na percepção dos padres, à força do seu 

enraizamento na tradição cultural e religiosa brasileira e de seu poder unificador. 

 
Eu acho é porque nós temos uma raiz religiosa muito boa e a nossa cultura, 
querendo ou não querendo, grita em nós sentimentos africanos, sentimentos 
de origem colonial, de origem portuguesa, então essas festas despertam isso 
em nós, então isso não acaba nunca, essas festas estão enraizadas em nós, em 
nosso coração, pela nossa formação de etnia; de gente, pela formação cultural 
dessa mistura de raça. (P2) 
 

Isso é tradição. As pessoas vão passando de pai para filho essa tradição 
religiosa popular. (P10) 
 

É um mistério! Será que tem resposta? Porque é de Deus, né? Porque 
enraizou, não é festa com tempestade e ventania, ela é silenciosa na sua 
preparação. Engraçado né? É um clima diferente. Você pode perceber que ela 
não é eufórica, não tem euforia nas Festas de Agosto. Ela é enraizada, é 
passada de pai para filho. Então a família que é responsável, a família desses 
que estão aqui, que são as famílias dos que já partiram, né? Já estão em outra 
realidade, mas houve a transmissão. Porque ela não é uma festa de um bairro, 
ela agrega todos os bairros, a festa é de Montes Claros. (P1) 
 

Penso que tudo aquilo que faz parte da história de um povo não acaba tão 
facilmente, é tradição e isso vai passando de pai para filho e a religiosidade 
popular é algo muito forte aqui na cidade e na região. Então é muito difícil 
isso se perder, pelo contrário, vejo que continuará. Além da festa já fazer 
parte da cidade e se acabar, o povo grita, o povo não deixa. (P8) 
 

 

Interessante perceber que os mesmos elementos causadores de preocupação na Igreja 

dos tempos passados – as práticas sincréticas, a religiosidade popular devocional –, hoje 

são enaltecidos como pontos agregadores de um povo.  Desse modo, é importante 

ressaltar que a acolhida dos padres ressignificou a tradição das festas, o que nos remete 

à ideia de tradições não só como constitutivas das identidades dos sujeitos, mas como 

resultado das construções dos sujeitos. Elas resultam de sua capacidade de inventar e 

reinventar, retirar e inserir elementos de acordo com as características de um tempo e 

espaço específicos. Isso se dá porque elas se configuram como uma orientação para o 
                                                 
8 SARMENTO, Luciano Cândido e. Folias católicas em Montes Claros (MG): ritual e devoção em meio à 
globalização. In: Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XI, n. 49. Disponível em 
http://ciberteologia.paulinas.org.br/ciberteologia/wp-
content/uploads/downloads/2015/02/Folias_catolicas_em_Montes_Claros-MG.pdf  . Acessado em 
24/05/2016. 
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passado, mas também como uma maneira de se organizar para o futuro, articulando 

atores e grupos sociais. Considerando o contexto contemporâneo em que a Igreja se 

situa, esse é um aspecto relevante para compreender as falas dos padres sobre as festas 

como reveladoras de um esforço de inserção de parte da Igreja em um contexto 

pluralista, do desejo de contornar a crise identitária decorrente da perda do lugar já 

ocupado e do poder exercido, e da intenção de construir expectativas de futuro. 

 

Ao rememorarem a história das festas, os padres, indagados sobre como a avaliavam de 

forma geral, chegaram às seguintes considerações:  

 
Eu não vejo ponto negativo. Hoje nós temos é uma somatória, sei que alguns 
reclamam das barraquinhas, mas nós não podemos excluí-las, devemos 
excluir o que é nocivo, o que é pecado, acho que fazer barraquinhas é até 
bom, dá um ambiente bom para comer algumas coisas típicas da região, eu 
não sou contra não. Eu sou contra, quando invade o espaço religioso, aí não, 
porque é casa de oração. Mas, na avenida, na praça da Matriz eu acho muito 
bom, é de acordo a natureza humana. (P2) 
 
 
Falta uma maior integração com a Igreja e isso acho muito ruim, porque não 
deveria ser assim. Mas, isso tinha que partir do arcebispo, porque tem muito 
padre que não aceita a festa. (P5) 
 

Para mim tem muita coisa que está errada, negativa. O pessoal bebe, 
incentiva mais o alcoolismo do que a religião em si. Porque as pessoas muitas 
vezes não têm o comportamento que corresponde com a fé cristã. (P11) 
 

Falta uma maior integração entre a Igreja e os grupos populares. Outro ponto 
negativo é a falta de incentivo público na organização para as ações religiosas 
da festa. Eu já precisei fazer o papel da polícia militar, da MC Trans na 
procissão para desviar os carros. Mas para falar verdade, o problema é a falta 
de respeito das pessoas. Penso que todos devem ter sentimento de pertença, 
até as pessoas das barracas, acho que precisa ser feita uma orientação 
religiosa, explicar o que está acontecendo, porque muitos agem como se não 
estivessem em uma festa religiosa mas em uma festa do mundo. Não é 
espetáculo, é celebração e celebração a gente não assiste, a gente vive. É uma 
celebração da vida. Seria tão bom se todos respeitassem, dessem mais valor. 
Então creio que precisa de um novo olhar, porque Montes Claros já tinha esse 
olhar, acho que todos precisam  é da redescoberta do antigo olhar. (P1) 
 

Para mim é o aspecto econômico, acho que nós poderíamos aproveitar as 
barraquinhas, um retorno financeiro de tudo que se ganha. Pois esses dias dão 
muita renda e poderia com esse dinheiro dar uma sustentabilidade a esses 
grupos populares que organizam a festa, para nos anos seguintes eles não 
ficarem mendigando dinheiro, roupas para eles. Vejo que não há uma 
prestação de contas em relação às Festas de Agosto nem uma utilização do 
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dinheiro em conjunto. (P8) 
 
 
Seria esta proporção econômica que tomou, mas não tem como ser corrigida. 
Assim...se tirassem um pouco do poder público, da Prefeitura, vejo que é 
uma estratégia, mas é difícil. Esta política daqui ainda perdura o coronelismo. 
(P9) 
 

 
Duas interpretações merecem destaque nas falas dos padres consideradas aqui. Na 

primeira, os padres indicam a falta de integração entre Igreja e manifestações populares, 

diferentemente do passado, em que a ideia de controle predominava. Na segunda, a 

afirmação da necessidade de diferenciação entre espaço público e espaço sagrado e suas 

respectivas funções, mostra  a tentativa de evidenciar limites da atuação em cada um 

deles. Mostra o reconhecimento da existência dos limites e, implicitamente, aponta para 

o novo lugar da Igreja Católica, cuja influência no espaço público foi reduzida. A 

demanda pela atuação do poder público atesta o reconhecimento da autonomia das 

esferas institucionais, um princípio de funcionamento da sociedade moderna. Ao mesmo 

tempo, equipara a religião a outras referências simbólicas que disputam espaços e a 

adesão das pessoas. 

  

Indagados sobre o que gostariam de mudar nas comemorações de agosto, os 

entrevistados fizeram diferentes propostas de mudanças: 

 
Poderia ter um palco onde os grupos pudessem apresentar com maior 
evidência e que mais gente pudesse ficar sentada. Porque na Igreja do 
Rosário, no começo daquela avenida, é terrível, não cabe quase ninguém, fica 
todo mundo apertado, é na avenida, bem no centro de Montes Claros. Os 
carros buzinando, então poderia criar um outro ambiente, eu gostaria, por 
exemplo, que fizessem na praça do Jatobá, naquele cantinho tivesse uma 
Igreja Ecumênica, onde todas as religiões poderiam fazer várias coisas. Isso 
seria o ideal para as Festas de Agosto, porque há uma mistura e lá também 
tem uma praça grande, ideal para eles dançarem, pularem, seria muito melhor 
do que a antiga Igreja do Rosário, mas se falar isso para os grupos, eles não 
aceitam não, oxalá para eles queria a mesma Igreja no meu tempo de criança 
e já sou velho. Eles são muito conservadores! (P2) 
 
Para mim o que tenho que mudar é o nome e a data. Em vez de festa de 
agosto, eu penso que deveríamos retomar a festa de Nossa senhora do 
Rosário no dia próprio, a festa de são Benedito, no caso em abril, a festa do 
divino Espírito Santo, no dia de Pentecostes, são três festas ligadas, festas da 
Igreja, e nós temos um calendário fixo da Igreja em comemoração aos santos. 
(P4) 
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Eu acho que tem que mudar muito, voltar a ser religiosa de verdade, elas têm 
mais o cunho cultural, os grupos não seguem nenhuma orientação que a gente 
der e também não têm orientação para isso, eles mesmos criam os próprios 
ritos, os modos de oração que está mais ligado ao sincretismo religioso, 
mistura muita coisa na verdade. (P10) 
 
 
A festa deveria ser comprometida com a fé cristã e sem mistura, devia ser 
mais purificada. (P3) 
 
 
Na minha opinião são muito boas, mas penso que deveriam valorizar mais as 
apresentações culturais, colocar mais as músicas da região ou religiosas, 
valorizar mais a marujadas, os caboclinhos, os catopês, os grupos religiosos, 
dar mais ênfase ao aspecto religioso. Sei que não tem como voltar no tempo, 
mas penso que tem como mudar esses shows, diminuir a quantidade das 
barracas, para ter mais espaço para os cortejos, as procissões. (P1) 
 
 
Acredito que o que tem que mudar é na consciência das pessoas e dos padres 
também. De fazer um diálogo inter-religioso, temos que ser ecumênicos e 
aceitar as manifestações do nosso povo, não criticar e sim dialogar. Por que 
cada um tem sua fé, não podemos julgar. (P7) 
 
 
 

Alguns padres se preocupam com os entrecruzamentos da religião e outros sistemas 

simbólicos, típico das cidades modernas/contemporâneas. Com isso, propõem diferentes 

medidas, como a separação das manifestações, o reforço da tradição religiosa, a 

revalorização cultural dos grupos populares, o ecumenismo e o diálogo inter-religioso, 

revelando a diversidade de opinião a respeito das questões sobre as quais foram 

interpelados. Assim, a dinâmica das festas, de algum modo, estimula os padres a 

dialogar  com a cultura contemporânea ou, no mínimo, considerar algumas das suas 

contradições. Porém, os cruzamentos culturais intensos e a instabilidade das tradições 

podem ser fonte de confrontos internos à instituição eclesiástica católica.  

 

Para Hall, essas disputas são constantes no âmbito da cultura e se dão “nas linhas 

complexas da resistência e da aceitação, da recusa e da capitulação, que transformam o 

campo da cultura em uma espécie de campo de batalha permanente, onde não se obtêm 

vitórias definitivas, mas onde há sempre posições estratégicas a serem conquistadas ou 

perdidas. ” (HALL, 2003, p 255). 
 
 

Nos depoimentos, pode-se inferir a existência de batalhas internas e externas travadas 

pela Igreja, por ocasião das festas. A luta interna ao Catolicismo – entre suas variadas 
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expressões ou entre os agentes institucionais e suas visões de mundo distintas –, e as 

disputas com outras religiões e crenças locais, dado o declínio da hegemonia católica e a 

constituição do pluralismo religioso brasileiro, são exemplos disso. As religiões que 

convivem hoje no Brasil “obedecem a linhas de forças que as colocam ora em situações 

de trocas, interpenetrações e comunicações, ora em situações de diferenciação, 

competição e enfrentamento” (CAMURÇA, 2009). Nos depoimentos, dois dos 

entrevistados fizeram menção a essas possibilidades, ao propor o ecumenismo e o 

diálogo inter-religioso como um ideal. Parecem estar conscientes de que em um 

ambiente de pluralismo cultural e religioso, o acirramento excessivo das disputas entre 

as diferentes agências produtoras de conteúdo simbólico pode ter efeitos paradoxais, 

afastando os fiéis da Igreja.  

 

Nas relações com o campo extrarreligioso, a vivência urbana das tradicionais Festas de 

Agosto estimulou interesses comerciais, ligados ao consumo, ao lazer e ao 

entretenimento secular, bem como políticos. Pode-se inferir que a Igreja tenha que lidar, 

pois, com candidatos a postos eleitorais, representantes de cargos públicos, 

comerciantes e empresários da indústria cultural, que se empenham na obtenção de 

ganhos eleitorais, simbólicos e materiais trazidos pelas festas.  
 
 

Nesse cenário, de acordo com os padres ouvidos, as festas representam não só uma 

comemoração religiosa,. Eles atribuíram outros significados aos eventos, como se pode 

ver nos trechos a seguir:  
 
 
Representa para mim somente a expressão da cultura de uma cidade. Embora 
elas sejam festas populares e permeadas de muito sincretismo religioso, 
muitas vezes elas estão acompanhadas de vícios das pessoas que as praticam, 
por isso que não vejo com bons olhos essa associação com religião. (P11) 
 
 
Para mim, as Festas de Agosto representam três dimensões muito 
importantes. A primeira é a dimensão cultural, a gente manter aqueles valores 
culturais da nossa origem, nós somos uma raça misturada, nós não somos 
uma raça pura, realmente nós temos no nosso sangue, nas nossas famílias, a 
raça europeia, a raça indígena e a raça africana, que chegou depois. Então, 
nós somos uma mistura dessas três raças e as Festas de Agosto mostram a 
beleza dessas rês raças, dessas misturas através da beleza do ritmo, das 
músicas, do gingado das danças, mostrando a riqueza da nossa cultura. E no 
segundo lugar, as Festas de Agosto têm um cunho religioso muito bom, 
lembrando de Maria, Nossa Senhora com título Nossa Senhora do Rosário e 
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um Santo muito popular, muito querido, São Benedito, o negro, lembrando o 
divino que rege o Espírito Santo, que é a alma da Igreja. Então tem um cunho 
religioso. Primeiro ela é uma festa religiosa com este cunho cultural. E o 
terceiro ponto, que eu acho mais bonito e interessante de todos, é que é uma 
festa que envolve a sociedade, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas da alta 
elite, pessoas da favela, pessoas cultas, pessoas com pouca cultura, une as 
pessoas, dá espaço para todo mundo apreciar e participar. (P2) 
 

Para mim, as Festas de Agosto são festas religiosas ligadas à Igreja Católica, 
que infelizmente hoje têm muito mais um cunho cultural que religioso. (P10) 
 

As Festas de Agosto são um território sagrado, elas vêm de uma identidade 
de um povo que celebra a sua fé. Através dos símbolos a gente pode perceber 
a fé de um povo que celebrava essas festas há tempos. Então, é uma questão 
que envolve cultura, eu não gosto muito de resumi-las somente em folclore, 
acho que é reduzir muito essa questão, pois ela é uma festa religiosa, expressa 
a fé de um povo, expressa a luta de um povo, expressa um sonho de um povo, 
expressa também a presença da Igreja na vida desse povo. (P1) 
 
 
Para mim representa a cultura do Norte de Minas, devoção e religiosidade 
popular, que é muito forte nesta região. Mesmo com sol o povo vai descalço 
para a procissão e o calor daqui é forte (risos). Então isso é fé, uma devoção 
popular de muito tempo e que cada ano se renova, o quão bonito é que isso se 
repete por causa do povo, só do povo e mais nada. (P6) 
 

Representa um momento de encontro de Deus através do meu irmão, da 
comunidade, mas também é a preservação dos valores, de uma cultura local e 
do Catolicismo popular. De um povo marcado por sofrimentos e alegrias, 
porque nós somos mineiros do Norte, ou seja, sertanejo, um povo que 
convive com a seca, sol quente, com a pobreza, mas não perde a alegria, a 
esperança e a fé. Até hoje o povo faz procissão com as pedras na cabeça 
pedindo a Deus chuva no tempo da seca, na nossa região esta religiosidade é 
muito forte e as Festas de Agosto são só o reflexo dessa fé. (P4) 
 
 

A presença de elementos recreativos e estéticos em uma festa religiosa, as conexões 

entre cerimônia religiosa e festa, misturas cuja intensidade pode dificultar a demarcação 

precisa das fronteiras entre rito religioso e divertimento público, o estado de 

“efervescência” coletiva que provocam, apontados por Durkheim como próprios ao 

fenômeno religioso, não encontram respaldo em todas as falas, levando alguns padres a 

lamentar a ocorrência das festas na formatação atual. Outra avaliação faz menção à 

ritualização de um ideal de sociedade na qual vigoraria a mistura das raças e a 

dissipação das diferenças sociais, que ressalta ainda a “beleza” da mistura e das 

expressões sincréticas das festas e a promoção da união das classes sociais, acima das 

diferenças. Dadas as potencialidades da festa, contudo, deve-se observar que essa 

mesma ritualização pode ocultar as desigualdades da sociedade brasileira, legitimadas 
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inclusive pela ação da Igreja Católica no Brasil.  

 

É notável nos depoimentos que uma palavra empregada de forma recorrente pelos 

padres para falar sobre o significado das festas é “cultura”, termo que sobrepujou a 

palavra “religião”. Mas a cultura a que se referem tem sentidos diferentes: para uns é 

entretenimento e lazer, associados a “vícios” mundanos, o que atualiza os antigos 

julgamentos dos padres romanizados diante dos costumes locais e as tensões históricas 

presentes nas relações entre o Catolicismo, universal por definição, e a religiosidade 

local; outros entrevistados identificam a dimensão cultural como a expressão religiosa 

de um povo que celebra o sentido de comunidade, um povo “sofrido” e sua “luta”, o que 

remete também à dimensão política das festas. 

 
 

Considerando a proximidade cotidiana dos padres com os fiéis, foi indagado a eles 

sobre sua participação na organização das festas e sobre a presença nelas, ao que eles 

responderam: 

 
Eu era padre muito novo, parece que tinha dois ou três anos que era padre, 
quando Padre Dudu falou: Você podia fazer esta festa? E foi Deus, porque a 
festa estava muito devagar, muita sujeira, sem atrativo, os catopês muito 
abandonados, os marujos com aqueles trapos, desgastados, não tinha família 
de condições financeiras para assumir os reinados, então foi nesta hora que 
Deus me chamou: Você foi rei quando criança nas festas. Então eu entrei de 
cheio, fui motivando e, com a minha influência de padre, eu pude também 
conhecer bem o chefe dos grupos dos marujos, caboclinhos, catopês e 
tivemos força junto com eles para reivindicarem na Prefeitura, nas secretarias 
de ação social, de cultura. Então eu ajudei a festa a criar corpo, a renovar 
novamente, a ter força em Montes Claros. E tem mesmo atualmente, nós 
construímos. Eu fico muito feliz com isso mas, sobretudo, eu dei uma força 
de animação espiritual, acompanhava com palma, motivação, meus vivas, 
que todo mundo conhece, gritando forte “VIVA!”. Com atitudes de alegrar 
mesmo, e isso o povo gosta, foi unindo e as festas tomaram uma dimensão 
realmente que essas festas merecem, muita gente participa, de Montes Claros 
e região. Eu chamava muito os fiéis para participarem, o que eu tinha em 
mãos de instrumentos de comunicação eu usava, alto falante, som, ia na 
rádio, o povo escutava longe os “VIVA!” que eu dava, então eu tenho esse 
dom de motivação, é meu, hoje eu já estou velho, não agüento muita coisa 
mais. (P2) 

 

Bom, de fato eu nunca fiz menção, na paróquia que estou, de convidar as 
pessoas para as Festas de Agosto, justamente pelo fato do local onde acontece 
essa festa não ser dentro da paróquia que estou, é em outra paróquia. Então, 
isso você não tem motivação para convidar eles a irem para lá. Visto também 
que, para a maioria do Clero, as Festas de Agosto têm muito mais um cunho 
cultural do que religioso. (P10) 
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Nenhuma. Eu não convido e também não falo do assunto porque não vejo 
que é algo bom para meus fiéis. (P11) 
 
 
A minha participação é de apoio ao padre que coordena. Às vezes eu até 
exorto mais que convido os fies para a festa, pois o convite é algo indireto, eu 
gosto de convidar e despertar o povo para assumir o que é seu. Eu sempre 
falo que as Festas de Agosto não são minhas, a Festa de Agosto me convidou 
para entrar, mas agora o povo de Montes Claros, não. A festa é onde mostra a 
identidade deste povo de Montes Claros, é onde dá para nós percebermos que 
– porque muitas vezes a gente vê Montes Claros como cidade urbana, né? A 
gente olha do alto, do avião e vê como Montes Claros cresceu, é grande, 
cheia de prédios, como Montes Claros desenvolveu – e você perceber que o 
bonito disso é que o povo pobre guardou esta fé. Por isso que exorto o povo 
para perceber este sentimento de pertença, no sentimento de assumir o que é 
deles, agora eu já me sinto de Montes Claros também, então assumir o que é 
nosso. (P1) 
 
 
Não participo diretamente, mas participo da parte religiosa nas celebrações 
das missas e em algumas procissões como participante. À noite também 
gosto de ir e comer um arroz com pequi, com carne de sol, é muito bom, mas 
vou no inicinho da noite que é mais vazio e tranquilo. Sobre os fiéis, eu 
convido para eles prestigiarem a festa porque é importante conhecer a 
cultura, o folclore, a devoção e a religiosidade do nosso povo. (P7) 
 
 
Minha participação é muito pouca devido aos cargos que ocupo hoje na 
Igreja, acabo auxiliando mais na assessoria da organização das festas. A 
gente tem que ficar de olho se não fazem uma bagunça. Mas gosto de ir, pelo 
menos um dia, na procissão ou até mesmo à noite comer algo nas 
barraquinhas. (P8) 

 

 

Como era de se esperar, os críticos das festas não participam dos eventos nem 

estimulam a participação dos fiéis.  Um deles disse participar mesmo que minimamente 

e se coloca na posição de fiscalizador dos eventos, para evitar a “bagunça”. Outros têm 

uma participação ativa e deixam claro o entusiasmo pelas comemorações populares, 

pelo sentimento de pertença que elas propiciam à comunidade. Nesse sentido, enquanto 

partícipes e mantenedores da tradição das festas religiosas de agosto, falam sobre a 

importância das comemorações: 

 

A grande importância é que valoriza a nossa cultura, as nossas raízes. A 
nossa fé deve ser inculturada, não deve viver uma fé europeia, a fé de Roma, 
a fé de Paris, a fé de Londres, a fé de outros lugares. A nossa fé está 
encarnada aqui, o verbo de Deus se fez homem e habitou entre nós, então 
essas festas mostram esta mistura, esta mistura de raças, mistura de culturas, 
esta mistura de convivência boa que nosso Brasil tem. Segundo, o respeito da 
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cultura religiosa, o sentimento religioso, a gente escutar uma música dos 
catopês como os africanos “pampampam”, o jeito dos africanos, o jeito dos 
índios, e aquele jeito guerreiro dos marujos, isso é gostoso, faz parte da nossa 
história cultural e também, se a gente participar destas festas com os corações 
abertos para Deus, a gente recebe muitas bênçãos, muitas graças. As Festas 
de Agosto são a expressão religiosa da nossa cidade. (P2) 
 

Bom, mesmo que seja cultural, ela leva um cunho religioso. É importante 
para a Igreja local, porque mostra a presença da Igreja particular de Montes 
Claros dentro desse ambiente. Mesmo que hoje se enfoque mais o cunho 
cultura, a Igreja se faz presente. Para a Igreja em geral, seria retomar, dar um 
sentido novo para estas festas, que são chamadas Festas de Agosto. As festas 
mantêm viva a tradição de um povo. É o resgate da fé do povo. (P4) 

 
Para mim, a festa não tem importância para a Igreja. Tem para a cidade, 
devido à questão econômica. Ela faz parte da cultura e ela está muito ligada à 
religiosidade popular que é quase independente da Igreja. (P10) 

 
Não vejo nenhum benefício, nenhuma importância, porque não contribui com 
a Igreja, as pessoas não mudam de vida, pelo contrário, é uma festa do 
mundão. Só para o comércio, o turismo, o consumismo em geral. (P11) 

 
Vejo a importância para todos, porque a festa é do povo e eles sabem disso. 
Por isso ela extrapola o pertencimento da Igreja, ela pertence a Montes 
Claros. É algo que não tem explicação. Você vê o cortejo passando é de 
arrepiar, emocionar e muitos emocionam também. Aquele povo simples, e 
principalmente os antigos, quando entram na Igreja, tiram aqueles os 
capacetes com fitas, o olhar, cheio de lágrimas porque estão entrando na casa 
de Deus. Então isso é o sentimento de pertença, você percebe que a fé 
daquele povo perpassa essa tradição de cultura e de fé. Além de falar que 
estas festas são o espelho de Montes Claros. É bonito porque a cidade para, o 
som dos tambores, as fitas coloridas no centro da cidade, a ornamentação, o 
vento que bate dá uma sensação que o tempo parou e que algo permaneceu. 
Então, para a Igreja tem uma grande importância, porque a festa tem um 
sentimento de olhar profundo, trata de uma fé, trata também da presença da 
Igreja neste cenário histórico e ela movimenta o comércio, ela gera renda 
para tantas barracas de artesanatos, tantas pessoas que tiram seu ganha-pão. 
Ela firma a identidade. (P1) 
 

São dias que a cidade respira algo diferente, as ruas do centro ficam todas de 
fitas, este ano algumas paredes foram pintadas, né? Parece que foi uma 
parceria com o SESC. Apesar da Prefeitura ter agregado outras ações nos 
dias, mas dá para separar porque as ações são diferentes. Percebo as 
exigências dos organizadores, e principalmente da Igreja Católica, em separar 
bem o que é religiosidade e o que é cultural. Isso tem uma repercussão na 
região, pois nós respiramos essa religiosidade. (P5) 
 

Percebo que há a sua importância devido à festa ter seu caráter cristão, que 
provém do interior de cada um e se estende como fé atuante na caridade, que 
é o que faz sairmos do nosso individualismo para festejar como nossos 
irmãos de comunidade em verdadeira fraternidade, e Igreja é comunhão. (P9) 
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Dois deles foram taxativos e não consideraram qualquer benefício religioso das festas, 

no formato como elas ocorrem hoje. Porém, para a maioria dos que se dispuseram a 

avaliá-las, elas têm valor positivo.  

 

A atitude de alguns padres ouvidos parece ser a de acolhida dos festejos e de 

reconhecimento de seu valor para a cultura, para as identidades locais e para a Igreja, 

uma vez que expressam a fé popular. Pode-se inferir, com base nos discursos desses 

padres, que as festas representam uma forma de resistência local que singulariza a 

cidade de Montes Claros, reforça sua tradição e produz novas identificações ao mesmo 

tempo, resultando em um evento híbrido, que cruza fronteiras, entre tradição e 

modernidade, festa e religião, sagrado e profano, leigo e oficial, “sintetizando elementos 

de ambas, mas não redutíveis a nenhuma delas — como ocorre crescentemente nas 

sociedades multiculturais, culturalmente diversificadas.” (HALL, 1997, p. 19). 

 

Após longo período de hegemonia na sociedade brasileira, a Igreja Católica se encontra 

hoje em uma situação delicada, resultante de sucessivas perdas, e vê reduzidas suas 

possibilidades de continuar controlando as manifestações populares. A atitude dos 

líderes religiosos diante das festas, que se depreende pelas entrevistas realizadas, talvez 

seja um indício de abertura da greja, ao menos de sua base institucional, composta pelos 

agentes mais próximos dos fiéis, os padres. Essa mudança iria em direção à tolerância 

ou mesmo à valorização e à defesa das tradições religiosas autenticamente populares, 

como parte de um esforço de reaproximação da Igreja com os devotos e suas maneiras 

próprias de vivenciar a religião, como o caso aqui considerado. 
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho desenvolvido buscou investigar a visão da oficialidade católica sobre as 

festas religiosas de agosto em Montes Claros – MG. Partiu-se da ideia de que as festas, 

mesmo sendo um evento de localização específica, comporiam um material capaz de 

dar atualidade a conceitos relacionados à cultura contemporânea – tradição, hibridismo, 

complexidade cultural, dentre outros – e ajudar a entender de que maneira a Igreja 

Católica lida com a dinâmica dessa cultura, da qual as festas fazem parte. Parece que a 

visão dos padres sobre as festas “diz” algo a respeito da adaptação da tradição religiosa 

católica a um ambiente complexo, plural, diversificado em termos religiosos, em uma 

época em que a Igreja perde fiéis e procura reaver parte do seu prestígio e poder de 

atração.  

 

A pesquisa buscou ainda mostrar como as festas religiosas contemporâneas, ligadas ao 

Catolicismo, sujeitas a cruzamentos de interesses distintos, religiosos ou não, podem 

constituir um fenômeno relevante para o estudo dessa religião, fundamental em nossa 

formação cultural, e das maneiras como lida com a tradição e as contradições do 

presente. Dados os limites de uma pesquisa de mestrado, e diante da pluralidade de 

sujeitos envolvidos nas festas, a opção foi por dar a conhecer a visão dos padres que 

atuam na região mais próxima dos eventos. Essa escolha se deveu também à 

necessidade de suprir a escassez de informações sobre o posicionamento desse grupo, 

que tem um papel relevante para a manutenção e reprodução do catolicismo, cuja 

importância sociocultural no Brasil continua a estimular o interesse de pesquisadores. 

 

Tratou-se inicialmente do Catolicismo no Brasil, confirmando-se a ideia de que falar 

dessa religião de maneira generalizada é algo impreciso (SANCHIS, 1983; 1995; 

STEIL, 2001), apesar de todo o esforço da oficialidade católica para uniformizar os 

procedimentos e criar critérios doutrinários universais. Porém, o Catolicismo passa por 

“sistemas de tradução”, o que cria expressões locais diversificadas e relacionadas a 

contextos sociais específicos e às ações institucionais variadas. 
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Historicamente, no Brasil o Catolicismo praticado na época da colônia foi marcado pela 

predominância de ritos externos, como procissões e cultos aos santos protetores, em um 

ambiente em que a escassez de padres vigorava. A partir do Império iniciou-se a 

organização do clero nacional e as investidas em direção à adequação do Catolicismo 

aqui praticado à Igreja romana, na forma de perseguições religiosas, e o favorecimento 

da vinda de religiosos estrangeiros para o Brasil, o que se intensificou com a separação 

da Igreja e do Estado.  

 

Obviamente, tratamos aqui de tendências gerais, já que na dinâmica desse processo os 

limites do controle político-religioso sobre as festas e as possibilidades de “barganha da 

continuidade e recriação de costumes” estiveram sempre presentes (LEONEL, 2015). 

Porém, pode-se considerar no Catolicismo a predominância de dois subsistemas que 

disputaram poder e influência na sociedade brasileira: um popular, devocional, e outro, 

moderno, centrado nos sacramentos e na mediação do clero “esclarecido”. (STEIL, 

2001, p. 16). O modelo romano tinha como características principais a prática dos 

sacramentos e o reforço do senso de hierarquia eclesiástica, concebendo o bom católico 

como aquele que adota os sacramentos e obedece incondicionalmente à autoridade 

eclesiástica, e considerando as práticas religiosas populares como superstições e males a 

serem combatidos. Para corrigir essas “distorções”, historicamente os agentes oficiais 

buscaram assumir o controle das práticas do chamado “Catolicismo popular”.  

 

A consolidação institucional da Igreja Católica no Brasil, separada do Estado, acontece 

também no período em que esse controle se torna mais difícil e a hegemonia católica 

começa a se ver abalada pelo aumento do pluralismo religioso e de outras ofertas 

simbólicas.  

 

A Igreja passa a ter de lidar com outros grupos religiosos em ascensão, com destaque 

para os evangélicos penteconstais, cuja força numérica, midiática e política ampliou-se 

a partir da década de 1980. No final do século XX, as novas características do campo 

religioso brasileiro foram expostas pelos dados do censo demográfico, demonstrando a 

perda de força do Catolicismo. As tentativas de reação da Igreja Católica deram-se pela 

Renovação Carismática, pela inserção midiática, pela abertura da participação de leigos 
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nas atividades religiosas e pelo estímulo às vocações, por exemplo. A maneira de lidar 

com as práticas do Catolicismo popular também teve de se adequar à nova realidade e o 

caso das festas religiosas de Montes Claros representa um exemplo disso, conforme 

tentou-se mostrar, a partir do desenvolvimento histórico brevemente tratado15.  

 

As tentativas empreendidas pela oficialidade católica para controlar o exercício da 

religião pelos fiéis não conseguiram consolidar o controle dos modos populares de 

vivenciar a religião nem reverter a situação de declínio do Catolicismo. Como 

demonstram as festas consideradas, o Catolicismo de caráter popular e devocional 

permanece independentemente das orientações oficiais. Além disso, agora está 

acrescido de elementos extrarreligiosos, o que criou um evento que, além de sincrético, 

é híbrido, um misto de evento turístico, espetáculo, entretenimento e religião. 

 

Se a oficialidade católica, como vimos, procurou impor seus códigos à sociedade, hoje 

isso parece bastante improvável. De acordo com as entrevistas realizadas, parece difícil 

falar de uma perspectiva derivada da visão oficial sobre os festejos populares, adotada 

pelos padres em seu trabalho. Diferentes considerações e avaliações foram elaboradas 

pelos agentes eclesiásticos ouvidos e elas convivem com as diretrizes oficiais, com o 

Catolicismo tradicional, laico, devocional e penitencial, e até com os elementos não 

religiosos, criando uma religião ainda mais múltipla e elástica. Assim, observa-se que a 

própria instituição católica é complexa. No Catolicismo, em função da visão ortodoxa 

dos representantes oficiais da Igreja, a relação deles com seus fiéis tem sido delicada, 

permeada por variadas sensibilidades e reveladora do choque entre, os apelos da 

oficialidade e os anseios desses fiéis. A liberdade e a autonomia dos agentes, em 

consonância com a sociedade contemporânea, se instala para tentar estabelecer e firmar 

uma cultura tradicional e hegemônica, que hoje se vê diante de vários desafios para se 

manter. 

 

Pode-se dizer que as diferentes opiniões e interpretações emitidas pelos padres sobre as 

festas indicam que o Catolicismo, assim como outras religiões tradicionais, está 

                                                 
15 Esse desenvolvimento conta com abundante bibliografia, dentre a qual nos referimos a AZZI, Riolando 
(1978); BOSCHI,Caio C. (1986); DEL PRIORE, M.(1997); HOORNAERT (2008). 
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submetido a uma dinâmica sociocultural que ocasiona a perda de capacidade de 

regulação institucional da religiosidade.  Na sociedade contemporânea ficou visível que 

os indivíduos ligados à Igreja – padres e fieis leigos –, passaram a determinar, com 

maior autonomia, os rumos de sua própria vida e a emitir suas opiniões, mesmo que 

destoantes da orientação oficial. Suas crenças tornaram-se subjetivadas, ao passo que as 

pretensões de imposição de sentido da Igreja foram se enfraquecendo. 

 

Portanto, junto às históricas perspectivas de controle, caminhos de tolerância e defesa de 

certas “tradições” foram criados e continuam se constituindo16. As informações 

fornecidas pelos próprios agentes da Igreja variaram entre a recusa e a acolhida das 

festas. Umas falas revelaram a desvalorização delas como fenômeno religioso, tal como 

ocorria no passado, outras demonstraram a consolidação de uma visão sobre as festas 

distinta daquela que as tomava como superstições e práticas a serem combatidas e 

controladas. Parece haver maior abertura de alguns padres para encarar os festejos de 

Montes Claros como autênticas representações da cultura regional, formas importantes 

de preservação identitária e de participação e expressão populares, às quais a Igreja deve 

se unir. 

 

Assim, considerando a proximidade física das igrejas com o local onde ocorrem os 

eventos tratados, dar voz aos próprios padres, de alguma maneira envolvidos com as 

festas, ajuda a compor um material relevante para outras pesquisas e a entender os 

rumos do Catolicismo no Brasil, seus conflitos, dilemas, tensões e direcionamentos no 

contexto contemporâneo.  

 

Os depoimentos coletados indicam e reiteram a existência da multiplicidade interna do 

Catolicismo e das diferentes posturas de seus agentes diante dessa questão. Indicam, 

assim, as tensões e arranjos construídos em torno das diversas representações das festas, 

produzidas pelos padres, pelos fiéis e pela oficialidade eclesiástica, vinda de Roma e de 

seus agentes intelectualizados. A pesquisa, mesmo sendo restrita a um local geográfico 

demarcado, e, portanto, com poder limitado de generalização, remeteu aos modos de 

operação contemporânea dos agentes eclesiásticos em um ambiente reflexivo, que 

                                                 
16 Cf. LEONEL (2013); ABREU (1999) 



 92 

sujeita as tradições à avaliação social, de acordo com Giddens (1997).  

 

A Igreja Católica passou por diversos momentos em que era referência central para 

aquilo em que os fiéis poderiam ou deveriam crer, momentos em que acolheu 

movimentos comunitários com posições críticas diante da situação de hegemonia, e em 

que se distanciou institucionalmente do povo e de suas origens. Agora, precisa lidar 

com indivíduos que, de modo notável, buscam a legitimação de sua fé e de suas práticas 

dentro de si mesmos, baseados na sua experiência interior. Contudo, isso não implica a 

univocidade de orientação, pois os padres preservam as suas diferentes maneiras de 

pensar sobre o mundo e de exercer sua atividade nessa situação, tal como fazem os 

leigos. Assim como ocorre com a população leiga, o mundo globalizado, os valores, a 

comunicação midiática e a espetacularização da vida geram posturas variadas desses 

agentes. Pelas entrevistas realizadas, percebe-se a coexistência de perfis “ideais” 

radicalmente opostos, tais como: a) o padre zeloso no cuidado pastoral, com postura 

ativa na paróquia, mais atento às demandas populares e interessados na aproximação 

com outras culturas; b) o padre tradicional, preocupado com orientação espiritual, a 

liturgia e a disciplina da Igreja, pouco afeito às manifestações populares que escapam ao 

seu controle. 

   

Um outro elemento relacionado às festas chama a atenção, qual seja a relação com o 

espaço público, sobre o qual a Igreja Católica exerceu grande influência no passado, 

particularmente no seu uso para a realização de rituais. No caso das festas de Montes 

Claros, hoje a Igreja tem de lidar com esse espaço como locus das diferenças, do 

confronto entre interesses distintos. Na vida urbana, o espaço público é caracterizado 

pelos usos e ações, que atribuem sentidos a ele.  O uso desse espaço pelos participantes 

das festas, no caso aqui considerado, explicita para a Igreja a sua perda de prestígio 

nesse lugar, espaço que tem uma dimensão física e outra moral.  Conforme observou 

Leonel (2015), reformas ocorridas a partir da segunda metade do século XX 

estabeleceram dois eixos relativos a esse espaço, a saber, a valorização dos usos 

econômicos do patrimônio cultural e a espetacularização do meio urbano como “forma 

de reativação dos fluxos de investimentos para a economia local” (LEONEL, 2015, p. 

186). E cada vez mais o uso desse ponto da cidade como espaço cultural se faz presente 
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hoje.  

 

O que aconteceu em Montes Claros foi a ampliação do uso do espaço das festas e a 

criação de um espaço “reencaixado” da tradição (GIDDENS, 1997), no qual o poder 

público atua, por exemplo, com a ajuda financeira, e do qual os grupos populares, 

participantes, mídia, empresas e artistas se apropriam, promovendo a estetização da 

cultura, a espetacularização da tradição, a experiência autêntica da religião e a 

reencenação do passado.  

 

Os padres ouvidos indicam a necessidade de recriar esse espaço público urbano a partir 

dos usos e contra-usos de espaços consagrados. Se alguns anseiam pela volta aos 

moldes antigos de se fazer a festa em Montes Claros e pelo resgate do papel da Igreja 

como protagonista, outros parecem reconhecer que, para ser público, o espaço e suas 

apropriações precisam manifestar a “afirmação das singularidades e o reconhecimento 

das diferenças” (LEONEL, 2015, p.188). Assim, diante de vários desafios, a Igreja 

contemporânea procura afirmar-se como instituição capaz de dar conta de questões que 

se situam além do plano da fé, para manter-se socialmente plausível.  
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APÊNDICE 

 

Roteiro de entrevista – Padres da Arquidiocese de Montes Claros - MG. 

 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Naturalidade: 

4. Funções que ocupa na Igreja: 

5. Há quanto tempo é padre e onde se preparou para a função? 

6. Como foi sua formação para exercer as funções de padre e como o sr. a avalia? 

7. É vinculado a alguma ordem religiosa? Qual? 

8. Desde quando conhece as Festas de Agosto? 

9. O que as festas religiosas de agosto representam para o senhor? 

10. Qual a sua participação nas festas religiosas de agosto?  O senhor convida 

seus fiéis a participarem dos festejos? Por quê? 

11. Em sua opinião, qual a importância dessas festas religiosas para a Igreja local 

e para a Igreja Católica em geral? 

12. Em sua opinião, qual a importância dessas festas religiosas para a cidade de 

Montes Claros e região? 

13. Em sua opinião, qual a importância destas festas religiosas para os fieis? 

14. Com o passar do tempo, o sr. percebeu alguma mudança nas festas? Quais 

foram e como o sr. avalia essas mudanças? Foram boas ou ruins? Por quê? 

15. Na sua visão, por que motivo essas comemorações perduram ao longo de tanto 

tempo? 

16. Qual a sua opinião sobre essas festas religiosas de agosto na atualidade?  

Alguma coisa deveria ser modificada? 

17. A realização das festas é positiva para o Catolicismo? Se sim, em quais 

aspectos? 

18. Quais os aspectos negativos das festas? Como poderiam ser corrigidos? 

19. Como sabemos, a Igreja Católica vem perdendo fieis no decorrer do tempo. A 

que razões o senhor atribui isso?  
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20. Como o sr. avalia a atuação da Igreja Católica hoje? O que poderia ser 

criticado, eliminado e aperfeiçoado ?  
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REGISTRO ICONOGRÁFICO 
 

 
 

 
 

Foto 01.  As bandeiras com as imagens das três devoções da festa.  
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
 
 

 
 

Foto 02. Grupos populares, em cantos e orações, em frente à Igreja do Rosário. 
Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Foto 03. Devotos com os estandartes de Nossa Senhora do Rosário.  

Fonte: Arquivo Pessoal 
 

 

 

 
 

Foto 04. Procissão nas ruas centrais da cidade 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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Foto 05. Cartaz do circuito do Rock nas Festas de Agosto.  
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
 

 

 
 

Foto 06.Show de músicas seculares no palco principal nos dias da festa.  
Fonte: Arquivo Pessoal 
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Foto 07. Devotos com a imagem da Pomba, que remete ao Divino Espírito Santo. 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
 

 

 
 

Foto 08. Grupo caboclinhos de origem indígenas. 
Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Foto 09. Procissão dos os grupos populares.  
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
 
 

 
 

Foto 10. Jovens fieis com a imagem de Nossa Senhora do Rosário.  
Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Foto 11. Grupo dos marujos realizando cantos e orações aos Santos de devoção. 
Fonte: Arquivo Pessoal. 

 
 
 

 
 

Foto 12. Grupos populares e espectadores nas Festas de Agosto. 
 Fonte: Arquivo Pessoal 
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Foto 13. O Padre catopê iniciando a procissão à frente do Reinado. 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
 
 

 
 

Foto 14. Devotas pagando promessa a São Benedito em dia de festa. 
 Fonte: Arquivo Pessoal 
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Foto 15. Barraquinhas de vendas.  
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
 
 

 
 

Foto 16. O líder do grupo popular catopê com os seus dois netos vestidos com as roupas típicas. 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 


