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Introdução 

O presente texto tem como objetivo apresentar o tema da pesquisa de doutorado que 

procura relacionar a (re)produção do urbano e a festa no interior do Brasil, mais 

especificamente em Catalão – Go. A pesquisa tem como principal eixo teórico a obra de 

Henri Lefebvre onde buscaremos subsídios para mostrar a importância da festa na atual 

sociedade que é marcada pela presença cada vez mais forte da troca, do consumo, do 

espetáculo e por uma racionalidade que busca programar, ordenar, homogeneizar, sendo a 

festa como uma possibilidade do encontro, mudando o uso do espaço. 

Em constante movimento, crises, descontinuidades, o capitalismo desenvolve-se e 

tenta, de todas as formas, programar a reprodução da vida. Assim, viver na cidade – desde 

a metrópole até as pequenas cidades – e no campo é viver num espaço constantemente 

organizado para a troca, desde a produção dentro da fábrica até a vida cotidiana, de modo 

que compreender a cidade e o urbano hoje é também compreender as transformações 

espaciais resultantes do contínuo processo de expansão capitalista que a cada dia incorpora 

novas áreas. De acordo com HARVEY (1991:162) 

“ El capitalismo es sumamente dinámico e inevitablemente 

expansionista. Movido por el motor de la acumulación, que usa como 

combustible la explotación de la fuerza de trabajo, constituye una 

fuerza permanentemente revolucionaria que da forma permanente al 

mundo en que vivemos.” 

Entender o motor da acumulação e a vida do trabalhador são elementos que ajudam 

a compreender o projeto racional de organização e produção de bens materiais – com vistas 

a superar a constante queda na taxa de mais-valia, aumentando os lucros e a concentração 

da riqueza produzida - e a reprodução da vida, o que remonta ao uso e ao valor de uso, ao 

sonho, à vida privada, ao desejo, ao habitar, a vida cotidiana. Entendendo a relação dialética 

entre a ordem da racionalidade capitalista – ou ordem distante – e a vida cotidiana – ou 
                                                 
1 Texto elaborado para apresentação no X EGAL, com base em dados do trabalho de tese e em texto 
apresentado no I SEPEGE e em comunicação coordenada no VI CBG. 
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ordem próxima – poderemos compreender a programação da vida, do espaço e os 

processos que buscam resistir a essa programação, quais seriam as contra-racionalidades, 

as fissuras, onde o desejo e o sonho mantêm vivas possibilidades da mudança. Assim o 

urbano se anuncia. 

“Ao mesmo tempo que lugar de encontros, convergência das 

comunicações e das informações, o urbano se torna aquilo que ele 

sempre foi: lugar do desejo, desequilíbrio permanente, sede da 

dissolução das normalidades e coações, momento do lúdico e do 

impossível. Este momento vai até a implosão – explosão das 

violências latentes sob as terríveis coações de uma racionalidade que 

se identifica com o absurdo.” ( LEFEBVRE,1991a:79) 

  É essa racionalidade que se identifica com o absurdo que produz o espaço da 

cidade, o espaço que castra o corpo, impedindo-o de se apropriar da cidade. As ruas para 

os carros, os edifícios para o poder, os espaços de lazer e de trabalho para a alienação; um 

espaço-tempo diferente da natureza, mediado pela troca por todos os lados. É mesmo 

absurda a racionalidade que nega o homem e a sua possibilidade de realização. Desta 

forma o urbano, possibilidade de superação, entra em contradição com a cidade. “Desta 

situação nasce a contradição crítica: tendência para a destruição da cidade, tendência para 

a intensificação do urbano e da problemática urbana.” ( LEFEBVRE,1991a:79). Na mesma 

obra o autor aponta para “o direito à cidade, isto é, à vida urbana, condições de um 

humanismo e de uma democracia renovados”. 

Para a realização deste projeto, um dos elementos é a recuperação do uso da 

cidade, a cidade enquanto obra da vida humana, a possibilidade da cidade como o lugar da 

transformação. Embora cooptada pela programação perversa do capital, a cidade guarda 

momentos que podem fornecer elementos para nos ajudar a pensar o processo de 

transformação. Poderíamos optar por estudar vários destes momentos, mas um tema, que é 

recorrente na obra de Lefebvre, nos chama a atenção: a Festa. Com sua capacidade de 

reunir as pessoas, a festa é um momento que guarda resíduos, é um momento 

extraordinário na vida cotidiana e pode nos mostrar elementos para transformar o cotidiano. 

Em sua obra O direito à cidade, LEFEBVRE observa que: 

“O problema é restituir a festa transformando a vida quotidiana. A 

cidade foi um espaço ocupado ao mesmo tempo pelo trabalho 

produtivo, pelas obras, pelas festas. Que ela reencontre essa função 

para além das funções, na sociedade urbana metamorfoseada.” ( 

1991a:128) 
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Buscando dar uma contribuição para o projeto de transformação da sociedade nos 

propomos a estudar a festa a partir do método da transducção que “elabora e constrói um 

objeto teórico, um objeto possível, e isto a partir de informações que incidem sobre a 

realidade, bem como a partir de uma problemática levantada por essa realidade.” ( 

LEFEBVRE,1991a:108), procurando identificar o irredutível contido na festa da sociedade 

burocrática de consumo dirigido. 

A festa sempre despertou interesse, principalmente em um país como o Brasil que, 

mesmo diante de tantas perversidades impostas pelo capital, o povo sempre conseguiu 

manter a alegria manifesta em várias festas espalhadas pelo país, como o carnaval. Nem 

mesmo a fome, a miséria, o desemprego, a falta de saúde e de educação conseguem 

destruir as manifestações que comemoram o sagrado e o profano pelo país afora. É 

intrigante a disponibilidade para a festa, a apropriação do espaço durante a mesma e, 

desvendar as práticas de apropriação do espaço durante a festa é um desafio que pode 

revelar importantes elementos na luta pelo direito à cidade. Na obra A vida cotidiana no 

mundo moderno, mais uma vez LEFEBVRE fala da festa, no seu caráter revolucionário: “... 

a Revolução (violenta ou não) adquire um sentido novo: ruptura do cotidiano, restituição da 

festa.” ( 1991b:43) 

Mas, uma problemática aparece: como pensar e entender a festa como um elemento 

transformador se na atual sociedade ela encontra-se marcada pela troca, pelo discurso, pelo 

espetáculo? As festas possuem elementos transformadores, questionadores? Como é 

possível através da festa encontrar o uso? Contém a festa o irredutível? São questões que 

perturbam. 

Procurando avançar nos questionamentos – e em possibilidades – é que nos 

propomos a desenvolver esta pesquisa, buscando discutir a festa na obra de Henri Lefebvre 

e fazendo uma pesquisa empírica em busca do que há de não cooptado nas práticas 

festivas, entendendo-as como um momento de negação da ordem imposta, como uma 

resposta cheia de vida, uma obra no reino da mercadoria. Mesmo sendo tão rica de 

possibilidades, a festa – pelo menos na Geografia – ainda é pouco estudada como uma 

prática de apropriação espacial, fato que nos motivou, também, a desenvolver este trabalho. 

A escolha da festa para a realização da parte empírica do trabalho deu-se 

principalmente por motivos de ordem pessoal: o desejo de compreender o espaço onde vivo 

e uma rica manifestação cultural que aí acontece todos os anos, a Festa em Louvor a Nossa 

Senhora do Rosário. Associado a isto, o motivo de a cidade – Catalão no interior de Goiás – 

viver um momento de industrialização e transformação acelerado do espaço e do modo de 

vida de seus habitantes. 

O Contexto da Festa 
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O Brasil nas últimas décadas tem passado por um processo de expansão do 

processo de industrialização, inserindo novas áreas no mapa das regiões industrializadas. 

Ao mesmo tempo que regiões como São Paulo vivem o problema da migração de indústrias 

e perda de oferta de trabalho, outras vivem a euforia da chegada de indústrias e empregos, 

sem se darem conta do preço do progresso. Este processo é bastante nítido no estado de 

Goiás onde, a cada dia, novas indústrias são implantadas com objetivo de garantir mais 

espaço, espaço mais barato – assim como mão de obra -; incentivos fiscais concedidos por 

um governo ávido em modernizar o território e garantir a inserção das elites locais no 

processo da reprodução ampliada do capital industrial dão o tom do processo. A partir da 

década de 70 tem início o processo de modernização da agricultura no cerrado, processo 

que já começa a concentrar população nas cidades e, nas décadas de 80 e 90 as indústrias 

começaram a chegar. 

A velocidade das transformações contrasta com o cotidiano de um povo que era 

formado por trabalhadores rurais, que tinha nas tradições rurais do interior o seu referencial. 

Com muita rapidez o campo foi trocado pela cidade num processo que deu às cidades um ar 

de “ modernidade brejeira” – novas paisagens, velhos costumes. O homem do campo, 

expulso para a cidade, leva com ele todo um modo de vida que tende a se reproduzir nas 

cidades, principalmente as do interior onde as mudanças foram um pouco mais lentas que 

na capital – Goiânia. Por tudo isso e muito mais, compreender o processo de (re)produção 

do urbano no Brasil é muito mais que compreender as grandes cidades e metrópoles, é 

também entender as pequenas cidades com suas especificidades, o que sem dúvida torna o 

Brasil um país com um processo de urbanização bastante rico e diversificado. O estudo do 

processo de urbanização do interior do país tem muito a nos revelar para melhor 

compreendermos nossa sociedade. 

No estado de Goiás a região que mais se desenvolveu economicamente em menos 

tempo foi a sudeste que tem como cidade pólo Catalão, que hoje conta com cerca de 60 mil 

habitantes. A cidade de Catalão foi escolhida para a realização da pesquisa em função de 

seu rápido desenvolvimento e por ser a cidade onde moro, fato que me deu a oportunidade 

de vivenciar as transformações no modo de vida e no ritmo da cidade, além da festa em 

louvor a Nossa Senhora do Rosário. O município tem 4.197 km² e está localizado no início 

do planalto central do sudeste goiano e pertence à microrregião de Catalão, no extremo sul 

do estado de Goiás. A cidade encontra-se distante 259 km de Brasília e 253 km de Goiânia, 

ocupando posição estratégica e bem servida de infra-estrutura na área de transportes – é 

cortada pela Br 050 e por rede ferroviária além de rodovias estaduais -; é polarizada por 

Uberlândia em Minas Gerais – um grande centro atacadista – e por São Paulo, além de 

Goiânia e Brasília. É também centro polarizador das cidades de seu entorno. 
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Fundada no século XIII por viajantes que procuravam um lugar para descansar, a 

pequena vila foi elevada à categoria de cidade em 1859. Uma pequena cidade com 

economia baseada na agropecuária, com pequena população e comércio modesto que no 

final do século XIX seria agitada pela construção da ferrovia Mojiana que ligaria o Sudeste 

ao Centro-oeste, passando por Catalão. CHAUL nos fala da ferrovia e sua importância para 

a cidade: 

“A economia com base na agropecuária dominante na região estava 

intimamente ligada a Minas Gerais e São Paulo, por intermédio da 

comercialização das mercadorias produzidas. Pelo que ser pode 

constatar, o volume maior de comércio efetivou-se com o 

desenvolvimento da agropecuária, estimulado pela estrada de ferro, 

que, também, dinamizou as relações comerciais de Catalão, portal de 

entrada de Goiás e divisa com Triângulo Mineiro. ( 1997:159) 

Até 1960 a cidade, mesmo cortada pela ferrovia, pouco se desenvolveu. Com o fim 

das obras de construção da ferrovia os empregos cessaram e a economia entra em fase de 

estagnação. A nova política de integração nacional colocada em prática nos anos 60 no 

Brasil pelo governo JK teve dois reflexos diretos para o desenvolvimento de Catalão: a 

construção de Brasília e a construção da rodovia BR 050 que liga a capital federal a São 

Paulo. Brasília, distante 259 km de Catalão, era um grande mercado consumidor dos 

produtos hortifrutigrangeiros e muitos trabalhadores viviam de vender esses produtos na 

capital. Com as obras da rodovia novos postos de trabalho foram abertos na cidade, além 

da vinda de mão-de-obra de fora o que estimulou o comércio local. De acordo com BATISTA 

de DEUS, 

“A rodovia é fruto de uma política de integração nacional voltada para 

atender o grande capital, que se instalara no Brasil a partir da década 

de 50. A necessidade de acessibilidade da região sudeste era 

importante, pois possibilitaria a integração de regiões de consumo a 

regiões produtoras.” ( 1996:43) 

Catalão estava ligada pela rodovia aos centros distribuidores e consumidores e isto 

representava uma nova esperança para os produtores e comerciantes locais. Novos bairros 

surgiram e a cidade conseguiu aumentar o seu poder polarizador sobre cidades vizinhas, 

mas ainda não havia dado um grande salto rumo ao progresso, tão sonhado e difundido 

pelos políticos locais. A economia continuava tendo sua base na agropecuária, mantinha-se 

o papel de fornecedor de matérias-primas, principalmente de produtos como arroz, feijão e 

milho. 
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Na década de 70 o Brasil passa a viver um período de expansão das fronteiras do 

capital e novos territórios são incorporados pelas novas tecnologias de produção agrícola. O 

cerrado, com a utilização das novas tecnologias, passava de região de pouca produtividade 

a celeiro do Brasil e agricultores do sul chegavam para explorar a terra, mudando a 

paisagem. 

“A expansão da fronteira agrícola foi outro elemento que contribuiu 

para as transformações que o município sofreu. A descoberta do 

cerrado como área de produtividade elevada – possível apenas com a 

tecnologia que os proprietários catalanos não tinham acesso – levou 

ao processo de mecanização da agricultura, cujo principal produto 

passou a ser a soja. Pequenos proprietários venderam suas glebas a 

baixo preço e muitos trabalhadores perderam o emprego e migraram 

para a cidade, acumulando-se na região do Córrego do Almoço e na 

região sul da cidade, área tradicionalmente pobre da mesma.” ( 

COSTA, 1998:45) 

A década de 80 é marcada pela instalação das indústrias de extração de minério – o 

fosfato, o nióbio, o titânio e a vermiculita – no município, o que dá um novo impulso à 

economia da região. A vida na cidade passa por mudanças que vão desde a especulação 

imobiliária até a fundação de sindicatos dos trabalhadores das indústrias, o que sem dúvida 

era uma novidade para os moradores. Também neste período começam a funcionar na 

cidade um Campus da Universidade Federal de Goiás e uma faculdade particular, além de 

vários cursos profissionalizantes oferecidos pelo SENAI e SENAC. O discurso da 

necessidade da qualificação profissional invadia a cidade que via os melhores empregos 

destinados à mão-de-obra que vinha de outras regiões, fato que também contribuiu para 

mudanças na rotina da cidade. Nesta época o comércio começava a fortalecer-se cada vez 

mais, colocando o setor terciário como importante fonte de renda e empregos. 

Na década de 80, ainda, o governo estadual investia em infra-estrutra – 

principalmente rodovias – e em uma política de atração de indústrias com uma política de 

incentivos fiscais e doação de terrenos nos chamados distritos industriais que foram 

construídos em quase todas as cidades do Estado, inclusive em Catalão. 

O objetivo de atrair indústrias começa a apresentar resultados na década de 90 

quando o Estado recebe uma série de indústrias de várias regiões do Brasil e do exterior, 

contribuindo para o desenvolvimento da economia de Goiás. Em Catalão instalam-se, entre 

outras, montadoras de carros – a MMC – e uma montadora de colheitadeiras – a Cameco 

do Brasil, além de outras de menores portes. A realidade de Catalão era invadida pelas 
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indústrias e toda a racionalidade destas que reorganiza o espaço e a vida dos moradores a 

seu favor. 

Atualmente, Catalão possui a quarta maior arrecadação de ICMS do Estado, com 

uma economia forte baseada na agricultura, pecuária, comércio e indústria. Com uma 

posição geográfica privilegiada e bem servida de infra-estruturas, é uma cidade que passou 

e passa por grandes e rápidas transformações o que tem tido reflexos na vida da população 

que vê a cada dia novas alterações no seu modo de vida, no seu cotidiano e nas suas 

festas, como a Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário. 

A Festa no Contexto 

Há 127 anos é comemorada na primeira quinzena do mês de outubro a Festa em 

Louvor a Nossa Senhora do Rosário na cidade de Catalão e, embora também seja realizada 

em outras cidades vizinhas é esta a de maior porte e tradição. A Festa é composta por uma 

parte folclórica – as congadas; a parte religiosa e uma parte comercial – as “barraquinhas”. 

Sobre a origem da Festa, PAULA afirma: 

“Conforme depoimento de brincadores de Catalão, a congada teria 

sido trazida das Minas Gerais (Triângulo Mineiro) por um fazendeiro 

que recebera grandioso milagre e, por recompensa, convidara os seus 

escravos a dançarem à Santa do Rosário. Vindos à região de Catalão 

onde morava agora o fazendeiro, trouxeram os negros a sua 

congada.” ( 2000:20) 

Apesar das diversas explicações para a origem da Festa, esta é uma das mais 

aceitas. Como festa de negros, tem origem nos rituais africanos que foram levados para a 

Europa, tendo aí sofrido a influência destes e, depois trazidos para o Brasil. Aqui os negros 

eram proibidos de realizar os seus rituais e “tirados de sua terra, etnias misturadas, chegada 

na terra onde trabalhariam como escravos – tiveram de descobrir outras identidades e 

construir novas instituições.”( SOUZA,2000:250). Assim seus rituais foram de certa forma 

adaptados aos interesses que lhe eram estranhos – os senhores, o mercado, o capital – 

tudo para que pudessem continuar realizando suas festas e crenças. 

A Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário guarda essa característica e um 

fato é que em Catalão a Santa do Rosário também é chamada de Iemanjá dos negros, uma 

clara manifestação de sincretismo religioso. Talvez esteja aí uma das riquezas destas festas 

que encontraram um jeito de continuar existindo apesar de toda uma racionalidade que era 

estranha e contrária a tais práticas. Riqueza de um cotidiano marcado pela escravidão, a 

festa era o momento de cantar o desejo da liberdade, desejo que continua até hoje, mesmo 

depois da abolição da escravatura, para um povo que é explorado e segregado, excluído da 
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festa do consumo eles resistem e fazem a sua festa. FIGUEIREDO em seu texto “A revolta 

é uma festa: relações entre protestos e festas na América Portuguesa” faz uma relação 

entre a festa e a negação de uma racionalidade imposta. Em suas palavras, 

“O mesmo sentimento que reunia grupos variados em torno das festas 

ser repetia nas revoltas: o compromisso da defesa do bem comum. 

Festas e revoltas são movimentos que adensam a reunião da 

coletividade; poucos momentos em que era legítima a convocação do 

corpo dos súditos para as manifestações de rua. Se a festa estava 

amparada no sentimento coletivo da fé no corpo de Deus ou ainda no 

júbilo ao soberano com demonstrações engenhosas de usa grandeza 

protetora, como ‘arma política’, a revolta ancorava-se na legitimidade 

do apelo desesperado à proteção real. Como uma festa às avessas, 

recompunha simbolicamente a mesma distância que o ultramar impôs 

a reis e súditos. ( 2000:268) 

Hoje tal analogia tem suas reservas, mas a festa ainda guarda muito de revolta, de 

um momento em “tudo é permitido, pois é festa”, um momento de alegria ou de contestação 

que consegue reunir em torno de um objetivo comum muitas pessoas, e isto é um aspecto 

importante: a reunião de pessoas que trabalham durante todo o ano para a realização da 

Festa, um objetivo comum. 

A Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário que teve seu início no campo, onde 

negros descendentes de escravos cantavam e dançavam para a santa, viu os seus 

brincadores migrarem para a cidade, expulsos do campo. Eles levaram consigo a Festa e 

construíram uma irmandade – a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário – onde se 

reúnem e se ajudam na dura vida da cidade. Até hoje a Irmandade é um ponto de referência 

e união dos dançadores. Quando chegaram na cidade – ainda uma pequena vila -, eram 

poucos os ternos de congos – assim chamados os grupos de dançadores; ainda em 1975, 

de acordo com Brandão (1985) eram apenas cinco ternos que faziam a Festa. No ano de 

2003 foram 18 ternos de Catalão e 2 ternos de Goiânia. A partir deste dado podemos 

observar como a Festa cresceu, assim como a cidade; cresceu e se transformou, chegando 

até a perder algumas de suas características originárias, sofrendo o processo de 

espetacularização. 

A alvorada marca o início da Festa e acontece na madrugado do primeiro dia onde 

todos os ternos apresentam-se para o general3 na porta da Igreja. Após um terço rezado 

                                                 
3 O general é uma das figuras do congado que possui ainda a família real com rei, rainha, príncipes e 
princesas. Além destes, cada terno de congo possui o seu capitão e os soldados como são chamados 
os dançadores. 
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pelo padre da paróquia São Francisco, o general dá o sinal – com o apito – e todos os 

ternos dançam, tocam suas caixas e cantam em louvor a santa. Apesar de ainda não 

estarem usando os tradicionais uniformes coloridos, os ternos fazem uma bela apresentação 

onde o som das caixas toma conta do largo, com todos dançando e cantando ao mesmo 

tempo, sem uma organização, abrindo caminho no meio da multidão que assiste a alvorada. 

Depois, os ternos saem pelas principais ruas da cidade anunciando para todos o início da 

Festa. 

Os ternos de congo só voltarão a se apresentar nos três últimos dias da Festa. Entre 

procissões, missas e novenas os ternos dançam no Largo do Rosário em frente à igreja. No 

sábado e no domingo fazem visitas em casas de pessoas que os convidam e em membros 

da família real e assim invadem as ruas das cidades com suas cores e sons, tomando conta 

da cidade parecem ser os donos daquele espaço, obrigando os carros a pararem e 

esperarem pela sua passagem. PAULA, observa, 

“Entoando suas cantigas ‘criadas’ pelos capitães, os brincadores se 

esvaziam dos sentidos que lhes são conferidos quotidianamente numa 

organização social de classes: deixam de ser meras pessoas da 

cidade para estarem sendo as pessoas aplaudidas, observadas e 

apreciadas por todos, inclusive por aqueles que, em outros contextos, 

os subjugam. Os seus papéis sociais se invertem, passando a ser 

autoridades que, como tal, devem ser respeitadas e reconhecidas em 

quaisquer práticas que os identifiquem neste momento, incluindo o 

discurso, com força performativa de tal modo que ‘passam a ser aquilo 

ou as pessoas que dizem ser.”(2000:13) 

A Festa acaba adquirindo o caráter de momento extraordinário que tira do cotidiano 

aqueles dançadores ou brincadores como alguns gostam de ser chamados. Carregando a 

bandeira do terno as bandeirinhas – geralmente meninas e adolescentes – vão todas 

orgulhosas abrindo caminho para os dançadores com suas enormes caixas que fazem 

questão de tocar com todo vigor, fazendo um maravilhoso som que parece afirmar a força 

deste povo. As cantigas são entoadas em voz alta e firme e fazem referência à santa mas, 

também ao modo de vida sofrido dos negros desde a sua chegada ao Brasil. O sanfoneiro 

dá o tom do início da fila onde estão os dançadores mais velhos ao final onde vão os 

meninos, alguns muito pequenos e acompanhados pelas mães, que também fazem questão 

de tocar as pequenas caixas com bastante vigor. Muitos dançam para “pagar promessa” 

para a santa e alguns vão nos braços dos pais ou na barriga da mãe e seguem durante toda 

uma vida, garantindo a continuidade da Festa. 
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Na segunda-feira é o dia mais importante da Festa quando os ternos buscam a coroa 

da santa na casa do festeiro do ano e levam-na para a casa do festeiro que será 

responsável pela Festa do ano seguinte. É o momento mais importante da Festa, marcada 

pela emoção mas principalmente por uma prática que os acompanha – a apropriação do 

espaço, a cidade em festa, a rua para a festa. Todos os ternos seguem em procissão 

colorindo as ruas, fazendo a festa. A apropriação da rua é um momento importante, como 

nos fala LEFEBVRE, 

“A rua e seu espaço é o lugar onde um grupo (a própria cidade) se 

manifesta, se mostra, se apodera dos lugares e realiza um tempo-

espaço adequado. Por sorte, apropriação mostra que o uso e o valor 

de uso podem dominar a troca e o valor de troca” (1983:25) 

Mas toda essa beleza e momentos de apropriação não significa que a Festa seja um 

sistema fechado que resiste bravamente aos ataques da sociedade moderna de consumo, 

mas sim que ela contém essa possibilidade. É possível observarmos também elementos 

que unem a festa à vida cotidiana dos dançadores que preparam-se durante todo o ano para 

a realização da festa e também louvam a Santa todos os dias em altares improvisados em 

suas casas. 

A outra parte da Festa é composta por uma programação bem mais profana. São 

realizados ceias e leilões em um grande rancho, construído com madeira e folhas de 

babaçu, com música ao vivo, onde as pessoas mais ricas da cidade fazem a sua festa. 

Existe também o Centro do Folclore e do Trabalhador que pertence a Irmandade, que fica 

ao lado da igreja, onde são realizados eventos para arrecadar fundos para a Irmandade e 

onde são servidas as refeições para os dançadores. 

Outra tradição na época da Festa são as “barraquinhas” que são montadas nas ruas 

próximas ao largo do Rosário onde se pode encontrar quase tudo: roupas, sapatos, 

brinquedos, utensílios domésticos, de decoração, cd’s, vídeos e todo tipo de produtos. As 

“barraquinhas” ocupam cerca de seis a sete ruas que são fechadas ao trânsito, tumultuando 

o fluxo nas proximidades e a vida dos moradores da região, que ficam impedidos de 

trafegarem com seus veículos além de terem a porta de suas casas tomadas por barracas e 

barraqueiros. 

As “barraquinhas “ são um grande negócio para o poder público que loteia as ruas e 

vende os “pontos” a preços que neste ano variaram de R$ 90,00 a R$ 400,00 sendo 

vendidos em 2003 1.260 pontos e a renda fica com a prefeitura que repassa cerca de R$ 

30.000 para a Irmandade4. Existem ainda outros 300 pontos que são as garagens dos 

                                                 
4 Dados coletados na Prefeitura Municipal de Catalão 
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moradores que podem ou não aluga-las e aqui os preços costumam ser mais elevados. 

Existe ainda uma prática muito comum que é a compra de pontos da prefeitura por 

moradores da região da Festa para revende-los aos barraqueiros por preços bem 

superiores, gerando uma especulação de características bastante interessantes. Assim o 

comércio desdobra-se: vendem-se refeições, banhos, quartos, enfim todos procuram ganhar 

com a Festa. 

A troca invade a Festa e faz a festa dos que não possuem dinheiro suficiente para 

comprar os artigos das lojas mas que realizam o desejo de consumo nas barracas de 

produtos sem nota fiscal, no comércio informal. As ruas, invadidas pelas “barraquinhas” e 

por pessoas que compram ou apenas consomem as imagens, transformam-se em um 

grande shopping center popular que literalmente ferve nos dias quentes de outubro, o que 

não afasta a multidão ávida por consumir. 

Por fim é uma festa marcada pelo sagrado e pelo profano, onde as contradições 

afloram, onde a ordem distante e a ordem próxima produzem, dialeticamente, um 

movimento marcado pela continuidade e pela descontinuidade, pela afirmação e negação, 

pela possibilidade da transformação ou não. O desafio da pesquisa é tentar descobrir em 

meio a práticas tão diversas o irredutível, as maneiras de fazer do espaço do “outro” o seu 

espaço, como coloca CERTAU, 

“Mil maneiras de jogar/desfazer o jogo do outro, ou seja, o espaço 

instituído por outros, caracterizam a atividade, sutil, tenaz, resistente 

de grupos que, por não ter um próprio, devem desembaraçar-se em 

uma rede de forças e de representação estabelecidas. Tem que fazer 

com. “ ( 1990:100) 

No espaço que não é o dos negros e de uma parcela de excluídos, a igreja ou as 

ruas da cidade, eles nos dão uma pista: a festa pode contribuir para fazer da cidade do 

capital o lugar para todos e para fazer da festa parte do cotidiano e da construção do 

Homem e não apenas um espetáculo. 
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