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           Resumo 

 

Fenômeno de natureza sócio-cultural, a festa permeia toda a sociedade, significando uma 

trégua no cotidiano rotineiro e na atividade produtiva. As Festas populares são formas de 

manifestações da cultura regional e neste artigo, analisamos as características das Festas de Agosto 

na cidade de Montes Claros, onde se produzem moda, lazer e festa, espaços de intensa 

sociabilidade. As Festas de Agosto em Montes Claros é a maior expressão do catolicismo popular e 

se caracterizam pela homenagem a um santo padroeiro ou da devoção da comunidade - novenas, 

leilões, barraquinhas, procissões e levantamento do mastro. São vários dias de festas que ocorrem 

por quase duzentos anos e que acontecem na segunda quinzena de agosto, como uma festividade 

religiosa – profana e que no nosso entendimento, é historicamente do mais alto valor para a nossa 

cultura. Assim este artigo discute, a partir de uma análise teórica, bibliográfica e observação 

participante as comemorações da Festa de Agosto no ano 2013/2014. 

Palavras Chaves – Cultura, população, lazer, festa, catopés 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo analisar o contexto tradicional da “Festa de Agosto” na 

cidade de Montes Claros considerando também os aspectos culturais, de lazer e secular trazido por 

ela. Partimos da premissa que os rituais do Reinado de Nossa Senhora do Rosário, ou Congado, 

constituem uma das mais importantes expressões da religiosidade e da cultura afro-brasileira 

presentes em Minas Gerais.  

A cada ano, aumenta à devoção a festa, mesmo em tempos modernos, e de grande 

consumismo, milhares de pessoas, de diferentes cidades, cantam e dançam sua fé, prestando 

homenagens a Nossa Senhora do Rosário, aos seus antepassados e aos santos de sua devoção. 

A Festa de Agosto surgiu da iniciativa da própria comunidade, há mais de dois séculos, em 

homenagem a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e ao Divino Espírito Santo. São 

constituídas por missas, bênçãos, levantamento de mastros e da tríade de apresentações folclóricas 

composta pela Marujada, Caboclada e os Catopês (que acaba por representar os três e tudo mais que 

compõe a festa quando se fala nela). Cada um deles corresponde respectivamente às tradições de 

origem portuguesa, indígena e negra, com danças, música e trajes que representam cada povo 

(CATOLICISMO, outubro de 1994). O Sincretismo por sinal é uma das marcas da festa. Não em 

seu sentido pejorativo de confusão e de uma mistura contraditória, mas sim como destaca Ferretti 

(1997),  

O sincretismo pode ser visto como característica do fenômeno religioso. Isto não implica 
em desmerecer nenhuma religião, mas em constatar que, como os demais elementos de uma 

cultura, a religião constitui uma síntese integradora englobando conteúdos de diversas 

origens. Tal fato não diminui, mas engrandece o domínio da religião, como ponto de 

encontro e de convergência entre tradições distintas (FERRETTI, 1997, p 01)  

 

Assim a festa acontece numa harmonia entre religiões, tradições e gostos. De modo  

que ela acaba por agradar e englobar grande parte da população local e até de outras cidades da 

região. E de fato, é possível notar o quanto ela altera a rotina da cidade, um pólo regional de  

390.212 mil habitantes
1
, pela confusão do trânsito por causa do fechamento das ruas do centro, a 

grande quantidade de pessoas circulando nas ruas, lotando hotéis e estacionamentos, a abundância 

de línguas e sotaques de todos os lugares, e a imensidão de gente que lota as barraquinhas e os 

shows - geralmente artistas das terra - todas as noites, mostrando o quanto a festa movimenta e atraí 

pessoas de todos os lugares. 

Assim, faz-se necessário o estudo dessas manifestações culturais, especificamente, as 

Festas de Agosto/Catopê, acontecida na cidade de Montes Claros/ MG, e que contribuem para o 

desenvolvimento humano e cultural da sua população e reforçam a identidade e reafirmam valores 

que caracterizam a sociedade.   

As festas populares são formas de manifestações da cultura regional e neste artigo, 

analisamos as características das “Festas de Agosto, na região de Montes Claros/MG”, em 

2013/2014. Partindo do pressuposto que tal evento produz moda, lazer e desenvolvimento, espaços 

de intensa sociabilidade. Os rituais que as constituíam situavam-se entre o universo religioso e 

profano.   

Os procedimentos metodológicos para a realização do estudo proposto residem em duas 

dimensões articuladas entre si, a saber: pesquisa bibliográfica e observação participante, na qual fiz 

uma inserção na comunidade e tive a oportunidade de entender de perto o ambiente social da festa. 

 A pesquisa bibliográfica conduzirá todo o trabalho a ser desenvolvido neste estudo. Buscar-

se-á identificar e compreender teorias e concepções trazidas por autores contemporâneos, através de 

livros, monografias, teses, dissertações, artigos, revistas entre outros, cujo objetivo consistirá em 

                                                             
1 http://cidades.ibge.gov.br – acessado no dia 20/01/2015. 
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adquirir os materiais bibliográficos, para constituição do referencial teórico indispensável à 

seqüência das análises. 

 

1.1 TRADIÇÕES EM FESTAS POPULARES 

 

 A festa é considerada um fenômeno de natureza sócio-cultural, uma vez que ela permeia 

toda a sociedade, significando uma trégua no cotidiano rotineiro e na atividade produtiva. Sua 

natureza é comemorativa, pautando-se pela alegria e pela celebração. O estudo das festas não pode 

ser feito de modo singular, sem correlacioná-las com a vida quotidiana, suas rotinas, especialmente 

com o mundo do trabalho. Elas fazem parte daquele universo do “lazer”, no qual as classes 

populares ingressam de modo mais intenso quando conquista o direito ao “ócio”, privilégio 

historicamente desfrutado pelas classes abastadas.  

Eicher (1993) salienta que ao passar pelo processo de transmissão ocorrem alterações na 

forma, no conteúdo e, na função, sendo que o homem já nasce em sociedades onde as tradições já 

estão determinadas. O termo tradição origina-se do latim, tradito, que designa o ato de entregar 

alguma coisa. De acordo com Eicher (1993), traditio pode mudar o significado para o uso 

metafórico, que em autores cristãos é usado em sentido figurado. “Pelo emprego cristão do termo, 

traditio, corresponde à parádesis, que com o verbo respectivo, já se tinha estabelecido como termo 

filosófico e possuía largo leque de significados” (EICHER, 1993, 960).  

Laraia (1986) destaca que os diferentes comportamentos sociais são produtos de uma 

herança cultural. Dessa forma, ao se estruturarem em torno de seus sistemas comuns de 

classificação e de representação do real, os grupos sociais visam à instituição e a perpetuação de 

uma marca distinta capaz de consolidar seus interesses materiais e ideológicos.  

 Já a Tradição implica de modo ativo, cujo ato de transmitir é considerado passivo, 

porém, ambos se inter-relacionam. O ato de transmitir é um processo comunicativo (EICHER, 

1993, p.960). Ainda segundo Eicher (1993, p.960) a “tradição desenvolve-se em doutrinas, ritos, 

costumes, normas e narrativas, sendo um constitutivo do que em geral se chama de cultura”. A 

tradição, segundo ele, tem duas funções: cria grupos, enquanto transmite valores culturais e ajuda o 

homem a entender-se como ser histórico ao participar desta cadeia cíclica que envolve as gerações. 

À medida que as evoluções sociais incidem sobre costumes e capacidades, as tradições neste 

contexto se reformulam e a cultura passa a ser transmitida de acordo com o novo olhar.  

A crítica em relação à tradição tem uma longa história, começa com a passagem do 

mythos para o lógos na filosofia grega, sendo também encontrada no Antigo e no Novo Testamento 

(Cf. POTTMEYER, 1994). Para este autor: 

 
 “o homem é um ser da tradição. Acolhe tradições e as transmite, cria tradições e as 
destrói. Transmitir é um evento cultural, social e pessoal. A tradição é um elemento 
constitutivo da cultura humana. Embasa-se em dois fatos antropológicos fundamentais: 
por um lado, na finitude, mortalidade, historicidade do homem, por outro, na necessidade 
de construir sobre experiências, conhecimentos e habilidades adquiridos por outros, para 
que possa crescer e desenvolver-se uma cultura. Transmitem-se habilidades, costumes, 
ritos, normas, relatos e doutrinas. A tradição está ligada antes de tudo à língua é o 
medium com o qual se transmite, e ela mesma é tradição” (1994 p.) 

 

Segundo Menezes (1996) a cultura engloba tanto aspectos materiais como não-materiais 

e se encarna na realidade empírica da existência cotidiana: tais sentidos, ao invés de meras 

elucubrações mentais, são parte essencial das representações com as quais alimentamos e 

orientamos nossa prática e, lançando mão de suportes materiais e não-materiais, procuramos 

produzir inteligibilidade e reelaboramos simbolicamente às estruturas materiais de organização 

social, legitimando-as, reforçando-as ou as contestando e transformando, ou seja, a cultura se torna 

uma condição de produção e reprodução da sociedade.  

De acordo com Laraia (1986), a origem etimológica da palavra cultura remonta ao final do 

século XVIII e início do século XIX, do termo germânico Kultur, utilizado para simbolizar os 
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aspectos espirituais de uma comunidade, enquanto a palavra francesa Civilization referia-se 

principalmente às realizações materiais de um povo. Ambos os termos foram resumidos por Edward 

Tylor no vocábulo inglês Culture que “[...] tomado em seu sentido etnográfico é este todo complexo 

que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou 

hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade.” (TYLOR apud LARAIA, 1986). 

Assim a Festa de Agosto é uma tradição na cidade de Montes claros, que vem passando de 

geração em geração desde meados de 1841, fazendo parte do calendário festivo da cidade. 

 

1.2 ORIGEM DAS FESTAS DE AGOSTO 

 

Com a chegada dos negros em Minas Gerais, logo os quilombolas se espalharam, 

fazendo dos quilombos do estado importantes universos de caracterização étnico-culturais, pois 

além de constituírem uma forte estrutura organizacional, esses quilombos compreenderam uma 

população de 20.000 negros que tinham afluído de todos os cantos do Brasil.(Bastide.1971, p 133-

134). 

Segundo a perspectiva de Garcia (2001) o tráfico interno de negros, proporcionou o 

campo para o intercambio lingüístico, sexual e religioso entre escravos e ex-escravos e misturou as 

grandes nações africanas. Esse fato estabeleceu em todo o país e mais especificamente em Minas 

Gerais, novas estruturações e definições da cultura africana.  

Segundo Roger Bastite (1974), haveria no Brasil três tipos de manifestações folclóricas 

relacionadas à presença do negro-africano: um folclore de origem propriamente “africana”, cuja 

matriz e predominantemente banto; um folclore de “conjuntura”,fruto de  um movimento 

espontâneo de adaptação entre povos e culturas de contato; e um folclore “artificial” a serviço da 

colonização e da obra de evangelização dos negros, no qual inclui-se o congado. 

O Congado tem uma origem luso-afro-brasileira, uma vez que “o catolicismo de Portugal 

forneceu os elementos europeus da devoção à Senhora do Rosário, a igreja no Brasil reforçou essa 

crença, enquanto os negros, de posse desses ingredientes, deram forma ao culto e à festa
2
”. 

 

Essa festa de devoção, segundo Lucas (2000) pode ser identificada como uma expressão da 

religiosidade negra que sobreviveu ao processo de imposição cultural, presente no sistema 

escravista brasileiro, pela reinterpretação e reelaboração de valores alheios à concepção de mundo 

dos negros. 

Segundo Pereira da Costa essas cerimônias eram revestidas da “maior solenidade e mesmo 

com certo luxo e aparato”, o que torna mais evidente o status elevado desses reis de Congo, 

inclusive, entre seus senhores brancos, que arcavam com os custos onerosos que essas cerimônias 

demandavam 

Em Minas Gerais, a organização social dos primórdios da capitania esteve intimamente 

vinculada às Irmandades, Confrarias e Ordens Terceiras. As Irmandades refletiam as relações e 

diferenças sociais numa sociedade que emergia marcada por tensões e inseguranças. Os diversos 

grupos étnicos, classes sociais e categorias profissionais se organizavam em torno de Irmandades 

específicas, sob a fé de um ou outro santo padroeiro Os negros escravos e forros compunham as 

Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, ou as de santos negros, como Santa Efigenia e 

São Benedito. Nas Confrarias e Irmandades, era permitido aos negros incluir, nas celebrações de 

devoção a Nossa Senhora do Rosário e aos Santos pretos, certos rituais africanos como a coroação 

de reis e rainhas, além de poderem fazer uso de seus instrumentos de percussão na execução de suas 

musicas e danças. ( Lucas 2002). 

Segundo Queiroz (2005), outro relato que vinculada às origens do Congado em Minas 

Gerais há também a historia de Francisco da Natividade, o Chico Rei, antigo rei africano que teria 

vindo como escravo para Vila Rica, no século XVIII, e após ter trabalhado nas minas, conquistou 

sua liberdade e ajudou na alforria de vários outros escravos. Chico Rei fundou a irmandade de Santa 

                                                             
2 Gomes; Pereira. Negras raízes mineiras: Os Arturos, p 176 
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Efigência e construiu no Bairro do Alto da Cruz uma igreja para um culto dessa santa, sendo 

posteriormente coroado rei da Festa de Nossa Senhora do Rosário pelo bispo de Diamantina.  

Minas Gerais é o estado brasileiro que mais se concentram festas de congados em seu 

território. Hoje existem relatos da festas em diferentes localidades do Estado, e a diversidade 

evidencia a importância destes festejos para a população mineira. De acordo com Lucas (2002, 

p.46) o relato mais antigo da ocorrência de Congado nas Minas Gerais foi feito por André João 

Antonil ao descrever em sua obra em 1711, sobre os costumes de negros, que por ocasião das Festas 

de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito elegiam reis, rainhas, juízes e juízas. Montes Claros é 

um importante cenário nas diversidades das manifestações populares. Sendo encontradas diversas 

formas de expressão musical sendo Folia de Reis, Violeiros, Seresteiros e diversos compositores.  

O registro encontrado como referencia mais antigo sobre os ternos do Congado de Montes 

Claros é do ano 1841, mencionado por Hermes de Paula (1979, p 140-141), sendo o período do 

primeiro acontecimento que se tem noticia na cidade. Para comprovar esta hipótese o autor faz 

menção ao Mestre de Catopês Geraldo Leite da Silva, “Geraldo Velho”, do Terno de Santo 

Benedito, descrevendo uma musica que teria sido composto pelo mestre para a coroação de D. 

Pedro II, em 08/09/1841, fato que segundo ele comprovaria a existência de Ternos de Catopês na 

cidade de Montes Claros. 

 Segundo o site
3
 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 

Tecnologia as Festas de Agosto na cidade de Montes Claros são bastante antigas e tradicionais. 

Antigas atas da Câmara Municipal noticiaram suas apresentações. Naquela época, a vila se enchia 

de gente de fora. Eram três dias de festa, sem pressa, onde sob o pálio o reinado percorria a cidade, 

com seu séquito de príncipes e princesas, Catopês, Marujos e Caboclinhos. Com o Senhor 

Imperador do Divino, a alegria das vestes vermelhas contrastando com o branco dos Catopés, o 

azul-vermelho dos marujos e as penas dos Caboclinhos. Segundo o site a festa surge a partir do 

culto ao Rosário, que tem origem na ordem dos Dominicanos, e ao seu fundador, São Domingos de 

Gusmão. Tradicionalmente, em todo mês de agosto, catopês, seguidos de marujos e caboclinhos, 

conduzem as bandeiras de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e do Divino Espírito Santo.  

Segundo o mesmo site, no Brasil este culto aparece através da ação missionária nos 

primeiros tempos de colonização e foi rapidamente absorvido pela classe mais pobre e pelos negros. 

A irmandade do Rosário dos Homens de Pretos foi fundada pelos escravos na região mineradora do 

século XVIII. Estes construíram suas capelas e igrejas e organizavam festas para homenagear sua 

padroeira, Nossa Senhora do Rosário, ocasiões em que acompanhavam as procissões logo atrás do 

pálio, ricamente vestidos. Este evento ficou conhecido como a festa do Rosário. Quando terminava 

o cortejo religioso, saíam pelas vilas e povoados cantando e dançando. Era o início das populares 

“Festas de Agosto”, dos folguedos
4
 conhecidos como reinados e congados, de onde surgiram os 

catopês ou dançantes. Em quase toda Minas Gerais elas são realizadas em agosto ou outubro.  

Hoje, graças ao incentivo de alguns órgãos oficiais interessados na divulgação e 

preservação do nosso folclore autêntico, as ruas de Montes Claros se enchem 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. Montes Claros tem suas festas populares ligadas aos cultos religiosos 

católicos. A antiga vila celebrava e festejava a festa diferentemente da configuração atual. As 

festividades e práticas dos negros, possivelmente proibidas ou ignoradas pela Igreja e autoridades 

locais, ganharam espaço certamente pela identificação da população de negros e descendentes que 

colaram sua tradição à realidade.  Dessa forma, as Festas em louvor aos Santos Negros tiveram a 

autorização e supervisão da Igreja. Hoje o Congado reúne as guardas ou Ternos em um único 

período do ano (agosto). As famílias importantes da cidade, o poder religioso e o poder público 

sempre mantiveram as Festas, sabendo da sua importância. As festas ganharam visibilidade por sua 

                                                             
3
 WWW.montesclaros.mg.gov.br – acessado em 20/01/2015 

4  São festas populares de espírito lúdico que se realizam anualmente, em datas determinadas, em diversas regiões do 

Brasil. Algumas têm origem religiosa, tanto católica como de cultos africanos, e outras são folclóricas. 
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força e beleza e pelo incentivo às políticas públicas que permitiram à população perceber essas 

memórias, principalmente da cultura africana.  

 

1.3 A FESTA DE CATOPÊS 

 

De acordo com (Queiroz, 2005) a Festa de Agosto em Montes Claros se consolidou com 

a junção de três festejos religiosos: o de Nossa Senhora do Rosário, o de São Benedito e do Divino 

Espírito Santo. Queiro. Segundo o antropólogo João Batista de Almeida Costa (2004), a partir da 

fundação da Diocese de Montes Claros, que aconteceu em dezembro de 2010, o bispo Dom João 

Pimenta reuniu no mesmo calendário três festas religiosas que já aconteciam na cidade em épocas 

diferenciadas. Assim, a festa do Divino que ocorria em Pentecostes, a festa de São Benedito, que 

acontecia em setembro ou outubro, que foram somadas a festa de Nossa Senhora do Rosário, que já 

era no mês de agosto (Costa, 2004). Dessa forma, ficou estabelecido o período atual da Festa de 

Agosto em Montes Claros, que passou a celebrar Nossa Senhora do Rosário, Santo Benedito e 

Divino Espírito Santo em um único acontecimento que congrega os rituais em devoção às três 

santidades.  

O Congado “chega à igrejinha do Rosário, inicia-se um rito de passagem, o ápice da 

festa – o momento do levantamento do mastro que representa a ligação completa dos reinos é o 

início de um reinado sagrado. (COLARES, 2006, p. 44). Para o mestre Zanza, a tradição representa 

os negros, é ter raiz e sangue. A tradição, para ele, é a vida. “Desde os oitos anos de idade, João 

Batista Faria, participa dos grupos folclóricos montes-clarenses. “Em 1971, João Batista assumiu a 

função de mestre do segundo terno dos catopés.” O grupo é formado por 50 integrantes que 

representam Nossa Senhora do Rosário. “O mestre tem todas as obrigações. Se acontece algo com 

alguma pessoa, o mestre tem que estar na frente para poder providenciar uma solução. O mestre 

também é responsável por ensinar a tocar os instrumentos”, comenta João Batista sobre suas 

responsabilidades com os integrantes do grupo. As festas religiosas é a maior expressão do 

catolicismo popular e se caracterizam pela homenagem a um santo padroeiro ou da devoção da 

comunidade - novenas, leilões, barraquinhas, procissões e levantamento do mastro (em algumas 

comunidades, até a derrubada e o carregamento do pau do mastro são acompanhados de devotos 

que cantam louvores e dão vivas aos santos).  

De acordo com Eliade (1992, p.39), “encontramos por toda parte o simbolismo do 

Centro do Mundo”, ou seja, esse simbolismo representa as bandeiras de Nossa Senhora do Rosário, 

São Benedito e o Divino Espírito Santo que ficam durante o período de um ano em três casas com 

localizações distintas, representando o sagrado em cada uma delas. A Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário é considerada, para os grupos religiosos, como o ponto mais alto da cidade, pois ela se 

encontra no meio, isto é, no Centro. Os levantamentos de mastros e as missas acontecem neste 

espaço porque ele é o espaço sagrado, onde os grupos religiosos se aproximam dos deuses e 

repetem a cosmogonia (narrativa sobre o nascimento e a organização do mundo).  

Sendo assim, a igreja de Nossa Senhora do Rosário vem de um modelo espiritual já 

existente, onde os grupos religiosos apenas repetem e tentam imitar os arquétipos que foram 

produzidos no tempo das origens. A igreja é vista como lugar sagrado, a casa dos santos que são 

homenageados: Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e o Divino Espírito Santo, por isso, ela 

tem o poder de purificar o mundo. Para Eliade (1992), a pureza do templo não é atingida pela 

desordem e corrupção terrestre, pois é uma obra dos deuses e encontra-se perto deles. 

Entre vários fatores e nomes associados às primeiras informações existentes sobre os 

Catopês, possivelmente a mais antigas das manifestações dos Congados em Montes Claros, estão 

referencias a Gregório Gama e Sebastião Gama, que foram dois importantes nomes para a 

constituição dos grupos com as características que apresentam na atualidade. Relatos apontam os 

membros da família Gama como sendo os responsáveis pela configuração dos Catopes em Montes 

Claros, mais especificamente no que se refere aos dois Ternos de Nossa Senhora do Rosário, 

existentes na cidade. 
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Para se apresentar nas Festas de Agosto, o grupo ensaia no quintal da casa do mestre 

João Batista e nas ruas do Bairro Morrinhos, onde situa a sede dos Catopês. Para o estudante RGR, 

de 10 anos, a experiência de participar dos adoradores de Nossa Senhora do Rosário é única. "As 

pessoas ficam olhando, vendo a gente. É bom demais", diz o garoto
5
. Outra figura importante na 

cultura dos Catopês em Montes Claros é o João Pimenta dos Santos, popularmente conhecido como 

Mestre Zanza. O destino do mestre foi definido ainda garoto, quando sua mãe fez uma promessa e o 

entregou a Nossa Senhora do Rosário. “Vivia brincando por aí. Uma vez, eu cheguei perto dela e 

ela disse: 'o menino eu vou por um apelido em você, porque você zanzando por aí’. Vou por o 

apelido é de Zanza. E o apelido ficou até hoje”, comenta. Para Zanza, o ofício de ser mestre é um 

grande prazer, principalmente pela alegria das crianças. “Tudo o que você faz com gosto é bom. 

Tem uma coisa que me compra nessa Festa de Agosto são as crianças. É uma loucura esses meninos 

e meninas. Aqui mesmo tem umas crianças que só faltam me matar. Elas esperneiam com as mães 

para me dar um abraço”. 

A festa é subdivida em seis grupos sendo três grupos Ternos de Catopés, dois grupos de 

Marujadas e um grupo de caboclinhos, sendo aproximadamente 300 dançantes: 

  

CATOPÊS 

 

Na cidade de Montes Claros possui três Ternos de Catopês, sendo dois grupos devotos de 

Nossa Senhora do Rosário e um devoto de Santo Benedito. Em relação ao outros congados de 

Montes Claros, são os que mais preservam maiores influencias da cultura africana, no que diz 

respeito as suas configurações rituais e musicais (Queiroz 2005).  Sua origem remonta ao séc. 

XVIII, das festas de Chico Rei em Vila Rica, organizadas pela Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário, com seus congados, danças e ritmos de origem africana. Suas vestimentas baseiam-se na 

cor branca como base na coloração das roupas dos integrantes. No entanto cores como azul, 

vermelho e rosa fazem parte em referencia aos santos devotados pelos grupos, sendo usado como 

adereços, acessórios ou parte da vestimenta, dependendo da sua hierarquia.       

  

 

MARUJOS 

 

De origem portuguesa, fazem referências às aventuras náuticas da epopéia da Nau 

Catarineta. Ritmos do fandango, com pandeiros e rebeca. Os grupos encenam lutas entre mouros e 

cristãos em grandes feitos náuticos que resultam na vitoria do catolicismo sobre os muçulmanos. 

Em Montes Claros atualmente existe um grupo de Marujada, que se subdividiu em duas marajudas. 

Assim, temos a marujada do Mestre Nenzim, que é a mais antiga e deu origem a outro grupo a 

Marajuda do Mestre Miguel. Ambos são devotos do Divino Espírito Santo com características 

semelhantes. As vestimentas são o azul e vermelho – que representa os cristãos e o vermelho 

representando os mouros. Os dançarinos (porta-bandeiras) e abrem passagem para suas 

coreografias, enquanto o Mestre da Marujada vem a frente dos demais integrantes com sua espada, 

conduzindo o desempenho do Terno nos distintos momentos e situações do ritual. Figura 1 e 2. 

  

CABOCLINHAS  

 

Retratam historicamente a figura do índio brasileiro, associado à confraria de Nossa Senhora 

do Rosário. Atualmente na cidade de Montes Claros há um grupo de caboclinhas comandado pelo 

Mestre Joaquim Polo. Sendo também devotos do Divino Espírito Santo. As vestimentas desde 

grupo representam os índios, com enfeites de penas coloridas adaptadas as roupas vermelhas e 

brancas. Os integrantes conduzem pequenos arcos e flechas que completam a caracterização 

                                                             
5 Trecho de entrevista concedida e retirado da monografia de Luiz Queiroz.2004 
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plástica da manifestação. Tendo uma grande participação de crianças e mulheres. Assim, dos 

bailados indígenas que muitas vezes eram apresentados nos festejos religiosos pelos jesuítas, com 

fins de catequese, passaram a integrar as festas religiosas.  

Partindo dessa diversidade de visões, que foram colhidas do dia 12 a 17 de agosto de 

2014 (período da festa), a tradição religiosa identificada na “Festa de Agosto” já é percebida antes 

da Festa, quando em pesquisa de campo já nota-se que nos meses de junho, julho e agosto os grupos 

vão visitar as bandeiras, reis e rainhas todos os sábados, até começar a manifestação, na terceira 

semana do mês de agosto. Quando os grupos vão visitar ou buscar a bandeira, há todo um ritual na 

chegada e na saída.  

Do dia 12 a 17 de agosto de 2014, todos os ternos um a um cantaram e dançaram na 

porta da casa do festeiro, onde este monta um altar para a bandeira (na casa ou na rua geralmente), 

este gesto significa a saudação aos santos e aos donos da casa. Só após todos saudarem é que 

partem em direção à igreja do Rosário, este ritual acontece em todas as visitas. 

A Festa de Agosto acontecem durante seis dias, iniciando na terça e encerrando no 

domingo. A estrutural da festa em 2014 esteve organizada da seguinte forma: 

 

Quadro I 

 
Estrutura da Festa de Agosto em Montes Claros - 2014 

 Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Manha   - Reinado de 

Nossa Senhora 

do Rosário 

 

- Cortejo e  

Missa. 

- Reinado de 

São Benedito 

 

 

- Cortejo e  

Missa. 

- Império do 

Divino 

Espírito 

Santo 

- Cortejo e, 

Missa. 

- Encontro de 

Ternos de 

Congado. 

Catopês, 

Marujos e 

Caboclinhos  

Tarde       Procissão  

Noite - Abertura 
oficial da Festa 
com Shows da 
Terra.  

- Levantamento 

do Mastro de 

Nossa Senhora 

do Rosário 

 

- Visita a cada 

do Mordomo. 

- Levantamento 

do Mastro de 

São Benedito 

 

 

- Visita a cada 

do Mordomo 

- Levantamento 

do Mastro do 

Divino Espírito 

Santo                      

 
- Visita a cada 

do Mordomo 

 - Missa de 

encerramento 

Fonte: http://g1.globo.com/mg/grande-minas 

  Os festeiros geralmente são os pais das crianças que se vestirão de reis, rainhas, imperador 

e imperatriz. Os trajes ostentam as cores dos santos: azul e branco para Nossa Senhora do Rosário, 

rosa para São Benedito e vermelho para o Divino Espírito Santo. 

Ao aproximar-se da Igreja do Rosário, toca-se o sino para anunciar a bandeira e os grupos. 

Assim chegando encaminham-se ao lugar do mastro, os grupos cantam e dançam em homenagem e 

saudação ao santo do dia, só depois levantam a bandeira. Solta-se muitos foguetes e colocam-se 

velas ao pé do mastro, tanto os participantes quanto os devotos, em agradecimento e oferecimento 

aos santos. Todos os grupos religiosos têm que cantar e dançar ao redor do mastro em louvor e 

saudação, sendo este o momento ápice da festa para os catopês, marujos e caboclinhos. 

Há também a tradição no reinado diurno. Os grupos se reúnem em frente ao automóvel 

clube pela manhã e saem desfilando pela cidade em ritmo sincronizado, principalmente os ternos de 

catopês, pois forma-se a meia lua e de forma alternada cada terno vai até a bandeira, segundo o 

Mestre Zanza, para louvá-la e saudá-la. 

Faz parte da tradição da festa: a caminhada em busca da bandeira até a igreja do 

Rosário, localizada no centro da cidade, onde se levanta o mastro; o toque do sino para anunciar a 

aproximação dos ternos; o reinado com a imagem do santo; as vestimentas; os cantos populares; as 

cores; a igreja; o levantamento da bandeira; a ornamentação da igreja de acordo com a cor do santo 

do dia; a dança do cipó dos caboclinhos; os instrumentos; as missas na igreja do Rosário depois do  

reinado; os passos sincronizados; as visitas aos mordomos e bandeiras; o louvor antes e depois de 

levantar a bandeira; a devoção à Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Divino Espírito Santo; 
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a procissão com todos os cortejos e grupos no dia de domingo e a missa de agradecimento neste 

mesmo dia; o almoço oferecido pela corte e a missa à ser direcionada para a festa. 

A festa é permeada de tradição religiosa. É caracterizada pela devoção e repetição anual 

da manifestação que passa de geração em geração recusando-se a “acabar”. Ao desfilarem pelas 

ruas da cidade os catopés, marujos e caboclinhos vão cumprindo a tradição e sacralizando os 

espaços profanos. A tradição em Montes Claros tem suas particularidades como: a mistura das raças 

(não somente negros participam da festa), em algumas regiões apenas negros pode participar da 

congada e serem reis e rainhas e a junção das festas comemoradas em datas diferentes (São 

Benedito e Divino Espírito Santo). 

Atualmente a “Festa de Agosto”, também chamada de “Festa dos Catopes” é realizado na 

segunda quinzena do mês de agosto, no centro histórico de Montes Claros, Praça da Matriz e ao 

Lado da Igreja do Rosário, com as tradicionais barraquinhas O que podemos perceber na 

manifestação é que os momentos religiosos estão cada vez mais tímidos mediante a atração 

consumista. Há mais espaço para o consumo do que para expressão religiosa. Um exemplo é o 

aumento do número de palcos e de apresentações musicais. Ao passar pelo local onde acontece o 

evento, vemos a parte ligada à economia e ao consumismo como: barraquinhas de roupas, calçados, 

artesanato, artigos para o lar, bijuterias, bebidas e pratos típicos da região (arroz com pequi, feijão 

tropeiro, tapioca recheada, carne seca, tortas doces e salgadas, bolos entre outros) O fator político é 

visto no apoio que a administração dá para realizar o evento, pois são eles que pagam os ônibus que 

ficam à disposição dos grupos e estão sempre presentes durante a festa para ajudarem quando 

necessário. A ornamentação da cidade também é por conta da administração, onde o centro da 

cidade é enfeitado com cores azul, vermelho e branco. 

 

2. CONCLUSÃO 

 

     A cultura montes-clarense é uma das mais ricas do Estado, consorciando a música, o teatro, 

o folclore, comidas típicas, o artesanato e o turismo de eventos/negócios. Em relação ao folclore 

regional, são inúmeras as manifestações em Montes Claros e Região Norte de Mineira, como outras 

do País, com poucas modificações. As festas acontecem ao longo de todo o ano: em janeiro: os Reis 

Magos; em maio: as Coroações a Nossa Senhora, procissões e serestas; em junho: fogueiras; em 

agosto: reinados e catopês, marujos e caboclinhos; em dezembro: presépios e Pastorinhas. 

    A Festa de Agosto em si, é impressionante, o poder e o fascínio que ela exerce nas pessoas, 

tanto de Montes Claros quanto de fora da cidade. Não é por acaso que a festa tem sido uma das 

principais manifestações populares do Brasil, representando o modo de vida de todo o norte de 

Minas Gerais. 

O fato mais marcante de toda essa experiência foi constatar que as tradições populares 

podem sobreviver perfeitamente ao modo de vida moderno, de modo que um até complete o outro. 

Pois se as diferentes manifestações internas das festas e os diferentes grupos folclóricos coexistem 

tão bem, é porque os indivíduos envolvidos percebem o quanto que juntos eles representam a 

memória da cidade.  
Assim a modernidade é a continuação da tradição, trazendo esse pensamento para o contexto 

da festa, a tradição da “Festa de Agosto” é vivenciada a partir das re-significações trazidas por ela. 

Os elementos tradicionais adquirem novas formas na modernidade, sendo assim, há conciliação “do 

velho e do novo”, este é apenas uma nova roupagem do antigo. Vemos isso quando Zanza explica 

sobre os tipos de catopês, o catopê do asfalto é o moderno, sendo este uma nova roupagem do 

catopê da poeira, os elementos não mudaram apenas modernizaram-se. 

Enfim, a partir deste artigo nota-se o quanto a cultura popular se mantém viva no cotidiano 

das pessoas, mesmo que muitas vezes não receba tanto destaque da mídia. Ao contrário de 

previsões pessimistas à  respeito do fim da cultura popular, marginalizada pela erudita, as Festas de 

Agosto, assim como outras tradições nacionais, se mantém vivas graças ao empenho dos próprios 

membros da sociedade. Pois estes reconhecem a importância dessas manifestações como objeto de 

identificação e manutenção da memória local. 
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Figura 2 
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Figura 3 

 

  
 

 

 

Figura 4 

 

 
 

Fotos: Fabio Marçal – www.montesclaros.mg.gov.br 


