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RESUMO: O Congado é uma manifestação cultural resultante da inter-relação de aspectos da cultura 
africana, luso-espanhola e indígena, que se mesclaram em solo brasileiro e se configuraram numa das mais 
significativas tradições brasileiras. Os grupos de Congado se organizam em torno de micro sociedades 
que histórica e ritualmente congregam saberes-fazeres particulares dessa manifestação. Em Minas Gerais, 
essa manifestação é composta por grupos de Congos, Moçambiques, Marujadas, Catopês, Caboclinhos, 
Vilões e Cavalhadas; sendo que na cidade de Bocaiúva essa expressão tem como representação apenas 
os Ternos de Catopês. No estudo de mestrado em Desenvolvimento Social, ao buscar compreender 
os aspectos sócio-econômicos que permitiram a sobrevivência dessa tradição na referida cidade, pude 
observar que as relações de capital social, trocas simbólicas e redes de sociabilidade constituem um 
dos pontos fundamentais para a permanência e sobrevivência destes grupos e, consequentemente, de 
suas tradições culturais. Nessa perspectiva, foi possível compreender o capital social como capacidades 
sociais acumuladas historicamente pelos grupos de Catopês e pelos sujeitos neles implicados. Este 
artigo tem como objetivo apresentar algumas reflexões desenvolvidas neste estudo, apontando tanto os 
fundamentos conceituais quanto as interpretações propiciadas pela pesquisa de campo. As considerações 
aqui realizadas poderão ser utilizadas por outros pesquisadores e estudantes que tenham o desejo de 
relacionar as práticas e estudos do desenvolvimento social com as manifestações culturais brasileiras.

PALAVRAS-CHAVES: Capital Social; Redes Sociais; Ternos de Catopês.

INTRODUÇÃO

O debate sobre Capital Social e suas relações com as diversas esferas da vida social tem se 
tornado um dos mais instigantes temas na área das Ciências Sociais, suscitando a construção de diversos 
trabalhos acadêmicos. Entretanto, o Capital Social ainda é um debate em construção. Neste sentido, 
procuramos apresentar uma discussão sobre o Capital Social, buscando contribuir para a construção de 
uma reflexão acerca da relação entre essa forma de Capital e a Cultura Popular, tendo como campo de 
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observação o Congado da cidade de Bocaiúva, localizada no Norte de Minas Gerais.
O Congado é uma manifestação cultural resultante da inter-relação de aspectos da cultura 

africana, luso-espanhola e indígena, que se mesclaram em solo brasileiro e se configuraram numa das 
mais significativas tradições culturais desse país. Os grupos de Congado se organizam em torno de micro 
sociedades que histórica e ritualmente congregam saberes-fazeres particulares dessa manifestação. Dos 
vários Estados brasileiros onde podem ser encontrados grupos1 de Congado, Minas Gerais se destaca 
pela diversidade, multiplicidade de grupos e abrangência dessa manifestação, sendo uma das principais 
formas de expressão da cultura nesse Estado. O Congado em Minas Gerais é composto por sete diferentes 
grupos: Congo, Moçambique, Marujada, Catopês, Caboclinhos, Vilão e Cavalhada2; sendo que na cidade 
de Bocaiúva essa expressão tem como representação apenas os Ternos3 de Catopês.

A cidade de Bocaiúva possui hoje dois Ternos de Catopês: o Terno de Nossa Senhora do Rosário 
e São Benedito e o Terno do Divino Espírito Santo. Estes Ternos de Catopês são responsáveis pela 
realização dos festejos de São Benedito, que acontece após o período da Páscoa; do Divino Espírito 
Santo, que acontece próximo ao período de Pentecostes; e de Nossa Senhora do Rosário, que acontece 
no mês de outubro.

Procurando compreender quais fatores sociais possibilitaram a estes Ternos de Catopês 
sobreviverem ao tempo e manterem a sua tradição secular, percebemos que uma das nossas hipóteses 
seria a de que o Capital Social desses grupos foi um dos recursos que permitiram essa sobrevivência. 
Assim, a intenção desse trabalho é apresentar a leitura que realizamos sobre como se dá o Capital 
Social nos Ternos de Catopês de Bocaiúva/MG, especialmente por meio da constituição das redes de 
sociabilidade e das relações de trocas econômicas e simbólicas pelos grupos e sujeitos implicados nessa 
manifestação cultural.

Procuro ver o Capital Social como recursos que estão ligados por uma rede durável de relações 
mais ou menos institucionalizadas. O Capital Social se estabelece, assim, a partir da vinculação de 
sujeitos diversos a um determinado grupo, criando um conjunto de agentes dotados de propriedades 
comuns e unidos por ligações permanentes. Nesse sentido, e seguindo o pensamento de Bourdieu (1980), 
o sujeito seria portador de um estoque de capital social que possui um efeito multiplicador sobre outros 
tipos de capital: econômico, cultural, político, simbólico, etc.

Se for entendido como estoque, o Capital Social é tratado como uma conseqüência de uma 
acumulação cultural e histórica que se forma ao longo dos anos e que constitui um acervo que está 
estabelecido nas relações entre os sujeitos. Este capital é parte de uma tradição histórica e de uma forma 
de relacionamento social baseada em confianças profundamente enraizadas. Se pensado como fluxo, 

1  No contexto da manifestação do Congado em Minas Gerais é comum encontrar os termos “guarda” e “terno” como 
sinônimos de grupo. Dessa maneira, os grupos são chamados de Guarda de Moçambique, Ternos de Catopês, e assim por 
diante.
2  Apesar de alguns estudiosos apresentarem a idéia de que o Congado em Minas Gerais é composto por oito grupos, 
devido a presença da manifestação do Candombe no Estado, preferi manter essa subdivisão devido à idéia disseminada pelas 
Irmandades de Nossa Senhora do Rosário do Estado de Minas Gerais de que o Candombe não se trata de um grupo, mas da 
reunião dos Mestres dos outros demais grupos.
3  Utilizaremos nesse trabalho o termo “Terno” para se referir aos grupos estudados, uma vez que é a forma comu-
mente utilizada pelos grupos e pela sociedade bocaiuvense ao se referir aos mesmos.
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ele é tratado como um benefício que permite o desenvolvimento de ações que podem contribuir para a 
construção de certos tipos de relações sociais, capazes de gerar mais Capital Social.

Compreendemos, portanto, que o Capital Social é um bem coletivo, de caráter múltiplo, 
referenciado pelas construções históricas dos grupos sociais e sociedades, baseadas em relações 
pautadas pela confiança e pela reciprocidade. Entendemos, também, que o Capital Social é um fluxo de 
capacidades, ou seja, uma condição para promover relações tanto em grupo como individuais para a 
constituição de laços fortes na sociedade, propiciando um fluxo de capital, seja ele social, econômico, 
político, cultural, simbólico, etc. (SEN, 2000), sendo responsáveis por gerar “empoderamento” do grupo 
e de seus integrantes. Assim, o Capital Social pode criar condições adequadas para a mobilização das 
capacidades humanas para atuarem “cooperativamente, armar redes, acordos, sinergias de toda ordem 
em seu interior” (KLIKSBERG, 2005, p. 117).

Como dissemos, um ponto que nos interessa é o de perceber as relações entre o Capital Social 
e o campo da Cultura Popular. Para Putnam (1996), Bourdieu (1980) e Kliksberg (2001), a Cultura é 
elemento fundamental para o desenvolvimento do Capital Social e este é potencializador das práticas 
culturais de cada sociedade. Nessa direção, percebemos que os sujeitos, grupos e comunidades 
vinculados a manifestações de culturas populares são detentores de uma “bagagem cultural” rica em 
valores constituídos nas interações sociais e que o respeito profundo por sua cultura cria condições 
favoráveis para a cooperação. Estes grupos e comunidades caracterizam-se pelas relações sociais de 
pessoa a pessoa, travadas no seu primeiro ciclo de relações: a família, a vizinhança, a camaradagem, a 
amizade, o compadrio. Eles se fortalecem na medida em que os laços estabelecidos em suas relações 
sociais tornam-se laços fortes, o que produz qualidades de mobilização social e produção de Capital 
Social.

Buscando compreender os modos de operação do Capital Social nas culturas populares, 
percebemos que elas se caracterizam pela capacidade de gerar condições que permitem o fortalecimento 
de suas identidades, a permanência dos seus grupos e a manutenção de suas tradições culturais. É nessa 
perspectiva que propomos uma leitura sobre o tipo de organização e a forma de utilização do Capital 
Social nos Ternos de Catopês de Bocaiúva.

O CAPITAL SOCIAL NOS TERNOS DE CATOPÊS DE BOCAIÚVA

Propomos pensar os Ternos de Catopês de Bocaiúva a partir de suas relações com o processo 
social, cultural e histórico nos contextos em que estão inseridos. Suas relações, estabelecidas social, 
cultural e historicamente, são fundamentais na produção de recursos que facilitam o acesso a bens 
coletivos e individuais pelos seus integrantes. Nessa perspectiva, Ayala e Ayala (1987) apontam que, 
numa leitura mais aprofundada acerca das manifestações culturais populares, devemos considerar tanto 
os vínculos criados a partir dos interesses de seus produtores e de seu público, quanto aqueles criados a 
partir das necessidades de promoção das condições de existência dos grupos e das manifestações.

É sobre os vínculos sociais estabelecidos para a realização das práticas culturais e manifestações 
populares dos Ternos de Catopês da cidade de Bocaiúva que recaem o nosso olhar e a nossa interpretação. 



8 9

Isso se deve ao fato de acreditarmos que são estes vínculos os principais meios para a produção do Capital 
Social nestes grupos. Antes de procurarmos compreender as características dos vínculos produtores de 
capital nestes grupos, acreditamos ser importante entender sobre que tipo de Capital Social falamos 
quando nos referimos especificamente aos Ternos de Catopês de Bocaiúva.

Das várias perspectivas que abordam a leitura do Capital Social, as propostas por Mauss (1980), 
em seu Ensaio sobre a Dádiva, acerca das obrigações de dar, receber e retribuir; e as defendidas por 
Putnam (1996), em seus estudos sobre o desenvolvimento econômico e social das nações a partir da 
experiência da Itália Moderna, onde aponta a importância da existência de cadeias de relações sociais 
baseadas na confiança, nas normas e nas regras de reciprocidade, são que mais se se aproximam do 
modelo observado nos Ternos de Catopês de Bocaiúva.

Pensando como Mauss (1980), entendemos que as prestações sociais são fonte essencial de 
vínculos entre pessoas e possibilitam o acúmulo de relações e interações entre parentes, amigos e 
vizinhos. Essas prestações compreendem um processo de reciprocidade, considerando outras formas 
menos econômicas de relações sociais, onde o intercâmbio entre os sujeitos tende a se ampliar ao longo 
do tempo, principalmente na medida em que esses laços e vínculos sociais forem utilizados. São relações 
de trocas baseadas na reciprocidade e obedecendo a regras e obrigações de dar, receber e retribuir, e estas 
relações viabilizam a existência de um Capital Social coletivo com laços sociais fortes.

Na perspectiva de Putnam (1996), as relações e vínculos sociais, baseados em regras de 
reciprocidade e participação cívica, são os principais formadores de Capital Social. Para ele, esta forma 
de capital deve ser entendida como um bem público, coletivo, gerado a partir de um intercâmbio social 
contínuo de bens e produtos, capaz de estabelecer confiança entre os sujeitos participantes do processo. 
Segundo o autor, o Capital Social é um bem coletivo, que tende a ser cumulativo e a gerar mais níveis de 
confiança, reciprocidade e participação; e é produtivo, tornando possível certos fins que na sua ausência 
não seria possível ser alcançado.

Nessas duas dimensões de abordagem, o Capital Social é tratado como um estoque de conjunto 
de relações entre os sujeitos, sendo fruto de uma longa acumulação de vínculos e relações sociais 
constituídos cultural e historicamente, e tendo como seus principais fundamentos a confiança e a 
reciprocidade. Assim, podemos afirmar que as relações e vínculos sociais, fundamentados em práticas 
de troca de dádivas, bens e produtos materiais ou simbólicos, são as bases do Capital Social nos Ternos 
de Catopês de Bocaiúva. São essas trocas estabelecidas entre os sujeitos participantes dos Ternos ou das 
Festas que produzem, conservam e prolongam os vínculos e as relações sociais.

As dádivas, bens ou produtos trocados entre os sujeitos participantes da Festa e os Ternos de 
Catopês da cidade de Bocaiúva circulam na certeza de que serão retribuídas, pois se acredita que as 
relações de trocas simbólicas são realizadas por pessoas morais, em um ambiente em que existe confiança 
mútua. É a circulação dessas dádivas, bens e produtos trocados entre os sujeitos que produz o Capital 
Social destes Ternos de Catopês.

De acordo com Brandão (1989), não importa o que se troca (trabalho por honraria, produtos 
materiais por bênçãos, danças por reconhecimento, esforço pessoal por homenagens), mas a qualidade 
das trocas estabelecidas entre estes sujeitos e a sua força social. Nesse sentido, o que importa na produção 
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do Capital Social nos Ternos de Catopês de Bocaiúva é o estabelecimento dessas trocas e a circulação 
das dádivas, bens, produtos e prestações sociais entre os sujeitos. Assim, além da qualidade das trocas, 
a quantidade de relações e vínculos estabelecidos entre os sujeitos tende a fortalecer o Capital Social 
destes grupos.

A quantidade de vínculos e relações que são produzidos pelos Ternos de Catopês de Bocaiúva 
e, principalmente, a manutenção desses vínculos e relações entre os sujeitos, mesmo fora do tempo de 
Festa, cria o seu estoque de Capital Social. Em se tratando dos Ternos de Catopês de Bocaiúva, o estoque 
de conjunto de relações e vínculos sociais estabelecido pelos integrantes dos Ternos, desde o início dessa 
manifestação até os dias atuais, constitui parte da tradição histórica desse povo e o seu acervo de Capital 
Social. Esse Capital, baseado nas relações de confiança e reciprocidade estabelecidas por muitos anos, 
tem sido destinado tanto para a realização das Festas de São Benedito, Divino Espírito Santo e Nossa 
Senhora do Rosário, quanto para as ações culturais e sociais em que estes grupos estão inseridos.

Podemos, enfim, afirmar que o Capital Social dos Ternos de Catopês de Bocaiúva está contido 
nas capacidades sociais que foram acumuladas pelos integrantes destes grupos e que possibilitam a 
produção e a circulação de dádivas, bens e produtos de caráter econômico e simbólico, a fim de se 
realizar os festejos aos santos congadeiros: São Benedito, Divino Espírito Santo de Nossa Senhora do 
Rosário.

Esse estoque de vínculos e relações sociais dos Ternos de Catopês de Bocaiúva podem ser recursos 
estratégicos para a sobrevivência dos bens produzidos e/ou cultivados pelos grupos: seus saberes, seus 
objetos sagrados, sua história, seus fazeres. Segundo Mestre Lucélia (2009), é importante que as pessoas 
aprendam e valorizem a manifestação e para isso é preciso que as relações e vínculos sociais sejam 
cultivados.

Essas capacidades sociais, entendidas por nós como o Capital Social que esses Ternos de Catopês 
possuem, são os primeiros recursos que o grupo mobiliza para a realização dos seus festejos e para suas 
ações na manutenção de suas práticas tradicionais. Dessa forma, entendemos que a existência e forma de 
utilização do Capital Social nos Ternos de Catopês de Bocaiúva podem ter sido, e ainda são, importantes 
instrumentos para a sobrevivência destes grupos desde o início de suas atividades até os dias atuais, bem 
como para a manutenção de suas tradições e identidades.

AS REDES DE SOCIABILIDADE E AS TROCAS SOCIAIS

As relações sociais estabelecidas para a realização dos festejos de São Benedito, Divino Espírito 
Santo e Nossa Senhora do Rosário são os principais meios de formação do Capital Social nos Ternos 
de Catopês da cidade de Bocaiúva. Nessa perspectiva, entendemos que a estruturação desse Capital 
Social pode ocorrer a partir de duas perspectivas: a primeira está associada aos vínculos estabelecidos 
individualmente entre cada um dos participantes dos Ternos de Catopês de Bocaiúva e a sociedade; a 
segunda refere-se às relações de reciprocidade e ao intercâmbio social contínuos, fundamentadas a partir 
de trocas simbólicas entre os integrantes dos Ternos de Catopês e a sociedade bocaiuvense.

Ao pensarmos a formação do Capital Social na primeira perspectiva, podemos analisar o conjunto 
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de relações que cada indivíduo participante dos Ternos de Catopês de Bocaiúva, ou mesmo cada um dos 
Ternos, possui. Nesse sentido, poderíamos pensar que o enredamento das relações desses sujeitos é o 
principal meio para a consolidação do Capital Social. Em contrapartida, a segunda perspectiva tende a 
considerar outros componentes para a formação do Capital Social nos Ternos de Catopês de Bocaiúva, 
como a confiança, a cooperação e a reciprocidade presentes nas relações sociais entre os integrantes 
dos Ternos de Catopês e a sociedade bocaiuvense. Conforme nos aponta Putnam (1996), a cooperação 
gera confiança, que produz outras formas de cooperação baseadas na reciprocidade, possibilitando a 
acumulação de Capital Social.

A partir dessas duas perspectivas, podemos pensar em duas lógicas diferenciadas, porém 
complementares, na formação do Capital Social nos Ternos de Catopês de Bocaiúva: a primeira está 
ligada às redes de relações desses grupos; a segunda está baseada nas relações de trocas sociais (sejam 
elas econômicas ou simbólicas), fundamentadas pela confiança e pela reciprocidade.

De maneira mais objetiva, podemos identificar que a idéia básica de redes sociais está sustentada 
no pensamento de que as pessoas têm a seu redor um núcleo forte de laços que proporcionam a interação 
de relações capazes de gerar Capital Social (CASTELLS, 2000). Essas relações tornam possíveis a 
circulação de informação, recursos, habilidades e capacidades individuais que, conforme a sua utilização, 
podem tornar-se comunitárias.

O tipo de relações estabelecidas no centro das redes pode definir as suas características: enquanto 
uma se caracteriza por relações de extrema proximidade, afeto e parentesco entre os sujeitos, outra se dá 
por interesses ou experiências comuns e não exibem um grau tão alto de proximidade nas relações.

As redes baseadas em relações estabelecidas por vínculos muito próximos têm a capacidade de 
gerar laços fortes. Para Toledo (2005, p. 172), os laços são fortes quando se tem estabelecido um núcleo 
“constituído por um número reduzido de pessoas com quem se mantém contato freqüente”. Neste núcleo, 
as pessoas envolvidas se relacionam de forma a permitir uma maior circularidade dos recursos e gerar 
capacidades para a promoção de Capital. Já as redes formadas por interesses comuns se caracterizam por 
relações estabelecidas em espaços secundários: o trabalho, a escola, grupos corporativos, associações 
comunitárias, entre outros. Trata-se de pessoas estranhas entre si que desenvolvem capacidades de 
atuar com objetivos em comum, inspiradas na confiança mútua e expectativas de reciprocidade. Nestes 
espaços, os vínculos estabelecidos são menos íntimos e com pouca proximidade, constituindo laços 
fracos. Os laços fracos são menos produtivos que os laços fortes, mas possuem a mesma importância 
para constituição de uma rede de relações pessoais.

Nos Ternos de Catopês da cidade de Bocaiúva, o estabelecimento das redes ocorre de maneira 
espontânea, pelo simples desejo de participação nos festejos em devoção a São Benedito, Divino 
Espírito Santo e Nossa Senhora do Rosário. Os sujeitos são imbuídos de um espírito colaborativo, o qual 
caracteriza a articulação desse enredamento. Essa ação voluntária está baseada na dádiva, onde os bens 
produzidos pelo grupo circulam a serviço dos vínculos, “sem garantia de retorno, com vistas a criar, 
alimentar ou recriar vínculos sociais entre pessoas” (GODBOUT, 1999: 29). Assim, “na perspectiva da 
dádiva, pode-se imaginar a sociedade como uma rede constituída da soma das relações únicas que cada 
membro mantém com os outros”. (ibidem, p. 90).
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A rede de relações dos Ternos de Catopês de Bocaiúva é fonte de circulação de Capital Social. 
Sua importância se dá na medida em que propicia o fortalecimento dos vínculos e o acesso e mobilização 
de recursos para realização dos festejos aos santos congadeiros. Podemos dividir a rede de relações dos 
Ternos de Catopês de Bocaiúva em duas: a rede de integrantes dos Ternos de Catopês e a rede de pessoas 
que contribuem para a realização dos festejos aos santos congadeiros.

A rede dos integrantes dos Ternos de Catopês caracteriza-se por ser constituída de vínculos de 
grande proximidade, baseada nas relações de parentesco, vizinhança e apadrinhamento. Essa proximidade 
entre os sujeitos constitui uma rede com fortes laços sociais e uma maior densidade em seu núcleo. A 
conectividade dos seus participantes se dá pela devoção aos santos congadeiros, sendo a realização do 
festejo apenas parte dessa devoção. Já a rede de pessoas que contribuem para a realização dos festejos aos 
santos congadeiros é constituída de vínculos entre pessoas que possuem objetivos diferentes em relação 
à manifestação, mas que utilizam as Festas dos Catopês de Bocaiúva como o espaço de cooperação em 
benefício tanto pessoal quanto coletivo. Os objetivos dessas pessoas podem variar entre o pagamento 
de promessas, a devoção ao santo que está sendo festejado, o comprometimento com a continuidade de 
práticas culturais e religiosas dos Ternos de Catopês, ou mesmo o auxílio a amigos que participam dos 
Ternos ou cumprem funções rituais na Festa.

Ao pensarmos a disposição dessas duas redes, podemos perceber que elas se interconectam 
de modo diferenciado: enquanto existe uma alta densidade nas relações de cooperação da rede dos 
integrantes dos Ternos de Catopês, a rede formada pela sociedade bocaiuvense expressa uma baixa 
densidade de relações. Vejamos como exemplo o quadro 01:
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Quadro 01: Exemplo figurativo do enredamento dos integrantes dos Ternos de Catopês de 
Bocaiúva e da sociedade bocaiuvense.

O Capital Social nessa rede de relações dos Ternos de Catopês com a sociedade bocaiuvense 
é estabelecido pelas relações entre os sujeitos nela implicados. Podemos perceber que nem sempre as 
pessoas da sociedade estabelecem relações de cooperação com outras pessoas da sociedade bocaiuvense, 
mas uma pessoa está sempre conectada a algum integrante dos Ternos de Catopês, o que o liga às demais 
pessoas dessa rede.

De acordo com Toledo (2005), a própria rede é um importante instrumento na constituição 
e na ampliação do Capital Social do grupo. As relações estabelecidas pelos participantes dessa rede 
possibilitam a criação de laços promovedores de capital que facilitam o intercâmbio e o acesso a seus 
resultados e benefícios. Dessa maneira, a dinâmica dessa rede pode promover um “espaço para apoiar a 
instalação de condutas nas quais os próprios resultados positivos abrem a oportunidade de implementar 
ações que contribuam para a construção do tipo de relações sociais que geram capital” (TOLEDO, 2005: 
174).

Pensando que o Capital Social é um importante meio de acesso a melhores condições de vida, é 
possível pensar, apoiados nessa perspectiva, que a constituição de uma rede de relações dos Ternos de 
Catopês de Bocaiúva seja fundamental para a preservação das práticas sócio-culturais desses grupos. 
Assim, entendemos que a constituição dessa rede de relações é imprescindível para a realização dos 
festejos e a preservação das tradições dos Ternos de Catopês de Bocaiúva.
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De outra maneira, as redes sociais são importantes instrumentos para o estabelecimento de 
relações de trocas (comerciais, econômicas, simbólicas). Na rede dos Ternos de Catopês de Bocaiúva 
podemos evidenciar, assim como nos apresenta Mauss (2001), os fundamentos da dádiva (a obrigação de 
dar, receber e retribuir) como suportes para as transações de bens de caráter econômico e simbólico.

As obrigações de dar, receber e retribuir são fundamentais para a definição dos vínculos sociais 
estabelecidos entre os integrantes dos Ternos de Catopês de Bocaiúva e entre estes e as pessoas da 
sociedade. Na medida em que, gratuitamente, é acionado o ato de dar, de alguma das partes (Ternos de 
Catopês ou pessoas da sociedade), a outra parte se sente moralmente obrigada a receber o bem ofertado 
e a retribuir a ação. Conforme nos aponta Lévi-Strauss (1982, p. 94), esse jogo de trocas pode consistir 
“em um conjunto de manobras, conscientes ou inconscientes, para adquirir garantias e prevenir-se contra 
riscos no duplo terreno das alianças e das rivalidades”.

Assim como acontece com o Congado de Catalão, pesquisado por Brandão (1985), o tipo de 
trocas praticadas pelos Ternos de Catopês de Bocaiúva compreende um complexo conjunto de relações 
sociais vivenciadas por ocasião da Festa, que podem ser sintetizados em três modos básicos de trocas de 
bens: “1) investimento = investir bens pessoais ou receber bens materiais em trocas de outros tipos de 
participação; 2) controle = investir autoridade ou submeter-se à autoridade; 3) homenagem = produzir 
homenagem ou receber homenagem através de um ritual” (BRANDÃO, 1985, p. 39).

Esses modos básicos de atuação nesse sistema de troca de bens são realizados por agentes da 
Festa, produzem as diferentes posições dos sujeitos e suas funções e atuações durante a realização dos 
festejos. Esses agentes da Festa são: a) os integrantes dos Ternos de Catopês de Bocaiúva; b) pessoas 
que cumprem funções rituais durante os festejos (como o caso do mordomo e do festeiro); c) devotos 
dos santos festejados, que são pessoas da sociedade que cumprem, moralmente, promessas e ações 
com o fim de retribuir bens conquistados; d) pessoas da sociedade, que contribuem para a realização de 
Festas religiosas ou que procuram auxiliar ações desses grupos como meio de manutenção das tradições 
culturais e da identidade da cultura local. Assim, é o sistema de relações entre os agentes da Festa 
e os modos básicos das trocas de bens que definem a qualidade das trocas praticadas. Para melhor 
compreender esse sistema de relações, visualizemos o quadro 02.
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Quadro 02 - Sistema de Relações entre Agentes da Festa e Modos Básicos de Trocas de Bens.
SISTEMA DE RELAÇÕES ENTRE AGENTES DA FESTA E

MODOS BÁSICOS DE TROCAS DE BENS
    Modos Básicos
           de Troca de
                     Bens

Agentes da Festa

Investimento Controle Homenagem

Integrantes dos 
Ternos de Catopês

Investem bens 
pessoais e recebe 
bens materiais de 
outras pessoas, 

em troca de outros 
bens de caráter 

simbólico.

Investem 
autoridade sobre os 
demais agentes da 
Festa e submetem-
se à autoridade da 

Igreja.

Produzem homenagem para 
os demais agentes da Festa e 
recebem homenagem destes.

Pessoas que 
cumprem Funções 
Rituais

Investem bens 
pessoais e materiais 
em troca de outros 

bens de caráter 
simbólico.

Investem 
autoridade sobre os 
demais agentes da 
Festa e submetem-
se à autoridade dos 
Ternos de Catopês 

e da Igreja.

Produzem homenagem para 
os demais agentes da Festa e 

recebem homenagem dos Ternos 
de Catopês.

Devotos dos Santos 
festejados

Investem bens 
pessoais e materiais 
em troca de outros 

bens de caráter 
simbólico.

Submetem-se 
à autoridade 

dos Ternos de 
Catopês, da Igreja 
e dos Mordomos e 

Festeiros.

Produzem homenagem para 
os demais agentes da Festa e 

recebem homenagem dos Ternos 
de Catopês.

Pessoas da 
sociedade 
bocaiuvense

Investem bens 
pessoais e materiais 
em troca de outros 

bens de caráter 
simbólico.

Submetem-se 
à autoridade 

dos Ternos de 
Catopês, da Igreja 
e dos Mordomos e 

Festeiros.

Recebem homenagem dos 
demais agentes da Festa.

Segundo Brandão (1985), para analisar esse sistema de relações de troca de bens é preciso 
considerar o sentido dado pelos sujeitos implicados na rede de relações dos Ternos de Catopês de 
Bocaiúva, bem como suas posições na sociedade. Nessa perspectiva, entendemos que os tipos de bens 
trocados entre os sujeitos agentes da Festa variam de acordo com as suas condições sociais, materiais e 
econômicas, assim como com a função e disposição no sistema da Festa. Os bens trocados podem variar 
entre objetos e produtos de valor econômico e ações, produtos, homenagens, prestação de serviço e 
outras mercadorias de valor simbólico. Uma melhor explicação pode ser vista no quadro 03:
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Quadro 03 - Tipos de Bens Trocados a partir da Relação dos Agentes da Festa.
TIPOS DE BENS TROCADOS A PARTIR DA RELAÇÃO

DOS AGENTES DA FESTA
    RECEBEM

DOAM

Integrantes dos Ternos de 
Catopês

Pessoas que 
cumprem 

Funções Rituais

Devotos 
dos Santos 
Festejados

Pessoas da 
Sociedade 

Bocaiuvense

Integrantes 
dos Ternos de 
Catopês

Objetos materiais que 
auxiliam no cumprimento 
com os objetivos do ritual, 

como tecidos para as roupas, 
enfeites para os capacetes; até 
produtos de valor econômico 

(alimentos e utensílios 
pessoais) para a sobrevivência 

de companheiros de 
devoção. Bens simbólicos 
como orações e pedidos de 

proteção.

Bens simbólicos 
para a realização 

dos festejos, 
como bandeiras, 
coroas, mastros; 
e bens materiais 
como foguetes 
e enfeites para 
a realização da 

Festa.

Bens 
simbólicos 

como orações 
e pedidos 

de proteção 
à família e 
seu círculo 

de amizades, 
além de 

homenagens. 

Bens 
simbólicos 

como orações 
e pedidos 

de proteção 
à família e 
seu círculo 

de amizades, 
além de 

homenagens.

Pessoas que 
cumprem 
Funções 
Rituais

Prestação de serviços para 
a realização dos festejos; 

produtos de valor econômico 
(como foguetes, alimentos 
enfeites). Bens simbólicos 

como homenagens.

Prestação de 
serviços para 
a realização 
dos festejos; 
produtos de 

valor econômico 
(como foguetes, 

alimentos 
enfeites). Bens 

simbólicos como 
homenagens.

Não 
estabelecem 
relações de 

trocas.

Bens 
simbólicos 

como orações 
e pedidos 

de proteção 
à família e 
seu círculo 

de amizades, 
além de 

homenagens.

Devotos 
dos Santos 
Festejados

Prestação de serviços para 
a realização dos festejos; 

produtos de valor econômico 
(como foguetes, alimentos 
enfeites). Bens simbólicos 

como homenagens.

Raramente 
trocam produtos 

de valor 
econômico, 

como alimentos 
e foguetes para 
a realização dos 

festejos.

Não 
estabelecem 
relações de 

trocas.

Não 
estabelecem 
relações de 

trocas.

Pessoas da 
sociedade 
bocaiuvense

Produtos de valor econômico 
(como foguetes, alimentos, 
enfeites). Bens simbólicos 

como homenagens.

Raramente 
trocam produtos 

de valor 
econômico, 

como alimentos 
e foguetes para 
a realização dos 

festejos.

Não 
estabelecem 
relações de 

trocas.

Não 
estabelecem 
relações de 

trocas.

É possível evidenciar que os integrantes dos Ternos de Catopês e as pessoas que cumprem 
função ritual nos festejos (como o mordomo e o festeiro) são as pessoas que mais se relacionam com 
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os demais agentes da Festa; enquanto que as pessoas da sociedade bocaiuvense, mais distantes desse 
núcleo de relações, estabelecem trocas apenas com os integrantes dos Ternos de Catopês ou, raramente, 
com o mordomo ou festeiro. Outra característica é que essas relações de troca de bens são estabelecidas 
somente a partir da confiança mútua de que todos os agentes atuam no favorecimento da realização 
da Festa e da devoção aos santos congadeiros. Outro fator importante é a certeza de que os bens serão 
retribuídos, a fim de se criar um círculo de relações que possibilite a continuidade das Festas organizadas 
pelos Ternos de Catopês de Bocaiúva.

Assim, a continuidade dessas relações de troca de bens é possível na medida em que o que 
promove esses vínculos são as dádivas prestadas por pessoas morais. Essas dádivas são trocadas em 
função da fé e da religiosidade dos sujeitos, na certeza de que serão retribuídas pelos agentes da Festa, 
pelos tomadores dos bens doados e pelos santos que homenageados.

Esse Capital Social, constituído nessas relações e vínculos sociais, é o que tem possibilitado a 
sobrevivência dos Ternos de Catopês de Bocaiúva e a manutenção de suas tradições, como veremos a 
seguir.

Segundo Canclini (1983, p. 43), o acesso a esses benefícios torna-se possível porque os integrantes 
dos Ternos de Catopês e os demais agentes da Festa realizam estes processos “compartilhando as 
condições gerais de produção, circulação e consumo do sistema em que vivem (...) e por sua vez criando 
as suas próprias estruturas”.

Tomando como direcionamento da interpretação acerca do Capital Social nos Ternos de Catopês 
de Bocaiúva a idéia de que ele seja um bem coletivo, de caráter múltiplo, acreditamos que o Capital Social 
seja um recurso que tem favorecido estes grupos, e consequentemente seus integrantes, na promoção de 
melhores condições de acesso a bens que não seriam alcançados com a sua falta.

É nesse sentido que entendemos e afirmamos que o Capital Social é um recurso fundamental 
para a sobrevivência dos Ternos de Catopês na cidade de Bocaiúva, bem como pela manutenção de suas 
práticas rituais e suas tradições. Entretanto, é necessário que estes vínculos sociais sejam constantemente 
revisados e reafirmados a fim de produzir a continuidade e fortalecimento desse Capital, garantindo que 
estes grupos permaneçam vivos.

Por fim, temos acreditado que o Capital Social pode ser também um recurso fundamental para 
o Desenvolvimento Social dos grupos e dos sujeitos integrantes dos Ternos de Catopês de Bocaiúva. 
Falamos de um desenvolvimento social que possa garantir o acesso desses sujeitos grupos a outros 
recursos fundamentais para suas vidas, mas principalmente àquele que gera liberdades de escolha e 
liberdades de expressão. Somente quando estes grupos e sujeitos tiverem a consciência do poder de seu 
Capital Social e, principalmente, conseguirem utilizá-lo de modo mais pontual é que poderão alcançar o 
empoderamento necessário que venha favorecer o seu Desenvolvimento Social.
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