
4 5

INTERVENÇÕES NAS FESTAS DE AGOSTO – O QUE OS GESTORES NÃO 
PODEM FAZER

INTERVENTION IN “PARTY AUGUST” - WHAT MANAGERS CAN NOT DO

Mona Lisa Campanha Duarte Colares1

RESUMO

Este artigo analisa as intervenções nas manifestações populares transvertidas em políticas públicas 
culturais. Relata-se as negociações ocorridas entre os mestres dos Catopês, Marujos e Caboclinhos e a 
Secretaria de Cultura de Montes Claros no ano de 2005 em relação ao uso das “fardas” no primeiro dia 
de festa. Tradicionalmente, a mudança de roupa só ocorre quando o primeiro mastro é levantado, depois 
da instauração do reinado de Nossa Senhora do Rosário. O artigo traz uma interpretação simbólica do 
ritual que defende a transição representada pela vestimenta das fardas como um importante momento – 
um rito de passagem. A fim de compreender como o Estado deve agir frente às necessidades de gestão do 
Patrimônio Cultural Imaterial, descreve-se as conclusões da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural Imaterial aprovada pela UNESCO e ratificada por 150 países, inclusive o Brasil; e lança-se mão 
do conceito de responsabilidade, fundamentado na filosofia de Emanuel Lévinas. A descrição etnográfica 
e a análise de discurso foram os métodos utilizados para tentar interpretar o fato ocorrido e as Festas de 
Agosto. A análise qualitativa dos referenciais bibliográficos e a utilização da filosofia como instrumental 
teórico também foram adotados como método de análise. Conclui-se que as intervenções dos órgãos 
públicos nos rituais de cunho popular devem ser cautelosas, pautadas pela responsabilidade do gestor 
de ações culturais que deve ter como finalidade conceder lugar de fala àqueles que não o possuem. Para 
isso, é necessário profissionalizar e capacitar a gestão local, para que compreendendo bem a celebração 
material da tradição, possa agir a serviço daqueles que salvaguardam a memória e a oralidade.  

PALAVRAS-CHAVE: Catopês; Patrimônio Cultural Imaterial; Política Cultural.

INTRODUÇÃO

 As Festas de Agosto ou Festa dos Catopês, que ocorrem anualmente em Montes Claros, mantêm 
viva uma tradição religiosa desde o século XiX. A notícia mais antiga que se tem sobre o assunto “é 
datada de 23 de maio de1839, quando Marcelino Alves pediu licença pra tirar esmolas para as festas de 
Nossa Senhora do Rosário e Divino Espírito Santo que pretendia fazer nesta freguesia.” (Paula, 1957, 
p. 138) Por que os festejos passaram a ocorrer em agosto? Provavelmente, devido a uma intervenção do 
bispo local.

Segundo Costa, “no século passado, os marujos e caboclinhos realizavam a sua festa para o 
Divino Espírito Santo em maio, mas o bispado local determinou a junção da mesma com as festas de 
Nossa Senhora do Rosário, que desde então são realizadas no mês de agosto (1995, p.8).” Há em Montes 
Claros, três festas fundidas, mas, originalmente, cada uma ocorria em uma data específica. A data festiva 
de louvor a São Benedito é 26 de dezembro, e segundo Côrtes (2000), as festividades do Divino são 
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realizadas durante o período de Pentecostes, cinqüenta dias após a Páscoa.  Além disso, são festas de 
origens distintas: Nossa Senhora do Rosário e São Benedito originárias da coroação dos reis congos e a 
do Divino, na devoção de um imperador ao Divino Espírito Santo.
Observa-se uma flexibilidade da tradição presente desde o início das Festas de Agosto. No interior da 
tradição, existe um processo constante que se faz de imposições, negociações e re-elaborações que não 
fazem nem mesmo do ritual em si, algo inflexível e imutável. As Festas de Agosto, como são realizadas 
atualmente, nem sempre foram em agosto, mas hoje os envolvidos na sua organização a fazem e a 
vivem nesse mês. O papel do bispo local na fusão e re-elaboração das diferentes festas religiosas em 
apenas uma, no mês de agosto, remete à análise feita por Hobsbawn (1997) sobre “a invenção das 
tradições”. Segundo ele, as tradições se adaptam quando é necessário “conservar velhos costumes em 
condições novas ou usar velhos modelos para novos fins. Instituições antigas, com funções estabelecidas, 
referências ao passado e linguagens e práticas rituais podem sentir necessidade de fazer tal adaptação”  
(1997, p. 13).

ÀS FARDAS

 Após a descrição da “invenção” das Festas de Agosto pela intervenção do bispado local, passa-
se à análise de um processo de negociação entre a secretaria de cultura de Montes Claros e os mestres 
dos Catopês, Marujos e Caboclinhos, ocorrido em 2005, por ocasião dos festejos2. Esses episódios 
apresentam, cada um a sua maneira, a flexibilidade presente na tradição e a interferência constante de 
atores externos no seu interior.  
 “Tradicionalmente”, na primeira noite, antes do levantamento do primeiro mastro, os grupos 
religiosos que celebram as divindades saem à paisana, ou seja, sem os seus trajes de festa. Em 2005, a 
prefeitura se reuniu com os “mestres” e pediu que eles usassem as roupas em todos os dias, inclusive 
no primeiro, para a festa “ficar mais bonita”. Os argumentos utilizados pelo secretário de cultura, João 
Rodrigues, foram: primeiro – logo no primeiro dia em que personalidades políticas regionais estariam 
presentes, eles iriam aparecer sem os belos trajes tão famosos; segundo – além do mais, Nossa Senhora 
também mereceria tê-los homenageando-a com as roupas de festa. Mestre Zanza reclamou que não tinha 
como ir com a roupa todos os dias porque os rapazes iriam sujá-las; Mestre João Faria disse ser uma 
questão de tradição. Resolveram conversar e deixaram a prefeitura sem resposta.3  

As intervenções nas manifestações populares são recorrentes, buscar a simbologia de suas ações é 
importante, pois, elas se transvertem em políticas públicas culturais. No senso comum local, os catopês, 
marujos e caboclinhos não saem à paisana no primeiro dia para pouparem a roupa para os outros dias. 
E o sentido dessa simbologia, talvez eles nem consigam expressar porque nunca houve necessidade 
de racionalização dessa ação, ela sempre se deu no campo da vivência. Dizer que “é tradição” resume 
tudo. Não se deve buscar motivos práticos nas simbologias rituais que se repetem há anos. Por isso, o 
argumento de Zanza não convence nem a ele próprio – funciona como um pretexto4. É o discurso de 
que se vale, já que não conseguiria “explicar” para os letrados tudo aquilo que para ele se resume numa 
única palavra: tradição. Sobre isso, Costa afirma que “os membros dos ternos de catopês, marujos e 
caboclinhos em Montes Claros desconhecem o mito que dá origem à devoção a que seguem, a ele se 

2  Os dados apresentados nesta narrativa foram descritos na dissertação de mestrado “A tradição no mundo contem-
porâneo: análise dos caboclinhos montesclarenses – terno de congado das Festas de Agosto.”
3  Essa reunião ocorreu no dia 05 de agosto de 2005 e foi presenciada e gravada. Além de pedir para saírem farda-
dos no primeiro dia, o secretário perguntou se não poderiam chegar mais cedo para estarem presentes na abertura da festa, 
já que eles (os mestres com seus ternos) eram as figuras principais. Porém os horários não batiam, porque nesse momento 
eles estariam na casa do festeiro, fazendo as honras à bandeira. O secretário pediu desculpas, reconheceu o erro de cálculo e 
disse que, infelizmente, a abertura seria feita sem eles, porque o cronograma da festa já estava impresso e sendo distribuído.
4  Antes de entrarem na sala do secretário de cultura, os mestres dos ternos presentes estavam decididos a não acata-
rem o pedido da prefeitura de saírem fardados também no primeiro dia. 
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referem como sendo uma ‘tradição que vem desde o princípio, princípio do mundo’” (1995, p. 19). 
Hobsbawm (1997) explica que as “tradições ocupam um lugar diametralmente oposto às 

convenções ou rotinas pragmáticas”. Para mostrar o lado fraco de uma “tradição” utiliza-se do caso 
dos judeus liberais que justificam as restrições na dieta, valendo-se do argumento pragmático de que 
os antigos hebreus não comiam carne de porco por motivos de higiene, “os objetos e práticas só são 
liberados para uma plena utilização simbólica e ritual quando se libertam do uso prático” (1997, p.12).

A ordem e organização pretendidas pela Prefeitura também podem ser vistas como diametralmente 
contrárias ao ritual, se o observamos à luz do que diz Douglas (1976): “admitindo-se que a desordem 
estraga o padrão, ela também fornece os materiais do padrão”. O ritual dos catopês5 inicia-se na 
desordem representada pelas guardas vestidas à paisana; só depois de vestirem as fardas é que estarão 
devidamente ordenados e preparados para o ritual. Douglas reconhece que a desordem “é nociva para os 
modelos existentes, como também que tem potencialidade. Simboliza tanto perigo quanto poder” (1976, 
p. 117). O ritual aceita a desordem, reconhecendo assim seu poder. Ao intervir no campo da “desordem” 
a prefeitura provoca um enfraquecimento do ritual.

No dia 17 de agosto de 2005, os ternos saíram para buscar a bandeira de Nossa Senhora do Rosário 
na casa do festeiro e deslocaram-se em procissão até a Igrejinha do Rosário. Surpresa: os grupos não 
estavam à paisana, acataram o pedido da prefeitura. Com exceção de um – o terno de Nenzinho destoa 
do cenário. Seus marujos estão todos com roupas comuns; só no outro dia, depois do levantamento do 
primeiro mastro, é que prestarão suas homenagens com suas roupas de festa – como manda a tradição. 
Mas o que dizem os outros ternos sobre a “impertinência” de Nenzinho? “Ele é um ignorante, faz 
isso só para pirraçar”. Interessante salientar que Mestre Nenzinho é o mais velho dos marujos; ao ser 
indagado porque não estava fardado como os outros, respondeu com a frase que resume tudo: “Porque 
assim manda a tradição!”. Mas, os outros mestres reunidos, decidiram que não custava nada aparecerem 
fardados já no primeiro dia. Acataram o argumento do secretário municipal de cultura de que, naquele 
dia estariam presentes prefeitos das maiores cidades de Minas Gerais e eles não entenderiam porque os 
ternos não se apresentavam com suas roupas tão vistosas. Aqueles que vivem a tradição sabem que as 
coisas vão e voltam, o que não deu certo este ano, pode dar o ano que vem. Mas, o que foi que não deu 
certo? Segundo Costa6, não é a primeira vez que a prefeitura faz esse tipo de interferência, e da outra 
vez ocorreu a mesma reclamação por parte de alguns mestres: feito dessa maneira não é possível haver 
conexão.

Qual conexão? Qual o simbolismo existente na mudança da roupa? 
 O participante age movido por interesses, objetivos e sentimentos que dependem da sua posição específica 
mais o seu conhecimento da situação como um todo. Assim sendo, cada integrante do catopê, marujada e caboclada, 
mesmo inserido num sistema ritual total, tem uma fala e uma ação particular que por si só, não explicam o rito 
sagrado. Aliás, para Turner “o que não tem nenhum significado para um ator que desempenha um papel específico 
pode ser altamente significativo para um observador ou analista do sistema total” (2005, p. 58). Também considera 
legítimo incluir “dentre o significado total de um símbolo ritualístico dominante”, aspectos de comportamento 
que os próprios atores são incapazes de interpretar e que realmente desconhecem. Assim, quando o especialista 
consegue entender o significado geral de um determinado ritual e explicita à comunidade seus significados não 
pragmáticos cumpre um papel relevante. O pesquisador pode ajudar até mesmo os atores envolvidos no ritual a 
expressar melhor em palavras as suas ações, funcionando como agentes que proporcionam “lugar de fala” àqueles 
que não a possuem. 

Como construir um discurso sobre a tradição dos ternos de Montes Claros saírem à paisana no 
primeiro dia de levantamento do mastro? Quando Mestre Nenzinho e também Mestre João Faria dizem 

5  Às vezes, contextualmente, substitui-se catopês, marujos e caboclinhos, por catopês, grafado em itálico, devido à 
força simbólica que carregam no que diz respeito à festa.
6  Conversa informal. 
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que o fazem por “tradição” não estão sendo “pirracentos”, estão cumprindo um ritual feito há muitos 
anos, cheio de significado, mas que não se explica pelo campo da ação prática. Tradição é aquilo que 
se transmite, sendo então também aquilo que se recebe, nesse sentido funciona como uma corrente; a 
repetição encerra um forte caráter emotivo daquele que recebeu e tem a responsabilidade de repassar. 

Os catopês têm uma missão anual, uma responsabilidade, um pacto com a tradição: instituir 
um tempo sagrado. Eles cumprem uma ação que para eles é sagrada: levantar o mastro, que passa a 
caracterizar o “centro energético da festa, é o sinal concreto da verticalidade, unindo terra e céu, vivos 
e mortos, corpo e alma” (Gomes, 1988, p. 160). O mastro levantado une “três planos do mundo dos 
catopês”. 

o mundo do divino prefigurado na bandeira alçada aos ares, o mundo do humano 
manifestado pelos próprios catopês e o mundo dos catopês ausentes, prefigurado pela 
entrada do mastro na terra e a relembrar os mortos. Quando o mastro é levantado eles 
dizem ao girá-lo: viva os catopês ausentes (todos os catopês que já morreram) e os 
presentes (os vivos e os que mortos ainda não saíram deste mundo). Por isto, não se 
pode estar vestido com as roupas de catopês no primeiro dia. É necessário fazer uma 
passagem, um rito de passagem, é necessário fazer a conexão entre os três planos do 
mundo dos catopês para que o eixo do mundo se concretize e sacralize o tempo festivo” 
(Costa, 2005).           

A mudança das roupas é tão importante para este ritual que possui nome especial. Os ternos que 
estavam “à paisana” logo após o levantamento do mastro de Nossa Senhora do Rosário, o primeiro, 
podem vestir suas “fardas”. O vestir as “fardas” demonstra que a passagem foi realizada, saiu-se da 
profanidade do mundo, e penetrou-se na sacralidade do mundo religioso. Quando os grupos aparecem 
no outro dia “fardados”, significa que o novo reino já foi instaurado. A utilização dos termos militares “à 
paisana” e “fardados” explica que os ternos têm a importante função de anunciar e proteger o novo reino. 
Se se colocam inicialmente, “à paisana” é porque ainda não foram investidos da sacralidade necessária 
para serem “soldados”, o rei ainda não chegou. O levantamento do mastro representa esta passagem, 
a chegada do novo reino que os catopês precisam proteger. Só então poderão dizer: “Às fardas!” Ao 
observar a procissão, percebe-se que ela também cumpre uma função militar: inicia-se com os ternos 
dos catopês, marujos e caboclinhos que vão abrindo caminho para a corte, formada por crianças vestidas 
de reis, rainhas, princesas, príncipes, damas e criados; além da banda de música da polícia militar que 
acompanha o cortejo, devidamente fardada. 
 Enfim, o desfile das guardas sem o rito de transição, representado pela vestimenta das fardas 
após saírem à paisana, destrói um importante momento do ritual: o momento da passagem. Importante 
porque “o perigo está nos estados de transição, simplesmente porque a transição não é nem um estado 
nem o seguinte, é indefinível” (Douglas, 1976, p. 119). A passagem é perigosa e o “poder” só pode ser 
concedido após a sua travessia. Qual poder? O poder simbólico das fardas.

FESTAS DE AGOSTO – PATRIMÔNIO IMATERIAL

 No dia 23 de outubro de 2003, em Paris, após várias considerações tais como a  “inestimável função 
que cumpre o patrimônio cultural imaterial como fator de aproximação, intercâmbio e entendimento 
entre os seres humanos”(UNESCO, 2006), a UNESCO aprovou uma convenção para salvaguarda do 
patrimônio cultural imaterial, ratificada por 150 países, inclusive o Brasil. 
 A convenção definiu patrimônio cultural imaterial como 

“as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os 
instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as 
comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte 
integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite 
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de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função 
de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento 
de identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade 
cultural e à criatividade humana.” (UNESCO, 2006)

 O parágrafo 1 do documento deixou claro que esse patrimônio se manifesta em particular nas 
tradições e expressões orais; expressões artísticas; práticas sociais, rituais e atos festivos; conhecimentos 
e práticas relacionados à natureza e ao universo; e técnicas artesanais tradicionais. Para salvaguardá-
lo, medidas tais como “a identificação, a documentação, a investigação, a preservação, a proteção, a 
promoção, a valorização, a transmissão – essencialmente por meio da educação formal e não-formal 
– e a revitalização” devem ser garantidas.
 Aos Estados que fizeram parte da convenção, cabe adotar as medidas necessárias para a 
salvaguarda do patrimônio. Entre os diversos esforços que o Estado deve empreender, para a discussão 
do presente trabalho destacam-se os seguintes: 

a)adotar uma política geral visando promover a função do patrimônio cultural imaterial 
na sociedade e integrar sua salvaguarda em programas de planejamento; (...) c) fomentar 
estudos científicos, técnicos e artísticos, bem como metodologias de pesquisa, para a 
salvaguarda eficaz do patrimônio cultural imaterial, e em particular do patrimônio cultural 
imaterial que se encontre em perigo; d) adotar as medidas de ordem jurídica, técnica, 
administrativa e financeira adequadas para: i) favorecer a criação ou o fortalecimento 
de instituições de formação em gestão do patrimônio cultural imaterial, bem como 
a transmissão desse patrimônio nos foros e lugares destinados à sua manifestação e 
expressão; ii) garantir o acesso ao patrimônio cultural imaterial, respeitando ao mesmo 
tempo os costumes que regem o acesso a determinados aspectos do referido patrimônio; 
(UNESCO, 2006, artigo 13)

Além disso, o Estado deve assegurar a participação das comunidades, dos grupos e dos indivíduos 
“que criam, mantém e transmitem esse patrimônio e associá-los ativamente à gestão do mesmo.” 
(UNESCO, 2006, artigo 15)
 As Festas de Agosto fortalecem as tradições populares e a cultura local; os grupos de congado 
envolvidos se veem importantes para a comunidade e também para si próprios porque a construção 
da identidade cultural da cidade tem nos seus símbolos a sua maior representação. Isso se exemplifica 
nas várias obras de arte produzidas com os catopés como referenciais; nas músicas que homenageiam, 
e nas músicas que “copiam” a batida dos seus tambores. (“A marujada vai subindo a rua (...), agosto 
chega numa ventania/ cálice bento e abençoado/ a dor do povo de São Benedito/ o mastro existe para 
ser louvado.”); na celebração em praticamente todas as escolas, públicas e particulares, por ocasião da 
festa, ensinada como parte do folclore local, com crianças aprendendo fazer capacetes coloridos para 
homenagear os mestres; nos grupos folclóricos, - Banzé, Zabelê e outros -, que reinventam os catopés, 
em eventos nacionais e internacionais; no artesanato local, que reproduz os mestres e os estampa em 
camisetas.
 As Festas de Agosto são um patrimônio cultural imaterial da cidade de Montes Claros. 
Naturalmente, pela relevância desse fenômeno cultural, políticas públicas devem ser adotadas para 
salvaguardá-lo. A convenção da UNESCO apresenta-se como uma referência para os gestores, que deve 
considerar a pró atividade dos grupos envolvidos. As Festas de Agosto não pertencem aos catopés, 
marujos e caboclinhos, mas têm neles os seus maiores guardiões – honra e responsabilidade das quais 
todos os mestres têm consciência. Por isso, eles precisam ser consultados e incluídos também na gestão 
da festa. 
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SOBRE A RESPONSABILIDADE

 A inserção de uma breve consideração sobre a filosofia de Emanuel Lévinas deve-se à relevância 
da fenomenologia para a formação de gestores e pesquisadores responsáveis por gerir e buscar soluções 
referentes ao patrimônio cultural imaterial.  
 Lévinas estabelece uma relação entre o EU e o TU que não é de reciprocidade, mas de servidão 
constante do EU ao TU. Ao fazê-la assume uma postura ética, e propõe a questão: “A dimensão ética 
por acaso não começa quando o Eu percebe o Tu acima de Si?”(Levinas, 2014, p. 9) A reflexão aponta 
para o discurso da responsabilidade e, em Lévinas, da responsabilidade pelo outro, pelo rosto do outro. 
Ele diz: 

tenho descrito sempre o rosto do próximo como portador de uma ordem, que impõe ao 
eu, diante do outro, uma responsabilidade gratuita – e inalienável, como se o eu fosse 
escolhido e único – e o outro homem é absolutamente outro, isto é, ainda incomparável 
e, assim, único. (2014, p. 28) 

 Em Lévinas (2014), a obrigação em relação ao outro está acima de qualquer obrigação, porque 
“respeitar outrem é dar-se conta de outrem, é fazê-lo passar antes de si próprio. A ética opera dentro 
dessa lógica, consiste em não pensar na reciprocidade.
 Para Lévinas, a responsabilidade pelo outro homem constitui uma “perfuração na casca do ser 
‘que persevera no próprio ser’, preocupado consigo mesmo. O eu é odioso, dizia Pascal. Ao comentar 
essa frase, Lévinas afirma que na soberania do eu, “repete-se a perseverança dos seres no seu ser, 
bem como a consciência do horror que o egoísmo inspira a este mesmo eu.” A pergunta “Tenho eu o 
direito de ser?”exprime, segundo Lévinas, o humano em sua preocupação com o outro. Mas, a noção 
de responsabilidade em Lévinas precede a noção de uma iniciativa culpável. “Culpabilidade sem falta! 
Como se eu tivesse um trato com outrem antes de conhecê-lo, em um passado que jamais ocorreu. Muito 
importante essa responsabilidade sem culpabilidade.” (Lévinas em entrevista à Poirié, 2007, p.91)
 Há, no pensamento de Emanuel Lévinas, uma assimetria fundamental pouco compreensível 
ao “ser”. Segundo Lévinas, a obstinação da noção do ser em perseverar em ser, encobre violência e 
mal, ego e egoísmo. (2007, p. 93) O Outro acima do Eu, eis a assimetria fundamental que, a partir da 
fenomenologia do rosto, conduz ao bem. “O bem é a passagem ao outro, ou seja, uma maneira de 
relaxar minha tensão sobre meu existir à guisa de cuidado para consigo, no qual o existir de outrem me 
é mais importante que o meu.” (2007, p. 93)
 Se parece haver santidade nessa relação pressuposta por Lévinas do Eu- Outro, “em preocupar-se 
com algum outro antes de ocupar-se de si”, é porque “o humano é essa possibilidade de santidade.”

A recusa dessa responsabilidade, o fato de deixar essa atenção prévia desviar do rosto do 
outro homem, é o mal. O mal é possível, mas a santidade também. Ela não tem sentido 
antes do humano, no ser em que se trata apenas deste ser mesmo. (2007, p.94) 

CONCLUSÃO

O gestor responsável pela manutenção de patrimônios culturais imateriais, reconhecendo que 
por trás desses patrimônios encontram-se sujeitos ativos, não deve esquecer a assimetria fundamental, 
da qual fala Lévinas, entre o EU e o TU. Àqueles que através do Estado salvaguardam as tradições 
populares cabe uma reflexão constante: EU estou a serviço do Outro.   
 A Convenção da UNESCO para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial é um documento 
relevante para a inserção das Festas de Agosto nas discussões e nos projetos de políticas públicas porque 
estas geram nos montes-clarenses um sentido de identidade, além de conceder visibilidade a atores 
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que, de outra forma, não a teriam. As Festas de Agosto são os lugares de fala dos catopés, marujos e 
caboclinhos. Tudo o que for feito pelos órgãos públicos municipais deve considerar isso.
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