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Introdução 

 A congada pode ser entendida como um ritual híbrido, que agrega de um lado a coroação de reis negros e de 

outro o culto aos santos católicos, no caso específico de Montes Claros, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. O 

acontecimento ocorre em conjunto de louvor ao santo católico e a coroação do rei negro, que constrói a especificidade 

da festa e a diferencia das demais práticas do catolicismo popular. Considerado um ritual que envolve o entrelaçamento 

de religiões, bem como a identidade e memória coletiva do grupo social.  

A Festa de Agosto de Montes Claros existe há quase duzentos anos, considerada uma tradição relacionada as 

Congadas  e, atualmente envolve os Ternos de Marujos,  Caboclinhos e os Catopês que concentram suas manifestações 

tradicionalmente no mês de agosto. Os Catopês é um grupo de origem africana incorporada em nossa cultura como 

importante elemento de fortalecimento da identidade racial e sobrevivência de seus participantes, que lutam para 

preservar elementos da cultura africana.  

Constitui objetivo desta pesquisa, analisar o papel da festividade na produção de identidade e redes de solidariedade 

das lideranças dos integrantes do grupo dos Catopês, representantes das congadas, na cidade de Montes Claros-MG, 

tendo como objetivo específico identificar como as fontes escritas de jornais datados de 1918 a 1999 representavam os 

integrantes dos Catopês.  

É importante ressaltar que a Festa de Agosto, é marcada pela realização de uma festividade que homenageia Nossa 

Senhora do Rosário, São Benedito e Divino Espírito Santo. Durante a realização desta festa acontecem missas, bênçãos 

e levantamentos de mastros que são práticas religiosas.  

Os Catopês se se compunham somente por homens, mas devido à falta de integrantes, dois dos ternos já começaram a 

integrar mulheres. Agrupam-se em ternos, sendo considerados os donos da festa, uma vez que é de sua obrigação 

organizar e acompanhar o reinado. Os Dançantes saem pelas ruas da cidade cantando e dançando, sendo apreciados pelo 

público. 

 

Material e métodos 

O uso dos jornais impressos foi escolhido enquanto fonte para o conhecimento do passado. Em um primeiro 

momento realizou-se a pesquisa no Acervo Especializado da Divisão de Pesquisa e Documentação Regional da 

Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes, com a finalidade de entender as representações que a sociedade 

tinha dos Catopês entre os períodos de 1918 a 2001. O trabalho com a imprensa constituiu uma das possibilidades de 

resgatar a participação de grupos sociais em contextos específicos. Os jornais, por meio dos discursos, “produzem 

estratégias e práticas tendentes a impor autoridade, uma deferência, e mesmo a legitimar escolhas” [1], considerando 

que, “é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder”[2].  

Os jornais podem são considerados também como produtos forjados a partir de representações contextualizadas da 

realidade. Revelam formas simbólicas de luta pelo poder de representar, afirmando-se, com isso, a memória de um 

grupo ou mesmo de partidos políticos. Iremos identificar as “lutas de representações decorrentes do recuo da violência 

física; e para a constatação de que o poder depende do crédito concedido à representação” [1]. 

Os impressos têm a função de “„despertar as consciências‟ e „modelá-las‟ conforme seus valores e interesses, 

procurando indicar uma direção ao comportamento político do público leitor” [3]. Mesclam-se, assim, os interesses 

políticos e de lucro. 

Em um segundo momento realizou-se a pesquisa nos jornais do acervo pessoal do Jornalista Américo, cujas 

informações registradas datam de 1962 a 1999. Procuramos resgatar nos jornais os sujeitos agentes da história e captar o 

movimento vivo das ideias e personagens que circulam pelas páginas dos impressos [3]. Tornou-se, assim, fundamental, 

através dos jornais, “identificar o modo como, em diferentes lugares e momentos, uma realidade social é construída, 

pensada, dada a ler” [4]. 

 

Resultados/Discussão 
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Apoio financeiro: PIBIC/FAPEMIG. 



 

Conforme a pesquisa realizada por [5], a tradição das congadas em Montes Claros, tem no universo os Ternos de 

Marujos, Ternos de Caboclinhos e Ternos de Catopês que concentram suas manifestações tradicionalmente no mês de 

Agosto.  

Os Catopês representam alguns dos primeiros nativos africanos que foram trazidos ao Brasil no período da 

colonização. Para Cascudo
1
apud [5] descreve os Catopês como sendo uma modalidade de Congo, com os seus Reis e a 

Corte que desfilam e dançam. [5] relatam que em Montes Claros os Catopês se vestem de branco com as bandeiras nas 

cores rosa e azul louvando Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e mostram a sua singularidade representando os 

negros africanos e seus descendentes brasileiros no Congado. 

 Os Catopês representam o negro africano na manifestação do Congado e relembram através de canções e 

movimentos, toda uma epopeia através de memórias de resistência, afirmação e reconstrução de signos e valores. A 

história dos negros Catopês se insere nesse domínio onde os envolvidos ora hesitam, ora omitem e silenciam.  

As práticas dos personagens estudados não estão isentas da ideologia dominante, resultado da dominação e do 

conflito inerentes à sociedade de classes brasileira. São manifestações diferenciadas que se realizam “no interior de uma 

sociedade que é a mesma para todos”, porém dotadas “de sentimentos e finalidades diferentes para cada uma das classes 

sociais” [6], isto é, manifestações que possuem uma lógica própria.  

Práticas e concepções impregnadas pela cultura dominante são interiorizadas e reproduzidas, mas também podem ser 

transformadas, recusadas ou afastadas “implícita ou explicitamente” – conforme [6], daí a lógica interna própria, a 

lógica do conformismo, do inconformismo e da resistência. Neste sentido a cultura envolve os costumes, estilos, 

comunicação (linguagem, metáforas e histórias), crenças, valores, visão e ideologias (noção de como o mundo é e 

deveria ser); normas e punições, recompensas; estilos de comportamento (incluindo rituais e obrigações); rede de 

relações sociais, papéis, sociais, identidade e estruturas sociais. A associação entre espaço e identidade cultural serve de 

referência básica aos grupos marginalizados e discriminados.  

A participação na Festa de Agosto significa para os negros Catopês luta pelo espaço. Esses grupos brigam pelo 

reconhecimento a sua própria existência, imprimindo nele as suas marcas, sua identidade, seus desejos, sua história. 

Assim, a ideia de território está estreitamente ligada à questão da identidade. A Festa demarca um espaço, o grupo está 

estabelecendo a sua diferença em relação aos outros [7]. Há vínculos de afetividade entre os sujeitos que compõe o 

grupo, velhos, jovens e crianças. 

 

Conclusão/Conclusões/Considerações finais 

A cultura Norte Mineira representa elemento importante e facilitador das influências culturais, com grande 

participação da cultura negra, fato percebido na devoção aos santos negros como Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito. As Festas de Agosto é um momento de socialização e de devoção, se mostra como forma de agradecimento 

aos santos homenageados. Os desfiles dos Catopês, as missas, as procissões, são todos atos e demonstração dessa 

devoção. A festa representa importante elemento de fortalecimento da identidade racial de seus participantes, que 

embora empobrecidos lutam para preservar traços da cultura africana. 

De acordo com [8] não existe fonte sobre as condições de vida dos negros integrantes deste grupo. Nos jornais, as 

referências que encontramos, omitem dados. Ora ou outra, os jornais datados de 1923 e 1962 deixaram escapar palavras 

como: “as mulatas fogosas que encantam a Festa” ou “Não houve baderna, não houve brigas na Festa...”. O popular, 

freqüentemente identificado com o primitivismo, é relacionado a esses valores. Há poucas referências sobre a 

importância desses homens negros, sua participação na cultura e nos hábitos local, sobretudo sobre o que eles 

representam.   

Para [8] é preciso resgatar a diversidade de sentidos presente nas diferentes codificações expressa na Festa de Agosto, 

com o objetivo de dar voz a essas identidades silenciadas. Quando se trata da memória negra, o problema fica mais 

difícil. Nas suas pesquisas a autora supracitada vem enfatizando a opressão sofrida pelos integrantes da Festa. Não 

podemos esquecer que há diferenças e especificidades de papéis no interior de cada cultura  [9]. É o caso dos homens 

negros, que se colocam como figuras imprescindíveis para a compreensão da memória cultural do grupo e da cidade. 

                                                           
 



 

Os estudos de [8] vêm considerando que embora estigmatizados no cotidiano, os Catopês exercem influência na 

cultura e nos hábitos local. Sua cultura idealizada influi no conjunto. Essa influência, embora clandestina, desfecha no 

desfile pela cidade. No universo da cultura dos Catopês, o desfile adquire um sentido marcadamente de luta: há toda 

uma dança de gestos, dos ritmos, dos sons e movimentos destinados a abrir passagem. Por meio da dança, dos ritmos, 

dos sons, encontram um novo sentido e significado às coisas. O desfile não é regulado apenas pelas leis e regras 

institucionais, mas pela própria dinâmica das necessidades, daí a rua vira “ponto” e a casa do Mestre “local de 

concentração”. 
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