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Resumo

O estudo em tela propõe-se a analisar as festas tradicionais de Agosto e  a tentativa de aproporiação 
pela administração pública de Montes Claros. Nosso objeto de estudo está focalizado nas Festas 
Tradicionais do mês de Agosto, aqui pautada nas festas de Catopés, realizadas anualmente na 
cidade de Montes Claros, Norte do Estado de Minas Gerais. A metodologia de abordagem é 
exploratória e bibliográfica. A importância da Festa Tradicional dos Catopés, conhecida pelo 
senso comum como Festas de Agosto, são manifestações necessárias para a preservação da 
memória histórico-cultural e do Estado Laico. Nossa analise crítica a partir do contexto histórico 
até a atualidade, trouxe uma compreensão melhor das festas através de algumas decisões e dos 
conceitos pertinentes analisados. Os resultados apontam o Estado não deve exteriorizar qualquer 
tipo de fé, pois, ao agir de tal maneira, descaracteriza a Laicidade garantida constitucionalmente, 
sob pena de tornar-se um Estado Confessional, além de interferir na liberdade de crença do 
cidadão o Estado cria outra realidade para as Festas de Agosto através da existência de duas 
festas, uma de cunho totalmente devocional, pautada na fé e devoção dos Santos padroeiros e a 
outra uma festa espetacular, que vira o lucro dos comerciantes e dos cofres públicos.
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Abstract

The present study proposes to analyze the traditional festivals of August and the attempt of 
appropriation by the public administration of Montes Claros. Our object of study is focused on 
the Traditional Festivities of August, here based on the Catopés festivities, held annually in the 
city of Montes Claros, northern Minas Gerais State. The approach methodology is exploratory 
and bibliographical. The importance of the Traditional Festival of Catopés, known by common 
sense as Festas de Agosto, are necessary manifestations for the preservation of the historical-
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cultural memory and the secular state. Our critical analysis from the historical context to the 
present, brought a better understanding of the parties through some decisions and the relevant 
concepts analyzed. The results point out that the State should not externalize any kind of faith, 
because, by acting in such a way, it impairs the constitutionally guaranteed secularity, under 
penalty of becoming a Confessional State, besides interfering with the citizen’s freedom of 
belief, the State creates another This is a reality for the August Festivities through the existence 
of two festivals, one of a totally devotional nature, based on the faith and devotion of the patron 
saints and the other a spectacular celebration, which turns the profits of merchants and public 
coffers.

Keywords: Administration, Appropriation, State, Holidays, Lay, Traditional.

1 Introdução

O artigo tem como pressuposto analisar as festas tradicionais de Agosto e a tentativa de 
aproporiação pela administração pública de Montes Claros. O objeto de estudo está focalizado 
nas Festas Tradicionais do mês de agosto, aqui pautada nas festas de catopés, realizadas 
anualmente na cidade de Montes Claros, Norte do Estado de Minas Gerais.

Tendo por objetivo geral a verificar como a Administração Pública interfere nas Festas 
de Agosto. E por objetivos específicos, realizar um histórico sobre religião, Estado Teocrático 
e Estado Laico. Investigar sobre a liberdade religiosa na Constituição Brasileira de 1988 e 
investigar sobre as apropriações e resistências referente às Festas de Agosto e a Prefeitura de 
Montes Claros.

A metodologia para a realização deste trabalho foi à revisão bibliográfica, por entender 
ser necessário, desde início de nossas atividades, um aprofundamento no conhecimento teórico 
sobre o no objeto de pesquisa. Apresentamos, a partir do levantamento bibliográfico, diversas 
possibilidades registradas em fontes literárias, documentos primários ou secundários e diferentes 
linhas estudos para o entendimento das práticas religiosas envolvendo a religiosidade popular.

Primeiro, registra-se o interesse pelo tema, por se encontrar alicerçado na experiência 
vivida no cotidiano e experimentada culturalmente junto à participação efetiva na elaboração 
e execução das festas de catopés. A partir da espetacularização das festas de Agosto, marca 
dos últimos anos por constantes conflitos públicos, a idéia de liberdade religiosa é questionada 
e colocada em cheque mate. As manifestações trafegam por espaços em que a intolerância 
religiosa está explicitada ao se deparar com grupos contrários aos costumes ancestrais e culturais 
de um determinado grupo social.

Com o crescimento populacional, conseqüência do êxodo rural e de imigrações 
regionais, o espaço urbano sacralizado para realização e perpetuação de práticas ancestrais 
e manutenção da religiosidade popular foi perdendo o sentido, sendo descaracterizado e mal 
preservado, de modo que a associação dos Catopés sentiu-se obrigada a assumir compromissos 
de fé e sustentação para não deixar morrer a tradição e os costumes, sendo a missão primeira: 
dar prosseguimento ao festejo religioso numa tarefa realizada desde os primeiros anos da 
colonização européia.

De um lado, vivencia-se a proibição ao opinar ou tomar partido em questões relacionadas 
à fé, favorecendo crenças particulares. Por outro lado, o descumprimento desses princípios gera 
inúmeros conflitos entre os membros da sociedade civil.

Nesse sentido, a questão da simbologia religiosa vem sendo debatida desde a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos datada de dezembro de 1947. Na atualidade com a busca 
constante de uma isonomia entre os povos de todas as crenças com suas múltiplas manifestações, 
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encontra-se em foco a preocupação com o controle político-administrativo na execução de 
práticas religiosas definidas como religiosidade popular.

Por isso, a temática é de grande relevância para academia, visto que é papel da universidade 
esclarecer a sociedade, encorajar as manifestações religiosas e combater a intolerância em 
relação à fé alheia e a manifestações culturais, sendo imperiosa ao fazer cumprir a lei e atender 
integralmente à diversidade de posições entre crenças diferentes.

As manifestações religiosas, na atualidade, atuam como patrimônio cultural e instrumento 
de pesquisa histórica nas localidades que as preservam. Elas representam raízes advindas do 
Europeu, Africano e do nativo brasileiro. O congado brasileiro em suas variadas formas de 
expressões possibilita experimentar essa afirmativa através das missas, das procissões e dos 
cortejos rituais que estão presentes nas manifestações de fé dos grupos de Catopés.

2 Material e Métodos

Na metodologia para o desenvolvimento e aplicação deste trabalho científico foi à revisão 
bibliográfica, por entender ser necessário, desde início de nossas atividades, um aprofundamento 
no conhecimento teórico sobre o no objeto de pesquisa. Apresenta-se, a partir do levantamento 
bibliográfico, diversas possibilidades registradas em fontes literárias, documentos primários ou 
secundários e diferentes linhas estudos para o entendimento das práticas religiosas envolvendo 
a religiosidade popular.

Diante o tema proposto nesta pesquisa, a metodologia adotada classificou-se de duas 
maneiras: quanto aos fins e quanto aos meios.

Quanto aos meios, a pesquisa será bibliográfica, documental e de campo. 
Bibliográfica porque é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material 
acessível ao público em geral. Documental porque é a investigação realizada em 
documentos conservados no interior de órgãos públicos e privados de qualquer 
natureza, ou com pessoas. Pesquisa de campo porque é a investigação empírica 
no local onde ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo 
(VERGARA 2004, p. 47-48)

A pesquisa bibliográfica visou um conhecimento teórico acerca do assunto analisado, foi 
feito um levantamento da literatura através das seguintes fontes; livros, revistas e artigos. Sendo 
dessa forma relacionado todo o material bibliográfico para uma maior análise e organização.

3 Resultados e discussão

As transformações sociais, políticas, culturais e simbólicas vividas nos últimos anos têm 
instigado o debate sobre as concepções e definições de religião e religiosidade. Pois, a religião 
continua a ser uma força que molda o pensamento e o comportamento das pessoas, além de ser 
considerado um elemento vital do mundo, influenciando a espécie humana e à sociedade, por 
isso requer um debate pormenorizado sobre a questão religiosa.

O vocábulo religião pode ser entendido em um sentido subjetivo ou em um sentido 
objetivo. “Subjetivamente, religião é homenagem interior de adoração, de confiança 
e de amor que, com todas as suas faculdades, intelectuais e afetivas, o homem vê-se 
obrigado a prestar a Deus, seu princípio e seu fim”. Objetivamente, religião seria “o 
conjunto de atos externos pelos quais se expressa e se manifesta a religião subjetiva 
(= oração, sacrifícios, sacramentos, liturgia, ascise, prescrições morais). (JOLIVET, 
1975, p.12).
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A idéia de religião com muita freqüência contempla a existência de seres superiores que 
teriam influência ou poder de determinação no destino humano. Esses seres são principalmente 
deuses, que ficam no topo de um sistema que pode incluir várias categorias.

O Estado Teocrático é uma forma de governo que nasceu nas antigas civilizações 
próximas do Mediterrâneo, onde família, religião, Estado e a organização econômica formavam 
um conjunto confuso, sem diferenciação aparente, não se distinguindo dessa forma o pensamento 
religioso do político, do moral, do filosófico ou do econômico.

Existem diversos sistemas de relações entre a Igreja e o Estado, dentre eles destacamos 
a fusão, que é a confusão integral entre os dois institutos. Neste modelo, o Estado é 
tido, ele mesmo, como um fenômeno de união entre Estado e religião. Deste modelo 
fundamental surgem algumas variantes, como o caso das igrejas reconhecidas 
pelos Estados. Há também outra variação deste sistema que consiste na preferência 
que é reconhecida a religião determinada, tal como se deu na França, durante o 
período monárquico. Finalmente, encontram-se aquelas hipóteses em que há uma 
incorporação da Igreja pelo Estado, como ocorre com a Igreja Anglicana na Inglaterra. 
Ao lado dessas modalidades, surge a separação. Nesta o Estado reconhece a liberdade 
de cultos, porém recusa-se a intervir no funcionamento das igrejas ou templos, não 
importando sob que pretexto. Tal regime é conhecido como ‘regime de tolerância’. 
(GALDINO, 2006, p.70)

A teocracia significa regime político, em geral monárquico, no qual o soberano legitima o 
exercício do poder na tese de representar a encarnação viva da divindade, pois há uma completa 
confusão entre Estado e Igreja (MARTINS NETO, 2008).

Em decorrência da definição de fusão, união e separação entre Estado e Igreja percebe-
se que os Estados Teocráticos, como exemplo os Estados Islâmicos, são caracterizados pela 
fusão, haja vista o poder da religião sobre o poder político, pois tais Estados são sustentados 
pelos dogmas impostos pela religião oficial e obrigatória do local. 

A laicidade de um Estado não se restringe apenas a separação do Estado da Igreja, pois 
existem outros aspectos, como a possibilidade de se permitir a liberdade de culto e de crença, o 
respeito aos que em nada crêem, dentre outras características, ou seja, a neutralidade. A palavra 
laicidade é de origem grega, a palavra Laico significando neutro. Portanto, a aplicabilidade dela 
na política é para representar um Estado imparcial, sem religião oficial. 

A palavra laico vem do latim laicus, é o mesmo que leigo, equivalendo ao sentido 
de secular, em oposição do de bispo, ou religioso. Secular é uma palavra cujo significado é 
sinônimo da palavra Laico, sendo utilizada nos países de língua inglesa, pois, nestes não há 
outra palavra equivalente (SILVA, 1997).

O Estado laico significa a separação entre poder político e as instituições religiosas, e a 
não admissão de interferência direta de um determinado poder religioso nas questões de Estado. 
Portanto, a liberdade de consciência individual, a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, 
a total separação do Estado e das igrejas no âmbito jurídico e político e, por fim, a defesa da 
tolerância e do diálogo intercultural e inter-religioso, são os elementos básicos constitutivos do 
verdadeiro laicismo.

O grande marco da laicidade no Brasil aconteceu através do rompimento do 
reconhecimento da religião Católica Apostólica Romana como sendo a religião oficial do Brasil. 
A partir de 1891 o Brasil se torna um Estado laico. O que é ratificado, na Constituição Federal 
de 88, em seu artigo 19, I o seguinte: 

É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - estabelecer 
cultos religiosos ou igrejas subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou 
manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, 
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na forma da lei, a colaboração de interesse público. (BRASIL, 1989, p. s/n) 3

Com isso, o Estado se assume como laico, isto é, não possui religião oficial. Todavia, 
reconhece, respeita e legitima a diversidade religiosa. 

A Constituição Federal assegura o livre exercício do culto religioso, enquanto não 
for contrário à ordem, tranquilidade e sossego público, bem como compatível com os bons 
costumes. As questões das pregações e curas religiosas devem ser analisadas de modo que 
não obstaculize a liberdade religiosa garantida constitucionalmente, nem tampouco acoberte 
práticas ilícitas. Portanto, a liberdade religiosa não atinge um grau absoluto, deve-se entender 
que a liberdade religiosa é relativa ou condicionada, a boa-fé e a licitude (MORAES, 2002).

O princípio da liberdade religiosa demanda como garantia a existência de um regime 
de separação entre Estado e Igreja. Ao Estado a imposição de um comportamento pautado pela 
neutralidade axiológica, de sorte a impedir que condutas estatais, revestidas por sua natureza 
de especial simbolismo e força coercitiva, venham a interferir desequilibrando-o. No país esse 
direito fundamental é importante pilar do Estado democrático de Direito, que foi fortalecido 
desde que houve tal separação. 

Atualmente, a liberdade religiosa e também o princípio da separação entre religião e 
Estado são elementos tutelados constitucionalmente em diversos Estados Democráticos 
de Direito, embora ainda tenhamos muito no que avançar nessa matéria, pois mesmo 
na era da pós-modernidade boa parte dos países de nosso planeta ainda impõe aos 
seus cidadãos restrições à liberdade de escolher sua religião (SABAINI, 2008, p.40).

Dessa forma, um dos pré- requisitos do Estado Laico é a separação entre este e a 
religião. Está assegurado pelo art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
(CRFB/88) através dos princípios liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade 
de consciência, liberdade de associação e liberdade religiosa e de culto que conheceremos um 
pouco mais.

A liberdade Religiosa é o direito que tem o homem de adorar a Deus, de acordo com a 
sua crença e o seu culto. A liberdade religiosa consiste, no entanto, em mais do que isso, pois 
defende o direito que todo indivíduo tem de professar a religião que desejar, de ser ateu ou de 
ser contra toda e qualquer religião (GALDINO, 2006)

É um direito fundamental, assegurado pelas Constituições dos diversos Estados 
democráticos e, também, por importantes declarações e tratados internacionais de direitos 
humanos. Trata-se, portanto, de uma liberdade pública ou, se preferir, de uma prerrogativa 
individual, em face do poder estatal.

O prefeito Luis Tadeu Leite através do Decreto n° 649, de 10 de março de 1983 
regulamenta a realização do Festival Folclórico de Montes Claros.

O então prefeito entendeu que além do sentido festivo, religioso, artístico e social, do 
Festival Folclórico de Montes Claros, além do processo social onde existe uma retratação da 
história, anseios e crenças de um povo deveria haver uma programação das Festas de Agosto que 
congrega comunidade, escola e entidades com fins sócio-culturais, resultando numa inclusão no 
calendário turístico do município.

Art. 1º - A regulamentação do Festival Folclórico de Montes Claros, que será organizada 
e dirigida pela Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, através da divisão de 
Cultura, com a finalidade precípua de sensibilizar a Comunidade Monstesclarense 
para a importância do folclore na determinação da entidade cultural de um povo e ao 
mesmo tempo, contribuírem para a preservação deste, que vem sendo ameaçado pela 
estandartização de corrente da sociedade de consumo e as mensagens uniformizantes 

3 3 Disponível em <www.senado.gov.br/legislacao/const/1988>. Acesso em 20/10/2019.
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dos meios de comunicação (DECRETO, n° 649, 1983, p.1).

Assim, as festas de agosto têm por objetivo despertar a população urbana o interesse 
pelas manifestações tradicionais da cultura.

Art. 8º - Mobilizar e incentivar as professoras de 1º grau, a uma exploração objetiva 
da unidade “Folclore”, utilizando os acontecimentos em função de tempo e espaço.
Art. 9° - Reviver as manifestações tradicionais junto à população migrante do eixo 
rural.
Art. 10º - Promover e estimular as tendências locais e o uso artesanal.
Art. 11º - Propiciar condições e organizar a apresentação de todos os grupos folclóricos 
em todas as suas manifestações.
Art. 12° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário (DECRETO, n° 649, 1983, p.2-3).

Posteriormente, a regulamentação da realização do Festival Folclórico de Montes Claros 
o prefeito Luiz Tadeu Leite cria a subvenção as Festas de Agosto através do Projeto de Lei n° 
2.274 de 09 de Agosto de 1995:

Autoriza o Executivo a repassar recursos financeiros a Associação dos Grupos de 
Catopés, Marujos e Caboclinhos de Montes Claros.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a repassar a importância de R$ 2.000,00 
(dois mil reais), à Associação dos Grupos de Catopés, Marujos e Caboclinhos de 
Montes Claros.
Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de orçamento vigente.
Art.3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação (PROJETO DE LEI N° 2.274/95, p.1).

Assim, após discorrer sobre a subvenção as Festas dos Catopés passa a analisar no 
próximo tópico a festa espetacular.

A festa ganha um cunho de prática cultural, pois recebem incentivos e ganham novos 
elementos.

As festas de Agosto representam uma festa de grande participação popular na cidade de 
Montes Claros, pois é uma manifestação de cunho religioso em homenagem a Nossa Senhora 
do Rosário, São Benedito e Divino Espírito Santo. Tem por símbolos através da dança e desfile 
os Catopés, Marujos e Caboclinhos.

A primeira notícia que se tem sobre as Festas de Agosto é datada de 23 de maio de 
1839, sendo que há quase duzentos anos em datas que variam no decorrer dos tempos, 
este mês é marcado 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. 
Acontece também apresentação das Marujadas, Caboclinhos ou Cabocladas e 
Catopés. A festa com o passar dos anos adquiriu novas facetas, ressignificando o 
“acontecimento”, mas mantendo-se “viva” (ZUBA IN ANDRADE, 2004, p.114)

Dessa forma, as Festas de Agosto em Montes Claros manifestam alegria, fé e devoção 
do povo que acredita na religiosidade; trata-se de um momento de mostrar a devoção e a 
crença no que foi passado de geração a geração, e que se faz perpetuar na história de Montes 
Claros, revivendo essa instância a cada ano da festa, dando oportunidade para a cultura e para 
a religiosidade.

A mais antiga e tradicional festa da cidade de Montes Claros obteve o seu primeiro 
registro histórico no ano de 1817, segundo o historiador Dias:
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As primeiras manifestações da religiosidade popular de Montes Claros então descrita na 
obra “Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais” escrita por Augusto 
de Saint – Hilaire, primeiros anos do século XIX. Ao chegar na Vila de Formigas, 
atual Montes Claros, ele assistiu uma manifestação religiosa muito significativa para 
o entendimento das festividades a Nossa Senhora do Rosário (DIAS, 2015, p. 107)

As festas de Agosto da cidade de Montes Claros em nossa contemporaneidade eram na 
verdade três festas separadas. A festa do Divino, que ocorria no período de Pentecostes, e a festa 
de São Benedito, que acontecia no mês de setembro ou outubro foram aglutinadas a festa de 
Nossa Senhora do Rosário, que tradicionalmente era realizada no mês de agosto.

Através da criação da diocese de Montes Claros o Bispo, com a intenção de fortalecer as 
tradicionais, uniu no calendário litúrgico as três festas, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito 
e Divino Espírito Santo. Ainda segundo o historiador Jânio Marques Dias:

 
Ao unificar a religiosidade local, estabelecendo o período de festas, o Bispo, Dom 
João Antônio Pimenta evita disputas e cria argumentos para regular e celebrar Nossa 
Senhora do Rosário, São Benedito e Divino Espírito Santo em um único acontecimento 
que congrega os rituais de devoção, estabelecendo o que chamamos na atualidade de 
“Festas de Agosto” (DIAS, 2015, p. 117).

Graças a essa união das três festas, foi possível a consolidação das práticas devocionais 
tradicionais, representadas pelos termos de Catopês, Marujos e Caboclinhos, responsáveis 
pelos rituais de devoção a cada Santo homenageado nos festejos, São Benedito, Divino e Nossa 
Senhora do Rosário (MENDES, 2004).

Na cidade de Montes Claros existem cinco ternos de brincantes. São termos vocacionais 
responsáveis pela purificação do espaço onde possamos. Os cortejos com as bandeiras e os 
cortes de reis, rainhas e imperadores. Os termos iniciam seus preparativos na ultima semana 
do mês maio. Os ensaios acontecem na casa do líder do grupo, ou seja, dos mestres. Tudo tem 
que estar perfeito para as homenagens e acontecimentos no período de festas. Os brincantes 
ensaiam tocando e dançando e entoando cantigas de adoração que revelam o cotidiano regional 
e o imaginário sertanejo (DIAS, 2015).

Durante a última semana de maio e durante todo o mês de junho os ternos ensaiam na 
casa do mestre, após esse período, já no mês de julho iniciam as visitas, primeiro todos os ternos 
visitam as bandeiras, estas sobre a proteção de uma família que a manteve em seus cuidados 
durante todo o ano. Os grupos chegam um a um e recriam o Santo por ordem de chegada, ao 
longe o som dos tambores e das violas anuncia a aproximação dos grupos, as famílias respondem 
os sons festivos salvas de foguetes.

Aos passos pelas ruas e ao chegar a casa os sons, os contos e as danças purificam o 
espaço e torna o lugar cotidiano, comum, em lugar sagrado, santo. Onde cada grupo 
tem seus instrumentos próprios. Os catopés tocam bandeiras, tambores e tamborins. 
Os marujos tocam viola e bandeiras, os caboclinhos tocam viola e produzem som 
ritmado com uma espécie de arco e fecha e já usou rabeca em tempos remotos.
O ritual praticado nas visitas das bandeiras é o mesmo para todas, com o termino 
dessas visitas os ternos de dançantes visitam as famílias responsáveis pelos “comes 
e bebes” são os mordomos da festa com a responsabilidade de alimentar os grupos 
durante as festividades. Cada mordomo indica dois membros da família para serem 
os reis e rainhas das festas devocionais em sua maioria são indicadas crianças para 
essa missão. Apenas o mordomo do divino indica uma imperatriz e um imperador, 
os demais mordomos, o mordomo de São Benedito e o mordomo de Nossa Senhora 
do Rosário indicam reis e rainhas. Têm-se assim os reinados de Nossa Senhora e 
São Benedito e o Império do Divino Espírito Santo.Os grupos chegam à casa dos 
mordomos com muita animação, as famílias enfeitam as casas com as cores dos santos 
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que eles representam, as crianças são colocadas sentadas em lugar de destaque no 
centro do local onde os grupos se revezam para render homenagens ao rei e rainha, 
imperadores e imperatrizes. As cores têm uma profunda relação com o grupo, pois 
simboliza a própria divindade. O azul representa Nossa Senhora, o rosa representa 
São Benedito, o vermelho o Divino Espírito Santo, e cada corte deve vestir a cor 
de seu santo devocional, os reinados e império, no dia dedicado a seu santo mudam 
as ruas de Montes Claros com suas cores e estandartes O ritual na visita aos 
mordomos segue o mesmo padrão que é aplicado na visita, às bandeiras 
(DIAS, 2015, p. 104).

A prefeitura de Montes Claros, através da Secretaria de cultura fornece o transporte e 
alimentação nesse período de visitas, uma equipe da secretaria de cultura acompanha todas as 
atividades nas Festas de Agosto.

Com o fim das visitas, tradicionalmente em meados do mês de Agosto, sempre em 
uma quarta-feira é iniciada as práticas devocionais com a busca e levantamento da bandeira e 
cortejos pelo centro da cidade de Montes Claros.

A primeira bandeira a ser levantada é a Nossa Senhora do Rosário, tradicionalmente 
em meados de agosto sempre na quarta-feira à noite. Os ternos devocionais saem de diferentes 
bairros da cidade de Montes Claros até a casa da família que cuidou da bandeira durante todo o 
ano. As famílias que desejarem serem guardiões do bandeira têm que fazer o pedido ao mestre 
do terno respectivo a cada divindade (DIAS, 2015).

O atendimento ao pedido pode levar anos, pois existem muitas famílias interessadas 
em serem guardiões das bandeiras, devido à existência de uma crença que a casa fica protegida 
durante todo o ano, assim o espaço de convívio familiar acaba se tornando sagrado, seria como 
a própria divindade, simbolizado na bandeira, estivesse morando na casa durante todo o ano. As 
pessoas que pleitear esse privilégio têm seu nome posto em uma lista de empresa, que é seguida 
fielmente, não importando a classe social da família.

Ao chegarem a casa na qual a bandeira esteve por um ano, os ternos devocionais iniciam 
suas reverencias e ritos de purificação do espaço, pois suas reverencias e ritos de purificação 
do espaço, pois as ruas onde passam o cortejo têm de ser purificadas, limpas das impurezas 
do espaço, pois as ruas onde passaram o cortejo têm de ser purificadas, limpas das impurezas 
mundanas. Todos os ternos iniciam um ritual musicalizado e ritmizado, usam o corpo e a flor 
ao som de tambores, violas e bandeiras buscam a purificação do espaço comum, sacralizando, 
santificando, preparando dessa forma a rua cotidiana para a passagem da divindade segundo 
entendimento autor Martins (2009, p. 415):

Um rito é pluridimensional, ao mesmo tempo gestual, vocal, vestimentário, 
emblemático, e comporta a manipulação de objetos simbólicos (a coroa ou cetro da 
consagração régia, o anel do casamento, o vinho e o pão do rito eucarisitico. Ele 
é ordenado em ações sucessivas e hierarquizado que comportam freqüentemente a 
repetição solene de gestões de formulas (bênçãos incessantes e expressões litúrgicas 
que prolongam o rito retêm a ação, aumentam sua solenização dramatizam os 
momentos essenciais (MARTINS, 2009, p. 415)

As atividades simbólicas são como um sistema cultural “no ritual, o mundo vivido e 
o mundo imaginado fundem-se sob a mediação de um único conjunto de formas simbólicas, 
formando um mundo único e produzindo aquela transformação idiossincrática (MENDONÇA, 
2011).

Ao analisar a partir de Beertz, as festas dos catopés podem considerar os mesmos 
como um ritual. Para o elemento “estrangeiro” e o público de uma maneira geral, 
elas são vistas como uma apresentação e os espetáculos, mas para os que participam, 
os tem como missão, porém são nessas Festas de Catopés que homens e mulheres 
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atingem o ponto máximo da fé externando-a através da religiosidade popular (DIAS, 
2015, p. 122).

O público a cada ano parece reduzir, pois existe outra festa ocorrendo paralela as 
atividades religiosas, é a chamada festival folclórico. Em todas as edições das festas de Agosto 
existe uma pressão sobre os ternos para que o cortejo ao se deslocar com a bandeira passe pelo 
circuito da festa espetacular promovida pela prefeitura de Montes Claros. 

O poder público tentou transferir os levantamentos do mastro, que ocorrem na Igreja do 
Rosário para a praça da matriz, com a intenção de potencializar o festival folclórico que ocorre 
no local e reunir todas as atividades dos ternos sertanejos em um único lugar. Essa transferência 
de lugar sagrado não funcionou, pois os mortos não estavam lá.

A interferência do poder público nas festividades do mês de Agosto é constante e 
paulatina. E nítido a busca do controle de todos os aspectos das manifestações devocionais 
do catolicismo popular. Durante a preparação para as festas e durante todo o período festivo 
a prefeitura de Montes Claros se faz presente através da Secretaria de Cultura. Uma equipe é 
montada para acompanhar os ternos em suas atividades. 

A festa ganha um cunho de prática cultural, pois recebem incentivos e ganham novos 
elementos.

As festas de Agosto representam uma festa de grande participação popular na cidade de 
Montes Claros, pois é uma manifestação de cunho religioso em homenagem a Nossa Senhora 
do Rosário, São Benedito e Divino Espírito Santo. Tem por símbolos através da dança e desfile 
os Catopés, Marujos e Caboclinhos.

A primeira notícia que se tem sobre as Festas de Agosto é datada de 23 de maio de 
1839, sendo que há quase duzentos anos em datas que variam no decorrer dos tempos, 
este mês é marcado 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. 
Acontece também apresentação das Marujadas, Caboclinhos ou Cabocladas e 
Catopés. A festa com o passar dos anos adquiriu novas facetas, resignificando o 
“acontecimento”, mas mantendo-se “viva” (ZUBA IN ANDRADE, 2004, p.114)

Dessa forma, as Festas de Agosto em Montes Claros manifestam alegria, fé e devoção 
do povo que acredita na religiosidade; trata-se de um momento de mostrar a devoção e a 
crença no que foi passado de geração a geração, e que se faz perpetuar na história de Montes 
Claros, revivendo essa instância a cada ano da festa, dando oportunidade para a cultura e para 
a religiosidade.

A mais antiga e tradicional festa da cidade de Montes Claros obteve o seu primeiro 
registro histórico no ano de 1817, segundo o historiador Jânio Marques Dias:

As primeiras manifestações da religiosidade popular de Montes Claros então descrita na 
obra “Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais” escrita por Augusto 
de Saint – Hilaire, primeiros anos do século XIX. Ao chegar na Vila de Formigas, 
atual Montes Claros, ele assistiu uma manifestação religiosa muito significativa para 
o entendimento das festividades a Nossa Senhora do Rosário (DIAS, 2015, p. 107).

As festas de Agosto da cidade de Montes Claros em nossa contemporaneidade eram na 
verdade três festas separadas. A festa do Divino, que ocorria no período de Pentecostes, e a festa 
de São Benedito, que acontecia no mês de setembro ou outubro foram aglutinadas a festa de 
Nossa Senhora do Rosário, que tradicionalmente era realizada no mês de agosto.

Através da criação da diocese de Montes Claros o Bispo, com a intenção de fortalecer as 
tradicionais, uniu no calendário litúrgico as três festas, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito 
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e Divino Espírito Santo (QUEIROZ, 2003)
A interferência do poder público nas festividades do mês de Agosto é constante e 

paulatina. E nítido a busca do controle de todos os aspectos das manifestações devocionais 
do catolicismo popular. Durante a preparação para as festas e durante todo o período festivo 
a prefeitura de Montes Claros se faz presente através da Secretaria de Cultura. Uma equipe é 
montada para acompanhar os ternos em suas atividades. 

Por muitas vezes, a Secretaria de Cultura, por interesses econômicos tentou influenciar 
as atividades dos ternos devocionais da cidade de Montes Claros, com se fosse uma tentativa 
de mudança do levantamento do mastro da Igreja do Rosário para a praça da matriz, local esse 
do circuito do festival folclórico. Essa tentativa virava o alimento de turistas no local destino do 
comercio de artesanatos e barracas gastronômicas. Destacando-se que a prefeitura cobra uma 
taxa pela utilização do espaço pelos vários barraqueiros que comercializam no período festivo.

Esse espaço, utilizado a mais de 200 (duzentos) é praticados rituais devocionais não 
pode ser traçado por outro. A fé sertaneja transformou o espaço em lugar sagrado, os seus 
mortos estão lá esperando seus filhos, seus netos e suas esposas. A energia do lugar é cósmica, 
ali é o local do sagrado e isso não se transfere os símbolos que dão identidade aos homens 
sertanejos e que os levam a afirmação social pela fé, que os tornam protagonistas sociais e os 
dá força para suportar muitas privações pela baixa renda, estão nesse espaço sagrado (BRAGA, 
2002).

Hoje na cidade de Montes Claros existem duas festas, durante as festividades de Agosto, 
uma festa devocional, pautada na fé e devoção dos Santos padroeiros e uma festa espetacular 
que vira o lucro dos comerciantes e dos cofres públicos. Essas duas festas não convivem em 
harmonia, pois são totalmente aversas. 

4 Conclusão 

Conforme verificado através de todo referencial teórico o Brasil é um país laico, 
mantendo-se indiferente em relação a igrejas, cultos e manifestações religiosas, com um 
tratamento isonômico por parte do Estado, onde a liberdade religiosa deve ser respeitada, 
encontrando respaldo legal na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Estão assegurados pelo art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 alguns princípios como a liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de 
consciência, liberdade de associação e liberdade religiosa e de culto que, visto que a Constituição 
protege a liberdade de crença e culto, assim como às organizações religiosas. 

Dessa forma, a liberdade de organização religiosa é considerada como o livre exercício 
de criar e organizar igrejas, ou seja, de se auto-organizarem sem interferência do poder estatal. 
É o direito de as religiões se organizarem formal ou informalmente, e estabelecerem o modo de 
constituição e de funcionamento de forma autônoma e sem interferência.

Por isso o Estado não deve exteriorizar qualquer tipo de fé, pois, ao agir de tal maneira, 
descaracteriza a Laicidade garantida constitucionalmente, sob pena de tornar-se um Estado 
Confessional, além de interferir na liberdade de crença do cidadão o Estado cria outra realidade 
para as Festas de Agosto através da existência de duas festas, uma de cunho totalmente 
devocional, pautada na fé e devoção dos Santos padroeiros e a outra numa festa espetacular, 
que vira o lucro dos comerciantes e dos cofres públicos. Ou seja, duas festas que não convivem 
harmonicamente em um mesmo espaço. 

Assim, a interferência constante do poder público nas manifestações religiosas populares 
da cidade de Montes Claros fere o Estado Laico, visto que a tentativa de controlar os ternos é 
constante e isto enfraquece a preservação dos ritos e praticas religiosas dos sertanejos.

A relevância deste trabalho está na contribuição que pode oferecer aos estudos que 
demonstram que o Estado não pode e não deve exteriorizar qualquer tipo e fé, pois ao agir de 
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tal maneira, descaracterizaria a laicidade garantida constitucionalmente, sob pena de tornar-se 
um Estado Confessional, além de interferir na liberdade de crena do cidadão.
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