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INTRODUÇÃO
Bocaiúva/MG, ano de 2004. Era mês de outubro a Festa de Nossa Senhora do
Rosário já havia acontecido, mas o som dos tambores dos Catopês ainda não havia silenciado.
Curioso, por saber o que ocorria, corri (como era costume em nossa família) até a rua por
onde passavam para saber o que acontecia. Lá vinha o Terno de Catopês de Nossa Senhora do
Rosário e São Benedito carregando em sua procissão um caixão, e dentro dele uma das
figuras mais emblemáticas da cidade: o Mestre João do Lino Mar - João Besouro. Assistir a
esse desfile foi um marco em minha vida; ver os Catopês carregando o caixão do seu Mestre
pelas ruas, vestido com suas roupas, capacetes com fitas coloridas, bandeiras com as imagens
dos santos aos quais são devotos, tocando os seus instrumentos e cantando as suas músicas,
fez com que eu ficasse ainda mais encantado com aquela manifestação que fazia minhas
pupilas se dilatarem e meu coração vibrar; parecia mesmo algo divino.
Assim nasceu esse estudo, com o intuito de conhecer essa manifestação e
compreender como os Catopês atuavam para a continuidade de suas práticas culturais e
religiosas. Acreditando que o Capital Social, enquanto capacidades sociais que foram
acumuladas a partir do estabelecimento de vínculos e relações sociais, seja um importante
meio para se obter acesso a melhores condições de vida e outras formas de capital, pretendo
compreender – em meio à diversidade do contexto congadeiro – como o Capital Social dos
Ternos de Catopês de Bocaiúva tornar-se um recurso para a sobrevivência dessa manifestação
e manutenção de suas tradições.
Durante o curso de Mestrado o trabalho foi se transformando, ganhando corpo e
sendo fundamentado. Passou de uma simples análise de como os Ternos de Catopês se
articulavam para a manutenção de suas tradições para uma interpretação densa, como
proposta por Geertz (1989), sobre as relações e vínculos sociais que possibilitavam a esses
grupos a constituição de seu Capital Social.
Para tanto, a metodologia utilizada seguiu duas direções: a bibliográfica, que
procurou apresentar o debate conceitual sobre o Capital Social; e a etnográfica, que me levou
a mergulhar na história, na vida cotidiana, nas práticas rituais e nas relações sociais dos
Ternos de Catopês de Bocaiúva.
Das várias temáticas que envolvem o discurso acerca do Desenvolvimento Social,
a Cultura tem se destacado como um dos principais eixos; seja como recursos das sociedades
constituídos historicamente (PUTNAM, 1996), ou seja como um importante fator na
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produção de vínculos sociais que possibilitam a criação de estratégias para o
Desenvolvimento (KLIKSBERG, 2001).
Nesse contexto, o estudo das estratégias de articulação da sociedade civil em
âmbito regional e local tem sido uma das principais alternativas no debate acerca do
Desenvolvimento Social. Um bom exercício é procurar perceber a persistência da
reciprocidade e da solidariedade (MAUSS, 1981) na permanência e produção dos vínculos
sociais em diferentes sociedades.
E foi isso que procuramos desenvolver nesse trabalho: pensar como um grupo de
cultura popular tradicional, por meio dos vínculos e relações sociais estabelecidos por seus
integrantes e constituídos por meio de laços sociais baseados na confiança, na reciprocidade e
na solidariedade, pode traçar ações para a sobrevivência de sua manifestação e a manutenção
de suas tradições.
Partimos do pressuposto que a cultura popular tradicional oferece aos
pesquisadores uma infinidade de possibilidades para compreender e interpretar as práticas de
constituição de vínculos e relações sociais. Podemos perceber isso tanto nas estratégias de
criação ou ampliação dos laços sociais, como também, nas relações de parentesco,
apadrinhamento, compadrio, casamento e vizinhança (MAUSS, 1981; LÉVI-STRAUSS,
1988).
Todavia, a cultura brasileira com sua complexidade de fenômenos sócio-culturais,
apresenta uma diversidade de manifestações tradicionais que expressam valores e significados
constituídos nas interações sociais dos diferentes sujeitos que dela participam. Essas
interações sociais possibilitam, quando são analisadas de forma densa, compreender os
vínculos e relações sociais que fundamentam a construção do Capital Social desses diferentes
sujeitos, grupos, comunidades e sociedades.
No contexto das manifestações tradicionais brasileiras, as ligadas aos rituais
católicos negros, formados no sincretismo religioso entre as expressões africanas e o
catolicismo luso-espanhol durante o sistema escravista imposto pelo regime colonial
Português, destacam-se como uma das mais importantes manifestações de resistência e
tradição por todo o território brasileiro.
Uma das mais expressivas manifestações destes rituais católicos negros é o
Congado, que se desenvolveu em várias regiões brasileiras assumindo características e
fundamentos diferenciados. O Congado é uma manifestação afro-brasileira, que segundo
Martins (1997), envolve elementos da cultura negra, entrelaçados com elementos da cultura
branca, e representados “africanamente” em rituais de santos católicos.
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Dos vários Estados brasileiros onde podem ser encontrados grupos1 de Congado,
Minas Gerais se destaca pela diversidade e multiplicidade de grupos e a 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. Cada uma dessas manifestações traduz
um mundo com particularidades que somente podem ser compreendidas se estudadas de
maneira êmica, de dentro para fora, procurando resguardar as peculiaridades de cada uma.
A cidade de Bocaiúva possui hoje dois Ternos de Catopês: o Terno de Nossa
Senhora do Rosário e São Benedito, comandado pela Mestre Lucélia Pereira; e o Terno do
Divino Espírito Santo, comandado pelo Mestre Jocelino Rodrigues. Estes Ternos de Catopês
são responsáveis pela realização dos festejos de São Benedito, que acontece no mês de abril;
do Divino Espírito Santo, que acontece no mês de junho; e de Nossa Senhora do Rosário, que
acontece no mês de outubro. Esses festejos são reconhecidos por muitos estudiosos como
Festas de Santos de Preto (BRANDÃO, 1985).
A partir do reconhecimento dos Ternos de Catopês de Bocaiúva como grupos
sociais, constituídos nas interações e relações dos seus participantes com a sociedade,
procuramos compreender quais os fatores sociais que possibilitaram a estes Ternos de
Catopês sobreviverem ao tempo e manterem a sua tradição secular.
Para a realização deste estudo utilizamos de diferentes abordagens e instrumentos
metodológicos que contribuíram significativamente para a nossa fundamentação teórica e
leitura da manifestação dos Ternos de Catopês de Bocaiúva. A pesquisa bibliográfica
contribuiu para a fundamentação teórica acerca do Capital Social, bem como na conceituação
de Cultura, Culturas Populares, Identidade e Manifestações Tradicionais, termos que
recorrentemente utilizamos em nosso trabalho. Essa metodologia também foi utilizada para
compreendermos as características gerais do Congado no Brasil e em Minas Gerais. A
pesquisa de campo, realizada durante três anos junto aos Ternos de Catopês de Bocaiúva, foi
baseada na história oral, pois não encontramos nenhum registro dessa manifestação nos
arquivos públicos e particulares da cidade. Estruturamos a coleta de dados a partir de
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 a 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 como os outros, mas da reunião dos Mestres dos outros demais grupos.
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entrevistas, fotografias e gravações de vídeo, que possibilitaram uma interpretação densa da
vida dos Ternos de Catopês, tanto em seu cotidiano como nas datas especiais dos festejos aos
santos congadeiros. Outro importante instrumento metodológico foi a pesquisa participante,
realizada durante este mesmo período, e que possibilitou o contato direto com o cotidiano dos
participantes dessa manifestação em Bocaiúva e o acompanhamento dos festejos de São
Benedito, Divino Espírito Santo e Nossa Senhora do Rosário, além de apresentações em
festivais de cultura popular no Vale do Jequitinhonha e participação nas Festas de Agosto da
cidade de Montes Claros.
A abordagem dos temas propostos neste trabalho foi sistematizada em três
capítulos, sendo que não fizemos uma dissociação ente a leitura teórica que fundamentou o
trabalho e nossa observação, vivência e informações coletadas durante a pesquisa de campo.
No primeiro capítulo, procuramos apresentar o debate conceitual em torno do
Capital Social e sua relação com a Cultura Popular, buscando compreender a sua importância
nas dinâmicas sociais e nos processos de desenvolvimento. Para tanto, o capítulo apresenta
um minucioso estudo acerca do conceito de Capital Social, debatendo sobre os fatores que
fundamentam o seu debate e as idéias dos principais teóricos ligados às áreas de Sociologia e
Antropologia. Procuramos ainda apresentar uma problematização desse conceito, buscando
analisar as diferentes abordagens que são tratadas nesse campo teórico. Debatemos, também,
acerca das contribuições do Capital Social nos processos de desenvolvimento. Por fim,
discutimos sobre a relação do Capital Social com as Culturas Populares, procurando
apresentar as formas em que o Capital Social pode aparecer nestes grupos.
No segundo capítulo procuramos dissertar sobre os Ternos de Catopês da cidade
de Bocaiúva. Para tanto, fazemos uma abordagem acerca do Congado no Brasil, apresentando
as suas origens e principais características, para em seguida apresentamos o Congado em
Minas Gerais, buscando analisar os fundamentos de sua constituição histórica e social, que
diferenciam essa expressão das demais manifestações do Congado pelo país. Realizamos,
então, um minucioso estudo sobre a história dos Catopês de Bocaiúva, baseado nas leituras
das narrativas coletadas em pesquisa de campo, apresentando os principais fatos e
acontecimentos desde a sua fundação até os dias atuais, bem como as características da
estrutura ritual dos festejos, que fundamentam a existência desses grupos. Finalizamos o
capítulo debatendo acerca das relações sociais estabelecidas entre os Ternos de Catopês e a
sociedade bocaiuvense. Durante todo o capítulo procuramos definir os conceitos centrais em
torno dessa manifestação, que servem de base para as demais discussões que apresentamos
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durante o trabalho, propiciando, também, uma visão ampla da cultura congadeira com os
demais fatores sócio-culturais.
No terceiro capítulo, analisamos o Capital Social dos Ternos de Catopês de
Bocaiúva como um potencial recurso que contribui para a sobrevivência dessa manifestação e
manutenção de suas tradições. Nessa perspectiva, entendemos que o Capital Social coletivo é
um importante meio de acesso a dádivas, bens, produtos e melhores condições de vida,
podendo ser utilizados em favorecimento dos grupos ou mesmo de seus integrantes. O
capítulo apresenta uma interpretação do Capital Social dos Ternos de Catopês de Bocaiúva e
suas principais características e fundamentos, uma leitura aprofundada dos vínculos e relações
sociais produtoras de Capital Social nestes grupos; para, enfim, debatermos sobre como o
Capital Social contribuiu e continua a contribuir para a sobrevivência dessa manifestação
cultural e para a manutenção das tradições dos Ternos de Catopês de Bocaiúva durante estes
150 anos de história.
Com base nas discussões apresentadas nas três partes deste trabalho, foi possível
aprofundar em uma leitura do mundo congadeiro, o que contribuiu significativamente para
compreender os processos sociais vivenciados pelos Ternos de Catopês de Bocaiúva. Isso
possibilitou chegarmos a conclusões comprometidas com os valores, significados e
peculiaridades que constituem a manifestação congadeira no Brasil, em Minas Gerais e,
particularmente, na cidade de Bocaiúva.
Procuramos, durante todo o trabalho, construir um texto que fosse acessível a
todas as pessoas, independentemente da área de conhecimento em que se encontra, facilitando
o acesso às informações aqui contidas. Nesse sentido, buscamos traduzir todos os textos
encontrados em línguas estrangeiras que foram utilizados para a fundamentação deste
trabalho. Também buscamos contemplar o trabalho com imagens que pudessem retratar com
fidelidade as manifestações dos Ternos de Catopês de Bocaiúva, sendo parte do nosso
discurso e não apenas meras ilustrações.
Procuramos preservar neste trabalho o texto das entrevistas conforme coletado em
nossa pesquisa de campo. Apesar de alguns erros de pronúncia e, consequentemente, de nossa
grafia, acreditamos que essa ação busca valorizar o discurso dos participantes da manifestação
congadeira da cidade de Bocaiúva e, também, de seus saberes tradicionais.
Este trabalho é também uma tentativa de contribuir com os esforços de diversos
teóricos no registro de manifestações culturais brasileiras, apresentado as particularidades e
especificidades dessa manifestação no Norte de Minas Gerais e, evidentemente, na cidade de
Bocaiúva.
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Também, é uma forma de colaborar com a cultura congadeira, trazendo a sua voz
e a sua concepção de mundo para o texto e possibilitando melhor compreensão de uma de
suas principais manifestações, os Catopês. Ainda, uma contribuição para a área da Sociologia
e Antropologia, ampliando o leque de leituras acerca do Capital Social em grupos de cultura
popular tradicional, como é o caso dos Ternos de Catopês de Bocaiúva.
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CAPÍTULO I – O CAPITAL SOCIAL E SUAS RELAÇÕES COM A CULTURA
POPULAR: ELEMENTOS PARA UM DEBATE MULTIDISCIPLINAR

O debate acerca do 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. Ainda que o encontremos associado a
temáticas que se relacionam desde a organização de uma sociedade (MAUSS, 1980) até as
dinâmicas do desenvolvimento econômico e social de nações (PUTNAM, 1996), o Capital
Social ainda é um debate em construção.
Neste sentido, procuramos apresentar nesse capítulo uma discussão acerca do
debate sobre Capital Social, buscando contribuir para a construção de uma reflexão acerca da
relação entre o Capital Social e a Cultura Popular.
Para tanto, procuramos fundamentar este capítulo em uma pesquisa bibliográfica,
dividida em duas partes: na primeira apresentamos algumas contribuições de autores para o
desenvolvimento do debate sobre o Capital Social, tendo como objetivo compreender as
principais idéias que deram corpo ao mesmo; na segunda parte, procuramos realizar uma
análise do Capital Social na Cultura Popular, buscando compreender suas principais
características bem como a forma como se apresentam nos grupos, nas festas e nas
manifestações populares.
O capítulo então se divide da seguinte maneira: primeiramente realizamos uma
contextualização histórica para compreendermos o debate acerca do Capital Social,
analisando como os seus principais autores contribuíram para este debate; em seguida,
problematizamos a noção do Capital Social, especialmente a partir das discussões propostas
por Durston (1998); enfim, procuramos analisar a relação entre o Capital Social e a Cultura
Popular a partir da dinâmica das manifestações e práticas culturais de grupos e comunidades
tradicionais, procurando compreender como acontece a formação desse Capital nos festejos
em devoção aos santos do Catolicismo Popular.
Com o objetivo de tornar o nosso trabalho acessível a pesquisadores de diferentes
áreas do conhecimento, buscamos traduzir para o português todos os textos dos autores que
utilizamos para fundamentar o conceito de Capital Social. Todavia, em respeito aos autores
seminais e suas teorias, colocamos em notas de rodapé os textos utilizados, possibilitando a
leitura em suas versões originais. Concluímos este capítulo ressaltando a importância do
Capital Social nos Ternos de Catopês de Bocaiúva, como recursos para a sobrevivência
secular desses grupos e manutenção de suas tradições.
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O DEBATE SOBRE CAPITAL SOCIAL E SUA NOTORIEDADE RECENTE

Nas ciências sociais contemporâneas, especialmente no último quarto do século
XX, o conceito de Capital Social ganhou enorme visibilidade e grande credibilidade.
Entretanto, convém afirmar neste trabalho que a sua teoria tem raízes nas matrizes intelectuais
da sociologia clássica do início do século XX. Podemos, portanto, dizer que a idéia de capital
social aparece a partir do momento que se pretende explicar as origens e pontos de articulação
da ordem social, sendo possível perceber, no curso da trajetória teórica dos primeiros
cientistas sociais, os esforços sistemáticos desta teorização.
Diferentes áreas do conhecimento se colocaram à frente dessa discussão com o
objetivo de dar validade ao conceito. Dentre as áreas que mais se destacaram neste processo,
encontram-se a econômica, a social e a antropológica. Para efeito de nossos estudos, nos
limitamos a analisar as contribuições da sociologia e da antropologia para o desenvolvimento
do conceito de Capital Social.
Entretanto, assim como nos aponta Higgins (2005), é importante lembrar que o
debate em torno desse tema tem início com a construção dos conceitos básicos do pensamento
de importantes clássicos da literatura sociológica, como Karl Marx, Max Weber e Émile
Durkheim.
Segundo Toledo (2005), “a fonte essencial de Capital Social encontra sua raiz
clássica na teoria da integração social de Durkheim” (TOLEDO, 2005: 157). Para Durkheim,
a consciência coletiva é uma totalidade das representações que os indivíduos fazem sobre sua
vida em sociedade ou sobre as relações entre indivíduos, que sejam capazes de constituir a
coesão social. Nestas circunstâncias, a existência de uma ordem social somente é possível se
houver estabilidade das relações produzidas entre os sujeitos. As relações, neste sentido, são
instrumentalizadas a fim de garantir a inserção de ambos os sujeitos numa estrutura social
comum.
Em Marx (1997), as relações sociais são estabelecidas nas lutas de classe,
encontradas na história social dos diferentes modos de produção. Para Marx, as relações
sociais de produção são capazes de contar toda a história da sociedade e a formação da ordem
social. Em Weber (1996), as relações sociais são definidas pelo comportamento
reciprocamente referido quanto a seu conteúdo de sentido por uma pluralidade de agentes e
que se orienta por essa referência. “A relação social consiste, portanto, completa e
exclusivamente na probabilidade de que se aja socialmente numa forma indicável pelo
sentido, não importando, por enquanto, em que se baseia essa probabilidade”. Para ele, ação
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social é a conduta humana que se orienta pelo comportamento de outros, seja este passado,
presente ou esperado no futuro, sendo capaz de gerar, portanto, a ordem social.
O que se percebe nos clássicos da sociologia, é uma intenção de compreender a
ordem social como fator fundamental para as relações humanas, seja na “consciência
coletiva” de Durkheim, nas “relações sociais” de produção de Marx ou na “ação social” de
Weber. Nesses três autores subjaz a pergunta, como é possível a vida em sociedade? De certo
modo, eles estavam buscando compreender o “cimento” da sociedade. Assim, podemos
compreender que a idéia de capital social estava, nos clássicos do início do século XX,
apoiada nas relações que permitiam os vínculos sociais e, como nos aponta Mauss (1980), na
compreensão da constituição dos laços sociais. Neste sentido podemos afirmar, assim como
Baquero e Cremonese (2006), que o ser humano, enquanto um ser social é a base do capital
social.
No entanto, foi somente a partir da década de 1980 que os estudos sobre Capital
Social ganharam corpo conceitual. Os empreendimentos teóricos de autores como Pierre
Bourdieu (1979, 1980), James Coleman (1988) e Robert Putnam (1996), foram fundamentais
para tornar esse debate um dos mais importantes temas no cenário acadêmico, especialmente
a partir da década de 1990, causando um grande impacto na teoria social.
É importante ressaltar que o termo Capital Social, assim como nos afirma Durston
(2005), ainda é um debate em construção. Portanto, para melhor desenvolvermos a nossa
argumentação acerca desse tema, é necessário que busquemos trabalhar com base em um
enfoque transdisciplinar; capaz de dar suporte para as diversas leituras propostas sobre o
Capital Social. Nesse sentido, propomos apresentar as contribuições de alguns autores para a
fundamentação desse debate, procurando ressaltar duas das principais áreas que se lançam
nessa proposta: a antropológica e a sociológica.

A Vertente Antropológica

Na perspectiva antropológica, Marcel Mauss (1872-1950) foi o fundador de
estudos acerca das relações dos vínculos produtores de capital, analisando as relações de
confiança e cooperação no interior de sistemas comunitários que tem a reciprocidade como
princípio das trocas estabelecidas entre as pessoas. Para Durston (2000), aí se encontra o
marco teórico do capital social, uma vez que “o conceito de reciprocidade (central ao
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paradigma do capital social) foi construído sobre a base do clássico ‘Ensaio sobre o Dom’ de
Marcel Mauss” (DURSTON, 2000, p. 9. Tradução Nossa) 3.
Segundo Mauss (1981), a perspectiva da dádiva onde as prestações sociais se
estabelecem mais pelo valor social que pelo seu valor econômico, possibilitam o acúmulo de
relações e interações entre famílias, amigos, vizinhos, favorecendo o surgimento de variadas
instituições no interior das comunidades, que tendem a se ampliar ao longo do tempo.
Mauss (1981) não chega a falar no termo capital social, mas estabelece conceitos
que viriam a ser de fundamental importância para o desenvolvimento do mesmo. Segundo
Durston (2000), ao estudar a reciprocidade e os sistemas totais de intercâmbio em sociedades
tradicionais, Mauss considera outras formas de relações que não apenas a econômica. Dessa
maneira, “a reciprocidade, que a primeira vista poderia parecer um fenômeno social menor
entre muitos, é, por isso, a base mesma das instituições de capital social em contextos como o
da comunidade campesina” (DURSTON, 2000, p. 9. Tradução Nossa) 4.
É nesse sentido que Mauss (1981) nos aponta a importância da geração de
interação entre pares e redes de relações recíprocas para a consolidação do capital, seja ele,
econômico, social, humano ou simbólico. De acordo com Toledo (2005), “estes intercâmbios
recíprocos vão criando amplas redes sociais que ultrapassam o âmbito familiar e possibilitam,
por fim, o surgimento de variadas instituições no interior da comunidade” (TOLEDO, 2005,
p. 158).
Assim, podemos acreditar que os vínculos sociais, estabelecidos a partir de
relações sociais entre sujeitos, são fundamentais para a constituição de capital social.
Nessa perspectiva, o capital social viabiliza que as relações de trocas, marcadas
pelas intensas relações mercantis cunhadas pelo contrato social, possam ser estabelecidas
tanto pela perspectiva moral, quanto pela perspectiva do interesse. Ambas levam em
consideração o valor humano como fundamento para as relações sociais tanto dos indivíduos
quanto dos grupos.
Durston (2000) também cita outros antropólogos que contribuíram para o
desenvolvimento do conceito. Firth (1961), com o seu conceito de organização social,
mostrando que as relações sociais regulares podem gerar instituições e estruturas sociais; e

3

[...] el concepto de la reciprocidad (central al paradigma del capital social) se ha construido sobre la base del
clásico “Ensayo sobre el Don” de Marcel Mauss. (DURSTON, 2000, p.9)
4
La reciprocidad, que a primera vista podría parecer un fenómeno social menor entre muchos, es, por ende, la
base misma de las instituciones de capital social en contextos como el de la comunidad campesina. (DURSTON,
2000, p. 9)
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Foster (1961), que aponta a importância dos contratos diádicos5 na interação entre pares para
a construção de relações recíprocas.

A Vertente Sociológica

Na perspectiva sociológica, a noção de capital social faz parte de um novo
conjunto de teorias sociais. É no início da década de 1980 que o enfoque sobre capital social
ganha espaço no debate sociológico. Pierre Bourdieu e James Coleman se destacam como
precursores de estudos acerca do capital social. Com as obras destes fundadores, a produção
científica sobre capital social se diversificou, dando condições à formação de um conjunto de
conceitualizações, perceptível pela grande quantidade de estudos e definições existentes.
Das contribuições teóricas para definição do conceito de capital social na visão
sociológica, importa ver pelo menos quatro dos mais consideráveis e densos estudos:
Bourdieu e Coleman, como primeiros sistematizadores destes estudos; Putnam, por
acrescentar novos e importantes elementos teóricos a partir do seu trabalho empírico sobre os
governos locais da Itália; e Portes, por estabelecer uma proximidade com a linguagem dos
clássicos, ao propiciar o entendimento acerca da sociabilidade em diversas sociedades.
Para Bourdieu (1980), a sociedade se forma por meio de relações sociais
estabelecidas em um espaço social determinado, onde os sujeitos acabam por estabelecer
relações produtoras de capital. Em sua teoria, o capital assume três formas específicas: capital
econômico, capital cultural e capital social. Assim, Bourdieu define o capital social como o
conjunto de relações de que dispõe um indivíduo ou grupo, e se concentra em virtudes a partir
da participação das pessoas em grupos, bem como na construção deliberada da sociabilidade
com o objetivo de criar recursos que serão disponibilizados para todos os participantes do
grupo social.
Para Coleman (1988) o indivíduo se compromete em ações associativas ou
coletivas por meio da teoria da escolha racional, já que é mais lucrativo colaborar no
processo que fazê-lo sozinho. Para ele, capital social é o componente do capital humano que
permite aos membros de uma sociedade confiar nos demais e cooperar na formação de novos
grupos e associações, o que garante a proximidade, a confiança, a estabilidade e a reiteração

5

Segundo Durston (2000), os contratos diádicos constituem entendimentos informais entre duas pessoas que
mantêm relações de intercâmbios.
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das relações sociais, contribuindo para a manutenção do capital social existente ou para a
criação de novos capitais sociais para o grupo.
Já para Putnam (1996), o capital social se estabelece a partir da confiança, das
normas e das cadeias de relações sociais. Em seu pensamento, Putnam destaca o capital social
como um bem público, que se constitui em sociedade e que possui regras de reciprocidade e
sistemas de participação cívica, onde a reciprocidade está ligada a um intercâmbio social
contínuo, capaz de estabelecer confiança, e a participação cívica está ligada numa interação
horizontal, baseada no respeito às normas, instituições e organizações, que acabam
produzindo um equilíbrio social. O capital social, no pensamento de Putnam, tende a ser
cumulativo e a gerar níveis de confiança e reciprocidade, civismo e bem-estar coletivo.
Para Portes (1998), o capital social tem como principal contribuição para as
ciências sociais uma forte influência da leitura da vida cotidiana. Para ele, há duas grandes
contribuições do referencial teórico do capital social: primeiro, o fato de procurar explicar as
conseqüências positivas que são intrínsecas à sociabilidade; segundo, por concentrar esforços
em entender positivamente, por meio de uma ampla discussão sobre as condições do capital
em

nossas

sociedades,

como

estas

sociabilidades

se

organizam

sociológica

e

economicamente. O grande desafio é tentar pensar o capital social não como uma salvaguarda
dos problemas sociais contemporâneos, mas procurar perceber que os seus efeitos, no
contexto das relações sociais, podem ser tanto positivos quanto negativos.
É importante analisar, assim como aponta Toledo (2005), que enquanto Bourdieu
e Coleman concebem o Capital Social como fruto das relações sociais estabelecidas por
pessoas, grupos e coletividades em suas práticas sociais, sendo que estas tendem a tornar-se
um acúmulo individual de bens para potencializar outras formas de capital, como o cultural ou
mesmo o econômico; Putnam irá se referir a um Capital formado a partir das relações de
confiança estabelecidas na história das pessoas e em seus aspectos culturais, que favorecem a
construção de um ambiente de cooperação e a produção de bens sociais e o seu
desenvolvimento.
Apesar das diferentes abordagens propostas em seus estudos, Bourdieu, Coleman,
Putnam e Portes são os principais autores que contribuíram para o debate acerca do Capital
Social. Compreendemos que na ampla leitura sobre o capital social existem muito mais
autores além dos que aqui estão mencionados; porém, acreditamos que conhecer as idéias
destes autores seminais será de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso
argumento e interpretação neste trabalho.
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Os Autores Seminais

Pierre Bourdieu
O francês Pierre Bourdieu (1930-2002) foi, na literatura sociológica, o primeiro
pensador a falar sobre o termo capital numa perspectiva diferenciada da teoria econômica,
fundando, além do termo Capital Econômico, os termos Capital Cultural, Capital Simbólico e
Capital Social. Dois artigos destacaram-se como embriões do pensamento sobre esses termos:
“Os Três Estados do Capital Cultural6” (1979), onde analisa o capital cultural sob três formas:
estado incorporado, estado objetivado e estado institucionalizado; e “Capital Social: Notas
Provisórias7” (1980), onde discute sobre a importância do capital social como um mecanismo

estratégico para difusão de relações em um determinado sistema social.
Para compreendermos sua idéia sobre o Capital Social, é importante entendermos
como Bourdieu (2000) compreende a formação da sociedade. Para ele, a sociedade se forma
por meio de espaços de relações sociais estruturalmente diferenciados e autônomos, chamados
campos. Cada um dos campos traz em si benefícios imediatos, acumulados nas relações de
trocas não apenas econômicas, mas também simbólicas que pertencem tanto ao indivíduo
quanto à coletividade, e que são transferidos por sua participação em grupos e na construção
deliberada da sociabilidade. Segundo Bourdieu (2000), esse grupo de benefícios próprios de
um campo forma os capitais econômico, cultural e social de uma sociedade.
A noção de Capital Cultural é de fundamental importância para a construção do
conceito de Capital Social de Pierre Bourdieu. Para ele, o capital social jamais estará
completamente independente das trocas que supõem o reconhecimento e a homogeneidade
social. Dessa maneira, procuraremos compreender as características desse capital para,
posteriormente, dissertarmos acerca da noção de Capital Social.
Acerca do Capital Cultural, Bourdieu (1979) nos fala que:
(...) pode existir sob três formas: o estado incorporado, ou seja, sob forma de
disposições duradouras do organismo; o estado objetivado, sob forma de
bens culturais, pinturas, livros, dicionários, instrumentos, máquinas, que é o
vestígio ou realização de teorias ou críticas destas teorias, problemáticas,
etc.; e por último o estado institucionalizado, forma de objetivação que é
necessário pôr à parte porque como se vê com o título escolar, confere ao

6

Les Trois États du Capital Culturel. (Bourdieu, 1979)

7

Le Capital Social: Notes Provisoires. (Bourdieu, 1980)
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capital cultural que é suposto garantir propriedades completamente originais.
(BOURDIEU, 1979, p.3. Tradução nossa)8

Neste sentido, Bourdieu (1979) aponta que enquanto no estado incorporado a
assimilação, “enraizamento”, incorporação e durabilidade do capital cultural em um
determinado sistema demandam tempo e somente podem ocorrer de forma pessoal, no estado
objetivado o capital cultural aparece na aquisição de bens culturais (escritos, livros, pinturas,
etc.), através do capital econômico, sendo indispensável a “posse” do capital cultural
incorporado, por possuir os mecanismos de apropriação e os “símbolos” necessários à
identificação do mesmo, e no capital institucionalizado o capital cultural ocorre na
“propriedade cultural” dos diplomas e sua aquisição.
Em relação ao Capital Social, Bourdieu (1980) nos indica que sua noção resulta
de uma tentativa de tornar explicáveis certas propriedades inerentes às relações entre os
agentes, sejam eles indivíduos ou coletividades. Tal noção foi enunciada pelo autor do
seguinte modo:
O capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão
ligados à posse de uma rede de relações mais ou menos institucionalizadas
de interconhecimento e inter-reconhecimento, ou, em outros termos, à
vinculação a um grupo como conjunto de agentes que não somente são
dotados de propriedades comuns (...) mas também, são unidos por ligações
permanentes e úteis. (BOURDIEU, 1980, p. 01. Tradução Nossa) 9.

Bourdieu enfatiza o caráter individual do capital social, fundamentando o seu
conceito em torno de uma dimensão individual-utilitária, baseada nas relações existentes entre
pessoas ou grupos. Neste sentido, “o capital social é gerado pelas redes de relações sociais,
mas são os indivíduos que delas participam que usufruem satisfação para interesses próprios.”
(AGUIAR, 2002, p. 49).

8

(...) peut exister sous trois formes: à l’état incorpore, c’est-à-dire sous la forme de dispositions durables de
l’organisme; à l’état objectivé, sous la forme de biens culturels, tableaux, livres, dictionnaires, instuments,
machines, qui sont la trace ou lá réalization de théories ou de critiques de ces théories, de problématiques, etc.; et
enfin à l’état institutionnalisé, forme d’objectivation qu’il faut mettre à part per que comme on lê voit avec lê
titro scolaire, elle confere au capital culturel qu’elle est censée garantir des propriétés tout à fait originales.
(BOURDIEU, 1979, p.3.)
9

Le capital social est l’ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d’un
réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées e’interconnaissance et d’inter-reconnaissance; ou,
em d’autres termes, à l’appartenance à un groupe, comme ensemble d’agents quin e sont pás seulement dotés de
propriétés communes (...) mais sont aussi unis par des liaison permanentes et utiles. (BOURDIEU, 1980, p. 01)
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Segundo Higgins (2005), nesta definição de Capital Social de Bourdieu, devem-se
distinguir as relações sociais que permitem ao indivíduo obter recursos daquelas que garantem
a qualidade e a quantidade desses recursos. Dessa maneira, Bourdieu (1980), aponta que:

A noção de capital social se impõe como o único meio de designar o
princípio de efeitos sociais que ainda que possam ser captados de forma
clara no nível dos agentes singulares – onde se situa inevitavelmente a
pesquisa estatística – não se deixam reduzir ao conjunto de propriedades
individuais que possui um agente determinado: estes efeitos [...] são
particularmente visíveis em todos os casos onde diferentes indivíduos obtêm
um rendimento demasiado desigual de capital (econômico ou cultural) quase
equivalente segundo o grau em que eles possam mobilizar por procuração o
capital de um grupo (família, antigos alunos de escolas de ‘elite’, clube
seleto, nobreza, etc.) mais ou menos constituídos como tal e mais ou menos
munido de capital. (BOURDIEU, 1980, p.01. Tradução Nossa) 10.

Higgins (2005) nos alerta para a idéia de que o Capital Social, tal como é pensado
por Bourdieu, não deixa de lado as possibilidades de relações com o capital econômico e
cultural. Conforme nos apresenta em sua obra, é possível compreender o Capital Social como
uma possibilidade de se multiplicar as demais formas de capital.
O volume de capital social (VCS) de um agente específico está em função da
extensão da rede social (ES) e do volume de capital econômico (VCE) e
cultural (VCC) que possuem as pessoas com as quais se relaciona, assim:
VCS = ES x (VCE + VCC). De forma específica, o capital social é um fator
multiplicador de outras formas de capital. (HIGGINS, 2005, p. 237)

Para Bourdieu, o capital social é um mecanismo estratégico para difusão de
relações em um determinado sistema social, onde a quantidade de volume de capital social e
econômico possuídos determina a rede de relações sociais que se pode mobilizar.
Com base nesse conceito, é possível concluir, assim como Aguiar (2002), que, na
idéia de Bourdieu, “a participação em redes sociais constitui um recurso potencial de poder,
na medida em que possibilita acesso diferenciado aos recursos existentes nas redes para a
realização de seus interesses individuais” (AGUIAR, 2002, p. 49).

10

La notion de capital social s’est imposée comme le seul moyen de désigner le príncipe d’effets sociaux qui,
bien qu’on les saisisse clairement au niveau des agents singuliers – où se situe inévitablement l’enquête
statistique – ne se laissent pas réduire à l’ensemble des propriétés individuelles possédées par un agent
determine: ces effets [...] sont particulièrement visibles dans tous les cas où différents individus obtiennent un
redement très inégal d’un capital (économique ou culturel) à peu près équivalent par procuration le capital d’un
groupe (famille, anciens eleves d’écoles d’<élite>, club sélect, noblesse, etc.) plus ou moins constitué comme tel
et plus ou moins pourvu de capital. (Bourdieu, 1980, p. 01)
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James Coleman
O norte-americano James Coleman (1926-1995) foi um dos autores que mais
contribuiu para o desenvolvimento e a difusão do conceito de Capital Social. Segundo
D’Araújo (2003), foi especialmente a partir da publicação do seu artigo “Capital Social e a
Criação do Capital Humano11” (1988), que o conceito entrou definitivamente na agenda
acadêmica da sociologia.
Neste artigo, Coleman (1988) procura definir capital social por sua função,
fazendo a seguinte afirmação:

O capital social é definido por sua função. Não é uma entidade única, mas
uma variedade de diferentes entidades, com dois elementos em comum:
todas elas consistem de alguns aspectos das estruturas sociais e facilitam
certas ações dos atores - sejam pessoas ou atores corporativos - dentro da
estrutura. Como forma de capital, o capital social é produtivo, tornando
possível. Como o capital físico e capital humano, capital social não é
completamente fundado, mas podem ser específicos para determinadas
atividades. Uma dada forma de capital social que é valioso para facilitar
certas ações pode ser inútil ou mesmo prejudicial para os outros.
(COLEMAN, 1988, p. 98. Tradução Nossa) 12.

Segundo Durston (2000), Coleman define o capital social como os recursos sócioestruturais que constituem um ativo de capital para o indivíduo e facilitam certas ações dos
mesmos, permitindo a criação de certos bens que seriam impossíveis sem a sua presença.
Para Higgins (2005), Coleman entende o capital social em seus termos funcionais,
como elementos de uma estrutura social que cumprem uma função em favor de seus atores
individuais; contudo, derivado das estruturas das relações promovidas pelos atores sociais e
entre os atores sociais. Desse modo, é importante entender o indivíduo como um agente que
atua em seu entorno social.
Segundo Aguiar (2002), o conceito de capital social de Coleman está associado à
estrutura social, não podendo ser internalizado pelo indivíduo e aparecendo como uma
característica da coletividade. Nestes termos, Coleman (1988) aponta que

11

12

Social Capital in the Creation of Human Capital. (Coleman, 1988)

Social capital is defined by its function. It is not a single entity but a variety of different entities, with two
elements in common: they all consist of some aspect of social structures, and they facilitate certain actions of
actors – whether persons or corporate actors – within the structure. Like other form of capital, social capital is
productive, making possible. Like physical capital and human capital, social capital is not completely fungible
but may be specific to certain activities. A given form of social capital that is valuable in facilitating certain
actions may be useless or even harmful for others. (COLEMAN, 1988, p. 98)

29

Todas as relações sociais e estruturas sociais facilitam algumas formas de
capital social; atores estabelecem relações propositalmente e dão
prosseguimento quando elas continuam a proporcionar benefícios. Certos
tipos de estrutura social, entretanto, são especialmente importantes para
facilitar algumas formas de capital social. (COLEMAN, 1988, p. 105.
Tradução Nossa) 13.

Dessa maneira, Coleman (1988) acredita que o capital social, diferentemente do
capital físico ou humano, ocorre a partir das relações estabelecidas pelos indivíduos em suas
interações sociais. Afirma, também, que o capital social é intangível, só podendo existir no
espaço relacional entre as pessoas.

O capital social, no entanto, ocorre através de mudanças nas relações entre
as pessoas que facilitam ações. Se o capital físico é totalmente tangível, que
se concretizou na forma material observável, e capital humano é menos
tangível, sendo incorporado nas habilidades e conhecimentos adquiridos por
um indivíduo, o capital social é ainda menos tangível, pois se existe nas
relações entre as pessoas. (COLEMAN, 1988, p. 99. Tradução Nossa) 14.

A noção de capital social de Coleman (1988) aponta que essa relação entre os
atores sociais deve apresentar algumas características que direcionam as estruturas sociais e
contribuem para a manutenção do capital social, como a proximidade, a confiança e a
estabilidade. Em seu artigo, Coleman (1988) faz o seguinte apontamento:

Na explicitação do conceito de capital social, foram identificadas três
formas: obrigações e expectativas, que dependem da confiabilidade do
ambiente social, informações de capacidade de escoamento da estrutura
social, e as normas acompanhadas de sanções. (COLEMAN, 1988, p. 119.
Tradução Nossa) 15.

13

All social relations and social structures facilitate some forms of social capital; actors establish relations
purposefully and continue them when they continue to provide benefits. Certain kinds of social structure,
however, are especially important in facilitating some forms of social capital. (COLEMAN, 1988, p. 105)
14

Social capital, however, comes about through changes in the relations among persons that facilitate actions. If
physical capital is wholly tangible, being embodied in observable material form, and human capital is less
tangible, being embodied in the skills and knowledge acquired by an individual, social capital is less tangible
yet, for is exists in the relations among persons. (COLEMAN, 1988, p. 99)
15

In explicating the concept of capital social, three forms were identified: obligations and expectations, which
depend on trustworthiness of the social environment, information-flow capability of the social structure, and
norms accompanied by sanctions. (COLEMAN, 1988, p. 119)

30

Conforme Higgins (2005), as obrigações estão intimamente ligadas à
reciprocidade, que obrigam os atores sociais a compartilharem mutuamente a lealdade no
entorno social; as informações possibilitam aos atores a redução dos custos de transações em
sua rede de relações; e as normas têm por função “inibir os comportamentos negativos que
debilitam o capital social” (HIGGINS, 2005, p. 33).
Segundo D’Araújo (2003), Coleman examinava o papel das normas sociais como
guias para as ações do indivíduo. A autora nos aponta que as normas, quando internalizadas
pelas pessoas,

[...] dão sentido à sociedade, orientam as ações, tornam previsíveis
determinados comportamentos, conferem textura e densidade à sociedade. É
nesse sentido que podem ser também definidas como um capital social –
como um mecanismo de satisfação e completude para a vida social.
(D’ARAÚJO, 2003, p. 25)

Coleman (1988) acreditava, portanto, que o capital social é um atributo dos
grupos sociais, das coletividades e das comunidades e, por esse motivo, beneficia a todos e
não somente às pessoas em sua individualidade. Neste sentido, ele afirma que:
A propriedade compartilhada pela maioria das formas de capital social, que a
diferencia de outras formas de capital, é o seu aspecto público: o ator ou
atores que geram capital social ordinariamente capturam apenas uma
pequena parte de seus benefícios, fato que leva à falta de investimento no
capital social. (COLEMAN, 1988, p. 119. Tradução Nossa) 16.

Para Coleman (1988), é aí que se encontra o valor do conceito de capital social,
no fato de poder identificar certos aspectos da estrutura social e possibilitar aos atores sociais
usá-los para atingir os seus interesses e de sua coletividade. Nessa direção, o capital social
pode ser visto como um gerador de bens públicos a partir de, e para a, estrutura social, na qual
o indivíduo se encontra imerso.
O conceito de Capital Social de Coleman (1988) possibilita, de acordo com
Aguiar (2002), estabelecer uma comunicação entre as teorias de redes sociais e do capital
social sem reduzi-las, permitindo compreender “a capacidade de um grupo ou comunidade
para produzir ação coletiva com qualidade” (AGUIAR, 2002, p. 50).

16

A property shared by most forms of social capital that differentiates it from other forms of capital is its public
good aspect: the actor or actors who generate social capital ordinarily capture only a small part of its benefits, a
fact that leads to underinvestment in social capital. (COLEMAN, 1988, p. 119)
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Robert Putnam
O norte-americano Robert Putnam é autor de um dos trabalhos mais comentados
na literatura sobre Capital Social. Foi a partir da publicação de seu livro “Comunidade e
Democracia: A Experiência da Itália Moderna17” (publicado originalmente em 1993 e
traduzido para o português em 1996 por Luiz Alberto Monjardim) que o termo ganhou
notoriedade em âmbito acadêmico. Segundo D’Araújo (2003), sua obra tornou-se um clássico
das ciências sociais, atingindo outras áreas do conhecimento, como a economia, a estatística e
a metodologia.
Neste trabalho, o objetivo de Putnam (1996) é compreender as disparidades de
desenvolvimento entre o norte e sul da Itália a partir do desempenho das instituições públicas
dessas regiões entre os anos de 1970 e 1990. Além das inovações teóricas trazidas em seu
estudo, o que confere autoridade a Putnam é o rigor metodológico utilizado para garantir a
fidelidade das informações.
Conforme nos aponta D’Araújo (2003), Putnam observa, a partir dos resultados
encontrados em sua investigação que fatores como o civismo, a cultura cívica, a cultura
política e as tradições republicanas possibilitavam um melhor desempenho das instituições
locais; e, ainda, que estes fatores são de fundamental importância para a existência de capital
social. Neste sentido, “a cultura cívica, associada à confiança interpessoal, traduz-se em um
recurso fundamental de poder para os indivíduos e para as sociedades, em um capital – capital
social – cujos benefícios são comuns a todo o grupo ou a toda sociedade”. (D’ARAÚJO,
2003, p. 15)
Para Putnam (1996), o contexto social e a história são fatores de fundamental
importância para a melhoria do desempenho das instituições, pois condicionam o seu
comportamento e as suas ações. As sociedades que praticam e valorizam a confiança
interpessoal, assentadas em regras de reciprocidade e na participação cívica, são capazes de
produzir espontaneamente bens coletivos para o bem-estar social. Estas sociedades, nessa
perspectiva, são dotadas de capital social, o que facilita a cooperação espontânea. Para
Putnam (1996), “a cooperação voluntária é mais fácil numa comunidade que tenha herdado
um bom estoque de capital social sob a forma de regras de reciprocidade e sistemas de
participação cívica”. (PUTNAM, 1996, p. 177).

17

Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. (1993).
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Em sua pesquisa Putnam (1996) chega à conclusão de que o fato do norte da Itália
apresentar uma presença maior de capital social garante um melhor desempenho institucional
e desenvolvimento em relação às instituições do Sul da Itália. Aí reside o nosso interesse
sobre esse autor, compreender a noção do conceito de capital social e suas contribuições para
o desenvolvimento desse termo.
O conceito de capital social de Putnam (1996) está definido em três fatores interrelacionados: confiança, normas e cadeias de reciprocidade e sistemas de participação cívica.
Em suas palavras, ele nos fala das “características da organização social, como confiança,
normas e sistemas, que contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as
ações coordenadas.” (PUTNAM, 1996, p. 177). Segundo Higgins (2005), este conceito tornase pertinente à proposta de Putnam, que considera o capital social como “o manancial de onde
brotam as interações cooperativas que se expressam nas diferentes formas de associação da
comunidade cívica” (HIGGINS, 2005, p.63).
No pensamento de Putnam (1996), o capital social, assim como outras formas de
capital, é produtivo, pois permite aos indivíduos e coletividades alcançarem certos objetivos
que não seriam alcançados sem a sua existência. Entretanto, como nos alerta D’Araújo
(2003), diferentemente de outros capitais, o capital social trata-se, para Putnam, de um bem
público, não sendo possível ser apropriado privadamente e nem produzir resultados
individuais. Nesse sentido, Putnam (1996) nos aponta que:

Assim como o capital convencional [...] o capital social serve como uma
espécie de garantia, estando porém, disponível para os que não têm acesso
aos mercados de créditos regulares. Não dispondo de bens físicos para dar
em garantia, os participantes na verdade empenham suas relações sociais.
(PUTNAM, 1996, p. 179)

De acordo com Putnam (1996), “tal como sucede com o capital convencional, os
que dispõem de capital social tendem a acumular mais” (PUTNAM, 1996, p. 179). É pelo
simples fato dos contratos estabelecidos na cooperação tratarem-se de contratos morais, por
serem realizados por pessoas morais, que recursos como a confiança, as normas e a
participação cívica tendem a aumentar com o seu uso e a diminuir quando não são utilizados.
Segundo D’Araújo (2003), para Putnam:

A consciência que cada cidadão tem de seu papel e de seus deveres, em
conjunto com o seu compromisso de igualdade política, constitui o cimento
moral da comunidade cívica. Essa, por sua vez, é o outro lado da moeda do
capital social, o único capital que cresce na medida em que é usado. Confiar
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e usufruir das vantagens de confiar produz mais confiança. (D’ARAÚJO,
2003, p. 19)

Para Putnam (1996) as sanções empregadas às pessoas que transgridem esses
contratos morais necessariamente não precisam ser penais, podem aparecer, por exemplo, em
forma de exclusão do indivíduo da rede de sociabilidade e cooperação.
O capital social para Putnam (1996) está assentado em um amplo sistema de
intercâmbio social, baseados na confiança e na reciprocidade. De acordo com Higgins (2005),
“nas comunidades onde as pessoas acreditam que a confiança será retribuída sem que existam
abusos, existe maior probabilidade de haver intercâmbio”. (HIGGINS, 2005, p. 65)
Essas relações de intercâmbio são propícias para a criação do que Putnam (1996)
chamou de círculos virtuosos. Para ele,

A confiança promove a cooperação. Quanto mais elevado o nível de
confiança numa comunidade, maior a probabilidade de haver cooperação. E
a própria cooperação gera confiança. A progressiva acumulação de capital
social é uma das principais responsáveis pelos círculos virtuosos na Itália
cívica. (PUTNAM, 1996, p. 181)

A confiança é, portanto, base para o conceito de capital social de Putnam (1996).
Segundo D’Araújo (2003), Putnam compreende a confiança como:
[...] a expectativa de reciprocidade que pessoas de uma comunidade, baseada
em normas partilhadas, têm acerca do comportamento dos outros. Quem
sente e sabe que pode confiar, recebe mais colaboração e aproveita melhor as
oportunidades que aparecem (D’ARAÚJO, 2003, p. 33).

Nesse sentido, Putnam (1996) destaca que o capital social é algo próprio de uma
comunidade e das pessoas que dela participam, uma vez que é na comunidade que aparecem,
de forma concreta, as relações sociais que possibilitam a existência de cooperação e de
confiança, bem como a formação do capital social.
Putnam (1996) encerra o seu argumento apontando a necessidade de se criar
capital social como uma ferramenta fundamental na tentativa de “fazer a democracia
funcionar” (PUTNAM, 1996, p. 194). Para tanto, é necessário fomentar a cooperação e a
confiança, componentes básicos do capital social, para que as comunidades e as pessoas que
delas participam possam usufruir deste bem público.
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Alejandro Portes
O cubano-norte-americano Alejandro Portes contribuiu significativamente para o
desenvolvimento do conceito de Capital Social avaliando os fundamentos teóricos e os usos
práticos desse conceito, especialmente a partir da publicação de seu artigo “Capital Social:
Origens e Aplicações na Sociologia Contemporânea18” (1998). Baseado em uma revisão da
literatura acerca do termo Capital Social, Portes (1998) procura perceber, a partir de uma
visão crítica da utilização desse conceito, tanto os efeitos negativos quanto os positivos do
capital social no contexto das relações sociais.
Segundo Durston (2000), Portes reconhece o caráter coletivo do capital social,
referindo-se repetidamente aos aspectos institucionais e coletivos e aos benefícios adquiridos
pelo pertencimento ao grupo.
Para Portes (1998), a noção de capital social gira em torno de três funções básicas,
podendo ser percebidas da seguinte maneira: como uma fonte de controle social; como fonte
de benefícios mediados pela família; e como fonte de benefícios mediados por redes extrafamiliares.
Encarados a partir dos efeitos positivos que estas funções possuem no capital
social, Portes (1998) aponta, como exemplos da primeira função, “uma série de estudos que se
concentram na capacidade de fazer respeitar as regras19” (PORTES, 1998, p. 10. Tradução
Nossa), tendo em Coleman um de seus principais defensores.
Ainda pensando em efeitos positivos, A segunda função se apresenta na forma de
uma solidariedade familiar. Portes (1998) defende que:

As famílias intactas, e aquelas em que um dos progenitores tem como
principal tarefa criar os filhos; possuem em maior quantidade esta forma de
capital social do que as famílias mono parentais, ou aquelas em que ambos
os pais trabalham. Os principais beneficiários deste recurso são,
evidentemente, as crianças, cujo desenvolvimento educativo e da
personalidade é dessa forma enriquecido. (PORTES, 1998, p. 10-11.
Tradução Nossa) .20

18

Social Capital: Its Origins and Applications in Contemporary Sociology. (1998)

19

[…] we find a series of studies that focus on rule enforcement. (PORTES, 1998, p. 10)

20

Intact families and those where one parent has the primary task of rearing children possess more of this form
of social capital than do single-parent families or those where both parent work. The primary beneficiaries of this
resource are, of course, the children whose education and personality development are riched accordingly.
(PORTES, 1998, p. 10-11)
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Apesar das duas funções mencionadas, Portes (1998) acredita que a função mais
atribuída ao capital social, pensado na perspectiva dos efeitos positivos, se encontra nos
benefícios atribuídos às redes de relações extra-familiares. Conforme nos aponta Higgins
(2005), para Portes essa definição instrumental de capital social, ligada ao pensamento de
Bourdieu, é a mais aceita entre os sociólogos. Nesta perspectiva o capital social é encarado
como a “habilidade de assegurar recursos em virtude do pertencimento a redes sociais ou
amplas estruturas sociais” (HIGGINS, 2005, p. 72). Entretanto, Portes (1998) alerta para o
fato de que encarar o capital social dessa maneira pode levar a confundir que a habilidade de
obter recursos através das redes de relações seria das próprias redes em si.
Para Portes (1998), ao encarar o capital social nessa direção, os autores limitaram
a compreender o termo em uma perspectiva positiva. Segundo Portes (1998),

[...] é igualmente importante não esquecer as diferentes funções do conceito,
de modo a evitar confusões e a facilitar o estudo das suas inter-relações. É
possível, por exemplo, que o capital social na forma de controle social colida
com o capital social na forma de benefícios mediados por redes, se estes
consistirem precisamente na capacidade de evitar as normas existentes. A
capacidade das autoridades para fazer cumprir as regras (controle social)
pode assim ser ameaçada pela existência de redes coesas cuja função é
precisamente facilitar a violação dessas regras para benefício privado.
(PORTES, 1998, p. 14-15. Tradução Nossa) 21.

Segundo Higgins (2005), Portes afirma que a capacidade que um ator social tem
na obtenção de recursos nas redes de relações não garante o êxito de sua tentativa de
estabelecimento dos laços sociais. Assim, o fato de afirmar apenas as conseqüências positivas
dos laços sociais firmados nas relações pode obscurecer as suas conseqüências negativas.
Portes (1998) esclarece isso apontando que “os mecanismos de capital social disponíveis para
os indivíduos podem gerar resultados negativos: exclusão dos estranhos, excessivas demandas
por parte do grupo, restrições às liberdades individuais e desgastes das normas” (HIGGINS,
2005, p. 72).
É nesse sentido que Portes (1998) afirma que a verdadeira fonte de benefícios
encontra-se nos outros com os quais as pessoas se relacionam, e não nelas mesmas. Assim, a

21

[...] it is also important to keep in mind the differing functions of the concept both to avoid confusion and to
facilitate study of their interrelationships. It is possible, for example, that social capital in the form of social
control may clash with social capital in the form of network-mediated benefits, if the latter consists precisely on
the ability to bypass existing norms. The capacity of authorities to enforce rules (social control) can thus be
jeopardized by the existence of tight networks whose function is precisely to facilitate violation of those rules for
private benefit. (PORTES, 1998, p. 14-15. Tradução Nossa)
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motivação que leva as pessoas a tornar os seus recursos disponíveis aos outros pode não
acontecer de maneira uniforme.
Segundo Portes (1998), podem ser distinguidas duas formas diferenciadas de
motivações que levam as pessoas a tornarem os seus recursos disponíveis: motivações
altruístas e motivações instrumentais. Para Higgins (2005), estas dinâmicas de motivações
podem ser identificadas a partir da presença ou ausência de estruturas, como os laços sociais
ou a confiança, que definem o caráter das relações de trocas, sendo as fontes essenciais que
definirão o tipo de capital social.
De acordo com Higgins (2005), podemos identificar, em cada uma das fontes de
capital social (altruísta ou instrumental), pelo menos duas características diferentes sobre
como elas aparecem nas relações sociais.
Em se tratando de fontes altruístas de capital social, poderíamos falar que a
primeira característica se apresenta na forma de doações que não estejam baseadas em
obrigações morais. “Estes gestos estão sustentados em valores interiorizados durante o
processo de socialização” (HIGGINS, 2005, p. 73). A segunda característica se apresenta na
forma de doações a outras pessoas, sem a existência de solidariedade, mas voltada para
questões pessoais que sejam de importância para o grupo.
Ao se falar em fontes instrumentais de capital social, a primeira característica está
nas relações de trocas recíprocas, que evidenciam uma grande expectativa de retorno do
benefício compartilhado. A segunda característica se apresenta na forma de relações sociais
em que se espera que a garantia e o retorno do benefício, que pode servir tanto aos doadores
como a sociedade em geral, aconteça por existir uma confiança demasiada no controle social,
sendo esta a sua única garantia.
Segundo Portes (1998), essas duas perspectivas fazem parte do que chamou de
confiança exigível. Para ele,

Na prática, estes dois efeitos da confiança exigível encontram-se
normalmente confundidos, como no caso de alguém que presta um favor a
outro membro da comunidade na expectativa, tanto de garantias de
pagamento, como da aprovação do grupo. Como fonte de capital social, a
confiança exigível é assim possível de ser apropriada tanto por doadores
como por beneficiários: para estes, facilita obviamente o acesso a recursos;
para os primeiros, gera aprovação e facilita as transações visto que as
protege de condutas ilícitas. Não existe qualquer necessidade de advogados
para trocas comerciais subscritas por esta fonte de capital social. [...] É
importante ter em mente estas distinções de forma a evitar confundir
motivações altruístas e instrumentais, ou misturar simples trocas diádicas
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com outras encastradas em estruturas sociais mais vastas que garantem a sua
previsibilidade e o seu curso. (PORTES, 1998, p. 9. Tradução Nossa) 22.

Ao final de seu trabalho, Portes (1998) afirma que apesar de acreditar que as
teorias que apontam o capital social em um nível individual estão mais bem fundamentadas,
nada impede de redefini-lo como propriedade estrutural de grupos ou mesmo de grandes
aglomerados; entretanto, estes estudos requerem maior cuidado e maior refinamento teórico,
haja vista, o conceito, mesmo num nível individual, representarem uma faca de dois gumes.
Enfim, Portes (1998) acredita na possibilidade do capital social ser uma
importante teoria para os estudos sociológicos, “desde que as suas diferentes fontes e os seus
diferentes efeitos, e que os seus aspectos negativos sejam examinados com a mesma atenção”.
(PORTES, 1998, p. 22. Tradução Nossa) 23.
Finalizando, buscamos nessa primeira parte do capítulo apresentar algumas das
principais idéias e contribuições que fizeram do Capital Social um termo de grande
importância nas ciências sociais. Temos a consciência de que apenas realizamos um resumo
dos principais argumentos dos autores aqui selecionados, mas acreditamos na importância
dessas informações para a compreendermos as características e formas do Capital Social nos
Ternos de Catopês de Bocaiúva.
Essa explanação da literatura sobre o capital social permite identificar dois
conjuntos conceituais que se estabelecem como direcionadores dos demais estudos dessa
teoria: os que a entendem como algo pertencente a uma sociedade, Colemam e Putnam; e os
que a enxergam como algo que pode ser utilizado pelos indivíduos e potencializador de outras
formas de capital, Bourdieu e Portes. Ainda, outra possibilidade que essa leitura nos dá,
especialmente a partir das contribuições de Durston (2000) e Portes (1998) é que estes
conjuntos conceituais ainda podem entender o capital por duas formas de acesso: os que a
vêem como recursos, que estão associados à construção histórica, cultural e social das
sociedades; e os que a enxergam como fluxos, provenientes da capacidade individual que cada
22

In practice, these two effects of enforceable trust are commonly mixed, as when someone extends a favor to a
fellow member in expectation of both guaranteed repayment and group approval. As a source of social capital,
enforceable trust is hence appropriable by both donors and recipients: For recipients, it obviously facilitates
access to resources; for donors, it yields approval and expedites transactions because it ensures against
malfeasance. No lawyer need apply for business transactions underwritten by this source of social capital. […]
Keeping these distinctions in mind is important to avoid confusing consummatory and instrumental motivations
or mixing simple dyadic exchanges with those embedded in larger social structures that guarantee their
predictability and course. (PORTES, 1998, p. 9)
23

[...] that its different sources and effects are recognized and that their downsides are examined with equal
attention. (PORTES, 1998, p. 22)
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um tem em aumentar ou diminuir suas relações em sociedade. É nossa intenção entender o
que cada uma dessas leituras tem a oferecer para os estudos sobre o capital social. Assim,
procuraremos identificar quais limitações e potencialidades cada uma dessas correntes
teóricas apresenta em seu corpo, problematizando a noção de capital social.

PROBLEMATIZANDO A NOÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

Segundo Neves e Helal (2006), o debate acerca do Capital Social ocorre hoje em
torno de duas correntes teóricas:

Uma que vê o capital social como algo pertencente a uma comunidade ou
sociedade; e outra que analisa esse tipo de capital como algo que pode ser
internalizado pelos indivíduos. A primeira corrente tende a enfatizar a
confiança, enquanto a segunda destaca as redes de relacionamentos como
elementos do capital social. (NEVES e HELAL, 2006: 62-63).

Conforme nos aponta Durston (2000), estas duas perspectivas podem ser definidas
pelos efeitos que delas são esperados: em uma a confiança e a cooperação, na outra as redes
de relacionamentos. Para ele, estas perspectivas são igualmente válidas, porém distintas em
suas formulações mais complexas. Dessa forma, tanto o capital social individual como o
capital social coletivo “são partes da cultura compartilhada e, até certo ponto, internalizada
pelos indivíduos que compõem a comunidade” (DURSTON, 2000, p. 24. Tradução Nossa) 24.
Os principais representantes da primeira visão são Coleman (1988) e Putnam
(1996), que vêem o capital social como aspectos de organização social, tais como redes,
normas e confiança, que facilitam a coordenação e a cooperação para benefício coletivo.
Nesta perspectiva, o capital social aumenta os benefícios de investimentos em capital físico e
humano; ou seja, o capital social é produtivo, tornando possível certos fins que na sua
ausência não seriam possíveis. Segundo esses autores, capital social é algo que existe na
esfera coletiva.
Segundo Durston (2000), o capital coletivo

[...] consiste de regras que compõem as instituições de cooperação de grupo.
Reside, não nas diádicas relações interpessoais, mas nestes sistemas
24

[...] son partes de la cultura compartida y hasta cierto punto internalizada por los individuos que componen la
comunidad. (DURSTON, 2000, p. 24)
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complexos em suas estruturas de regulação, gestão e punição. Recordamos a
este propósito que as comunidades são muito mais do que as redes, muito
mais, até mesmo redes "circunscritas" (limitada). A definição clássica da
comunidade abrange a atividade com um objetivo comum coordenado, autogoverno, superestrutura cultural e o senso de identidade. (DURSTON, 2000,
p. 20. Tradução Nossa)25

A segunda visão é defendida por Bourdieu (1980) e Portes (1998), que vêem o
capital social como recursos atuais ou potenciais que estão ligados por posse de uma rede
durável de relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e de
conhecimento mútuo. Neste sentido, o capital social se estabelece a partir da vinculação a um
grupo, criando um conjunto de agentes dotados de propriedades comuns, e unidos por
ligações permanentes. Diferentemente da primeira visão, o capital social pode ser
individualizado, e sua extensão é reflexo das relações estabelecidas com quem se está ligado.
Conforme nos aponta Aguiar (2002), para Bourdieu “o indivíduo seria portador de um
estoque de capital social que possui um efeito multiplicador sobre outros tipos de capital:
econômico, cultural ou simbólico” (AGUIAR, 2002, p. 82).
Para Durston (2000), o capital social individual, presente nas relações sociais
pessoais,

[...] consiste de crédito que a pessoa tenha acumulado e como eles podem
reivindicar reciprocidade difusa em tempos de necessidade, a outras pessoas
para os quais ele fez, direta ou indiretamente, serviços ou favores em
qualquer momento no passado. Este recurso não reside em uma mesma
pessoa, mas nas relações entre as pessoas. (DURSTON, 2000, p. 21.
Tradução Nossa) 26.

Ao comparar estas duas correntes do capital social (o coletivo e o individual)
percebemos que há uma diferença explícita na forma como cada uma delas concebe as fontes
para o mesmo. De acordo com Toledo (2005), enquanto os teóricos da primeira visão
concebem o capital social como estoque, já que não acreditam na possibilidade de se criar
condições para gerar capital social; os teóricos da segunda visão entendem o capital social
25

[...] consta de las normas y estructuras que conforman las instituciones de cooperación grupal. Reside, no em
las relaciones interpersonales diáticas, sino en estos sistemas complejos, en sus estructuras normativas,
gestionarias y sancionadoras. Recordemos, al respecto, que las comunidades son mucho más que redes; mucho
más, incluso que redes “circunscritas” (bounded). La definición clásica de comunidad abarca aspectos de
actividad coordinada com cierto propósito cómun, autogobierno, superestructura cultural, y sentido de identidad.
(DURSTON, 2000, p. 20)
26

[...] consta del crédito que ha acumulado la persona em la forma de reciprocidad difusa que puede reclamar en
momentos de necesidad, a otras personas para las cuales ha realizado, em forma directa o indirecta, servicios o
favores em cualquier momento en el passado. Este recurso reside no em la persona misma sino en las relaciones
entre personas. (DURSTON, 2000, p. 21)
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como um fluxo, capaz de gerar condições que propiciem o nascimento de um capital social, ou
mesmo a consolidação e ampliação do capital, em uma determinada sociedade.

Os que vêem como um estoque apontam enormes dificuldades, quando não a
impossibilidade, de criar capital social. Os que a vêem como fluxo sustentam
que este pode ser gerado ou, pelo menos, podem se instalar as condições que
propiciem o seu nascimento e posterior consolidação com resultados
positivos num horizonte tão distante. (TOLEDO, 2005, p. 173).

Entendido como estoque, o capital social é tratado como uma conseqüência de
uma longa acumulação cultural e histórica que se forma ao longo dos anos e que constitui um
acervo que está estabelecido nas consciências. Para estes pensadores, este capital é parte de
uma tradição histórica e de uma forma de relacionamento social baseada em confianças
profundamente enraizadas na história dos povos.
Se pensado como fluxo, o capital social é tratado como um benefício que, baseado
na confiança e nas normas como fatores facilitadores de capital social, permite a instalação de
condutas ou externalidades que possam permitir o desenvolvimento de ações que venham
contribuir para a construção de certos tipos de relações sociais, capazes de gerar capital social.
Para estes pensadores, o capital social é uma alternativa para a implementação de projetos que
venham contribuir para ampliação das capacidades dos grupos sociais e, também, para o
desenvolvimento social das pessoas com menos capital.
A partir da literatura supracitada, podemos diferenciar os tipos de ênfase
empregados para definição do Capital Social. Se a primeira corrente tende a enfatizar a
confiança como elemento fundamental para a leitura do capital social, sendo esta confiança
gerada a partir da posição histórica dos indivíduos e detentora de um valor em si, benéfico à
sociedade; a segunda vem destacar a rede de relacionamentos como elemento fundamental
para esta mesma leitura, especialmente quando pensado como um conjunto de redes duráveis
de relações permanentes e úteis capazes de criar um efeito multiplicador sobre as outras
formas de capital.
Portes (1998) e Bourdieu (1980) não descartam a existência de um capital social
coletivo, mas acreditam que a sua existência não é a garantia de que os resultados esperados
aconteçam, já que esta forma de capital social depende da existência de um conjunto de outras
condições que sejam favoráveis ao seu desenvolvimento. Portes (1998) ainda acredita que a
existência de relações de reciprocidade entre indivíduos não pode afirmar a presença de
capital social coletivo; entretanto, na maioria dos caso em que se identificam a existência de
relações institucionais, há a genuína presença de capital social coletivo.
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Para Durston (2000), o capital social coletivo tem como uma de suas fontes o
capital social individual; e o capital social individual encontra os seus recursos no capital
social coletivo.
É neste sentido que Portes (1998) nos alerta sobre a importância de compreender
os efeitos negativos que o capital social pode operar nas relações. Toledo (2005) nos aponta o
seguinte exemplo dessa complexa relação:

Parte das potencialidades que se atribuem ao capital social é que permite
ampliar o âmbito de contatos e intercâmbios, o que explica que o benefício
socialmente distribuído derivado da interação seja maior que a ação
individual. Se o caso se inverte, se o capital social atua a favor de defesa e
refúgio comunitários que restringem e contêm as interações, parte
substantiva da arquitetura do conceito se desvanece, o que constitui sua
principal limitação. (TOLEDO, 2005, p. 175)

O Capital Social, coletivo ou individual, está intimamente ligado à capacidade que
as pessoas têm de se associar às outras, seja pela reciprocidade e confiança, como no caso dos
pensadores da primeira visão; seja pelas redes de relações em que os sujeitos,
individualmente, estão inseridos, como para os pensadores da segunda visão.
Buscando organizar o nosso pensamento neste trabalho, optamos por desenvolver
a nossa argumentação na direção dos pensadores da primeira visão, compreendendo, assim
como eles, que o Capital Social é um bem coletivo, de caráter múltiplo, e que suas principais
referências são as construções históricas das sociedades, baseadas nas relações sociais
pautadas pela confiança e pela reciprocidade.
Todavia, é importante compreender que as fontes e conseqüências do Capital
Social são as mais diversas, e que esse debate, no entanto, apresenta uma complexidade maior
do que é possível medir. Assim, acreditamos que o Capital Social, independentemente do tipo
de leitura escolhida para ser realizada (se na esfera coletiva ou na individual), é um
instrumento importante para interpretar a capacidade que um indivíduo ou a coletividade tem
em alcançar ou aumentar o acesso aos benefícios coletivos e, dessa maneira, garantir uma
condição favorável ao Desenvolvimento Social. É nesse sentido que, de acordo com Portes
(1999), o empreendimento empírico de trabalhos e debates sobre este tema tem incluído a
proposta de compreender o Capital Social como uma das possíveis condições para o
desenvolvimento das sociedades.
Sabemos que o nosso objetivo é compreender se o Capital Social é um elemento
importante para a sobrevivência dos Ternos de Catopês de Bocaiúva e a manutenção de suas
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tradições. Contudo, acreditamos que seja importante entendermos, antes de adentrarmos na
realidade da vida social e cultural destes Grupos de Cultura Popular, as contribuições que o
debate sobre essa forma de capital tem nas dinâmicas sociais e nos processos de
desenvolvimento das sociedades.
Ao compreender a importância que hoje o Capital Social tem para os processos de
desenvolvimento das sociedades, acreditamos que estaremos entendendo os aspectos
necessários à sobrevivência dos grupos e suas práticas sociais e culturais.

Contribuições do Capital Social na Interpretação dos Processos de Desenvolvimento

O estudo sobre Capital Social transformou-se, no final do século XX e início do
século XXI, em um dos elementos mais utilizados para interpretar os processos de
desenvolvimento. Isso se torna possível uma vez que o conceito de capital social é uma
ferramenta que permite, com maior objetividade, compreender a ação coletiva, possibilitando
a mobilização de todas as outras formas de capital, seja ele econômico, cultural ou simbólico,
nas relações produtivas humanas (BOURDIEU, 1980).
A alusão freqüente ao Capital Social nas discussões sobre desenvolvimento
suscita uma importante questão que se coloca: a promoção do desenvolvimento a partir da
pré-existência ou não do capital social. Nessa perspectiva, o conceito de capital social vem
sendo tratado como um antídoto contra as mazelas sociais, além de uma condição
imprescindível para o desenvolvimento. Entretanto, entendemos, assim como D’Araújo
(2005), que o conceito de capital social, se compreendido e utilizado de maneira errônea, pode
vir a ser desqualificado para a interpretação dos processos de desenvolvimento.
Procuramos entender, para efeitos deste trabalho, o desenvolvimento como um
processo cujo resultado é a elevação do bem-estar geral de todos os seres humanos. Conforme
nos aponta Sen (2000), o desenvolvimento acontece a partir da ampliação das capacidades
humanas subjetivas.
O Capital Social, na perspectiva do desenvolvimento, tende a ser entendido a
partir da idéia de fluxo. Ou seja, o Capital Social é passível de ser operacionalizado por meio,
principalmente, da constituição de redes de relacionamento. Quanto maior a rede de
relacionamentos dos indivíduos, maior a condição para que o grupo de pessoas se estabeleça
na sociedade e torne-se capaz de gerar o que tratamos aqui como desenvolvimento.
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Sen (2000) propõe visualizar o capital social como um fluxo de capacidades; ou
seja, como a condição de promover relações, tanto em grupo como individuais, para a
constituição de laços fortes na sociedade, o que propiciará um fluxo de capital social,
econômico, político. Estes fluxos de capital são responsáveis por gerar “empoderamento” do
grupo e de seus integrantes, baseados nos sistemas de valores e crenças locais. Enfim, o
capital social pode ser absorvido pelo desenvolvimento quando passa a possibilitar a criação
de 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).
O que fica claro é que para que haja o desenvolvimento das capacidades humanas
e fortalecimento do capital social dos indivíduos, é necessário que existam grupos
organizados; e que estes grupos sejam participantes e constituintes de redes sociais. Este tipo
de organização social favorecerá as relações sociais dos indivíduos e dos grupos, o que
permitirá maiores níveis de mobilidade social, fortalecimento dos vínculos produtores de
capital e dos recursos sociais que facilitam a sua existência, melhoria nas condições de vida e
garantia de condições para se alcançar o seu desenvolvimento social.
Conforme nos diz Toledo (2005),

As redes sociais podem ser utilizadas para descrever as modalidades das
relações ou o lugar em que reside o capital social de uma pessoa. Neste
sentido, as redes operam como um dos recursos básicos de sobrevivência de
famílias em condições de pobreza, constituindo, ao mesmo tempo, um dos
mecanismos mais importantes para promover a mobilidade social ascendente
e o aproveitamento de oportunidades. (TOLEDO, 2005, p. 177).

Em contrapartida, ao pensar o Capital Social a partir da idéia de estoque, podemos
compreender que o seu debate propicia a articulação da construção de um sistema
fundamental para o desenvolvimento das comunidades. Assim, como nos aponta Putnam
(1996), “quanto mais desenvolvidos forem esses sistemas numa comunidade, maior será a
probabilidade de que seus cidadãos sejam capazes de cooperar em benefício mútuo.”
(PUTNAM, 1996, p. 183).
Estes grupos se fortalecem na medida em que os laços sociais estabelecidos em
suas práticas de relações sociais constituem laços fortes, capazes de produzir qualidades de
mobilização social e fortalecimento do capital social já existente na sociedade. Para Toledo
(2005), o capital social “pode adquirir um papel fundamental no arquivo de ativos familiares e
constituir um aspecto-chave que viabilize o uso mais produtivo de outras formas de capital
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assim como a acumulação destes”. (TOLEDO, 2005, p. 182). Assim, os laços sociais
permitem o fortalecimento das relações estabelecidas e a alocação de recursos para objetivos
propostos acerca do desenvolvimento.
É importante ressaltar que o capital social é um dos fatores de redução de
desigualdade social e de pobreza, à medida que contribui para por em contato pessoas
anteriormente desvinculadas, reduzindo os processos de segmentação e estratificação social.
De acordo com Kliksberg (2001),

A cooperação; a responsabilidade de uns pelos outros, o cuidado conjunto do
bem-estar coletivo; a superação das discriminações, a erradicação da
corrupção; atitudes em prol da melhoria da equidade numa região tão
marcadamente desigual; atitudes democráticas, pode claramente ajudar no
desenvolvimento, além de contribuir para o perfil da sociedade.
(KLIKSBERG, 2001. p. 145)

Para o desenvolvimento, embora o capital social seja uma fonte importante de
acesso a bens, fundamentalmente constitui somente um meio de obter outras formas
essenciais de capital. A idéia é que o capital social não constitui parte do capital físico ou
financeiro, mas que ele é o meio mais propício para se alcançar condições suficientes para a
consolidação de práticas que favoreçam o desenvolvimento.
Neste sentido, da mesma maneira que importa a quantidade das relações
potenciais existentes na rede e as características dos sujeitos que a compõem, já que o
potencial de fluxo e troca, tanto interna quanto externamente, depende, efetivamente, do
número das relações existentes na rede; importa saber se estes vínculos são potencialmente
formadores de capital ou de condições para a devida implementação de práticas propiciadoras
do desenvolvimento.
Entretanto, como já apontamos, acreditamos que seja possível que a perspectiva
do Capital Social como recurso possa também desencadear o Desenvolvimento Social.
Acreditamos que os laços fortes existentes nas relações sociais são formados pela
confiabilidade e reciprocidade adquiridas pelas pessoas ao longo de suas histórias e processos
de relações com os outros.
Dessa maneira, podemos entender, assim como Kliksberg (2001), que as relações
que possibilitam o Desenvolvimento Social estão baseadas nas capacidades que as
coletividades e os indivíduos têm de acumular recursos, possibilitando a promoção e o
favorecimento da construção de bens simbólicos que fundamentam a existência das relações
na sociedade em que estão devidamente inseridos.
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Após compreendermos os conceitos acerca do Desenvolvimento Social e as
relações existentes entre o Capital Social e o Desenvolvimento, voltamos o nosso olhar para
uma das temáticas mais importantes na literatura tanto do Desenvolvimento como do Capital
Social: a Cultura.
Optamos por discutir essa temática por dois motivos: primeiro, pelo fato de
estarmos dissertando acerca de um grupo de cultura popular, os Ternos de Catopês de
Bocaiúva; segundo, pelo fato do tema Cultura, enquanto uma manifestação de tradições e
identidade de um povo, ainda ser pouco utilizado como indicador nos processos de
Desenvolvimento.
Nessa perspectiva, procuramos realizar um debate sobre a importância da Cultura
para o Capital Social e deste para as Culturas Populares. Nossa intenção é apresentar alguns
conceitos teóricos que os autores nos apresentam sobre a cultura no capital social e
debatermos sobre a relação entre o capital social e as comunidades que são portadoras de
cultura popular.

O CAPITAL SOCIAL E SUA PERSPECTIVA NA CULTURA POPULAR

No final do século XX e início do século XXI o debate sobre Capital Social tem
buscado se consolidar em estudos que vão desde relações comerciais entre grandes
instituições econômicas ou nações, às relações mais primárias, como as famílias e
organizações sociais locais. Nessa perspectiva, um tema tem se tornado recorrente nesses
trabalhos: a Cultura.
Pensar a Cultura como um recurso potencial para a promoção de Capital Social é
tão importante quanto pensar na possibilidade dessa forma de Capital ser fundamental na
manutenção e sobrevivência das tradições culturais e identidade de um povo. Contudo, é
importante entendermos sobre que conceito de Cultura e Identidade estamos tratando neste
trabalho, no sentido de permitir uma melhor compreensão dessa relação entre a Cultura
Popular e o Capital Social, nos propomos.
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Cultura, Culturas Populares e Identidade Cultural

Como nos aponta Chauí (2006), o conceito acerca do termo Cultura sofreu, ao
longo dos tempos, algumas mutações. Primeiramente, a sua significação foi associada à
etimologia da palavra. Vinda do verbo latino colere, Cultura era entendida como o cultivo e o
cuidado com as planta e animais. Posteriormente, especialmente a partir das contribuições de
gregos e romanos, Cultura passou a ser pensada como sinônimo de refinamento, de cuidados
com as crianças e com sua educação. A partir do advento dos tempos modernos, o termo
cultura passou a ser debatido tanto como uma necessidade de conhecimento, especialmente o
conhecimento científico, quanto em relação às realidades da dominação política.
Das várias abordagens teóricas que buscaram compreender e fundamentar o termo
Cultura na modernidade é possível destacar duas: a primeira tende a perceber este conceito
enquanto aspectos de uma realidade social, ligados às suas características naturais e suas
formas de conceber e organizar a vida social e seus aspectos materiais; a segunda o percebe
como uma esfera da vida social onde são representados todos os seus aspectos simbólicos.
As abordagens da primeira perspectiva defendem a idéia da existência de uma
cultura comum, que formava um único povo. A preocupação era estabelecer uma realidade
cultural comum que determinasse a formação de uma identidade nacional costurando os
sujeitos em uma unidade de forma e representação.
Nessa perspectiva, a Cultura era entendida como uma “totalidade das
características de um povo, nação, sociedade” (SANTOS, 1996, p. 38), o que era uma idéia
muito ampla e difícil de operacionalizar. Um dos principais pensadores dessa abordagem é
Tylor (1981). Para ele, “cultura é todo o complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte,
moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem
enquanto membro de uma sociedade” (TYLOR, 1981, p.).
Entretanto, essa tentativa de compreender a Cultura como uma totalidade das
características de uma realidade social não dava conta das diferenças apresentadas no interior
das sociedades. Estes diversos mundos, com suas peculiaridades, eram considerados apenas
quando contribuíam para dar um caráter particular às culturas nacionais (Santos, 1996).
Apesar de notar as dificuldades da construção do conceito a partir da busca de
uma unidade, os teóricos que se lançaram a desenvolver os aspectos da segunda perspectiva
não abandonaram a idéia de entender a totalidade da vida social; mas a transformaram. Assim
como pensou Malinowski (1965), as abordagens dessa perspectiva buscaram perceber a
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dinâmica existente na Cultura, já que ela acompanhava as modificações da sociedade,
transformando-se de acordo com as interações sociais.
Nesse sentido, Santos (1996) nos esclarece que a Cultura passou a ser entendida
como a totalidade de uma dimensão da realidade social, que se caracteriza por ser uma
dimensão simbólica e que se relaciona com todos os aspectos dessa realidade. Ele afirma que

Essa dimensão é a do conhecimento num sentido ampliado, é todo
conhecimento que uma sociedade tem sobre si mesma, sobre outras
sociedades, sobre o meio material em que vive e sobre a própria existência.
Cultura inclui ainda as maneiras como esse conhecimento é expresso por
uma sociedade, como é o caso de sua arte, religião, esportes e jogos,
tecnologia, ciência, política. O estudo da cultura assim compreendida voltase para as maneiras pelas quais a realidade que se conhece é codificada por
uma sociedade, através de palavras, idéias, doutrinas, teorias, práticas
costumeiras e rituais. O estudo da cultura procura entender o sentido que
fazem essas concepções e práticas para a sociedade que as vive, buscando
seu desenvolvimento na história dessa sociedade e mostrando como a cultura
se relaciona às forças sociais que movem a sociedade. (SANTOS, 1996, p.
41)

A partir de então, os estudos sobre Cultura passaram a se preocupar com os atos
humanos e seus processos de simbolização, desligando-se da perspectiva da natureza. Burke
(1989) nos aponta, então, que a Cultura passa a ser entendida como uma dimensão do
processo social e da vida em sociedade; assim, buscar compreende-la é pensar que todos os
atos humanos, vividos e representados em uma sociedade, como comer, beber, andar, falar,
silenciar, e assim por diante, fazem parte de um conjunto de práticas e concepções da história
de cada sociedade, como um produto coletivo da vida humana.
Uma das principais contribuições para o desenvolvimento do conceito de Cultura
nessa abordagem foi a de Clifford Geertz (1926 – 2006). Em seus estudos, Geertz (1989)
buscou fundamentar a importância de uma “descrição densa” para o aprofundamento do
entendimento da diferença nos códigos de representação cultural, como, por exemplo, em uma
piscadela. Para ele, o conceito de Cultura é essencialmente semiótico, pois acredita, assim
como Max Weber,

[...] que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele
mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e sua análise;
portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como
uma ciência interpretativa, à procura do significado. (GEERTZ, 1989, p. 04)
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Nesse sentido, ao buscar compreender a Cultura, os estudos devem se lançar a
interpretar símbolos e significados que se apresentam na tessitura de qualquer grupo social.
Dessa maneira, a Cultura deve ser entendida como uma rede de significados constituídos nas
interações sociais e representados nas manifestações simbólicas de cada sociedade, orientando
a existência humana. Essa rede de significados que dão sentido ao mundo que cerca o
indivíduo, ou seja, a sociedade.
É essa perspectiva, a de compreender a Cultura como uma dimensão simbólica
constituída por meio de uma rede/teia de significados e símbolos que expressam um modo de
vida de uma sociedade determinada, que tomaremos como norteadora do nosso trabalho.
Assim, acreditamos como Brandão (2008), que:

A cultura existe nas diferentes maneiras por meio das quais criamos e
recriamos as teias, as tessituras e os tecidos sociais de símbolos e
significados que atribuímos a nós próprios, às nossas vidas e aos nossos
mundos. De uma pequenina palavra a toda uma teoria filosófica, estamos
continuamente elaborando, partilhando e transformando diferentes sistemas
de compreensão da vida e de orientação da conduta social. criamos os modos
sociais em que vivemos e só sabemos viver nos mundos sociais que criamos.
Ou onde reaprendemos a viver, para sabermos criar com outros os seus
mundos sociais. E isso é a cultura que criamos para viver e conviver.
(BRANDÃO, 2008, p. 32)

Ao afirmarmos, baseados em Geertz (1989) e Brandão (2008), que a Cultura
existe em diferentes mundos e de diferentes maneiras, assumimos o discurso de que ela não é
única, e sim múltipla/ plural. Se pensarmos a nossa sociedade Norte-Mineira, assim como
propõe Costa (2002), perceberemos como ela se configura em uma multiplicidade de
identidades estabelecidas seja por suas relações históricas ou mesmo por sua localização
geográfica, gerando, no seio do que seria uma Cultura Norte-Mineiras, diferentes Culturas,
como por exemplo: a geraizeira, a veredeira, a vazanteira, a quilombola e a indígena, entre
outras. Assim, é importante pensarmos em Culturas, e nas particularidades que cada grupo
social possui para a construção de sua teia de significados e símbolos que os garantem uma
identidade.
Nessa direção, ao pensarmos em pluralidade, é que podemos falar de Culturas
Populares. Estas, para Arantes (2004), surgem como outra Cultura, diferente da erudita, e que
se apresenta como uma totalidade (apesar de ser constituída pela justaposição de fragmentos)
de significados e símbolos produzidos pelos povos e que representam os valores.
As Culturas Populares são exemplos dessa multiplicidade de formas de
representação da Cultura de um povo. Por essência, o termo Cultura Popular é um sinônimo
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de cultura do povo, pois ela acontece e é vivenciada, assim como nos aponta Ayala e Ayala
(1987), na prática de grupos subalternos da sociedade.
Os estudos que buscam compreender aspectos da vida e das práticas culturais
populares, quando estão pautados em perceber a diversidade e a complexidade das relações no
seio das sociedades e dos grupos, tendem a ser menos generalistas e mais preocupadas com as
particularidades e peculiaridades dessas práticas culturais.
É importante ressaltar a constante dinâmica existente no interior das Culturas
Populares. As manifestações e modos de representação, bem como os valores e características
culturais, são permanentemente reelaboradas e transformadas, absorvendo elementos de
outras práticas culturais e de outros grupos ou sociedades. Desse modo, Ayala (1987) aponta
que suas características preponderantes são “[...] a heterogeneidade, a ambigüidade, a
contradição, não só nos aspectos formais, em que a diversidade salta à vista, mas também em
termos de valores e interesses que veicula, ou seja, no nível político-ideológico” (AYALA E
AYALA, 1987, p. 60).
Concordando com Arantes (2004), acreditamos que nas Culturas Populares
coexistem não apenas as manifestações populares ou os componentes dessas manifestações;
nelas estão presentes as concepções de mundo, as crenças, os valores, os mitos, os ritos, os
símbolos, os signos e toda a essência de um povo, tecidas em uma rede de significados
constituídos na experiência de troca do passado com o presente e na recorrente reconstrução
das identidades.
Ao falarmos de Identidades, e no nosso caso caberia dizer Identidades Culturais,
buscamos refletir o pensamento de Hall (2005; 2009). Ele acredita que a formação do sujeito
pós-moderno possibilita a produção e formação de novas identidades; sendo que “todas as
identidades estão localizadas no espaço e no tempo simbólicos” (HALL, 2005, p. 71).
Hall (2005) argumenta que as identidades estão profundamente envolvidas no
processo de representação. Assim, as Identidades adquirem sentido por meio dos sistemas
simbólicos pelos quais são representadas (escrita, língua, arte, religião, telecomunicação, entre
outras), pois as representações atuam simbolicamente para classificar o mundo e nossas
relações no seu interior (SILVA, 2008).
Ainda segundo Silva (2008),

A identidade é, na verdade, relacional, e a diferença é estabelecida por uma
marcação simbólica relativamente a outras identidades (na afirmação das
identidades nacionais, por exemplo, os sistemas representacionais que
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marcam a diferença podem incluir um uniforme, uma bandeira nacional ou
mesmo os cigarros que são fumados). (SILVA, 2008, p. 14)

O que Hall (2005) quer dizer com isso é que as Identidades estão relacionadas à
possibilidade de se delimitar a diferença com outras identidades. Para ele, essa delimitação da
diferença (a fronteira) está pautada nas formas de representação simbólica e significados
atribuídos às práticas culturais de cada sociedade.
A representação, apontada por Hall (2005) como um importante processo para se
compreender as Identidades, inclui práticas culturais que produzem significados para os
sistemas simbólicos. Nesse sentido, acreditamos que “é por meio dos significados produzidos
pelas representações que damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos” (SILVA,
2008, p. 17).
Na discussão sobre as Identidades, proposta por Hall (2005), deve-se perceber a
emergência da contestação sobre a construção de uma única identidade nacional e a abertura à
possibilidade de construção de novas identidades pela diferença, pela diáspora ou pela
hibridização. Dessa forma, é possível que os sistemas simbólicos forneçam novas formas de
se dar sentido e significado às representações, fortalecendo as identidades locais ou a
produção de novas identidades.
É certo que as práticas culturais, especialmente as populares, sofrem o efeito dessa
dinâmica de transformação das Identidades Culturais. Todavia, ao acreditarmos que as
Culturas são formadas pela mobilidade das relações sociais criadas/estabelecidas pelos seus
sujeitos, buscamos entender exatamente essa multiplicidade das manifestações e
representações simbólicas que dão significado à vida das pessoas e que fundamentam essa
pluralidade de identidades.
Pensar as Identidades e as Culturas, como propomos, é possibilitar a valorização
das diferenças, das particularidades e dos localismos culturais que dão sentido à existência das
sociedades subalternas.
Compreendendo os conceitos de Cultura, Culturas Populares e Identidade
Cultural, podemos nos lançar a entender como o Capital Social se apresenta nas dinâmicas da
Cultura Popular.
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O Capital Social e a Cultura Popular

A cultura, entendida como uma teia de significados constituídos nas interações
sociais (GEERTZ, 1989), é, de acordo com Kliksberg (2001), o lugar onde uma sociedade
gera valores e os transmite por gerações. Neste sentido, ele acredita que:
[...] ‘a cultura está nas maneiras de vivermos juntos (...) molda nosso
pensamento, nossa imagem e nosso comportamento’. A cultura engloba
valores, percepções, imagens. Formas de expressão e comunicação e muitos
outros aspectos que definem a identidade das pessoas e das nações.
(KILKSBERG, 2001, p. 121-122).

Dessa forma, não nos é estranho afirmar que as relações sociais são mediadas pela
cultura de cada sociedade.
Toda cultura é constituída de tradições e valores. Os valores de uma sociedade ou
comunidade são formados pelas relações que foram estabelecidas entre as pessoas do lugar.
Existem sociedades em que os valores estão concentrados mais na individualidade e na
indiferença ao outro e ao coletivo. Em contrapartida, outras sociedades cultivam valores
voltados à cooperação, reciprocidade, confiança e responsabilidade com o bem-estar coletivo.
Para D’Araújo,
A cultura está na esfera humana de ‘geração espontânea’, ou seja, é produto
de convivências, coincidências, crenças e valores que vão sendo construídos
por um grupo ou sociedade, em sua vida comum, em seus medos,
necessidades, desejos. Não há qualquer motivo racional para que certos
valores sejam praticados, para que certas crenças sirvam como guias de ação
aos indivíduos comuns ou até mesmo aos governantes. Há hábitos e
costumes em toda sociedade que são peculiares e cujo surgimento é
normalmente explicado à posteriori através de tradições que, por sua vez, são
construídas socialmente. A cultura é dinâmica, mas será sempre expressão
do passado, de tradições, de hábitos. (D’ARAÚJO, 2003, p. 21)

Esses valores, constituídos historicamente, segundo Kliksberg (2001), são os
responsáveis pela formação do capital social destas sociedades. Nessa direção, ele acredita
que o capital social e a cultura são importantes instrumentos da construção histórica das
sociedades.
Como podemos perceber, essa mesma perspectiva aparece nos discursos de
Putnam (1996) e Bourdieu (1980). Para estes autores, no centro da discussão sobre o conceito
de capital social encontram-se múltiplos elementos do campo da cultura. Para D’Araújo
(2003), “uma sociedade cuja cultura pratica e valoriza a confiança interpessoal é mais
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propícia a produzir bem comum, a prosperar” (D’ARAÚJO, 2003, p. 17), pois é dotada de
Capital Social.
Em relação a esta ligação entre a Cultura e o Capital Social, Kliksberg (2001)
acredita que a Cultura está em todas as dimensões do Capital Social (seja ele individual,
coletivo, comunitário, etc.), pois os seus componentes básicos (confiança, comportamento
cívico, associativismo, reciprocidade) dependem de uma íntima relação das pessoas com as
práticas sociais estabelecidas na Cultura do povo do lugar. Neste sentido ele afirma que “a
cultura incide claramente sobre o estilo de vida dos diversos grupos sociais” (KLIKSBERG,
2001, p. 122). Isso acontece devido ao fato da Cultura ser “um fator decisivo de coesão social.
Nela as pessoas podem reconhecer-se mutuamente, cultivar-se, crescer em conjunto e
desenvolver auto-estima coletiva” (KLIKSBERG, 2001, p. 123).
Percebemos, portanto, a partir do pensamento de Putnam (1996), Bourdieu (1980)
e Kliksberg (2001), que a Cultura é um elemento fundamental para o desenvolvimento do
Capital Social; e que em contrapartida, o Capital Social é potencializador das práticas
cultruais de cada sociedade. De acordo com Furtado (1981), é o fato de o homem ser dotado
dessa herança cultural que o faz garantir a sua rede de relações sociais e a gerar o seu capital
social. Segundo Kliksberg (2001), as interações sociais mediadas pelos valores culturais são,
por essência, o próprio capital social. Para ele,

O capital social e a cultura são componentes-chaves destas interações. As
pessoas, as famílias, os grupos, são capital social por essência. São portadores
de atitudes de cooperação, valores, tradições, visões da realidade, que são sua
própria identidade. (KLIKSBERG, 2001, p. 115)

Não obstante a essa discussão, percebemos a importância de refletirmos acerca da
cultura popular e, consequentemente, das pessoas e grupos que participam e mantém vivas
relações baseadas nas próprias práticas de manifestações populares.
Os indivíduos, grupos e comunidades que participam e praticam determinadas
manifestações baseados na cultura popular são detentores de uma “bagagem cultural” rica em
valores constituídos nas interações sociais e, assim como nos aponta Mauss (1981), nas
moralidades. Nestes grupos, o respeito profundo por sua cultura acaba por criar condições
favoráveis para desenvolvimento de ações que geram condições de cooperação múltipla; e
ações que podem partir ou destinar-se tanto do grupo como para estes; ou mesmo dos
indivíduos para eles mesmos ou suas coletividades.
Compreendemos que estes grupos, comunidades e indivíduos da cultura popular
se estruturam a partir de modelos de organização social que se enquadram no que Mauss
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(1981) concebeu como sociabilidade primária. 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 sociais estabelecidos em suas práticas de relações sociais tornam-se,
conforme nos afirma Toledo (2001), laços fortes, o que acabam por produzir qualidades de
mobilização social e produção de Capital Social.
Estas relações sociais fundamentadas em laços fortes são capazes de criar redes de
relações sociais que, baseadas na reciprocidade, na confiança e na cooperação social,
configuram o Capital Social de cada grupo, comunidade ou coletividades. Assim como nos
aponta Putnam (1996), “quanto mais desenvolvidos forem esses sistemas numa comunidade,
maior será a probabilidade de que seus cidadãos sejam capazes de cooperar em benefício
mútuo.” (PUTNAM, 1996, p. 183).
As relações na cultura popular são caracterizadas, assim como nos aponta Mauss
(1981), por uma horizontalidade nas relações, e capacidade de gerar condições que permitem
o fortalecimento de suas identidades; o que contribui efetivamente para o desenvolvimento do
seu Capital Social. Podemos afirmar, portanto, que as relações historicamente constituídas
nestes grupos, comunidades ou coletividades, caracterizam-se por serem de tipo primário.
O enredamento das relações destes grupos, comunidade ou coletividades que
representam as Culturas Populares Tradicionais é formado a partir do que Mauss (1981)
chamou de contratos sociais. Os contratos sociais, estabelecidos por estes grupos,
comunidades ou mesmo indivíduos da cultura popular, ocorrem de maneira voluntária e por
vários motivos de diferentes origens. Estes motivos, ao nosso entender, são fundamentados no
sistema de trocas que, de acordo com Mauss (1981) constitui a dádiva. Estas trocas são
sempre caracterizadas pela obrigatoriedade de retribuição de um bem, que segundo Bourdieu
(1980) caracterizam-se por serem bens com valores simbólicos. A manutenção destes
contratos sociais torna a pessoa um ser dadivoso, valorizando a si mesmo como também todo
o seu ciclo social: família nuclear, amigos, parentes, vizinhos.
Uma das principais fontes de Capital Social para estes grupos e comunidades é a
realização das Festas. Estas são fundamentadas em processos e práticas do catolicismo
popular, caracterizando-se por finalizar um ciclo da vida destes e por iniciar um novo ciclo na
vida desses grupos, comunidades, coletividades ou sujeitos.
Buscando compreender o conceito sobre Festa, para melhor desenvolvimento da
nossa argumentação, percebemos que Guarinello (2001) a define como uma produção
humana, caracterizada por ser
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[...] uma ação coletiva, que se dá num mesmo tempo e lugar definidos e
especiais, implicando a concentração de afetos e emoções em torno de um
objeto que é celebrado e comemorado e cujo produto principal é a
simbolização da unidade dos participantes na esfera de uma determinada
identidade. (GUARINELLO, 2001, p. 972).

A Festa fortalece a visão de mundo da coletividade, celebrando crenças e valores
que tendem a manter a coesão do grupo. Na Festa acontece uma espécie de reencantamento da
vida, um jogo espontâneo de faz-de-conta, como se a memória do grupo fosse um acervo vivo
de experiências a serem reinventadas a cada momento.
Segundo Gomes e Pereira (1988),
A vida se desenvolve no cotidiano, que é o intervalo entre os grandes
momentos de comunhão (comum união): vive-se a preparação de nova festa,
na recordação da festa que terminou. As datas festivas são marcos decisivos
na contagem do tempo e, como fases tônicas da existência, compõem a
Festa. (GOMES e PEREIRA, 1988, p. 159)

As Festas, com toda a sua complexidade, trazem a tona uma gama de signos,
símbolos e elementos que, segundo Costa (1997) apresentam “o seu caráter sagrado,
interpenetrado de características profanas” (COSTA, 1997, p. 91).
Os rituais, vivenciados na realização das Festas, indicam a visão de mundo
narrada em enredos e que são transmitidos de uma geração a outra. Para Dukheim (1996), os
ritos têm como função relembrar o passado e torna-lo presente por meio de uma verdadeira
representação dramática. Conforme nos aponta Durkheim (1996), as festas são celebradas,
ritualizadas,
[...] porque os antepassados a celebraram, porque todos estão ligados a ela
como a uma tradição muito respeitada e porque saem dela com uma
impressão de bem-estar moral. Quanto às outras considerações, têm apenas
um papel complementar: podem servir para confirmar os fiéis na atitude que
o rito lhes prescreve, mas não são a razão de ser dessa atitude.
(DURKHEIM, 1996, 412)

Seguindo ainda o pensamento de Durkheim (1996), percebemos que realizar os
ritos religiosos significa muito mais que apenas reviver o passado;
[...] é reconhecer que sua autoridade se confunde com a autoridade da
tradição, coisa social em primeiro lugar. Celebram-no para permanecerem
fiéis ao passado para preservarem a fisionomia moral da coletividade, e não
por causa dos efeitos físicos que ele pode produzir. Assim, a maneira
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mesma pela qual os fiéis os explicam deixa transparecer as razões profundas
das quais procede.” (DURKHEIM, 1996, 404)

As Festas são os tempos e espaços pelos quais os símbolos e significados capazes
de fundamentar a Identidade, ou Identidades, do povo são representados. Nelas, os sujeitos se
comprometem com a continuidade da memória, mas se permitem a transformação das formas
de atuar e fazer. Conforme nos aponta Durkheim (1996), a Festa é o momento em que a
sociedade se representa e se reconstrói, possibilitando o seu reconhecimento e a sua
reelaboração.
Em sua prática, as Festas populares no Brasil são como nos afirma Brandão
(1989), espaços essenciais de trocas, “atos codificados de dar, receber, retribuir, obedecer e
cumprir” (BRANDÃO, 1989, p. 11).
Durante as realizações dos festejos, geralmente em devoção aos santos padroeiros
a que as comunidades ou sujeitos são devotos, os grupos e comunidades estabelecem
contratos e relações que não são constituídos durante a vida cotidiana. Nestes períodos
especiais, os grupos, comunidades, coletividades ou sujeitos, imbuídos do espírito de
realização moral dos festejos, utilizam os seus estoques de Capital Social, que, segundo
Martinho (2006), já estavam presentes nas relações das pessoas e comunidades, mas não eram
utilizadas por não terem sido necessária até o devido momento.
Para a realização das Festas os sujeitos, grupos, coletividades ou comunidades
utilizam do seu Capital Social como recursos que possibilitarão o estabelecimento dos
contratos sociais. Durante os acontecimentos dos festejos, novos laços e contratos sociais são
criados pelos grupos, comunidades coletividades e pessoas, possibilitando a formação de
novas fontes de Capital Social.
Percebemos, portanto, e com base nas discussões acima apresentadas, que os
grupos de cultura popular são importantes fontes de Capital Social porque utilizam os seus
estoques para a realização de seus festejos, mobilizando e criando novas fontes deste capital.
Neste sentido, podemos acreditar que Capital Social e Cultura podem ser alavancas para o
desenvolvimento de grupos pertencentes à Cultura Popular a partir do momento que são
criadas 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).
É evidente que cada grupo traçará caminhos diferentes na constituição do seu
Capital Social e, também, utilizará de formas variadas esse potencial. Entretanto, acreditamos
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que a Festa seja o principal acontecimento que possibilita a constituição do Capital Social nos
espaços e tempos das Cultuas Populares, sendo também o principal lugar onde os grupos,
comunidades, coletividades ou sujeitos podem utilizá-lo.
Um importante fator a ser lembrado é que para haver o desenvolvimento das
capacidades humanas e fortalecimento do Capital Social nas Culturas Populares, é necessário
que estes grupos e comunidades se organizem, no sentido de reconhecer os seus estoques de
capital e poderem produzir redes de relações, capazes de garantir o fortalecimento dos
vínculos produtores de Capital Social.
Compreender a importância do Capital Social na Cultura e a sua configuração nos
grupos de cultura popular foi fundamental para que pudéssemos fazer a nossa leitura sobre a
existência e forma de utilização do Capital Social nos Ternos de Catopês de Bocaiúva, objetos
deste estudo. Entretanto, antes de continuarmos esta discussão, acreditamos que é de
fundamental importância compreender quem são estes Ternos de Catopês de Bocaiúva, qual a
sua história, como eles se organizam, como acontecem os seus rituais e como se dá a sua
dinâmica social. Dessa forma, procuramos apresentar no próximo capítulo um detalhado
estudo acerca da formação e história dos Ternos de Catopês de Bocaiúva, bem como a sua
relação com a sociedade bocaiuvense.
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CAPÍTULO II – FÉ E DEVOÇÃO NO SERTÃO DOS GERAIS: ASPECTOS
HISTÓRICOS E ESTRUTURAIS DA MANIFESTAÇÃO DOS TERNOS DE
CATOPÊS DE BOCAIÚVA.

Desde os anos 70, uma crescente preocupação com as manifestações da cultura
popular brasileira tem ampliado os estudos acerca dos grupos, comunidades e famílias que
mantém viva as tradições, fazeres, pensares e dizeres que caracterizam as Identidades de
comunidades, grupos e coletividades por todo o Brasil. Áreas do conhecimento como a
Antropologia, a Sociologia, a História e as Artes têm procurado desenvolver estudos que
compreendam os fatores históricos, sociais, culturais, estéticos, morais, de grupos,
comunidades e sociedades, bem como as estruturas presentes em suas práticas rituais e
festejos: os cantos e danças, as crenças e formas de culto, os reis e rainhas, mestres e
dançantes das diversas manifestações espalhadas por todo o Brasil.
Neste contexto de investigação acerca das manifestações culturais brasileiras, o
Congado se apresenta como uma das mais importantes expressões da identidade cultural
nacional, sendo encontrado em vários estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Minas
Gerais.
O Congado, segundo Lucas (2002) é uma manifestação de origem luso-afrobrasileira que, num processo de hibridismo cultural tornou-se, assim como nos aponta
Canclini (1997), uma cultura de fronteiras. É nessa perspectiva que temos encontrado diversos
estudos que procuram compreender a manifestação congadeira e os aspectos históricos e
estruturais dos grupos e festejos no país como um importante tema para discussão da
descentralização das Identidades Culturais.
A manifestação congadeira é composta por grupos que cumprem papéis
diferenciados nos rituais festivos, sendo eles: Congos, Moçambiques, Marujos, Catopês,
Vilões, Caboclos e Cavalhadas27. Na cidade de Bocaiúva, o Congado é representado apenas
pela figura dos Catopês.
No contexto congadeiro, estes grupos são chamados pelos termos “Guarda” ou
“Terno”. Neste trabalho, quando nos referirmos especificamente aos grupos de Congada da

27

Alguns estudiosos subdividem o Congado em Minas em oito categorias, tendo em vista reconhecerem o
Candombe como um dos grupos representativos dessa manifestação. Entretanto, de acordo com a Mestre Lucélia
(2009), os participantes dessa manifestação não consideram o Camdombe como uma categoria representativa do
Congado porque ele é a reunião apenas dos Mestres e Capitães dos grupos, que possui funções diferenciadas nos
Rituais e Festas, não sendo uma “guarda” ou “terno” específico de devoção.
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cidade de Bocaiúva, optaremos por utilizar o termo “Terno”, já que assim são chamados e
reconhecidos nesta cidade.
Os grupos de Congado, espalhados por diversas partes do território brasileiro, se
caracterizam por realizarem festejos em devoção aos santos católicos por meio de uma
expressão que mescla músicas, danças, coreografias e encenações em uma prática ritual que
se caracteriza pelo sincretismo religioso da cultura africana com os cultos do catolicismo
popular.
Estes grupos de Congado possuem, em geral, uma constituição básica com
elementos, funções e características específicas: o Mestre ou Capitão, que tem como função
guiar o grupo durante a realização dos rituais festivos da manifestação, além de preparar os
participantes do grupo para o cumprimento da devoção, sendo o representante do grupo tanto
diante dos demais grupos de Congado quanto diante da sociedade; os Contramestres, que tem
como função a organização interna do grupo, sendo a ponte de informações entre o Mestre e
os participantes, podendo tornar-se representante do grupo quando da ausência do Mestre; os
Porta-Bandeiras, que são responsáveis por carregar as bandeiras dos Santos a qual os grupos
são devotos, abrindo caminhos para os cortejos; e os Dançantes, que são os participantes do
grupo nas manifestações e são responsáveis pelo coro de respostas nas músicas e louvações.
Estas funções são hierárquicas e seguem regras de comportamento fundamentadas na história
de cada grupo28.
A manifestação congadeira encontra na Festa o espaço propício para expressar a
sua devoção e fé aos santos, rememorando as formas de fazer dos antepassados e reafirmando
os laços sociais que os mantiveram vivos durante a sua história. Essa Festa em devoção aos
santos congadeiros “pode ser identificada como uma expressão da religiosidade negra que
sobreviveu ao processo de imposição cultural” (QUEIROZ, 2005, p. 28).
Os festejos realizados pelos grupos de Congado acontecem durante quase todo o
ano. As comunidades vivenciam a Festa do momento, já começando a preparar o próximo
festejo, cumprindo os contratos morais estabelecidos pela história dos seus antepassados e
pelos ensinamentos dos ancestrais. Entretanto, seria errôneo apontar que as formas de
celebração e devoção dos grupos são uniformes; haja vista que o fato marcante dessa
manifestação é a sua multiplicidade de formas de praticar uma mesma atividade simbólica.

28

Na cidade de Bocaiúva, os participantes dos grupos de Congado e a sociedade chamam os seus comandantes
pelo termo Mestre. Neste sentido, optamos por utilizar nesse trabalho, quando nos referirmos aos Ternos de
Congado da Cidade de Bocaiúva, esse termo.
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Neste sentido, o objetivo deste capítulo é apresentar as particularidades da
história, características e formas de expressão dos grupos de Congado da cidade de Bocaiúva,
no Norte de Minas Gerais. Para tanto, realizamos um estudo bibliográfico acerca do Congado
no Brasil e neste Estado, procurando fundamentar a nossa análise sobre essa temática.
Também nos lançamos a uma pesquisa de campo, baseada em observação participante das
Festas dos Santos de Preto (São Benedito, Divino Espírito Santo e Nossa Senhora do Rosário)
e no acompanhamento das práticas dos grupos tanto nos períodos festivos como fora deles,
tendo como instrumentos para coleta de dados a realização de entrevistas com os Mestres dos
Ternos de Catopês de Bocaiúva e alguns dos seus dançantes mais antigos, além da análise de
documentos da Paróquia do Senhor do Bonfim de Bocaiúva, que contribuíram
significativamente para o desenvolvimento do nosso estudo. Nossa intenção é permitir que os
dois discursos acerca da origem e da história dos Ternos de Catopês de Bocaiúva e da
manifestação congadeira no Brasil e em Minas Gerais sejam apreciados: o discurso das elites
brancas; e o discurso dos negros fazedores dessa manifestação.
Procuramos, então, organizar o trabalho em três partes: na primeira, realizamos
um estudo acerca da origem e características do Congado no Brasil, buscando compreender os
fatores históricos que fundamentaram o surgimento da expressão congadeira no território
nacional; em seguida, procuramos compreender os aspectos históricos e sociais do Congado
mineiro e as particularidades dessa manifestação neste Estado; finalmente, buscamos analisar
o Congado da cidade de Bocaiúva apresentando as especificidades de sua formação histórica e
as estruturas de sua prática ritual.
Buscando valorizar o discurso dos participantes da manifestação congadeira da
cidade de Bocaiúva, preservaremos o texto conforme coletado em nossa pesquisa de campo,
com erros de grafia e pronúncia.

ORIGENS E CARACTERÍSTICAS DO CONGADO NO BRASIL

Os diversos

estudos

acerca do Congado

no Brasil

têm contribuído

significativamente para ampliar o leque de informações acerca da origem, das características
definidoras e das estruturas rituais da manifestação congadeira no país. Contudo, após o
estudo bibliográfico realizado neste trabalho, percebemos que não existe consenso sobre a
origem e a identidade dessa manifestação cultural.
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As diferentes concepções acerca da origem do Congado estão intimamente ligadas
à idéia de um hibridismo cultural entre os elementos da cultura negra, trazida pelos escravos
africanos, e as transformações e adaptações sofridas por estas expressões em contato com
outras formas de expressão religiosas e culturais em território brasileiro.
Neste sentido, vários autores tentaram compreender essa relação entre as
manifestações religiosas dos negros vindos da África e a imposição cultural sofrida no Brasil
Colônia. É com base nas discussões desses autores que tentaremos desenvolver uma idéia
sobre a origem do Congado no Brasil.
Para melhor desenvolver o nosso pensamento acerca dessa temática, dividiremos
a nossa discussão em três partes: na primeira faremos um debate acerca das origens do
Congado no Brasil; na segunda buscaremos apresentar outra idéia sobre a origem dos
Congados no país, o mito fundacional presente nos discursos dos congadeiros das diversas
regiões do Brasil; finalmente, apresentaremos as características gerais que identificam grupos,
comunidades ou famílias que mantém viva as tradições congadeiras, afirmando a importância
desta manifestação na constituição da cultura popular brasileira.

Origens do Congado no Brasil

A história do Congado no Brasil tem início com a escravidão dos negros africanos
ainda no início do período colonial. Conforme nos aponta Queiroz (2005), a origem dessa
manifestação pode ser sintetizada em duas idéias centrais:

[...] a primeira é a de que essa expressão teria surgido das manifestações
tribais africanas, constituídas pelos aspectos específicos dessa cultura; e a
segunda considera essa manifestação própria do branco europeu, como
rituais impostos aos escravos pela prática de inclusão de negros africanos no
catolicismo. (QUEIROZ, 2005, p. 29).

A primeira idéia tem em Mário de Andrade (1982) o seu principal nome. Esse
autor acredita que a origem do congado remonta ao costume de celebrar e entronizar reis na
África. Para ele, “os Congos são uma dança dramática, de origem africana, rememorando
costumes e fatos da vida tribal. Na sua manifestação mais primitiva e generalizada, não
passam dum simples cortejo real, desfilando com danças cantadas” (ANDRADE, 1982, p.
17).

61

A segunda idéia tem Alceu Maynard de Araújo (1973) como seu principal
defensor, e acredita que essa manifestação é fruto da imposição cultural estabelecida pelos
brancos na inclusão do negro no catolicismo. Assim como Araújo (1973), Cascudo (1988)
também acredita que o Congado nunca existiu em território africano, sendo uma manifestação
genuinamente brasileira.
Concordando com Queiroz (2005), acreditamos que

Independentemente de ter o Congado origem africana ou brasileira, o que
fica explícito é que essa manifestação, hoje característica da nossa cultura,
preservou em suas dimensões identitárias aspectos oriundos da cultura
africana que se mantiveram enraizados às práticas dos afro-descendentes no
Brasil, seja de forma ‘pura’ ou mesclados a elementos de outras etnias.
(QUEIROZ, 2005, p. 33)

Para Leda Maria Martins (1997), a manifestação congadeira é fruto de um
dialogismo entre a cultura africana trazida pelos escravos, rica em códigos lingüísticos,
filosóficos, religiosos, culturais e simbólicos, e a religiosidade católica, predominante em
território brasileiro na época em que aqui chegaram. Segundo Martins (1997), esse processo
de aglutinação dos dois mundos, o africano e o católico, gerou “[...] um deslocamento sígnico
que possibilitaria traduzir, no caso religioso, a devoção de determinados santos católicos por
meio de uma gnosis ritual acentuadamente africana em sua concepção, estruturação simbólica
e na própria visão de mundo que nos apresenta” (MARTINS, 1997, p. 31).
De acordo com Gomes e Pereira (1988),

Foi no interior do catolicismo que o negro prescreveu o gesto de
pertencimento a uma cultura violada do escravismo. Essa atitude permitiu
aos descendentes buscarem sua própria integridade através de um
relacionamento com a diversidade de elementos religiosos que compõem o
seu meio social. Somente quando se olha a si mesmo e se reconhece é que o
homem negro se torna apto a abrir-se para o outro. Semelhante
comportamento por parte dos outros grupos é que torna possível a
construção de um modelo social oposto à violência da sociedade escravista.”
(GOMES E PEREIRA, 1988, p. 108)

A partir dessas diferentes abordagens sobre a origem do Congado no Brasil,
acreditamos que a manifestação congadeira, assim como a concebemos na atualidade,
originou-se, de fato, no Brasil. Dessa maneira, o que queremos enfatizar é que foi na
conjunção dessas lógicas culturais diferenciadas, a do negro africano e a do europeu católico,
em um espaço diferenciado, o Brasil colonial, que propiciou a construção dessa manifestação
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de características rituais e expressivas singulares. Segundo Martins (1997), a reconstituição
das expressões tradicionais dos negros africanos deve-se ao fato da reinterpretação dos
“ícones religiosos cristãos, investidos de novas conotações semânticas” (MARTINS, 1997, p.
40).
Ao se estabelecer em território brasileiro, o Congado se multiplicou em diferentes
formas de expressão, contudo, mantendo as características identitárias de sua manifestação.
Isso foi possível pela organização social dos negros no Brasil colonial, fundamentada na
criação de comunidades negras que mantiveram vivas tradições, cultos e crenças, mas
(re)adaptando ao novo modus vivendi e (re)criando particularidades frente a outras
manifestações dessa mesma estirpe.
A consolidação dessas comunidades negras foi fundamental na criação de um
importante instrumento de organização da vida social e das manifestações congadeiras em
território brasileiro: as Irmandades. Segundo Gomes e Pereira (1988),

As Irmandades possibilitaram ao negro escravo a oportunidade de filiar-se
aos seus irmãos de raça e condição social. A idéia de ‘um corpo’ social e
religioso sofria, no entanto, com as investidas da Igreja e dos órgãos
governamentais. Esse controle mostrava que as ações desse corpo teriam que
se inscrever dentro dos limites da legislação opressora. O poder instituído, ao
promover as Irmandades de negros e mulatos, minava-lhes a coesão étnica e
política (GOMES e PEREIRA, 1988, p. 88).

A importância das Irmandades se deve não apenas ao fato de o gerenciamento de
recursos para compras de cartas de alforria, mas sim por terem tornado-se espaços de
resistência que permitiram aos negros escravos garantir a coesão dos grupos e comunidades e,
consequentemente, a afirmação existencial para preservação dos valores culturais e
identitários desse povo. Nesse sentido, podemos afirmar que foram as Irmandades religiosas
que possibilitaram a sobrevivência de elementos culturais que garantiram a constituição das
manifestações culturais congadeiras.
Apesar de todas essas informações sobre os fatores que levaram a constituição do
Congado no Brasil, é impossível estabelecer uma data precisa sobre a origem dessa
manifestação no país. Segundo Queiroz (2005), o que percebemos na literatura são esforços
diferenciados que levam a diferentes perspectivas e acabam por não apontar cronologicamente
a época de constituição dessas manifestações no Brasil.
Gomes e Pereira (1988), apud Cascudo (1988), apontam que o registro mais
antigo dessa manifestação data de 1674, em um documento que aponta a realização de
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coroações de reis Congos na cidade de Recife. Entretanto, a falta de documentos que
comprovam essa afirmação nos limita a compreendê-las apenas como uma das hipóteses
sobre a origem do congado no Brasil.
Concordando com Queiroz (2005),

O que fica claro nos estudos de vários pesquisadores que se dedicaram à
compreensão de aspectos históricos das origens do Congado no Brasil, é que
a data das primeiras manifestações desse festejo no país está
aproximadamente entre os Séculos XVII e XVIII, não sendo possível, com
base no estudo realizado, apresentar uma data precisa que possa ser
comprovada com exatidão. (QUEIROZ, 2005, p. 36)

Procurando não disseminar idéias que não possam ser afirmadas com precisão,
limitaremos a apontar neste trabalho apenas essas informações sobre a origem do Congado no
Brasil.
Entretanto, assim como afirma Queiroz (2005), podemos ser enfáticos em nosso
discurso ao dizer que o Congado no território brasileiro é fruto da junção dos costumes de
negros e suas relações com aspectos das culturas luso-espanholas e indígenas; e que esta
manifestação constitui hoje uma importante referência da cultura brasileira.

O Mito Fundacional

Ainda que aspectos histórico-sociais, como os que apontamos na seção anterior,
possam ser considerados como os principais fundamentos para o surgimento dos grupos de
Congado no Brasil, os congadeiros atribuem a Nossa Senhora do Rosário o motivo da sua
existência. Para os participantes dessa manifestação cultural, o que une e mantém viva a
tradição dos festejos é a devoção à santa, que teria sido a responsável pela libertação dos
negros do sistema escravista.
Conforme nos aponta Martins (1997), existem várias versões sobre essa lenda que
funda a devoção a Nossa Senhora do Rosário29. Entretanto, essas variações giram em torno de

29

Gomes e Pereira (1988) apontam que, “segundo a orientação da Igreja, o mito de Nossa Senhora do Rosário
manteria sua consistência enquanto a divindade permanecesse fora do alcance humano. Por isso, a imagem da
Santa – de acordo com os relatos sagrados – depois de ser resgatada pelos senhores brancos e colocada numa
capela, desapareceu e ressurgiu no local do mistério, representado pelo mar ou pelo deserto. O mito católico se
alimentava dessa presença e ausência da divindade, fazendo delas o estatuto que não poderia se rompido: a Santa
visitava os homens e em seguida distanciava-se deles” (GOMES e PEREIRA, 1988, p. 101-102).
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um mesmo tema: o aparecimento da imagem da santa no mar e a devoção dos negros,
expressas em seus cantos, tambores e danças, que fez com que a imagem viesse ficar com
eles, inaugurando o ritual do Congado. Para a autora, “a transcriação da fábula pelos
congadeiros funda-se num ato criador textual coletivo que produz uma teia discursiva, em
movimento contínuo” (MARTINS, 1997, p. 49).
Para ilustrar essa análise, trazemos a história contada pela mestre do Terno de
Catopês de Nossa Senhora do Rosário de Bocaiúva:

O que contam é que há muito tempo atrás, ainda na época da escravidão,
uma imagem de Nossa Senhora do Rosário apareceu no mar. Então os
brancos, os senhores dos escravos, foram até o mar e recolheu a imagem da
santa. Eles trouxe a imagem e construiu uma capela toda bonita, cheia de
enfeites e de ouro e colocaram a imagem num altar. Nessa época os negro
eram proibido de entrar nas Igreja, então os brancos impediram os negros
escravos de rezarem para a santa. Aí no dia seguinte os brancos voltaram
na capela, só que a imagem não tava mais lá, ela tinha voltado pro mar.
Então os branco voltaram a buscar a imagem de Nossa Senhora e
colocaram denovo no altar; fizeram festa tentando fazer a imagem ficar com
eles, mas a imagem voltou pro mar no outro dia. Aí então uns negro
pediram pra ir buscar a santa no mar, os branco pensou né... se agente que
construiu uma capela pra ela e ela não quis ficar aqui, num é com esses
negro que ela vai ficar; então eles permitiram os negro ir buscar a imagem
no mar. Então uns escravo da família do Congo foram até a beira do mar e
começaram a cantar e bater seus tambores. A santa balanceou no mar pra
lá e pra cá, mas ela num veio até eles. Foi quando outra família de negros,
os do Moçambique, se enfeitaram todos com pena, palha e seus tambores e
forma até a beira do mar. Lá eles cantaram e dançaram, e então a imagem
veio e saiu do mar junto com eles. Eles colocaram ela em cima do tambor
que chama Santana (é porque tem os três tambores sagrados, que são
aqueles primeiros tambores que fizeram com que a santa fosse ficar com os
negros: o Santana, o Santaninha e o Jeremias) e fizeram uma procissão
levando a imagem da santa pra casa deles. Lá eles fizeram uma capelinha
simples, onde colocaram a imagem e a santa ficou lá, com eles, sendo a guia
do negro na luta contra os brancos. Aí então essa é a história de devoção
dos negro pra Nossa Senhora do Rosário, e foi a partir daí que começaram
a fazer as festas em devoção a ela. É por isso que os Congo vai na frente,
porque é eles que abrem o caminho pra Nossa Senhora passar, e o
Moçambique é o que leva o andor com Nossa Senhora, porque foi eles que
conseguiu tirar ela do mar. (Lucélia Pereira, Mestre do Terno de Catopês
de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito de Bocaiúva, 2007)30

Para Gomes e Pereira (1988), “a reelaboração do culto de Nossa Senhora do
Rosário, de acordo com as matrizes de uma mitologia negra, colocou o negro na posição de
agente dentro da narrativa mítica” (GOMES e PEREIRA, 1988, p. 102).

30

Mais detalhes acerca do mito fundacional sobre Nossa Senhora do Rosário podem ser encontrados em Gomes
e Pereira (1988), Saul Martins (1982), e Leda Martins (1997).
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Segundo Martins (1997), há pelo menos três elementos na narrativa do mito
fundacional de devoção a Nossa Senhora do Rosário que são constantemente repetidos nos
diversos enunciados dos congadeiros em todo território brasileiro:

1º) a descrição de uma situação de repressão vivida pelo negro escravo; 2º) a
reversão simbólica dessa situação com a retirada da santa das águas ou da
pedra, capitaneada pelos tambores; 3º) a instauração de uma hierarquia e de
um outro poder, fundados pelo arcabouço mítico. (MARTINS, 1997, p. 56).

A estrutura do mito que funda o Congado traz em seu discurso os sentidos da
resistência e do poder simbólico do negro escravo frente ao branco. Outro fator interessante
de se observar nesse discurso é o valor dado às virtudes da santa que, ao escolher os negros
em “oposição” ao branco, compreende o sofrimento dos negros, protege as famílias e as ações
frente ao escravismo e, numa atuação indireta, via Princesa Isabel, como relatado pela Mestre
Lucélia, possibilita a libertação dos negros desse sistema.
Conforme nos aponta Martins (1997), “a fábula nos revela a oposição entre o
‘não’ do escravocrata repelido pelo ‘sim’ do escravo, a insistência do último, tanto no tecido
da dicção retórica de afirmação étnica, como no agenciamento e na busca de meios para os
objetivos comuns” (MARTINS, 1997, p. 60).
Nessa narrativa, é em virtude da celebração e rememorização dos ancestrais que
trouxeram a santa para a proteção dos Irmãos, bem como pela devoção aos milagres e preces
concedidos por Nossa Senhora do Rosário, que surgem os grupos de Congado e as festas com
toda a sua tessitura ritual.
Esse texto mítico, narrado de uma maneira apaixonada pelos congadeiros, rege
toda a liturgia dos rituais realizados pelos grupos de Congado, representados nas suas formas
singulares de expressão e devoção, bem como em sua religiosidade, fundada no hibridismo
das formas de devoção africanas e do código católico.
A Festa a Nossa Senhora do Rosário e aos outros santos devotados pelos
congadeiros (São Benedito, Divino Espírito Santo, Santa Efigênia, Nossa Senhora das
Mercês, Nossa Senhora Aparecida) é, portanto, o auge das celebrações e da ritualização desse
mito fundador. Concordando com Martins (1997), acreditamos que

Durante as celebrações, esse mito fundador é recriado e aludido nos cortejos,
falas, cantos, danças e fabulações, em um enredo multifacetado, em cujo
desenvolvimento o místico e o mítico se hibridizam com outros temas e
narrativas que recriam a história de travessias do negro africano e seus
descendentes brasileiros. (MARTINS, 1997, p. 46)
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Essa narrativa tem sido transmitida oralmente durante séculos pelos congadeiros
dos diversos lugares do Brasil, como podemos ver no discurso de Lucélia Pereira, a Mestre do
Terno de Catopês de Nossa Senhora do Rosário de Bocaiúva:

[...] agente vê Nossa Senhora e São Benedito como o centro das forças. [...]
Fala que a princesa Isabel fez a libertação dos negros. Pra alguns, porque
pra gente foi só conseqüência, nossa libertação não foi dada por ela; ela
não tinha poder pra isso se Deus não quisesse. [...] A nossa libertação foi
dada por Deus com a interseção de Nossa Senhora do Rosário. [...] Eu
penso assim, e assim que agente aprendeu (MESTRE LUCÉLIA, 2007).

Elas são recriadas e recontadas, especialmente durante a realização dos festejos,
sendo acrescidas de variações dos lugares, normalmente encontradas em todo processo de
transmissão oral. Contudo, essa narrativa, ainda que transformada com as interpretações dos
diversos lugares, mantém viva uma identidade coletiva que representa a construção simbólica
do sujeito congadeiro, preservando as características essenciais do Congado por todo o Brasil.

Características do Congado no Brasil

Como apontamos ao falar sobre as origens do Congado, as diversas etnias
africanas, ao constituírem as Irmandades religiosas, favoreciam o desenvolvimento de cultos e
ações que valorizavam tanto a liberdade do sistema escravocrata quanto a organização das
comunidades e grupos sociais formados por negros. Essa característica de organização
possibilitou a constituição de diferentes formas de expressão de comunidades negras,
facilitando e possibilitando a formulação de diferenciadas formas de se manifestar dos
Congados pelo país.
De acordo com Martins (1997), os Congados e Reinados da atualidade “mantém a
mesma disposição básica do século XVIII, atestando a permanência de um continuum
paradigmático nos elos da tradição e das afrografias dos congados” (MARTINS, 1997, p.
34)31.

31

É importante lembrar que Martins (1997) percebe uma diferença entre Congado e Reinado. Para ela, o
Congado é uma manifestação de grupos, que podem existir apenas pela devoção aos santos e santas ou por sua
ligação a uma comunidade. Já o Reinado possui uma densa estrutura simbólica, constituída por todos os
segmentos responsáveis pelos festejos: as guardas de Congado, o Império com seus reis, rainha, príncipes e
princesas, e todas as demais partes da performance congadeira.
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O Congado é uma manifestação que se encontra enraizada nas expressões
culturais e religiosas dos negros africanos trazidos para o Brasil. Não obstante, essa
manifestação apresenta uma íntima ligação com as expressões tribais africanas, utilizando
como elementos fundamentais para sua prática ritual o canto, o som, a dança e a representação
expressas em um corpus repleto de signos culturais e simbologias festivas e religiosas.
De maneira geral, o Congado caracteriza-se como uma manifestação de fé, crença
e devoção a santos católicos, realizadas em forma de rituais festivos de caráter religioso,
apresentadas por meio de uma performance em que os seus participantes mesclam, assim
como nos aponta Queiroz (2005), tradições africanas com elementos de bailados lusoespanhóis e indígenas. Os santos a que os grupos congadeiros são devotos são chamados por
Brandão (1985) de “Santos de Preto”, sendo eles: São Benedito, Nossa Senhora do Rosário,
Divino Espírito Santo, Santa Efigênia, Nossa Senhora das Mercês e Nossa Senhora
Aparecida.
Os Congados se organizam em grupos que, de diferentes maneiras, procuram
expressar sua devoção aos santos, realizando festejos que, apesar da aparente desordem dos
dançantes de rua, seguem uma ordem em sua prática ritual que configuram as simbologias
históricas da formação destes grupos e povos.
Esses grupos de Congado no Brasil aparecem em sete categorias diferenciadas,
que podem ser destacadas como as mais constantes e conhecidas em território brasileiro. São
elas: Congos, Moçambiques, Marujos, Catopês, Vilões, Caboclos e Cavalhadas32.
Cada um desses grupos representa um dos povos formadores do povo brasileiro.
Conforme nos aponta o Cedefes (2008), “[...] os congos e moçambiques simbolizam os
negros que resgataram a imagem do mar, os marujos fazem referência à travessia da imagem
pelo oceano Atlântico realizada por negros e portugueses; e os caboclos representam os
índios” (CEDEFES, 2008, p. 68). Segundo Martins (1988), os catopês representam o índio
africano, que se diferencia do indígena brasileiro representado pelos caboclos; os vilões e as
cavalhadas representam os guerreiros, sendo que suas funções, no conjunto, são decorativas.
Internamente, os grupos de Congado apresentam uma estrutura organizacional
hierárquica e rígida, composta pela presença de Mestre, Contramestres, Porta-Bandeiras e
Dançantes. Cada uma dessas personas possui características e funções diferenciadas nas
dinâmicas rituais, sendo que o Mestre comanda o grupo, os Contramestres auxiliam o Mestre
na organização e comando dos dançantes, os Porta-Bandeiras guiam o grupo em sua prática

32

Ver explicação em nota de referência da página ...
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ritual, e os Dançantes são responsáveis pela alegria do grupo, tocando os instrumentos,
cantando as músicas e realizando as danças e evoluções características de cada grupo.
Externamente, os grupos de Congado pelo Brasil apresentam uma estrutura
organizacional onde se destacam dois elementos: a dinâmica ritual dos festejos; e a
visualidade na apresentação dos grupos durante estes rituais.
A dinâmica ritual que envolve o Congado pelo Brasil apresenta, na maioria das
vezes, levantamentos de mastros; cumprimento de promessas; missas; novenas; procissões;
cortejos; coroações de reis, rainhas, príncipe e princesas; banquetes coletivos; leilões;
apresentações com cantos e danças; e folguedos.
Nestes rituais, os grupos se apresentam utilizando vestimentas próprias para os
festejos; tambores de diferentes tamanhos, timbres e funções; estandartes com as figuras dos
santos a qual são devotos; cantos, que contam as histórias dos antepassados e celebram a
festa, a fé e a devoção; danças, que reforçam as matrizes culturais do sujeito africano no
corpo/corpus do dançante; enfeites e adornos de cabeça, que complementam essa visualidade
dos grupos.
Segundo o Cedefes (2008), os diversos grupos de Congado espalhados pelo
território nacional apresentam algumas diferenças nas vestimentas, nos instrumentos musicais,
nas formas de tocá-los e na organização do grupo dentro do ritual. Em relação às simbologias
e significados mítico-religiosos e à estrutura dos rituais de devoção aos santos, estes grupos
apresentam, em sua grande maioria, a mesma configuração.
Compreendemos, portanto, que apesar das diferenças encontradas nos diversos
grupos de Congado pelo Brasil, existem semelhanças que aproximam essas manifestações
culturais e suas formas de expressão. Todavia, seria inviável para esta pesquisa falar sobre
todas as manifestações ou grupos presentes no território brasileiro. Neste sentido, nos
limitaremos a falar sobre o Congado em Minas Gerais, tentando compreender os seus
aspectos históricos e sociais, bem como as características que fazem do Congado mineiro uma
das mais importantes manifestações congadeiras do país.

O CONGADO EM MINAS GERAIS: ASPECTOS HISTÓRICOS E SOCIAIS

A chegada dos negros em Minas Gerais aconteceu em função da busca pelas
minas de ouro do interior da Colônia, realizada pelos bandeirantes das capitanias de São Paulo
e São Salvador no início do século XVII. Os negros que vieram para essas terras eram

69

oriundos de diversas etnias africanas como a Nagô e a Banto (as mais encontradas neste
território), ou escravos nascidos em território brasileiro e capturados nos diferentes quilombos
espalhados pela Colônia (MARTINS, 1997).
Apesar das diferenças étnicas e culturais, estes negros constituíram uma das mais
fortes estruturas de comunidades do país que, estabelecidas por meio da formação das
Irmandades religiosas em devoção a Nossa Senhora do Rosário, foram fundamentais na
constituição dos grupos de Congado do Estado.
Conforme nos aponta Martins (1988), as Irmandades Negras de Minas Gerais
tinham como função manter coesos os irmãos de cor em um mesmo sentimento de fé em
devoção a Nossa Senhora do Rosário. A realização dos Reinados (manifestações dos rituais
negros em devoção à santa) acontece desde o século XVII; entretanto, “o registro mais antigo
da ocorrência em Minas pertence a André João Antonil, que aqui esteve de 1705 a 1706. Em
sua obra, publicada em 1711, deu notícia dessas festas” (MARTINS, 1988, p. 15).
Para compreender a constituição dos grupos de Congado em Minas Gerais é
importante analisar dois fatores: a organização social e religiosa dos negros, que foi
fundamental para a criação das Irmandades; e a narrativa histórico-social sobre Chico Rei, um
ícone para os negros mineiros.
A forma de organização religiosa dos negros no Estado de Minas Gerais
diferencia-se das demais formas de expressão religiosa do negro em outras regiões do Brasil
por apresentar particularidades relacionadas tanto à formação das comunidades quanto às
formas de culto aos santos.
Segundo Gomes e Pereira (1988), essa religiosidade do negro nas Minas e nos
Gerais está intimamente ligada ao preconceito étnico (relacionado à raça) e social
(relacionado à classe), que a classificou como uma manifestação primitiva, baseada em
feitiçarias e crendices. Para os autores,
A religiosidade do homem negro – como parte de sua conceptualização do
mundo – foi considerada o reflexo do próprio sujeito. Se o negro era
subhomem, sua religiosidade foi vista como magia, superstição, crendice ou
manifestação externa de um psiquismo patológico. (GOMES e PEREIRA,
1988, p. 85)

A religiosidade do negro em Minas Gerais fundou-se em particularidades
estabelecidas pela forma de exploração exercida na região. De acordo com Costa (2002),
“enquanto as Minas se preocupavam com a extração do ouro e de outras pedras preciosas, os

70

Gerais se caracterizavam pela produção de alimento e criação de gado” (COSTA, 2002, p.
15).
Na medida em que as primeiras comunidades negras se consolidavam, era
necessário definir os princípios da vida social. Nessa direção, as Irmandades religiosas, que
possibilitavam a filiação entre irmãos de raça e condição social, apareceram como a forma de
organização encontrada pelo negro escravo para a manutenção de suas tradições vindas da
mãe África.
A atuação das Irmandades inseria-se no contexto de uma sociedade marcada pela
contradição social. Conforme nos aponta Gomes e Pereira (1988), enquanto as Irmandades
tinham que responder sobre seus atos à Igreja, esta ainda encontrava-se atrelada à Coroa
Portuguesa. Esse controle do Estado Absolutista afirmava a opressão exercida sobre as
Irmandades, e também a estratificação social que marcava o início da colonização das Minas e
dos Gerais.
A construção de templos e a realização dos festejos religiosos integravam a
Irmandade ao meio social. Consequentemente, o negro inseria-se no contexto social e
assegurava as condições de se igualar em direitos aos homens brancos. Entretanto, Gomes e
Pereira (1988) nos alerta que

As Irmandades, ao inserirem o negro no contexto social através da religião
praticada pelo senhor, não o tornavam uma força deliberativa nas relações
sociais. Medidas favoráveis ao negro escravo, como a organização de fundos
para compra de alforrias, sepultamentos e assistência aos enfermos
esvaziavam-se diante da amplitude exploratória do sistema escravista. A
ideologia dominante encarregava-se de alardear que essas providências,
mediadas pelas Irmandades, eram concessões feitas pelo escravismo.
Justificava-se desse modo a manutenção do negro na condição de
dependência em relação ao seu proprietário e ao Estado. (GOMES E
PEREIRA, 1988, p. 92)

Ainda que o Estado tenha utilizado das Irmandades para permanência da
estratificação social, elas cumpriram um papel de grande importância para a manutenção da
história, dos costumes e das tradições dos negros em território mineiro.
Outro importante fator para a constituição do Congado em Minas Gerais, além da
organização religiosa dos negros, e o mito fundacional sobre Nossa Senhora do Rosário, é a
narrativa poética sobre a história de Francisco da Natividade, o lendário Chico Rei. Chico Rei
foi um escravo africano que, no século XVIII, teria instituído um dos primeiros (senão o
primeiro) reinos de negros em Minas Gerais, mais especificamente em Vila Rica, atual Ouro
Preto.
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Segundo Gomes e Pereira (1988), Chico Rei já era um rei em sua tribo na África,
e após ter trabalhado nas minas de ouro, conquistou a sua liberdade e ajudou a alforriar seu
filho, os seus irmãos de tribo e vários outros escravos de outras etnias africanas. Após
comprar a mina da Encardideira, fundou a Irmandade de Santa Efigênia e construiu uma
Igreja em homenagem à santa, onde eram celebrados cultos e festas. Posteriormente, Chico
Rei foi coroado como rei da festa de Nossa Senhora do Rosário, readquirindo o posto que lhe
fora tomado pelo processo escravista.
Martins (1997) aponta que

O local da antiga e lendária mina de Chico Rei é hoje sítio histórico e de
visitação turística na cidade de Ouro Preto. Em Sete Lagoas, próximo a Belo
Horizonte, uma das majestades do Reinado do lugar personifica o ancestre
soberano Chico Rei, afirmando-se seu descendente. (MARTINS, 1997, p.
36)

Ainda hoje, a história de Chico Rei é contada como um importante marco acerca
da vida dos negros escravos em Minas Gerais, estando presente na narrativa de diversos
grupos de Congado espalhados pelo Estado33.
É nesse contexto sócio-político-cultural que surgem os grupos de Congado do
Estado de Minas Gerais. Segundo Saul Martins (1982), o relato mais antigo acerca da
presença do Congado no Estado de Minas Gerais foi realizado por André João Antonil, que
procurou descrever, em sua obra de 1711, os costumes dos negros escravos que elegiam reis,
rainhas, juízes e juízas para a realização dos festejos em devoção a Nossa Senhora do Rosário
e São Benedito.
Os séculos XVIII, XIX e o início do século XX, representaram o momento de
maior repressão às manifestações religiosas do negro em Minas Gerais. Neste período, tanto a
Igreja quanto algumas Irmandades religiosas, especialmente aquelas compostas por membros
da elite branca, criaram dispositivos para impedir o negro no ato de reverenciar os seus
antepassados e as suas divindades. Como nos aponta Mestre Lucélia (2007),

Agente sabe que antigamente [no início do século XX], como os antigo
contava pra gente, os catopê não podia entrar na Igreja. Eles pegavam o
Reinado na porta da casa dos festeiro e levava até a porta da Igreja.
Chegano lá, o Reinado entrava pra assistir a missa enquanto os catopê
esperava do lado de fora, porque não podia entrar pra assistir a missa. Aí,
quando a missa acabava, os catopê pegava o Reinado na porta da Igreja e
33

Maiores detalhes acerca da história de Chico Rei podem ser encontrados em Saul Martins (1982), Gomes e
Pereira (1988), e Leda Martins (1997).
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levava pro almoço. Assim foi durante muito tempo. (MESTRE LUCÉLIA,
2007. Grifo Nosso)

De acordo com Gomes e Pereira (1988), “a imposição de valores espirituais e
rituais provocou uma série de feridas no ato da resistência religiosa do negro, induzindo-o a
usar artifícios que levariam a crer no apagamento da memória cultural africana em Minas”
(GOMES e PEREIRA, 1988, p. 97-98). Entretanto, a resistência velada dessa manifestação
foi constituída no hibridismo cultural entre as manifestações dos negros e sua afirmação
enquanto um católico ortodoxo, que, conforme Martins (1997), não foi capaz de apagar do
corpo no negro toda a sua complexidade simbólica de origem africana.

A presença da religiosidade africana em Minas engendrou mecanismos
próprios de sobrevivência apesar das pressões geradas pela Igreja. A
repressão diminuiu a força mítica dessa religiosidade, mas não impediu que
seu grito silencioso percorresse a interioridade religiosa das Gerais (GOMES
e PEREIRA, 1988, p. 107).

Toda essa conjuntura levou o Congado mineiro a atribuir valores e estruturas
muito específicas em relação às demais regiões do país, possibilitando a construção de
tradições reinventadas, assim como nos aponta Hall (2005), acerca da religiosidade do negro
neste Estado.
Nessa perspectiva, desde o século XVIII até os dias atuais o Congado mineiro
mantém suas características essenciais: a diversidade de suas expressões, a valorização dos
ancestrais fundadores, a devoção às divindades por meio dos festejos e cultos, e a
preocupação com o grupo social e a permanência da manifestação cultural.
Segundo Queiroz (2005), Minas Gerais possui hoje uma das maiores
concentrações de grupos de Congados do Brasil 34. A manifestação congadeira aparece como
uma das mais fortes expressões culturais do Estado, estando presente em todas as regiões e
apresentando uma grande diversidade e variedade de grupos, festejos e formas de expressão.
Esse contexto evidencia, em todas as suas dimensões, a importância do Congado no universo
cultural mineiro.
Para Martins (1997),

34

O Congado em Minas é formado por uma diversidade de grupos de Congos, Moçambiques, Marujos, Catopês,
Candombes, Vilões, Caboclos e Cavalhadas.

73

Em Minas, os festejos de Reinado constituem e fundam uma das mais ricas e
dinâmicas matrizes textuais da memória banto, que se inscreve e se firma
pela reatualização do rito nos grotões mais interiores, nos sertões mais
gerais, assim como nas vias urbanas das grandes cidades. (MARTINS, 1997,
p. 35)

O rito, que aparece como um elemento importante para a afirmação dos grupos de
Congado em Minas Gerais é vivenciado nos festejos aos santos congadeiros e praticado na fé
e devoção dos dançantes.
A época de realização dos festejos congadeiros varia de lugar para lugar, estando
sempre em conformidade com o calendário religioso de cada região do Estado. Concordando
com Martins (1997), geralmente os festejos acontecem entre os meses de março e outubro.

De março, quando em geral os rosários são abertos, até fins de outubro,
quando então os Reinos se recolhem e fecham, os tambores cantam em
Minas e guiam pelas ruelas e pelos asfaltos, pelas capelas e igrejas do
Rosário, pelos quintais, as nações de Congo que, com seus reis e rainhas,
seus capitães e marinheiros, rematizam a África em terras d’América.
(MARTINS, 1997, p. 36)

Cada região do Estado apresenta, também, uma singularidade na subdivisão dos
grupos congadeiros, nas características definidoras da identidade de cada grupo, na divisão
das estruturas dos festejos dos Santos, na forma de distribuição das responsabilidades das
festas, na relação entre os grupos de Congado e a sociedade.
Falar acerca dos grupos e das manifestações congadeiras de todo o Estado de
Minas Gerais seria impossível durante a realização desta pesquisa. Para tanto, nos limitamos a
dissertar acerca do Congado da cidade de Bocaiúva, no Norte de Minas Gerais, procurando
realizar uma etnografia interpretativa dessa expressão congadeira numa perspectiva tanto
diacrônica quanto sincrônica.

O CONGADO EM BOCAIÚVA: ASPECTOS HISTÓRICOS E ESTRUTURAIS

Bocaiúva é uma cidade que apresenta uma grande diversidade de manifestações
populares que expressam a cultura e a religiosidade impregnadas em sua história. Localizada
no Norte do Estado de Minas Gerais, a cerca de 370 km da capital mineira (Belo Horizonte),
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possui hoje uma população estimada em 44.657 habitantes35, sendo um importante pólo de
ligação entre a capital Belo Horizonte e Montes Claros, a maior cidade do Norte do Estado

FIG. 01 – Bocaiúva e sua localização no Estado de Minas Gerais
Fonte: Mapa Rodoviário de Minas Gerais (2008).
Disponível em: http://www.brasil-turismo.com/minas-gerais/mapa-rodoviario.htm

Das várias manifestações culturais (como as Folias de Reis; as Pastorinhas; os
Arraiás, também conhecidos como grupos de Quadrilha ou festa junina; os Violeiros; dentre
outros), o Congado destaca-se como uma das mais importantes formas de expressão da
cultura religiosa do município.
Na cidade de Bocaiúva o Congado é representado apenas pela figura dos
Catopês36. Os catopês representam, na configuração do Congado mineiro, o índio africano,
35

Dados obtidos no site oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE, em pesquisa datada de
1º de abril de 2007 (IBGE, 2009).
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que segundo Martins (1988) é um índio “menos vistoso do que o nosso, contudo é mas
comunicativo” (MARTINS, 1988, p. 31).
De acordo com o Cedefes (2008), não é possível definir a sua origem, uma vez
que existe uma grande variação nas explicações a respeito da origem desses grupos.
Entretanto, ele nos aponta que,

O primeiro relato de sua ocorrência deu-se em junho de 1760, no Rio de
Janeiro, quando foi supostamente apresentada a dança catupé por negros
escravos, em homenagem ao casamento imperial de D. Maria com D. Pedro.
Devotos de Nossa Senhora do Rosário fazem parte do grupo de congadeiros
que saem às ruas para cantar, dançar e louvar a sua santa de devoção.
(CEDEFES, 2008, p.68)

Segundo Martins (1988), durante a realização dos festejos “a função do catopê na
Irmandade é alegrar o ambiente, oferecer boa música e divertir o povo com loas e cantos
irônicos ou chistosos. Na falta do maçambique, cabe-lhe, de direito, puxar o séqüito real”
(MARTINS, 1988, p. 31).
Existem, atualmente, dois Ternos de Catopês em Bocaiúva: o Terno de Nossa
Senhora do Rosário e São Benedito; e o Terno do Divino Espírito Santo37. Durante todo ano,
em virtude dos festejos aos “Santos de Preto” (São Benedito, Divino Espírito Santo e Nossa
Senhora do Rosário, além das comemorações à Nossa Senhora Aparecida38), esses Ternos de
Catopês revivem uma manifestação secular, dando vida a uma expressão de fundamental
importância para a identidade dos participantes dos grupos, os catopês 39, e para a população
bocaiuvense.
Para melhor compreender a manifestação dos Catopês na cidade de Bocaiúva,
buscamos (re)criar e (re)contar a história perdida acerca da origem dessa manifestação,
valorizando, para tanto, a interpretação dos Catopês acerca de sua própria história.

36

Optamos por utilizar a terminologia Catopês, em contraste com as mais recorrentes como Catupé ou Catopé,
por ser a forma como são reconhecidos tanto pelos participantes da manifestação, quanto pela população
bocaiuvense.
37

Na cidade de Bocaiúva o termo Congado ou Guarda não é usualmente utilizado, sendo uma nomenclatura
estranha tanto para os moradores da cidade como para os participantes dos grupos. Procuramos utilizar neste
trabalho o termo mais utilizado pelos grupos de Catopês de Bocaiúva: Terno.
38

Na cidade de Bocaiúva não existem os festejos de Santa Efigênia e Nossa Senhora das Mercês, outros santos
festejados pelas Irmandades de negros no catolicismo popular mineiro.
39

Os participantes dos Ternos de Catopês de Bocaiúva são reconhecidos, tanto pela população quanto por seus
pares, pela participação nessa manifestação. Portanto, ao mencionarmos estes participantes, os chamaremos de
catopês, assim como são retratados dentro dos grupos e nos seus festejos.
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Os Catopês de Bocaiúva: Aspectos Históricos

A história dos Catopês de Bocaiúva, assim como a maioria das histórias de grupos
culturais de tradição oral, apresenta algumas lacunas acerca da origem e dos nomes que
propiciaram a constituição dessa manifestação. A precariedade das fontes escritas,
estabelecidas na falta de documentação e de registros históricos, torna difícil a nossa missão,
podendo acarretar na suposição de algumas informações sobre esse assunto, não apresentando
detalhes suficientes acerca das práticas culturais e da história dos Catopês nessa cidade.
Nessa perspectiva, tomamos como base para construção deste trabalho as
entrevistas realizadas com os Mestres dos Ternos de Catopês de Bocaiúva, com os
participantes mais antigos dos grupos e com pessoas da comunidade diretamente relacionadas
ao universo dessa manifestação, para a constituição da história dos Catopês de Bocaiúva. Isso
se torna possível por entendermos, assim como Le Goff (2003), que a memória oral é capaz
de preservar informações significativas sobre a história de um povo.
Apesar de compreendermos, assim como Burke (2000), que a memória não é
capaz de armazenar todo o complexo de informações vivido pelas pessoas, e que as
informações sofreram transformações naturais dos seus interlocutores no processo de
rememoração, acreditamos que a memória social é capaz de ser representativa da realidade
vivida, e que preserva, pela transmissão oral, fatos fundamentais acerca da constituição da
história de uma sociedade e, no nosso caso, da manifestação dos Catopês de Bocaiúva.
As informações obtidas para a construção desse trabalho não nos possibilita
afirmar com precisão os dados históricos referentes aos Ternos de Catopês de Bocaiúva.
Nesse sentido, não temos como precisar a data de origem dos Catopês nessa cidade. Todavia,
Mestre Lucélia (2007) enfatiza que o surgimento dos Catopês teria ocorrido ainda no período
de escravidão do Brasil, quando Bocaiúva ainda era um cerrado40, e atribui este feito à vinda
de um negro escravo, fugido da região das minas de ouro, que teria, de algum modo,
estabelecido a sua estada nessa região.
No relato da Mestre Lucélia podemos evidenciar a idéia de que a manifestação
dos Catopês de Bocaiúva existe a pelo menos 150 anos, haja vista a cidade ganhar autonomia
política em 1873, com o nome de Jequitaí, passando a se chamar apenas em Bocaiúva em
1890.

40

Essas informações são provenientes dos relatos do seu falecido pai João do Lino Mar, mais conhecido como
João Besouro, o antigo Mestre do Terno de Catopês de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito.
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A partir da pesquisa realizada em documentos, foi possível encontrar, como
referência mais antiga acerca dos festejos dos Catopês de Bocaiúva, o livro de Maria Clara
Lage Vieira (2008), que fez um trabalho de restauração e recuperação do Livro de Tombo I da
Igreja Matriz do Senhor do Bonfim de Bocaiúva. Segundo a autora, em 1901 o então pároco,
José Carolino de Menezes, realizou, juntamente com pessoas da comunidade, um inventariado
dos objetos pertencentes à paróquia. Nesse inventariado é citada a existência de uma pequena
imagem de Nossa Senhora do Rosário, o que nos leva a acreditar que, nessa época, já eram
realizados festejos em devoção a essa santa na cidade de Bocaiúva.
Segundo Rosalino Rodrigues (2009), mais conhecido por “Seu Rosa”, atualmente
o catopê mais antigo do Terno de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, desde o início do
século XX o Mestre Sebastião Sanforosa já comandava o Terno de Catopês em Bocaiúva. Na
sua fala, ele aponta que antes de Sebastião Sanforosa houve pelo menos um Mestre,
conhecido por Major Felício41.
Nesse sentido, podemos acreditar que Major Felício teria sido Mestre entre os
anos de 1860 e meados de 1890, aproximadamente quando Sebastião Sanforosa assumiu a
coordenação do Terno de Catopês de Bocaiúva. Vale ressaltar que Sebastião Sanforosa era
Contramestre de Major Felício e, por isso, foi o escolhido para que assumisse o comando do
Terno de Catopês de Nossa Senhora do Rosário.
Sebastião Sanforosa foi Mestre do Terno de Catopês de Nossa Senhora do Rosário
de Bocaiúva por aproximadamente 50 anos. Sua história de devoção a Nossa Senhora do
Rosário confunde-se com a própria história dos Catopês de Bocaiúva. Sua imagem de Mestre
ainda permanece viva na memória dos catopês mais antigos da cidade, bem como da
população que pôde conviver com a sua figura à frente do Terno de Catopês de Nossa
Senhora do Rosário. Percebemos isso nas falas de Rosalino Rodrigues, Seu Rosa, e Mestre
Jocil, catopês que conviveram com o Mestre Sebastião Sanforosa.

Ele comandava muito bem. Ele tinha um apego muito grande com os catopê,
era como se fosse da famia dele mesmo, né! Agente ia até a casa dele e ele
tratava todo mundo bem. Era um home que num tinha umas condição muito
boa não, mas num dexava de ajudar nenhum dos dançante que lá chegava.
(ROSALINO RODRIGUES, 2009).

41

Na fala do Mestre Jocil, do Terno do Divino Espírito Santo, ele nos fala que o nome do mestre era Major
Felipe, contradizendo a informação passada por Rosalino Rodrigues, Seu Rosa, que apontou o nome de Major
Felício. Utilizaremos neste trabalho o nome Major Felício, por ter sido constantemente ouvido, em detrimento ao
nome Major Felipe.
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Quando nós começo era uma vida rigorosa, nós num tinha como consegui os
instrumento nem as roupa. Cada qual é que ia atrás do seu. Nós num
recebia nada na mão. Mas o Sebastião Sanforosa fazia de tudo pra nós
continuá, pra num largá de mão da vida da devoção. Porque quem faz com
devoção, igual ele fez a vida toda, num se aperreia com as dificuldade, né!
(MESTRE JOCIL, 2009).

Outro fator interessante na história é a recorrência constante que os antigos
catopês fazem aos nomes de Dona Bárbara, Dona Joana e Maria Bonita, como mulheres que
auxiliaram durante muito tempo à realização dos festejos, ainda no tempo de Sebastião
Sanforosa. Isso se evidencia no discurso do Mestre Jocil:

Então tinha as muié que ajudava, né! Bárbara e Joana e Maria Bonita [...]
Então elas três comandava quando os mestres tava doente. Ia nos padre e
falava como é que era a tradição, que não podia mudar as tradição. [...]
então isso é bem antigo, e é só o que eu sei contar dos tempo antigo.
(MESTRE JOCIL, 2009)

Mestre Sebastião Sanforosa faleceu com aproximadamente 82 anos, em meados
da década de 1940 (MESTRE LUCÉLIA, 2007). Até o final de sua vida, comandou o Terno
de Catopês de Nossa Senhora do Rosário de Bocaiúva, já que, até o seu falecimento, existia
apenas um Terno de Catopês na cidade.
O Terno de Catopês de Nossa Senhora do Rosário, comandado pelo Mestre
Sebastião Sanforosa, caracterizava-se por ter a presença apenas de homens negros, ou
descendentes de negros, que normalmente eram de classes sociais baixas e com nenhum, ou
quase nenhum, prestígio político ou social. Neste período era expressamente proibida a
participação de mulheres no Terno de Catopês, sendo sua devoção cumprida em outras
funções do ritual, como, por exemplo, no preparo dos alimentos ou na ornamentação de
oratórios e bandeiras.
Esse Terno de Catopês era responsável pelos festejos de Nossa Senhora do
Rosário, única festa que podiam participar ativamente na sociedade bocaiuvense do início do
século XX. Alguns relatos afirmam que durante alguns anos, especialmente com a chegada
dos padres da ordem premonstratense na cidade de Bocaiúva e região, os Catopês foram
proibidos de adentrar a Igreja nas celebrações das Festas de Nossa Senhora do Rosário.
Segundo Lucélia, “[...] os catopês iam até a porta da igreja e entregava o Reinado. No final
eles voltava e recolhiam o Reinado para levar até a casa, onde acontecia o almoço da festa”
(MESTRE LUCÉLIA, 2007).
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Neste período, as vestimentas e adereços utilizados para os festejos eram
adquiridos pelos próprios catopês, e costurados por suas mães, avós, irmãs ou outros parentes,
quando não se tinha a presença destas. As roupas eram padronizadas, “todo mundo tinha que
usar, era calça branca com a blusa azul” (ROSALINO, 2009). Já os adereços,

Agora a roupa era o seguinte, antigamente num tinha ajuda de roupa
também não, num tinha ajuda de nada! Quem quisesse arrumava por conta
própria, era por conta própria, era a calça azul e camisa branca, sapato
num tinha cor, era o que pudesse calçar ou aquele, aquele! Num tinha ajuda
de nada, e num tinha também assim, já que terminou a festa do rosário
acabou! Num tinha mais festa mais, nós num saia mais, terminou a festa do
rosário acabou, encerrou tava encerrado, só no ano o outro agora que nós
fazia. (ROSALINO RODRIGUES, 2009)

Segundo Lucélia, em depoimento de seu pai,

Se você tinha condições você se arrumava, se não tinha, você ia como você
tava. Igual, tinha gente que se arrumava mais com fitas, com penas de cocá,
faixa na cintura. Então, assim, era uma disputa, sempre uns querendo se
arrumar mais que os outros. E sempre tinha as partes fracas, né, e dentre
elas pai (João Besouro) fazia parte dessa parte fraca [...] eu não esqueço
dele contando que uma vez ele não tinha nem sapato pra dançar na festa de
Nossa Senhora [...] com três dias pra festa pai recebeu feira, sapato sem ter
nem pra quê, feira, sapato e a roupa pra dançar. Então assim, atrás disso
vem muitas coisas; quantas pessoas já passaram. Eu acredito que já está
nessa base, de terceira para quarta geração (MESTRE LUCÉLIA, 2007,
grifo nosso).

Os capacetes eram enfeitados com penas de galinha e cocá, algumas pedras e
sementes e os espelhos, que significam, segundo Lucélia (2007), o sol e as duas luas que estão
presentes na imagem de Nossa Senhora do Rosário.
Os tambores, principais instrumentos utilizados pelos Ternos de Catopês para
realização de suas músicas, eram feitos de madeira e couro de veado ou de bode. Assim como
acontece nos dias atuais, eram utilizados Caixas, responsáveis pela variação nos ritmos
tocados pelo Terno de Catopês; Chamas, responsáveis pela marcação dos ritmos tocados; e
Tamborins, responsáveis pelo preenchimento da música e por dar volume ás músicas do
grupo. Estes instrumentos eram, e continuam sendo, acompanhados por pandeiros e recorecos, responsáveis pela variação e “brilho”42 nas músicas entoadas pelos Catopês. Segundo o
Mestre Jocil, antigamente “os instrumento era tudo de couro, pregado de tacha, e só tinha

42

Termo utilizado pela Mestre Lucélia para designar a característica dada pelos instrumentos às músicas
entoadas pelo grupo.
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umas duas caxinha de arreia, e os pandeiro era latinha de geléia, essa lata com doce de
marmelada” (Mestre Jocil, 2009).
À frente do Terno de Catopês, aparecia a Bandeira de Nossa Senhora do Rosário
em um tecido na cor azul, enfeitado de lantejoulas e fitas de cetim, e com o Estandarte da
Santa no meio, sendo apoiado em uma “cruzeta43”. A Bandeira tinha como função guiar o
grupo em seus cortejos, além de ser um dos principais símbolos utilizados para reverenciar a
Santa do qual o grupo é devoto, apresentando para toda a comunidade bocaiuvense essa
devoção.
Os festejos em devoção a Nossa Senhora do Rosário eram realizados no mês de
outubro. As famílias de posses eram responsáveis pela guarda da bandeira e da coroa durante
todo o ano, e pela realização da festa em sua ocasião. O Terno de Catopês realizavam visitas
com uma ou duas semanas de antecedência às casas do Mordomo, escolhido por meio de
sorteio para guardar da Bandeira; e do Festeiro, sorteado para ser o responsável pela guarda
da Coroa.
Também eram realizadas visitas às casas dos juízes e juízas. Os juízes e juízas de
Nossa Senhora do Rosário eram pessoas da comunidade encarregadas de realizarem as
orações e rezas durante o período de realização dos festejos e acompanharem o Terno de
Catopês nos cortejos e procissões da festa. Nesta época existiam dois tipos de juízes: os juízes
perpétuos e os juízes da festa.
Segundo Mestre Lucélia (2007), os juízes e juízas perpétuos eram aqueles que
assumiam para toda a vida a condição de juízes de Nossa Senhora do Rosário, e
permanentemente acompanhavam a realização da festa e toda a sua dinâmica ritual. Já os
juízes e juízas da festa eram pessoas que assumiam a condição de juízes durante a realização
dos festejos, tendo como obrigação realizar as suas funções apenas durante a festa daquele
ano. Para Poel (1981), os juízes e juízas são também considerados parte do reinado.
Entretanto, em relação aos juízes e juízas da festa, ele afirma que “depois da festa não tem
mais função” (POEL, 1981, p. 211)44.
O auge da festa durava três dias: no sábado era realizado o levantamento de
mastro com a bandeira do Santo; no domingo eram realizados o cortejo, a missa, o almoço e a
procissão; e na segunda era realizado o cortejo para entrega da bandeira e da coroa para o
43

44

Cruz de metal ou madeira onde a bandeira do santo é colocada para o desfile.

De acordo com Mestre Lucélia (2007), hoje não existem mais juízes e juízas nas festas dos Catopês de
Bocaiúva devido à dificuldade de encontrar pessoas com disponibilidade para seguir todos os deveres e
obrigações que os juízes e juízas possuem durante a festa. “É preciso muita devoção para ser um juiz de Nossa
Senhora do Rosário”, afirma Mestre Lucélia. (MESTRE LUCÉLIA, 2009).
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mordomo e o festeiro do ano posterior. Conforme nos aponta Jocelino Rodrigues, o Mestre
Jocil, “agente dançava três dia, e no terceiro dia agente descia a bandeira meio dia e entregava
pro festero que era no outro ano quem ia fazer a festa” (MESTRE JOCIL, 2009).
Até a década de 1940, o grupo permaneceu como uma unidade, ancorado
principalmente pela figura do Mestre Sebastião Sanforosa. A morte do Mestre trouxe à tona
uma dissidência entre os Catopês daquela época; e essa dissidência levou a não realização dos
festejos de Nossa Senhora do Rosário do ano de 1946.
A falta da magia dos tambores com seus ritmos, dos cantos e das danças dos
Catopês no ano de 1946, fizeram com que a família Rogério interviesse na dissidência dos
grupos de dançantes, auxiliando na formação de um segundo Terno de Catopês em Bocaiúva:
o Terno de Catopês do Divino Espírito Santo. Este Terno se diferenciaria do Terno de Nossa
Senhora do Rosário pela cor das vestimentas utilizadas e pelo santo que carregariam em sua
bandeira, sendo que as roupas passaram a ser calças brancas e camisas na cor vermelha, e o
Santo de devoção, o Divino Espírito Santo (MESTRE JOCIL, 2009).

Então, Wandick Drumond mais Bel Rogério falou que Bocaiúva tava
crescendo demais e que ia fazer dois grupo. Nós ia ficar com o Congado do
Divino Espírito Santo e João do Lino ia ficar com o de Nossa Senhora do
Rosário. Vocês vão assessorar o de João do Lino e ele vai assessorar o seu,
no Congado do Divino Espírito Santo (MESTRE JOCIL, 2009).

Desde então, a cidade de Bocaiúva passou a ter dois Ternos de Catopês: o Terno
de Nossa Senhora do Rosário, sob o comando do Mestre João do Lino Mar; e o Terno do
Divino Espírito Santo, comandado pelo Mestre João Pretinho. Ainda, neste mesmo período
surgiu a festa do Divino Espírito Santo, que passou a acontecer no período de Pentecostes,
entre os meses de maio e junho.
A Festa do Divino Espírito Santo45, assim como a Festa de Nossa Senhora do
Rosário, manteve as características tradicionais dos festejos realizados pelo Terno de Catopês
durante o comando de Sebastião Sanforosa, fortalecendo a identidade cultural dos catopês em
Bocaiúva.
O último festejo comandado pelos Catopês de Bocaiúva surgiu na primeira
metade da década de 70. A Festa de São Benedito, que acontece normalmente após a semana
santa, no mês de Abril, foi uma iniciativa do Mestre do Terno de Nossa Senhora do Rosário,

45

Ou apenas Festa do Divino, como é conhecida na cidade e retratada pelos catopês.
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João Besouro, juntamente com a sua mulher, Maria das Dores, como podemos notar na fala
de Mestre Lucélia.

Quem fundou a Festa de São Benedito dentro de Bocaiúva foi pai e mãe,
então foi pai e mãe que fundou a festa. Não sei se foi em setenta e pouco ou
sessenta e pouco [...] mas acredito que foi setenta e pouco. Aí de lá pra cá
veio realizando os festejos e hoje já ta uma festa tradicional como a de
Nossa Senhora do Rosário (MESTRE LUCÉLIA, 2007).

O Terno assumiu a bandeira de São Benedito e, juntamente com o festejo, a
presença de mulheres em seu Terno. Desde então, o Terno passou a ser de Nossa Senhora do
Rosário e São Benedito.

Figura 02 – Terno de Catopês de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito na Festa de São Benedito de 1985.
Fonte: Arquivo pessoal de Beatriz do Lino Mar.

Mesmo que tenham mantido características originais nas formas de manifestação
das práticas rituais, os Ternos de Catopês de Bocaiúva procuram fazer, em cada festejo, uma
forma particular de manifestação. Assim, as Festas que são organizadas pelos Ternos de
Catopês de Bocaiúva podem ser divididas, como expostos no quadro abaixo.
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FESTA

SANTO
DEVOTO

São Benedito

São Benedito

PERÍODO
EM QUE
ACONTECE
Mês de Abril

TERNO QUE
ORGANIZA

SÉQUITO
REAL

Terno de Nossa

Reinado

Senhora do

composto de Rei,

Rosário e São

Rainha, Príncipe,

Benedito

Princesa e Corte
Real.

Divino Espírito

Divino Espírito

Mês de Maio

Terno do Divino

Império

Santo

Santo

ou Junho

Espírito Santo

composto por
Imperador,
Imperatriz e
Corte Real.

Nossa Senhora

Nossa Senhora

Mês de

Terno de Nossa

Reinado

do Rosário

do Rosário

Outubro

Senhora do

composto de Rei,

Rosário e São

Rainha, Príncipe,

Benedito

Princesa e Corte
Real.

Quadro 01 – Formas de organização dos Festejos coordenados pelos Ternos de Catopês da Cidade de Bocaiúva.
Fonte: Coleta de pesquisa de campo de Jarbas Siqueira Ramos.

Para uma melhor descrição da história dos Ternos de Catopês de Bocaiúva (Terno
de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e Terno do Divino Espírito Santo), buscaremos
analisa-los separadamente, procurando apresentar as memórias históricas dos membros de
cada um dos dois Ternos e suas principais contribuições para a manutenção da tradição dos
Catopês em Bocaiúva.

Terno de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito
A partir da divisão do grupo de catopês, o Terno de Nossa Senhora do Rosário
passou a ser comandado por João do Lino Mar, o Mestre João Besouro, que era contramestre
de Sebastião Sanforosa. Mestre João Besouro ficou sob o comando desse grupo por
aproximadamente 57 anos.
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FIG. 03 – Mestre João do Lino Mar, João Besouro.
Fonte: Arquivo pessoal de Beatriz do Lino Mar

Durante o período de chefia do Mestre João Besouro, várias modificações
aconteceram na estrutura do Terno de Catopês de Nossa Senhora do Rosário, especialmente
na década de 1970. Com o apoio do então pároco da Igreja Matriz, Geraldo Magela de Castro,
que segundo Vieira (2008) ficou à frente da Igreja de Bocaiúva por 10 anos, passando a Bispo
da Diocese de Montes Claros em 1981, os catopês modificaram as suas roupas, passando de
calça branca e camisa azul para a vestimenta na cor rosa. Segundo Lucélia, “a roupa rosa
representa as rosas nos pés de Nossa Senhora, as flores nos pés de Maria” (MESTRE
LUCÉLIA, 2009), fazendo uma alusão entre os catopês e as rosas, pois ambos estão aos pés
de Nossa Senhora.
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FIG. 04 – O Terno de Catopês de Nossa Senhora do Rosário e suas roupas antigas. Festa de Nossa Senhora do
Rosário de 1970.
Fonte: Arquivo pessoal de Beatriz do Lino Mar
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FIG. 05 – Roupas na cor rosa.
Fonte: Coleta em pesquisa de campo por Jarbas Siqueira Ramos.

Com a criação da festa de São Bendito, no início da década de 1970, aconteceu
uma das mudanças mais importantes, a aceitação de mulheres no Terno de Catopês. O Terno
feminino saia apenas na festa de São Benedito, juntamente com o Terno masculino. Os
homens continuavam fazendo as mesmas funções na prática ritual, e as mulheres compunham
o coro de dançantes, juntamente com as crianças. As mulheres passaram a vestir a roupa na
cor branca, para as diferenciarem dos homens. De acordo com Lucélia, “a roupa branca, que é
a roupa feminina, representa o resplendor das graças, né! Assim, da paz...” (MESTRE
LUCÉLIA, 2009).
Com as mudanças das roupas vieram também os congas de cor branca,
complementando as modificações no visual dos Ternos de Catopês de Nossa Senhora do
Rosário. Segundo Lucélia, “o conga branco, assim, branco é a paz. Então, assim, aqueles pés
que levam a paz, porque agente acredita ser mensageiro do Rosário de Maria” (MESTRE
LUCÉLIA, 2009).
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FIG. 06 – Roupas brancas das mulheres.
Fonte: Coleta em pesquisa de campo por Jarbas Siqueira Ramos.

Quando questionada sobre a entrada de mulheres no grupo, Lucélia afirma que as
mulheres já participavam ativamente da vida dos catopês, já que elas eram as responsáveis
pelas roupas, pela ornamentação da bandeira, e acompanhavam as crianças durante os
cortejos. “A entrada delas foi uma conseqüência da devoção com Nossa Senhora do Rosário e
do gosto com o Terno de Catopês” (MESTRE LUCÉLIA, 2009).
Outra importante mudança veio por meio da interferência dos políticos. No final
da década de 1970 e início da década de 1980 o Terno de Catopês de Nossa Senhora do
Rosário foi institucionalizado como uma Associação de caráter sócio-cultural sem fins
lucrativos, ganhando um Estatuto, um Regimento Interno e um CNPJ, que possibilitaram ao
grupo a sua organização por meio de projetos de financiamento, bem como a sua participação
em diferentes festivais e festas por todo o Estado de Minas Gerais. Ressaltamos que este
mesmo procedimento aconteceu com o Terno do Divino Espírito Santo. Um detalhe
importante é que este grupo foi registrado com o nome do seu então mestre: Terno de Katopês
João do Lino Mar46.

46

Não foi possível verificar os motivos que levaram a prefeitura e os cartórios da cidade de Bocaiúva a
registrarem o termo Catopê com a grafia incorreta. Entretanto, supomos que esta grafia tenha sido escolhida mais
pela plasticidade e “beleza” que por ser a grafia utilizada nesse período.

88

De acordo com a administração da prefeitura de Bocaiúva, a transformação deste
grupo em Associações juridicamente constituídas iria ajudar no repasse de verbas para a
realização dos festejos de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, além da possibilidade de
realização de trabalhos sócio-culturais para a manutenção das tradições destes Ternos Catopês
de Bocaiúva.
As décadas de 1980 e 1990 foram fundamentais para afirmação da identidade dos
catopês de Bocaiúva. Nestas décadas, o Terno de Catopês de Nossa Senhora do Rosário e São
Benedito, por meio do seu Mestre, João Besouro, manteve as características das danças, dos
cantos, dos festejos e dos instrumentos, que continuaram a ser feitos de madeira, couro, prego,
corda e cipó, sendo trabalhados até os dias de hoje (FIG. 05).

FIG. 07 – Tambores dos Ternos de Catopês de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito.
Fonte: Coleta em pesquisa de campo por Jarbas Siqueira Ramos.

O ano de 2004 representou uma das mais profundas mudanças no Terno de
Catopês de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, bem como na estrutura dos Catopês de
Bocaiúva. Com falecimento do Mestre João Besouro, em 12 de outubro deste ano, dia de
Nossa Senhora Aparecida, o Terno passou a ser chefiado por sua filha47, Lucélia Pereira,
47

Lucélia Pereira é neta de João do Lino Mar. Entretanto, foi criada por Seu João desde que nascera e
considerada como uma filha dentro da família.
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tornando-se a primeira mulher a chefiar um Terno de Catopês no Norte do Estado de Minas
Gerais.
Segundo Mendes (2004), a tradição congadeira de escolha do próximo Mestre se
dá, geralmente, pelo Mestre atual. O Mestre “captura entre os membros de seu grupo aquele
capaz de dar continuidade às práticas, aos valores da manifestação, e que vai garantir
sobrevivência ao que vem sendo mantido pela tradição” (MENDES, 2004, p. 84).
Da mesma maneira, nos Ternos de Catopês da cidade de Bocaiúva a escolha de
Lucélia Pereira como a nova comandante do Terno de Nossa Senhora do Rosário e São
Benedito partiu do desejo do Mestre João do Lino Mar. A decisão do Mestre João foi aceita e
respeitada por todos os integrantes do grupo, mesmo não sendo comum a presença de uma
mulher na “guia” e comando de qualquer grupo de Congada em Minas Gerais.

FIG. 08 – Mestre Lucélia, segurando o seu filho João Pedro com apenas 09 meses.
Fonte: Coleta em pesquisa de campo por Jarbas Siqueira Ramos.
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Segundo Mestre Lucélia (2009), a dificuldade de guiar um Terno de Catopês, pelo
fato de ser a primeira mulher a assumir o comando, foi superada pela devoção e pelo respeito
conquistado dentro do grupo, além da grande importância que a palavra e a imagem do seu
pai, Mestre João Besouro, teve durante todos os anos em que foi Mestre deste Terno de
Catopês.
O Terno de Catopês Nossa Senhora do Rosário e São Benedito tem hoje cerca de
40 integrantes, composto por homens, mulheres, adolescentes e crianças (meninos e meninas),
de diversos bairros da cidade de Bocaiúva. Entretanto, esse número varia constantemente com
a freqüência de alguns catopês que não moram mais em Bocaiúva, e retornam à cidade apenas
para os festejos de Nossa Senhora do Rosário.

FIG. 09 – Terno de Catopês de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito.
Fonte: Coleta em pesquisa de campo por Jarbas Siqueira Ramos.
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Esse Terno tem como obrigação48 a realização dos festejos de São Benedito, que
acontece normalmente no mês de abril, e de Nossa Senhora do Rosário, que acontece no mês
de outubro. Ainda, participa de encontros culturais, festivais de cultura e festas populares em
diversas cidades do Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e região Central do Estado de
Minas Gerais, sendo um dos mais importantes esteios de preservação da cultura popular do
estado, como apontado por Déia Trancoso (2008).

Terno do Divino Espírito Santo
O Terno do Divino Espírito Santo foi criado a partir da divisão do Terno de Nossa
Senhora do Rosário, por pessoas que já dançavam neste grupo. Esse Terno teve como seu
primeiro Mestre João Pretinho, um dos principais dançantes do antigo Terno de Nossa
Senhora do Rosário, e que comandou o grupo até o início da década de 1980.
Neste período de chefia, João Pretinho se mostrou uma pessoa conservadora,
procurando manter todas as tradições assim como aprendeu em convívio com o Mestre
Sebastião Sanforosa. Entretanto, o Terno sempre teve muita dificuldade, principalmente
ligadas às questões financeiras tanto do grupo quanto dos participantes, para manter as suas
tradições e conseguir uma coesão do grupo. Dessa maneira, as mudanças que acabaram
afetando a vida do Terno do Divino aconteceram de uma forma muito mais estrutural que as
que afetaram o Terno de Catopês de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito.
O Terno do Divino Espírito Santo, ainda sob comando de João Pretinho, também
assumiu a presença de mulheres no seu corpo de dançantes. Segundo Jocil, isso aconteceu
para que a tradição não morresse, já que os homens não estavam dando continuidade na vida
da devoção (MESTRE JOCIL, 2009). Contudo, as mulheres não tiveram uma diferenciação
nas roupas, utilizando a mesma vestimenta dos homens, calças brancas com as blusas na cor
vermelha, cor do Divino Espírito Santo.
Na década de 1970, a influência do poder eclesiástico e do poder executivo
também atingiu o Terno do Divino Espírito Santo. O grupo também foi registrado como uma
Associação de caráter sócio-cultural sem fins lucrativos, recebendo Estatuto Social,
Regimento Interno e CNPJ. Assim como no Terno de Nossa Senhora do Rosário e São

48

Encaramos essa obrigação na perspectiva de Marcel Mauss (1981), como obrigações morais, onde os sujeitos
se obrigam moral e mutuamente para a manutenção do vínculo existente entre eles e a realização de sua tradição.
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Benedito, essa constituição jurídica auxiliaria no repasse de verbas para realização da festa do
Divino Espírito Santo e na manutenção das tradições e da coesão desse grupo.
No início da década de 1980, mais precisamente em 1984, com o falecimento do
Mestre João Pretinho, o seu contramestre, Jocelino Rodrigues, passou a comandar o Terno do
Divino Espírito Santo. Mestre Jocil assumiu o comando procurando manter viva as suas
tradições permitindo às pessoas do grupo a participação nas festas em devoção aos santos.

FIG. 10 – Mestre Jocil.
Fonte: Coleta em pesquisa de campo por Jarbas Siqueira Ramos.

No final da década de 1980 e início da década de 1990 aconteceu uma das mais
significativas mudanças na estrutura do Terno de Catopês do Divino Espírito Santo. A
prefeitura de Bocaiúva repassou a este grupo instrumentos de metal e película sintética, em
contraponto aos instrumentos tradicionais de madeira e couro, para que o Terno do Divino
mantivesse viva a sua tradição. Essa mudança acarretou a transformação da estrutura sonora
do grupo, diferenciando e destacando esse grupo tanto na cidade de Bocaiúva quanto nos
outros municípios que passou a visitar.
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A década de 1990 e a primeira década do século XXI representaram o
fortalecimento desse grupo e sua difusão por cidades do Norte de Minas e Vale do
Jequitinhonha.
Segundo Mestre Jocil (2009), especialmente após a gestão executiva do prefeito
Alberto Caldeira (2000 – 2008), o grupo conseguiu um apoio que permitiu a compra de
congas49, roupas e mais instrumentos para o grupo, facilitando a continuação de suas práticas
festivas e a manutenção deste grupo.
Desde o ano de 2006, a partir da ação da Igreja Matriz do Senhor do Bonfim, a
festa do Divino Espírito Santo, comandada por este Terno, passou a ter as escolas como os
seus festeiros, fortalecendo a realização desta festa.
O Terno de Catopês do Divino Espírito Santo tem hoje aproximadamente 45
integrantes, composto por homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças (meninos e
meninas) de diferentes bairros da cidade de Bocaiúva. Entretanto, da mesma forma como
acontece com o Terno de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, esse número varia
constantemente com a freqüência de alguns catopês que não moram mais em Bocaiúva, e
retornam à cidade apenas no período dos festejos.

FIG. 11 – Terno de Catopês do Divino Espírito Santo.
Fonte: Coleta em pesquisa de campo por Jarbas Siqueira Ramos.
49

Sapatos utilizados pelos catopês do Bocaiúva em suas apresentações e festejos.
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O Terno de Catopês do Divino Espírito Santo realiza a festa do Divino na cidade
de Bocaiúva, que acontece normalmente no mês de junho, juntamente com o período de
pentecostes. Além desses festejos da cidade de Bocaiúva, o Terno participa de outras festas
pelo Norte de Minas e de festivais culturais pelo Vale do Jequitinhonha, apresentando a sua
manifestação tradicional e a sua devoção.

Os Catopês de Bocaiúva e sua Dinâmica Ritual

O universo do mundo congadeiro, que engloba toda a dinâmica ritual dos seus
festejos (os espaços, símbolos e ações), tem como objetivo principal a ligação do mundo
material com o mundo do sagrado. Esse mundo congadeiro é baseado numa religiosidade
cristã católica, que absorveu seus cultos e permitiu a realização dos seus festejos. Para efeito
do nosso estudo, entendemos, assim como Durkheim (1996), a religiosidade como “[...] um
sistema solidário de crenças e práticas relativas a coisas sagradas” (DURKHEIM, 1996, p.
32), capaz de reunir pessoas com os mesmos objetivos.
Os grupos de Congado possuem forte religiosidade cristã, fundada no catolicismo
popular mesclado com práticas cotidianas, que são expressas em inúmeras festas e
celebrações. Conforme nos aponta Mendes (2004), acerca das tradições religiosas do
Congado,

Essa forma de manifestação religiosa é constituinte do catolicismo popular
que engendra um sentimento de coletividade circundada por um arcabouço
mitológico repleto de crenças e ritos, mas que não exerce sobre seus homens
os mesmos desejos e obrigatoriedade ritual impostos pela estrutura
eclesiástica, impetrada pelo catolicismo oficial. (MENDES, 2004, p. 56)

A religiosidade dos congadeiros, como um todo, é formada por seus mitos, ritos,
dogmas e cerimônias, que fundamentam a suas opiniões e as suas ações diante da devoção.
Para Mendes (2004), “esse sentimento de apego e devoção às entidades do mundo sagrado, e
essa prestação aos ritos e às crenças, configuram a força de ligação do homem do Congado
com seu mundo ideal” (MENDES, 2004, p. 57).
Como nos aponta Gomes e Pereira (1988),
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A religião surge no momento da festa como a força que chega ao
homem humilde sem reduzi-lo a um mero repetidor de fórmulas e
orações. A festa reinstaura o espaço mítico onde a fé se apresenta em
sua acepção mais profunda, integrando o homem com o seu
semelhante e com deus. (GOMES e PEREIRA, 1988, p. 100)

É essa relação entre a crença do congadeiro e a experiência do rito, vivenciada nos
ciclos das festas e onde é desenvolvido o seu sentimento de fé e devoção, que resultam a
sobrevivência da prática ritual e o reavivamento dos conceitos e significados assimilados pelo
grupo e seus membros. Neste sentido, são os próprios rituais dos Catopês de Bocaiúva que
indicam a visão de mundo narrada nos enredos, sendo transmitidos de uma geração a outra,
mediados pela memória coletiva.
Podemos acreditar, então, que a festa é o símbolo maior da devoção e da fé dos
catopês de Bocaiúva. Para os catopês a festa resume toda a expressão de fé aos santos a que
são devotos. Ainda, compreendemos a festa como o momento integrador da comunidade
como um todo; e, por serem quase sempre relacionadas a eventos religiosos, reforçam em
alguns casos a dinâmica da sociedade.
Nas festas e na vivência do sagrado, os Catopês de Bocaiúva guardam o que há de
mais significativo em relação à sua expressão como concepção do mundo diante da devoção
divina. Conforme nos aponta Gomes e Pereira (1988), “trata-se de uma religiosidade que
estrutura o coletivo a partir do conhecimento do eu histórico, mítico e social do homem
negro” (GOMES e PEREIRA, 1988, p. 109). Nessa perspectiva, acreditamos ser importante
fazer algumas considerações sobre as festas dos catopês de Bocaiúva e sua dinâmica ritual.

A festa como a recriação do mundo
Para os Ternos de Catopês de Bocaiúva, a realização das Festas em devoção aos
Santos é o principal objetivo de sua existência. É em função da Festa, momento em que os
Catopês celebram o passado e o presente, que são destinados todos os esforços para a
manutenção das tradições.
No contexto das festas dos Catopês de Bocaiúva, são revividos os passos dos
antepassados celebrando a fé e a devoção aos santos a partir da (re)criação de um novo
mundo, celebrados no convívio social e na prática ritual dos festejos. Para os Ternos de
Catopês, os calendários das festas marcam as grandes ocasiões de suas vidas. Segundo
Queiroz (2005),
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O calendário sagrado da Festa é o momento de repetição, recriação e
reatualização de um ritual que remete à tradição e às origens (tempo
original) das expressões que constituíram, e que caracterizam na
contemporaneidade a fé, as crenças e a devoção dos Catopês. a reintegração
dos integrantes dos Ternos ao ‘original’ e ‘sagrado’ são determinantes para
diferenciar o comportamento desses brincantes ‘durante a festa daquele de
antes ou depois’. (QUEIROZ, 2005, p. 108)

As Festas dos Catopês de Bocaiúva podem ser consideradas como Festas de
Cortejo. Segundo Gomes e Pereira (1988),

As festas de cortejo simbolizavam a volta ao Grande Espaço, para recriação
do sagrado: percorrer caminhos trilhados pelos ancestrais é reviver a força de
comunicação com o mundo invisível, é participar do mistério dos que já se
foram. Espaço visitado e tempo vivido são fontes de renascimento, de
retorno à Unidade, desde que os antepassados deixaram a herança do
experimentado. Revisitar e reviver colocam os descendentes em comunhão
com os primeiros familiares. (GOMES e PEREIRA, 1988, pág. 159)

A recriação do espaço, quando os atuais Catopês repetem minuciosamente as
ações dos antepassados, é uma forma de reavivamento da memória, de reencontro com as
tradições e de fortalecimento da prática ritual, com toda sua complexidade de significados,
nos momentos de festejo.
Nos diversos espaços da festa, seja a casa, a rua ou a Igreja (BRANDÃO, 1989),
os catopês de Bocaiúva celebram e organizam as suas vidas nos rituais em devoção aos santos
congadeiros. Festejar é, portanto, uma dinâmica que mantém os Catopês de Bocaiúva
identificado ao próprio sentido de sua existência.
As festas organizadas e celebradas pelos Ternos de Catopês de Bocaiúva têm
como objetivo maior saudar, adorar e homenagear São Benedito, Divino Espírito Santo e
Nossa Senhora do Rosário. Acreditamos, assim como Queiroz (2005), que estes Santos
determinam o sentido maior da Festa e são fundamentais para a realização da mesma. Neste
sentido, procuramos dissertar acerca da dinâmica das Festas de São Benedito, Divino Espírito
Santo e Nossa Senhora do Rosário.
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A Dinâmica Ritual das Festas dos Catopês de Bocaiúva
Além dos elementos que constituem a dinâmica ritual dos catopês, como as
bandeiras, as roupas, os capacetes, os estandartes dos santos e os cantos, a realização das
Festas dos Catopês de Bocaiúva pressupõe a criação de uma estrutura que possibilite a
realização de cada etapa ritual, estabelecendo as bases gerais para o acontecimento desses
festejos. Segundo Mendes (2004), “a construção dos ambientes rituais representa as
interligações, as conexões que são estabelecidas para a sustentação da crença e a possibilidade
de uma comunicação com o sagrado” (MENDES, 2004, p. 64).
Alguns dos principais momentos de realização das festas são: visitas às casas dos
mordomos e festeiros; levantamento de mastros; os reinados e o império; a missa solene; o
almoço comunitário; a procissão com a benção final da festa; a entrega da bandeira e da coroa
para o mordomo e o festeiro do próximo ano.
A observação realizada durante a participação nesses festejos nos anos de 2006,
2007, 2008 e 2009 nos faz acreditar que a melhor forma de falar sobre estes momentos das
festas dos Catopês de Bocaiúva é relatando a nossa vivência e fundamenta-la com as
contribuições de alguns importantes estudiosos sobre as manifestações congadeiras
espalhadas pelo Brasil.
Os momentos vividos pelos Ternos de Catopês de Bocaiúva para a realização dos
festejos em devoção aos Santos Congadeiros podem ser divididos em três, conforme descritos
no quadro abaixo:

Atividades dos Ternos de Catopês de Bocaiúva na Realização das Festas em Devoção
aos Santos Congadeiros
1º Momento – Preparação

2º Momento – As Visitas a

3º Momento – A Realização

para a Festa

Mordomos e Festeiros

do Festejo





Ensaios com os



Primeiro momento

participantes dos

em que os Ternos de

Ternos de Catopês;

Catopês saem às ruas

Acompanhamento

da cidade tocando os

dos preparativos para

seus instrumentos;

a Festa, sendo que o
Terno de Nossa





mastros;


Instituição dos
reinados e o império;



Visita às casas de
mordomos e festeiros,

Levantamento de

Realização da missa
solene;



Realização do almoço
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Senhora do Rosário e

realizadas a uma

comunitário;

São Benedito

semana da Festa,

coordena as festas de

sendo considerado o

procissão com a

São Benedito e Nossa

ato que abre os

benção final da festa;

Senhora do Rosário; e

festejos para o Santo.





Realização da

Finalização e entrega

o Terno de Divino

da bandeira e da

Espírito Santo

coroa para o

coordena a festa do

mordomo e o festeiro

Divino Espírito

do próximo ano.

Santo.
Quadro 02 – Dinâmica das Festas dos Catopês de Bocaiúva.
Fonte: Coleta em pesquisa de campo por Jarbas Siqueira Ramos.

De acordo com Brandão (1985), cada um dos momentos vivenciados durante a
realização das Festas dos Santos de Preto possui uma ordem de dias, momentos, condutas, e
práticas que são seguidas, tradicionalmente, pelos agentes da Festa: congadeiros, festeiros,
mordomos, Igreja e a sociedade, que comparece aos dias e atividades referentes aos festejos.
Para ele, essa ordem de atividades produz um sistema de modos codificados de inclusão e
participação na Festa, que definem as ações e formas de atuação de cada um dos agentes, seja
no espaço ou momentos em que ela acontece.
É nesse sentido que gostaríamos de apresentar as características e dinâmicas das
Festas dos Ternos de Catopês de Bocaiúva. Para tanto, dividimos em duas partes: a primeira
conta sobre os preparativos e ações dos Ternos de Catopês para a realização da Festa; a
segunda apresenta os caminhos e as peculiaridades das Festas dos Catopês na cidade de
Bocaiúva.

O Preparar para a Festa

A cada ano um mordomo e um festeiro são sorteados para receberem e guardar os
símbolos em suas casas, bem como por realizarem as festas em suas datas tradicionais.
Segundo Queiroz (2005), “os mordomos são pessoas da comunidade sorteadas para
guardarem as bandeiras dos santos de um ano para o outro” (QUEIROZ, 2005, p. 59). Já os
festeiros, são também sorteados e responsáveis por guardarem a coroa de um ano para o outro.
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As Festas são organizadas juntamente com representantes da Igreja Matriz do Senhor do
Bonfim e com os Mestres dos Ternos de Catopês de Bocaiúva.
Os ensaios começam com uma antecedência de três ou quatro semanas para a
realização da primeira festa, a de São Benedito. Há uma variação nesta data, pois, de acordo
com Mestre Lucélia (2009), os catopês não tocam seus instrumentos durante o período de
quaresma e semana santa, vindo a fazê-los apenas após o domingo de páscoa.
Estes ensaios acontecem na casa dos Mestres, onde todos os símbolos que
caracterizam esta manifestação (instrumentos, bandeiras, imagens, rosários) estão guardados.
O pequeno espaço no quintal da casa da Mestre Lucélia ainda guarda o tronco, o torno e as
esquadrinhas utilizadas para os reparos nos instrumentos ou até mesmo para a construção de
novos tambores.
O início dos ensaios é marcado pelo som dos tambores. A magia do encontro dos
instrumentos é a voz dos próprios catopês. Segundo Mestre Lucélia (2007), os instrumentos
utilizados pelos catopês (chama ou caixa, tamborins, marcante, pandeiro e reco-reco) tem as
seguintes funções:

Tem o chama que são as caixas que repicam, que dá o ritmo, se é marcha,
mais lenta, ou se é o dobrado, que é mais rápido. E o marcante, o marcante
é aquele que marca, ele auxilia [...] ele marca o tempo certinho para agente
repicar. Os demais instrumentos são o complemento, que dão volume ao
som. [...] aí entra o reco-reco e o pandeiro, que dão um enfeite muito bonito
na música [...]. (MESTRE LUCÉLIA, 2007)

A Mestre ainda afirma que o cuidado com os instrumentos acontece pela tamanha
importância que eles têm para a manifestação. Os instrumentos são fonte de uma inspiração
mística, pois têm o poder de aproximar os catopês do hoje com os catopês do tempo anterior,
fazendo-se presentes no som e na memória dos que permanecem mantendo viva a tradição.
Evidenciamos isso na fala da Mestre Lucélia (2007):

[...] porque ao mesmo tempo que agente toca tambor, agente torna tambor
também, né. [...] um tambor fala, fala. Mas fala do jeito dele, porque ele dá
ritmo pras músicas, é ele que dá ritmo pras músicas. [...] por isso que
agente tem tamanho carinho com os nossos instrumentos, porque eles é uma
parte. Sem ele acho que não teria tamanha força a festa do Rosário. Porque
foi através dele que Nossa Senhora veio pro meio de fé, né. Há pessoas que
fala que o tambor é nosso irmão que já foi, que ele está sempre presente.
(MESTRE LUCÉLIA, 2007)
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O ensaio, portanto, não tem como função apenas preparar os catopês para tocar os
instrumentos e se apresentarem durante os dias da festa. Eles possibilitam que os participantes
do Terno entrem em contato com as suas divindades e com a memória dos ancestrais,
imbuindo de força e fundamento a devoção dos que se preparam para rememorar essa tradição
secular.
Durante o período de ensaios os Mestres são responsáveis, juntamente com os
seus contramestres, por escolher as músicas que devem ser ensaiadas, avaliar os instrumentos
que devem ser reparados e afinados, acompanhar os dançantes e verificar o estado das roupas;
para os que não possuem, são confeccionados roupas e capacetes novos.
As visitas às casas de mordomos e festeiros começam com uma antecedência de
15 dias para a realização das Festas. Essas visitas acontecem como preparativos para os
festejos, e nestes dias os mordomos e festeiros oferecem aos catopês um lanche, com café,
biscoitos, sucos e refrigerantes.
De acordo com a Mestre Lucélia (2007), é no momento em que é realizada a visita
oficial à Bandeira, na casa do mordomo; e à Coroa, na do festeiro, que é dado o início dos
festejos para os Ternos de Catopês de Bocaiúva, pois começam a ser providenciados os
detalhes para que o grupo melhor se apresente diante dos santos de devoção.

FIG. 12 – Visita à casa do festeiro. Festa de Nossa Senhora do Rosário de 2007.
Fonte: Coleta em pesquisa de campo por Jarbas Siqueira Ramos.
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FIG. 13 – Catopês do Terno de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, na porta da casa do
mordomo. Festa de Nossa Senhora do Rosário de 2007.
Fonte: Coleta em pesquisa de campo por Jarbas Siqueira Ramos.

As visitas ao mordomo e festeiro acontecem no mesmo dia, sendo que os Ternos
de Catopês se revezam entre as casas desses agentes. Não são utilizadas as vestimentas da
Festa; as mesmas serão utilizadas apenas no domingo, dia do Cortejo e da coroação de reis e
rainhas, príncipe e princesas, imperador e imperatriz, conforme a Festa. As músicas são
especiais, destinadas para estes dias e para essas ações, com pedidos de que a Festa e os
rituais aconteçam conforme a vontade do santo festejado.

Alumeia, alumeia, alumeia
Os pretinhos do Rosário, alumeia
Viva Nossa Senhora, alumeia
Senhora do Rosário, alumeia
Com os seus anjinhos, alumeia
Os pretinhos do Rosário, alumeia.
(Fragmento de canto do Terno de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito
em visita à casa do festeiro da Festa de Nossa Senhora do Rosário de 2008).

Essas visitas oficiais acontecem, normalmente, no final de semana anterior aos
dias da Festa. Após as visitas, os Catopês retornam à casa dos Mestres e fazem as suas
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orações, colocando a Festa nas mãos dos Santos. A partir de então, seguirá uma semana até as
atividades dos festejos, auge das manifestações de fé e devoção dos Ternos de Catopês de
Bocaiúva.

O Acontecer da Festa

A sexta-feira, anterior ao sábado e domingo de festa, é o dia em que os Catopês
entregam50 a festa para os santos. Neste dia são realizadas orações, com a reza do rosário,
preces com pedidos para a realização de uma boa e tranqüila festa e bênçãos aos catopês,
mordomos, festeiros e suas famílias. Segundo Mestre Lucélia (2007), quando os catopês estão
presentes em bom número, e sentem que podem realizar um cortejo pela cidade, eles o fazem;
mas sem as roupas e adereços que caracterizam o grupo, que são guardados para o cortejo do
domingo.
O sábado da festa compreende o maior momento de religiosidade para os Ternos
de Catopês de Bocaiúva, o levantamento do mastro. Os mordomos preparam um altar todo
ornamentado com fitas coloridas velas e imagens de outros santos e no centro colocam a
Bandeira do santo festejado, o símbolo maior da festa e para onde todos os olhares são
voltados. O mordomo também prepara uma recepção com café, biscoitos, sucos e
refrigerantes, para alimentar os participantes dos Ternos de Catopês e os fiéis que
acompanham a manifestação.

50

Entregar é uma expressão utilizada pelos catopês para informar que fizeram orações pedindo as bênçãos para
a realização das festas.

103

FIG. 14 – Bandeira de Nossa Senhora em altar na casa do mordomo.
Fonte: Coleta em pesquisa de campo por Jarbas Siqueira Ramos.

Neste dia, os Catopês se encontram na casa dos Mestres, de onde partem em
direção à casa dos mordomos. Antes da saída são rezados pai-nossos e ave-marias para que
todo o trajeto e ritual aconteçam com as bênçãos de Deus e dos Santos: São Benedito, Divino
Espírito Santo e Nossa Senhora do Rosário.
Durante o trajeto, escolhido sempre pelo mestre e feito a pé, os catopês vão
tocando o ritmo conhecido como dobrado51, uma batida mais rápida e que acompanha os seus
passos. Ao chegar, a tônica do canto muda, sendo tocado a marcha52, sendo pedido a licença
para adentrar a casa e louvar e adorar o santo. Os dois ternos, cada um ao seu tempo e
respeitando o espaço um do outro, entram na casa e fazem a aproximação maior entre eles e
51

Segundo Mendes (2004), o dobrado é um ritmo “utilizado nos desfiles durante a caminhada ou mesmo quando
os integrantes estão parados. Sua divisão rítmica sugere movimento e então esse ritmo embala as coreografias do
Terno. Devido à sua força rítmica, o dobrado é o responsável pelas explosões de alegria que frequentemente
ocorrem nos rituais de devoção aos santos. O padrão é executado em ciclos de quatro tempos” (MENDES, 2004,
p. 107).
52

Conforme Mendes (2004), “esse ritmo é executado em momentos nos quais se invocam atenção especial para
o evento que está sendo realizado. Consiste em movimento cadenciado, de andamento lento aplicado geralmente
em ocasiões solenes para pedidos de licença, para sentar-se à mesa ou para momentos pontuais na igreja. A
marcha permite uma audição mais clara do feito musical por ter suas divisões rítmicas melhor definidas”
(MENDES, 2004, p. 105-106).
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os seus santos de devoção, como que pedindo licença para adentrar no universo sagrado do
santo. O momento é sagrado: é a hora de se apresentar à bandeira dos santos.

Oi vamos, oi vamos
Beijar aquele Rosário de Maria
De joelhos te louvamos
Dia e noite, noite e dia
Vamos, oi vamos
Beijar aquele Rosário de Maria [...]
(Fragmento de canto do Terno de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito,
2008).

Após o canto, o Mestre entoa o viva, um momento de saudação aos santos e as
várias pessoas que contribuíram para a realização do festejo:
Mestre: “Viva Nossa Senhora do Rosário!”
Todos: “Viva!”
Mestre: “Viva São Benedito!”
Todos: “Viva!”
Mestre: “Viva o Divino Espírito Santo!”
Todos: “Viva!”
Mestre: “Viva o mordomo!”
Todos: “Viva!”
Mestre: “Viva o festeiro!”
Todos: “Viva!”
Mestre: “Viva os catopês, vivos e mortos!”
Todos: “Viva!”
(Fragmento de adoração feita pelos Ternos de Catopês no dia de
Levantamento da Bandeira da Festa de Nossa Senhora do Rosário de 2008).

Ao final desse momento, os catopês e todos os fiéis que se encontram presentes
partilham a comida como um ato de comunhão, de celebração com os irmãos de mesmo
credo, fé e devoção. Terminada a partilha da comida, os catopês dirigem-se à Praça da Igreja
Matriz do Senhor do Bonfim, onde acontecerá o maior ato de celebração das festas dos
catopês, o levantamento do mastro. No caminho eles vão cantando, anunciando para toda a
cidade o feito que está para acontecer:

Que bandeira é essa que nós vamos levantar
É a bandeira do Rosário (de São Benedito, do Divino) para festejar.
(Cântico do Terno de Catopês de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito,
2008).
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Ao chegar à Igreja o padre abençoa a bandeira e os fiéis, dando votos para um
bom festejo do santo. Assim, os catopês dirigem-se ao pé do mastro, onde acontecerá o
levantamento. Segundo Mendes (2004),

A partir daí os ânimos crescem e se transformam, e o Terno explode em uma
energia circular que penetra os observadores presentes incitando-os a dançar
e bater palmas pronunciando trechos de letra e melodia que invadem o
ambiente. Essa reação por parte do público é compreensível, vez que estão
todos, atores e observadores, envoltos por uma energia de comunhão com o
religioso. (MENDES, 2004, p. 69)

Ali, os catopês começam a entoar cantos para que o mastro possa subir. O mastro
vai sendo levantado ao som dos cantos dos catopês e dos fogos de artifício. O sentimento de
que ali se engendram as forças que ligam os humanos à sua divindade, toma conta não só dos
catopês mas de todos os observadores que ali se encontram. Segundo Mestre Lucélia (2007),
acerca da importância do levantamento do mastro, faz a seguinte afirmação:

[...] o mastro é o ponto que está ligando a terra e o céu. Quando você sobe o
mastro você está elevando tudo o que você ta pedindo: a boa festa, as boas
coisas, e pedindo Deus pra ter misericórdia. Então assim, é nessa hora [...]
que agente tá pedindo as bênçãos de Deus. Ergueu acabou, aí o que tiver de
ser será. (MESTRE LUCÉLIA, 2007)

Diante do mastro erguido e da comunhão das coisas da terra, dos homens, com as
coisas do céu, do divino e do sagrado, e do que Mendes (2004) chamou de uma própria
“materialização da fé”, os Ternos de Catopês entoam cantos que fazem menção às bênçãos
elevadas e alcançadas pela fé e devoção.

Ta caindo fulô, eh oh
Ta caindo fulô, eh ah
Ta caindo fulô, eh oh
Ta caindo fulô
Lá do céu cá na terra
Ta caindo fulô
Lá do céu cá na terra
Ta caindo fulô
(Canto dos Ternos de Catopês de Bocaiúva)

Ao final, os catopês e fiéis que acompanharam o levantamento do mastro fazem
orações aos santos e colocam velas no pé do mastro. Os catopês retornam às casas dos
Mestres, fazem a última oração agradecendo por mais esta oportunidade de celebrar e adorar o
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santo que os guia na estrada, e programam o dia seguinte, quando realizaram o cortejo e a
missa da festa.

FIG. 15 – Levantamento do Mastro da Festa de Nossa Senhora do Rosário do ano de 2007. Praça da
Igreja Matriz do Senhor do Bonfim.
Fonte: Coleta em pesquisa de campo por Jarbas Siqueira Ramos.

O domingo inicia às 6 horas da manhã, quando os catopês chegam para o café da
manhã servido pelos Mestres em suas casas. Essa prática se relaciona tanto com a tradição,
como também com a solidariedade para com os membros dos catopês que não têm condições
financeiras para tal ou que moram muito longe e não tem como preparar esta refeição logo
cedo, também para alimentarem as crianças, que ficarão até a hora do almoço sem se
alimentarem.
Domingo é dia de Reinado, quando das festas de São Benedito e Nossa Senhora
do Rosário, e Império, quando da festa do Divino Espírito Santo. Conforme nos aponta
Queiroz (2005),

Os reinados e o império são momentos de coroação e consagração dos reis,
rainhas, imperador e imperatriz. Os reinados são realizados nos dias de
homenagem a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, enquanto o
império no dia que homenageia o Divino Espírito Santo. As nomenclaturas
distintas, entre reinados e império, não representam uma diferença real na
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prática, sendo situações semelhantes do ritual que concerne às suas funções,
estruturas e características. (QUEIROZ, 2005, p. 60 – 61)

Concordamos com Gomes e Pereira (1988) quando afirmam que “nas festas de
Congado, a instituição do Reinado dá um caráter especial aos festeiros” (GOMES e
PEREIRA, 1988, p. 184). Os festeiros têm a possibilidade de apresentarem para a sociedade
parte de sua família como reis e rainhas que serão coroados nestes festejos. Em Bocaiúva, não
existe a coroação de reis negros, chamados por Gomes e Pereira (1988) como reis de guarda53.
O sorteio para escolha dos festeiros é que irá definir quais serão os reis e rainhas coroados,
independentemente de sua cor54. Ainda aparecem as figuras dos príncipes e princesas, que são
crianças dessas famílias, ou mesmo crianças da comunidade que queiram participar desses
festejos (FIG. 15 e 16).

FIG. 16 – Séqüito real da Festa de Nossa Senhora do Rosário de 2008.
Fonte: Coleta em pesquisa de campo por Jarbas Siqueira Ramos.

53

Gomes e Pereira (1988) denominam “reis da guarda aqueles que fazem parte do grupo de dançantes: o rei
congo, chefe supremo e rainha conga, autoridade feminina maior” (GOMES e PEREIRA, 1988, p. 184).
54

Os reis e rainhas também podem ser da família do mordomo ou mesmo alguns patrocinadores dos festejos,
bem como a presença de algumas pessoas agradecendo por alguma graça encontrada.
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FIG. 17 – Participantes do Império do Divino Espírito Santo.
Fonte: Coleta em pesquisa de campo por Jarbas Siqueira Ramos.

Assim que o séqüito real está pronto, os Mestres orientam a organização do
cortejo: a distribuição dos Ternos de Catopês; o andor com a imagem do santo festejado; a
corte (reinados ou império), com seus reis, rainhas, imperador e imperatriz; e a banda de
música da cidade. O cortejo parte da casa do festeiro e segue em direção à Igreja Matriz do
Senhor do Bonfim. A estrutura do cortejo segue a organização como a que apresentamos no
Quadro 03.
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Casa do Festeiro

Banda Militar

Andor com o Santo

Corte
Reis e rainhas ou imperador e
imperatriz e seus príncipes e princesas

Terno de Catopês de Nossa Senhora do
Rosário e São Benedito

Terno de Catopês do Divino Espírito Santo

Igreja Matriz do
Senhor do Bonfim
Quadro 03 – Seqüência dos participantes no Cortejo das Festas dos Catopês de Bocaiúva.
Fonte: Coleta em pesquisa de campo por Jarbas Siqueira Ramos.

À caminho da igreja, para realização da missa festiva, os catopês tocam os seus
instrumentos e cantam pelas ruas da cidade, apresentando o Santo festejado para toda a
sociedade bocaiuvense, como nos mostra o Mestre Jocil, do Terno de Catopês do Divino
Espírito Santo.

Vem o nosso rei com todo o vosso encanto
Vamos festejar o Divino Espírito Santo
Vamos minha gente, é hora de viajar
Nós vamos andando até a igreja chegar

110

Nós vamos andando até a sacristia
Nós vamos festejar o filho da Virgem Maria
(Canto do Terno de Catopês do Divino Espírito Santo)

Segundo Gomes e Pereira (1988), a corte com os seus reis e rainhas, representam
os dois tipos de catolicismo que estão socialmente condicionados: “o catolicismo do senhor
branco e a religião do negro escravo” (GOMES e PEREIRA, 1988, p. 184).
Na porta da igreja, os grupos pedem a licença para entrar na casa do senhor. Ali
eles cantam ao som da marcha e entram expressando toda a devoção e fé ao santo que está
sendo festejado.

Nossa Senhora estou louvando
Vou pedir sua licença pra entrar na Igreja cantano
Nossa Senhora fiz um pedido
Daí 15 dias o pedido foi atendido
Nossa Senhora nós viemo festejar
Deus nos dê saúde para o ano nós voltar
Nossa Senhora te adoramo com fervor
Que viva Nossa Senhora mãe do Nosso Salvador
(Canto do Terno de Catopês do Divino Espírito Santo)

Entretanto, a missa em Bocaiúva não acontece com uma leitura especial, como
acontece na maior parte das festas religiosas, seguindo as leituras cotidianas da igreja. Outro
fator que tem acontecido nos últimos anos é a mudança do horário de realização das missas,
que passaram das 10 horas da manhã, como tradicionalmente acontecia, para as 09 horas da
manhã, acontecendo juntamente com a missa das crianças. Isso tem dificultado a vida dos
Ternos de Catopês, como nos relata Mestre Jocil (2009):

A Igreja quer mudar a tradição antiga pela nova, e num é. Agente tem
seguir aquela coisa antiga, do jeito que tinha. E essa é outra coisa que nós
num pode entrar em acordo com o Bispo (Padre). Porque nós tamo entrano
em acordo com o Bispo pra voltar a missa pro que era, porque toda a vida a
missa era dez horas, e agora eles que marcar a missa pra nove horas. Se
chegar 5 minutos atrasado não tem missa. [...] E a festera num quer mais
pegar as festa, o que atrapalha elas e atrapalha a tradição nossa. (MESTRE
JOCIL, 2009).

Após a realização da missa solene, os grupos saem da igreja da mesma maneira
que entraram: tocando e cantando. Eles entoam uma marcha e saem de frente para a Igreja, já
que segundo os Mestres é uma falta de respeito dar as costas para a santa e para o altar, onde
se encontra a sacristia.
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Fora da igreja os grupos começam a tocar o dobrado, ritmo que os levam até o
local onde acontecerá o almoço coletivo55. O banquete, patrocinado pelo festeiro com a ajuda
de pessoas da comunidade, é servido para todos os participantes da festa, catopês e fiéis que
acompanharam o cortejo e a missa. Esse é um dos principais momentos da parte profana da
festa. Conforme nos aponta Gomes e Pereira (1988), “a hierarquia se faz cumprir: reis e
rainhas da casa se juntam às cortes visitantes, sendo servidos em primeiro lugar” (GOMES e
PEREIRA, 1988, p. 198), depois são servidos os catopês, e por último as pessoas que
aparecem para participar do almoço.
Depois de se alimentarem, as pessoas se confraternizam, falando de coisas do
cotidiano e relembrando as partes da festa. Outro assunto que corriqueiramente é lembrado
são as benfeitorias e milagres alcançados por meio da devoção aos santos. Segundo Gomes e
Pereira (1988), a conversa ainda tende a se prolongar “nesse momento de descanso que a
cultura sagrou como ‘hora do quilo’” (GOMES e PEREIRA, 1988, p. 242).
Ao final do almoço, os Ternos de Catopês retornam às casas dos Mestres. Antes
da saída, eles cantam agradecendo o alimento ofertado e pedem bênçãos aos festeiros e todas
as pessoas que contribuíram para que esse momento acontecesse.

Deus que lhe pague, Deus que lhe ajude
Deus que lhe dê, vida e saúde
Deus lhe aumente a sua dispensa
Deus que lhe dê, vida e saúde
Deus que lhe pague, Deus que lhe ajude
Deus que lhe dê, vida e saúde
(Canto do Terno de Catopês de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito,
2008)

Na tarde do domingo acontece a tradicional procissão para o santo festejado,
repetindo a formação do cortejo que acontecera pela manhã, com seu séqüito real, andor com
o santo e participação ativa da sociedade. Os catopês realizam nesse evento agradecimentos
pela realização da festa e renovam as suas forças para que estejam presentes no próximo ano,
mantendo vivas a fé e a devoção.

55

Desde o ano de 2002 o almoço coletivo passou a ser servido na Tenda dos Milagres, um salão de festas de
poder da Igreja Matriz do Senhor do Bonfim, utilizado pelos grupos e festeiros como o local do almoço pela
estrutura de suporte que ali existe.
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FIG. 18 – Andor com Imagem de Nossa Senhora do Rosário. Festa de Nossa Senhora do
Rosário de 2007.
Fonte: Coleta em pesquisa de campo por Jarbas Siqueira Ramos.

A procissão parte da Praça da Igreja Matriz do Senhor do Bonfim, percorrendo o
centro antigo da cidade de Bocaiúva, como acontece desde o início do século XX, retornando
à Praça e à Igreja, onde acontecerá a benção final da festa e o sorteio dos novos mordomos e
festeiros do próximo ano.
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FIG. 19 – Séqüito Real na procissão de encerramento da festa de Nossa Senhora do Rosário de 2008.
Fonte: Coleta em pesquisa de campo por Jarbas Siqueira Ramos.

FIG. 20 – Terno de Catopês de Nossa Senhora do Rosário chegando à Praça da Igreja Matriz do Senhor
do Bonfim. Procissão de Encerramento da Festa de Nossa Senhora do Rosário de 2008.
Fonte: Coleta em pesquisa de campo por Jarbas Siqueira Ramos.
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A benção final é dada dentro da Igreja. Nesta benção, o pároco relembra a
importância de se preservar manifestações tradicionais como as dos Ternos de Catopês de
Bocaiúva; abençoa os participantes dos Ternos de Catopês de Bocaiúva, pedindo a Deus que
lhes dê forças para manter a tradição; agradece o empenho dos mordomos e festeiros para a
realização da festa; e realiza o sorteio dos mordomos e festeiros para o próximo ano.

FIG. 21 – Padre, Catopês e séqüito real na benção final da festa.
Fonte: Coleta em pesquisa de campo por Jarbas Siqueira Ramos.

Qualquer pessoa pode se candidatar para o sorteio de mordomos e festeiros das
festas de São Benedito, Divino Espírito Santo e Nossa Senhora do Rosário; inclusive pessoas
que participam dos Ternos de Catopês. Segundo Poel (1981), os candidatos, muitas das vezes,
“são pessoas que fizeram a promessa de fazer a festa” (POEL, 1981, p. 242). Os interessados
escrevem o seu nome em um papel e depositam em uma caixa, que é colocada sob a mesa da
sacristia, em poder do pároco que participou da procissão e realizou a benção final. Primeiro
acontece o sorteio do mordomo, em seguida o sorteio do festeiro.
Sorteados, mordomos e festeiros que acabaram de realizar a festa repassam a
bandeira e a coroa para os próximos responsáveis pela realização do festejo e manutenção da
tradição dessas festas em Bocaiúva. Antes da saída, o padre abençoa os novos festeiros,
pedindo a Deus, e aos padroeiros das festas, sabedoria, discernimento, e proteção para que
possam realizar uma nova festa, cumprindo com as obrigações ali assumidas.

115

FIG. 22 – Elton José, festeiro de Nossa Senhora do Rosário de 2007, passando a coroa para Carlos,
festeiro sorteado para a festa de Nossa Senhora do Rosário de 2008.
Fonte: Coleta em pesquisa de campo por Jarbas Siqueira Ramos.

Terminado os sorteios e as bênçãos, os catopês se retiram da igreja ao som de seus
tambores e cantos. Em um novo cortejo, agora sem a presença do séqüito real, seguem em
direção às casas do mordomo e do festeiro escolhidos56 para a festa. Entoando canções de
agradecimento pela festa entregam a bandeira ao mordomo e retiram-se em direção à casa do
festeiro, onde realizam a mesma ação, agora entregando ao festeiro a coroa. Terminado esse
roteiro, os catopês retornam à casa do Mestre, onde rezam um pai nosso e uma ave-maria,
agradecendo por mais esse momento.

56

Segundo os Catopês, o fato de ser sorteado significa que a pessoa foi escolhida pelo santo para realizar a festa
naquela função. Para eles não significa apenas um lance de sorte, mas um momento em que os santos expressam
as suas vontades.
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Se a morte não me matar, tamborim
Se a terra não me comer, tamborim
Ai, ai, ai, tamborim
Para o ano eu voltarei, tamborim
(Canto do Terno de Catopês de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito de
Bocaiúva)

Assim, o período ritual da festa encerra-se, na certeza de que aconteceu uma
renovação das forças que impulsionam a vida dos catopês e no desejo de um compromisso
renovado, “para o ano se Deus quiser!” (Canto dos Ternos de Catopês de Bocaiúva, 2007).
Conforme nos aponta Queiroz (2005),

A variedade e complexidade interna do ritual exige, dos participantes desse
festejo, conhecimentos múltiplos que são (re)afirmados, renovados e
(re)criados a cada ano e a cada situação de performance no contexto dessa
tradição. Ao participarem da Festa [...] dão vida nova a uma prática que vem
se consolidando ao longo de mais de cem anos, fazendo do passado uma
base para o presente e do universo simbólico da Festa uma perspectiva para
o futuro. (QUEIROZ, 2005, p. 64)

Durante a vivência e análise desse complexo ritual festivo, foi possível observar
que um variado universo de componentes relaciona-se para que aconteça a Festa, como
também para que os catopês de Bocaiúva possam expressar a sua fé e devoção.
Dentre estes aspectos, as relações estabelecidas com a sociedade bocaiuvense se
apresentam como um dos mais importantes instrumentos para que os Ternos Catopês de
Bocaiúva possam renovar o seu compromisso com a tradição e sustentar os seus aspectos
característicos.
Neste sentido, falar sobre essa relação entre os Catopês de Bocaiúva e a sociedade
é tentar compreender os fatores que levaram os Ternos de Catopês a serem referência de uma
tradição religiosa e cultural, como também o que permitiu a esses grupos manterem as suas
manifestações vivas e a realização desses festejos por mais de um século.

OS CATOPÊS DE BOCAIÚVA E SUAS RELAÇÕES COM A SOCIEDADE

Diferentemente da maioria dos grupos de Congado do Estado de Minas Gerais,
que se caracterizam por formar Comunidades de negros em um espaço da cidade (como é o
caso dos Arturos e do Jatobá), os Ternos de Catopês de Bocaiúva sempre estiveram presentes
no espaço urbano da cidade, espalhados por diversos bairros, independentemente da distância
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com o centro dos festejos, a Igreja Matriz do Senhor do Bonfim. Isso possibilitou uma
peculiaridade destes grupos no relacionamento estabelecido com as pessoas da cidade.
Essa relação entre os Ternos de Catopês e a sociedade bocaiuvense pode ser
entendida com base em dois eixos: o diacrônico, relacionado com a própria história da cidade
e dos Catopês; e o sincrônico, relacionado com as mudanças ocorridas nas formas de
abordagem nos últimos anos.
Diacronicamente é preciso entender que a formação da sociedade bocaiuvense
esteve atrelada, desde o princípio, à religiosidade do catolicismo cristão. O mito da imagem
do Senhor do Bonfim, como principal fato da construção dessa sociedade, ainda hoje é
contado e celebrado por todas as pessoas da cidade. Peço licença para apresentar um pequeno
resumo dessa história, contada por Vieira (2008):

Não sabemos como aconteceu, mas conta a tradição que uma imagem de
Cristo Crucificado, que o povo fervorosamente chama de Senhor do Bonfim,
vinha do Portugal para a Bahia em fins do século XVIII. Levaram-na até o
Rio de Janeiro para, de lá, ser trazida até a Bahia. As estradas eram inóspitas,
improvisadas pelos bandeirantes e as pessoas que transportavam a imagem
eram tropeiros. Ao passar por aqui, pararam debaixo de uma gameleira para
descansar, refazer as forças e gozar a sombra hospitaleira da árvore. Quando
decidiram prosseguir viagem, não conseguiram levantar a imagem, que ficou
muito pesada. Avisadas do fato, as pessoas do povoado entenderam que a
imagem, ou melhor, Aquele que a imagem representava, queria que ela
ficasse aqui para abençoar e acompanhar a vida do povo. Construíram um
santuário modesto para ela e o Senhor do Bonfim ficou sendo o padroeiro do
povoado que hoje é a cidade de Bocaiúva. (VIEIRA, 2008, p. 07-08)

As Festas religiosas, especialmente a Festa do Senhor do Bonfim, tornaram-se as
principais atividades de reunião e relacionamento entre as pessoas. Durante estes festejos
eram (e ainda são) celebrados casórios, batizados, honrarias e outras atividades sociais, que
valorizavam a imagem das famílias desse povo de fé e devoção.
Com o crescimento daquele povoado, sua transformação em cidade e o
surgimento da população economicamente ativa vinculado à criação de gado, agricultura e
comércio (RIBEIRO, 1988), a fixação de um contingente de mão de obra servil, em sua
grande maioria negra ou descendente de negros escravos, passou a ser bastante expressiva.
Essa população, á margem da sociedade bocaiuvense daquela época, foi a
responsável pelo surgimento do culto a Nossa Senhora do Rosário. Conforme nos aponta
Gomes e Pereira (1988), esse contexto social não foi diferente do vivenciado pelos negros em
todo o Estado de Minas Gerais, pois estes grupos participam de uma realidade social “que tem
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como moldura a realidade de um passado étnico, histórico e social que lhe permite projetar
uma imagem reveladora de si mesma” (GOMES e PEREIRA, 1988, p. 134).
Mesmo que a Igreja e os senhores fossem contrários às manifestações religiosas
dessa população, que diferenciavam em forma e conteúdos das realizadas por eles, não
aconteceu o impedimento da realização destes cultos. Entretanto, a dificuldade encontrada
para realização dos festejos de Nossa Senhora do Rosário faziam com que a manifestação
fosse encarada como uma das menores e menos abastada das festas religiosas da cidade.
A complexidade das relações entre os Catopês e a sociedade bocaiuvense dava-se
num processo de visibilidade e invisibilidade social. Durante os festejos a Nossa Senhora do
Rosário, os integrantes dos Ternos de Bocaiúva tornavam-se visíveis à sociedade, que
contribuía financeiramente para a realização dessa Festa. Todo o restante do ano, os
participantes dos Ternos de Catopês tornavam-se invisíveis à sociedade, pois voltavam às
práticas servis, condicionadas por sua posição social.
Com o tempo, a Festa dos Catopês foi sendo assimilada pela sociedade
bocaiuvense, que passou a participar ativamente de sua dinâmica ritual, especialmente por
tornarem-se mordomos e festeiros e, consequentemente, reis e rainhas do Reinado de Nossa
Senhora do Rosário. Dessa maneira, esse processo de visibilidade e invisibilidade passou a ser
menos aparente, ainda que permanecesse acontecendo.
Essa aproximação dos Catopês com a sociedade bocaiuvense promoveu a
constituição de laços fortes nessas relações, o que propiciou a melhoria das condições dos
Catopês para a realização dos festejos.
Sincronicamente é importante perceber a importância que os Ternos de Catopês
têm para a sociedade bocaiuvense, como também a importância que hoje é dada pelos Catopês
à participação da sociedade na vida dos Ternos. Os Catopês representam uma das mais
importantes marcas culturais da cidade de Bocaiúva; enquanto a sociedade tem papel
fundamental para a realização dos festejos de São Benedito, Divino Espírito Santo e Nossa
Senhora do Rosário.
O reconhecimento da importância que a manifestação dos Ternos de Catopês tem
para a Identidade Cultural do município cresce na medida em que a sociedade participa das
práticas religiosas e culturais destes grupos. A dimensão da valorização passa, também, pela
importância dada pelos historiadores, educadores, políticos e agentes culturais do município a
essa expressão como uma manifestação da cultura local e parte da história dessa mesma
sociedade.
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No entanto, Queiroz (2005) afirma que essa valorização social não representa uma
idéia de conhecimento real sobre a manifestação dos Ternos de Catopês. Para ele,

Os aspectos históricos e culturais definidores da manifestação e da sua
importância na vida de seus praticantes são desconhecidos pela maioria da
população. As particularidades de cada grupo e as bases características do
enredo, da fé, da devoção e da prática performática com os seus valores e
significados que fazem de cada Terno único, não fazem parte da perspectiva
que, de maneira geral, os membros da sociedade têm sobre a manifestação.
Os moradores julgam e concebem os grupos a partir de uma visão genérica
de “algo tradicional”, do “folclore”, que tem visibilidade e importância para
a sociedade e que, portanto, merece se preservada. (QUEIROZ, 2005, p. 93)

Nesse sentido, a complexidade dos fatores sociais que marcam a vida dos Catopês
de Bocaiúva e caracterizam a sua expressão ainda é invisível para grande parte da sociedade
bocaiuvense. Assim, é possível perceber que não há conhecimentos específicos sobre essa
manifestação e, tampouco, sobre os traços identitários que caracterizam cada um dos Ternos
de Catopês de Bocaiúva.
Baseados em Queiroz (2005), acreditamos que essa relação da sociedade
bocaiuvense com os Ternos de Catopês evidencia um paradoxo acerca dessa manifestação:
por um lado a sociedade demonstra a consideração sobre importância dos Ternos de Catopês
para a identidade da cultura da cidade; por outro ela demonstra a falta de conhecimentos
acerca do verdadeiro significado dessa manifestação.
Ainda assim, os Catopês tem apontado, constantemente, a importância que a
sociedade tem para a manutenção das práticas culturais de sua manifestação. Segundo Mestre
Lucélia (2009), são as pessoas que colocam os seus nomes no sorteio para mordomo ou
festeiro que dão condições para que os festejos aos santos aconteçam e, dessa maneira, para
que a tradição dos Ternos de Catopês não acabe.
Outro fator importante é a própria interferência da sociedade na forma de se
apresentar dos Catopês. De acordo com Queiroz (2005), por se tratar de uma manifestação
que acontece na rua, espaço em que o público está presente, existe, por arte dos Catopês, uma
considerável

[...] preocupação sobre o que os espectadores vêem, escutam e comentam
sobre cada grupo. Dessa forma, o fato da sociedade considerar os Ternos
importantes para a cultura da cidade, do público ver e comentar sobre cada
Terno e sua forma de organização e estruturação gerais [...] cria para a
manifestação um ambiente adequado em que a sua prática performática pode
acontecer de forma contextualizada com a perspectiva social do meio onde
ela se desenvolve e do qual ela é e faz parte. (QUEIROZ, 2005, p. 98)
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Apesar de reconhecer que muitas pessoas não compreendem os valores e as
particularidades das manifestações dos Ternos de Catopês de Bocaiúva, Mestre Lucélia
(2007) acredita que quando as pessoas têm a oportunidade de conhecer a manifestação com
todas as suas peculiaridades (práticas rituais, Festas, cantos, danças), passa a valorizar não
apenas o que vêem, mas também toda a importância que os Ternos de Catopês têm para a sua
própria Identidade Cultural.

A pessoa quando ela tem oportunidade de conhecer ela começa a valorizar.
Você não valoriza o que você não conhece não, não é? E isso que você ta
aprendendo, que eu também na medida que agente vai contando agente vai
aprendendo mais, isso agente passa, essa nossa herança, essa nossa
bagagem, isso agente passa pras outras pessoas e essas pessoas, a partir
daquilo que elas entenderam elas vão ter aquela visão diferente; por isso é
importante ensinar, porque as pessoas vão passar a aprender e a valorizar.
(MESTRE LUCÉLIA, 2007)

Percebemos, por meio da fala da Mestre Lucélia, que os Ternos de Catopês
valorizam a informação, principalmente por meio da sua transmissão oral, como
tradicionalmente vem acontecendo durante a sua história. Eles acreditam que ela é a melhor
maneira de manter viva a sua tradição e permitir que mais pessoas possam participar dos
festejos em devoção a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Divino Espírito Santo.
A sociedade tem papel fundamental no patrocínio da Festa. Ela contribui com a
doação de foguetes para o Levantamento do Mastro do Santo festejado; com a doação de
alimentos para o almoço comunitário; com os enfeites para o cortejo e procissão.
Essas relações estabelecidas entre os Ternos de Catopês e a sociedade
bocaiuvense, baseadas nas trocas para a realização das Festas, são fundamentais para a
produção de Capital Social desses grupos de Cultura Popular. Esse Capital Social, que se
caracteriza por ser mais simbólico que econômico, tornou-se um importante elemento para a
sobrevivência dos Ternos de Catopês e para a manutenção de suas tradições.
É nessa perspectiva, e após compreendermos as especificidades dessa
manifestação tradicional na cidade de Bocaiúva, que buscamos realizar a nossa interpretação
acerca das características e peculiaridades do Capital Social dos Ternos de Catopês dessa
cidade; de que maneira ele pode existir ou produzir-se; como também entender a maneira pela
qual esse Capital tornou-se um importante recurso para a sobrevivência dessa manifestação e
de seus sujeitos.
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CAPÍTULO III – O CAPITAL SOCIAL NOS TERNOS DE CATOPÊS DE
BOCAIÚVA: RECURSOS PARA A SOBREVIVÊNCIA E MANUTENÇÃO DA
TRADIÇÃO

Até aqui, temos buscado neste trabalho criar condições para que, de maneira
confortável, pudéssemos dissertar acerca de um tema complexo e desafiante: o Capital Social
nos Ternos de Catopês de Bocaiúva.
Procuramos perceber o Capital Social, nos Ternos de Catopês de Bocaiúva, como
uma capacidade coletiva que o grupo acumulou durante a sua história. Dessa maneira, o
Capital Social tende a ser um recurso que possibilita o acesso dos integrantes desses Ternos
de Catopês aos benefícios coletivos. Assim, a idéia que buscamos estabelecer é a de que o
Capital Social é o meio mais propício para se alcançar melhores condições de acesso a bens e
produtos, bem como melhores condições de vida.
O Capital Social desses Ternos de Catopês é constituído no estabelecimento de
vínculo e relações sociais entre os sujeitos participantes da Festa, ou seja, os agentes da Festa.
Esses vínculos e relações é o que constitui os laços fortes, que possibilitam o fortalecimento
das relações estabelecidas e a alocação de recursos para os objetivos desses grupos, como a
continuação da realização dos festejos a São Benedito, Divino Espírito Santo e Nossa Senhora
do Rosário.
Assim como aponta Brandão (1985) acerca da Festa de Nossa Senhora do Rosário
de Catalão, nas Festas de São Benedito, Divino Espírito Santo e Nossa Senhora do Rosário de
Bocaiúva as pessoas participantes dos Ternos de Catopês e aquelas que cumprem as demais
funções rituais, como é o caso do mordomo ou do festeiro e suas famílias, “fazem quase tudo
no interior de um conjunto, na verdade simples, de relações onde trocam tipos de serviços
entre si. Umas investem dinheiro, outras exercem controle, outras realizam trabalhos em
trocas de bens, outras, ainda, são homenageadas ou produzem homenagem.” (BRANDÃO,
1985, p. 39).
Dessa maneira, podemos compreender que é por meio dessas relações de troca de
bens, realizados em função das Festas aos santos congadeiros, que os Ternos de Catopês de
Bocaiúva constituem o seu Capital Social; e este será utilizado na medida em que forem
demandados pelos grupos ou por seus integrantes.
A nossa intenção nesse capítulo é realizar uma interpretação acerca do Capital
Social dos Ternos de Catopês de Bocaiúva, procurando entende-lo como um recurso que
contribuiu e continua a contribuir para a sobrevivência da manifestação e para a manutenção
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de suas tradições na cidade de Bocaiúva. Para tanto, procuramos desenvolver o nosso
argumento a partir de uma interpretação do que nos foi dado pelos próprios Catopês em
determinados momentos de nossa pesquisa de campo.
Nesse sentido, percebemos que seria importante compreender as características do
Capital Social nos Ternos de Catopês de Bocaiúva, bem como as formas como se dão os
vínculos e relações que possibilitam a sua constituição e acumulação, para posteriormente
entender como o Capital Social pode auxiliar na sobrevivência e manutenção das tradições
nesses Ternos de Catopês.
Assim, procuramos dividir o nosso capítulo em três partes. Na primeira parte
dissertamos acerca do Capital Social nos Ternos de Catopês de Bocaiúva, procurando
apresentar as suas características a partir das contribuições das leituras sobre Capital Social
propostas por Marcel Mauss (1981) e de Robert Putnam (1996). A segunda parte apresenta
uma leitura acerca dos vínculos e relações sociais produtoras de Capital Social nos Ternos de
Catopês de Bocaiúva, procurando compreender a dinâmica das redes de relações e das trocas
estabelecidas entre os agentes da Festa. Por fim, apresentamos a nossa interpretação de como
o Capital Social foi utilizado nos Ternos de Catopês de Bocaiúva, tornando-se um recurso
para a sobrevivência das práticas culturais dessa manifestação e para que os seus sujeitos
tivessem condições para manter as suas tradições.

O CAPITAL SOCIAL NOS TERNOS DE CATOPÊS DE BOCAIÚVA

As práticas culturais populares, e dentre elas podemos incluir as manifestações
dos Ternos de Catopês de Bocaiúva, devem ser pensadas a partir de suas relações com o
processo social, cultural e histórico nos contextos em que estão inseridas. Essas relações
estabelecidas social, cultural e historicamente são fundamentais na produção de recursos que
facilitam o acesso a bens coletivos e individuais.
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

123

olhar e a nossa interpretação. 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 Social57, 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 encaixam no modelo dos Ternos de Catopês de
Bocaiúva.
Na perspectiva de Mauss (1980), apesar dele não falar acerca do Capital Social
como o entendemos hoje, 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 com a utilização desses laços e vínculos sociais.
Concordando com Mauss (1980), os vínculos sociais possibilitam as práticas das
relações de troca (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.
Nesse sentido, o Capital Social dos Ternos de Catopês de Bocaiúva estaria
presente nas relações de trocas, que são marcadas pelo intercâmbio de bens simbólicos
gerados a partir de relações recíprocas entre os sujeitos envolvidos; e o seu valor está na
utilização desses vínculos para o bem coletivo comum, sendo que quanto mais são utilizados
esses vínculos mais fortes serão os laços estabelecidos.
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, e gerado a
partir de um intercâmbio social contínuo de bens e produtos, capaz de estabelecer confiança
entre os sujeitos participantes do processo.

57

Para compreender sobre as abordagens acerca do Capital Social, retomar a leitura do Capítulo I.
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Segundo Putnam (1996), o Capital Social, formado na constituição histórica e
cultural das relações de confiança entre os sujeitos, deve ser entendido como um bem
coletivo, que tende a ser cumulativo e a gerar mais níveis de confiança, reciprocidade e
participação. Para ele, o Capital Social é produtivo, tornando possível certos fins que na sua
ausência não seria possível ser alcançado.
Ao pensarmos, a partir dessa leitura proposta por Putnam (1996), acerca do
Capital Social dos Ternos de Catopês de Bocaiúva, devemos compreender que a sua formação
deve-se às relações de confiança, reciprocidade e participação no contexto em que estão
inseridos os sujeitos destes grupos. Assim, são as relações que facilitam a coordenação de
ações em busca de benefícios para a coletividade.
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.
Dessa forma, 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 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.
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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 que Putnam (1996) e Coleman (1988) chamam de
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 estão inseridos estes grupos.
O reconhecimento dos estoques de Capital Social nos Ternos de Catopês de
Bocaiúva passa pelo processo de compreender as formas pelas quais acontecem os vínculos e
relações sociais, como eles são estabelecidos e quais são as suas estruturas e as suas
qualidades. É evidente que cada Terno traçará, conforme as suas tradições, caminhos
diferentes na constituição do seu Capital Social e, também, utilizará de formas variadas esse
potencial. Entretanto, acreditamos que a Festa nos traz algumas características e sujeitos que
nos possibilitam interpretar de forma mais segura a maneira como são travadas essas relações
produtoras de Capital Social.
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.
Mas afinal, a pergunta que se colocou ainda não foi respondida: o que viria a ser o
Capital Social dos Ternos de Catopês de Bocaiúva?
Ora, o Capital Social dos Ternos de Catopês de Bocaiúva são as 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.
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. Esses recursos
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podem ser mobilizados pelas redes de relações dos sujeitos participantes da Festa e dos
Ternos de Catopês, como a família nuclear, parentes, amigos, vizinhos, conhecidos; ou serem
constituídos a partir dessas mesmas relações de troca de dádivas, bens, produtos de valores
econômicos ou simbólicos como estamos tratando até aqui.
A existência e forma de utilização do Capital Social nos Ternos de Catopês de
Bocaiúva podem ser 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
identidade.
Antes de debatermos sobre as maneiras pela qual o Capital Social pode ser visto
como importante recurso para a sobrevivência e manutenção das tradições nos Ternos de
Catopês de Bocaiúva; acreditamos ser conveniente realizar uma interpretação acerca dos
vínculos produtores de capital que fundamentam e dão significado às capacidades sociais
acumuladas por estes grupos.

OS VÍNCULOS PRODUTORES DE CAPITAL

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, torna-se
importante analisar o conjunto 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
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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
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,
fundamentadas pela confiança e pela reciprocidade.

O Capital Social nas Redes de Relações dos Ternos de Catopês de Bocaiúva

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: as redes de tipo primário são caracterizadas por relações de extrema
proximidade, afeto e parentesco entre os sujeitos; as redes de relações entre grupos de pessoas
ligadas por interesses ou experiências comuns são caracterizadas por não exibirem um grau
tão alto de proximidade nas relações.
As redes de tipo primário são baseadas em relações estabelecidas entre familiares,
vizinhos, amigos e outras relações comunitárias de vínculos muito próximos. Estas relações,
segundo Bourdieu (1981), têm a capacidade de gerar laços fortes. Para Toledo (2005), os
laços são fortes quando se tem estabelecido um núcleo “constituído por um número reduzido
de pessoas com quem se mantém contato freqüente” (TOLEDO, 2005: 172). Neste núcleo, as
pessoas envolvidas se relacionam de forma a permitir uma maior circularidade dos recursos e
gerar capacidade para a promoção de Capital.
As redes formadas por pessoas com 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
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os laços fortes, mas possuem a mesma importância para constituição de uma rede de relações
pessoais.
Apesar de estar fundamentado em uma perspectiva que procura o acesso potencial
a bens individuais (BOURDIEU, 1981), as redes podem ser trabalhadas com a perspectiva de
favorecer o acesso a bens por um grupo ou coletividade, desde que tenham como fundamento
a confiança mútua e a reciprocidade. Isso implica em aceitar riscos coletivos e se preocupar
com os interesses dos outros, garantindo uma assistência mútua para todos os envolvidos nos
processos em que a rede de relações se encontra.
As redes se caracterizam como espaços de relacionamento e, como tal, promovem
a interação entre os participantes. Tal interação implica em comunicação intensa e influências
recíprocas, em que as pessoas vão construindo, moldando, alterando impressões, idéias,
visões de mundo, valores e projetos. É um ambiente de troca e auto-regulação coletiva,
baseado na comunicação. Estas expressões revelam os princípios de colaboração, cooperação
e coordenação, que são fundamentais para a existência da rede, sem os quais a dinâmica da
conectividade torna-se vazia e sem sentido.
Os laços estabelecidos pelos sujeitos dispostos em uma rede de relações são
fundamentais na geração de diferentes formas de Capital (econômico, social, cultural,
simbólico). Assim, podemos acreditar que as redes possibilitam que os seus participantes
consigam acumular ou mesmo criar Capital, obtendo vantagens adicionais em ralação ao
acesso às diferentes formas e fontes de Capital, que não seriam capazes de alcançar caso não
estivessem conectados em rede.
Contudo, Toledo (2005) afirma que as redes não são formadoras de Capital
Social, mas sim um dos principais componentes que possibilitam a sua origem. Para ele, o
essencial do Capital Social é que ele é uma capacidade, passível de que todos, sem exceção,
consigam adquirir ou acumular, principalmente pelo aproveitamento de redes sociais.
Nos Ternos de Catopês da cidade de Bocaiúva, o estabelecimento das redes ocorre
de maneira espontânea, pelo simples desejo de participar dos festejos em devoção a São
Benedito, Divino Espírito Santo e Nossa Senhora do Rosário. Os sujeitos são imbuídos de um
espírito colaborativo que caracteriza a articulação desse enredamento. Essa ação voluntária
está baseada pelo sistema da 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). Conforme afirma Godbout (1999), “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”. (GODBOUT, 1999: 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.
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 pessoal. 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. A formação
dessa rede acontece em função dos festejos a São Benedito, Divino Espírito Santo e Nossa
Senhora do Rosário, e está está baseada nas relações de vizinhança e amizade, que apesar de
constituírem laços sociais fracos tem a mesma importância na realização da Festa.
Essas duas redes de relações coexistem no mesmo espaço da Festa, mas possuem
funções diferenciadas: enquanto a rede dos integrantes dos Ternos de Catopês é responsável
direto pela realização dos festejos e das práticas rituais do contexto da Festa, a rede de pessoas
que contribuem para a realização dos festejos aos santos congadeiros cumpre suas funções
antes da realização da Festa, sendo invisível para o público durante as práticas do festejo, e ao
final dessas Festas não possui mais nenhuma função a ser desempenhada, podendo até mesmo
não ser mais utilizada em outras Festas.
Ao pensarmos a disposição dessas duas redes, podemos perceber que elas se
interconectam. Entretanto, a rede das pessoas da sociedade bocaiuvense, que contribuem para
a realização dos festejos aos santos congadeiros, somente aparece quando é pensada a sua
relação com a rede formada pelos integrantes dos Ternos de Catopês de Bocaiúva. Assim,
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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:

LEGENDA:
Integrante do Terno de Catopês

Pessoas da sociedade
bocaiuvense
Conexões e Cooperação em Rede

Quadro 04: Exemplo figurativo do enredamento dos integrantes dos Ternos de Catopês de Bocaiúva e da
sociedade bocaiuvense.

O Capital Social nessa rede de relações do Terno de Catopês com a sociedade
bocaiuvense é estabelecido pelas relações sociais entre os seus integrantes e nas relações entre
os integrantes e as pessoas da sociedade. 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 de seus resultados e benefícios. Dessa maneira, a dinâmica dessa
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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, a constituição dessa rede de relações é
imprescindível para a realização dos festejos e a preservação das tradições dos Ternos de
Catopês de Bocaiúva.
Baseado nessa idéia de pensar o Capital Social por meio de redes de relações
sociais, é possível acreditar que fortalecer a Rede que circunda os Ternos de Catopês de
Bocaiúva seja, sem dúvida, a ação que poderá gerar melhores resultados na formação e
consolidação do Capital Social destes grupos.

O Capital Social nas Relações de Trocas Sociais dos Ternos de Catopês de Bocaiúva

De acordo com Mauss (1981), é possível perceber duas maneiras distintas a partir
das quais os sujeitos, sejam individuais ou coletivos, organizam as suas relações sociais: a
primeira é a perspectiva do contrato, ou das trocas mercantis e economicamente materiais; a
segunda é a perspectiva da dádiva, dom ou reciprocidade, ou das trocas economicamente
simbólicas. Cada uma dessas perspectivas apresenta formas diferenciadas de estabelecimento
de vínculos sociais.
A primeira perspectiva é marcada pelas relações individuais e impessoais, onde os
sujeitos, isoladamente, são produtores de seu próprio capital e defensores de seus direitos. Os
interesses particulares se destacam nas relações mercadológicas, onde os contratos
estabelecidos são puramente individuais e os interesses que os orienta instrumentais, sendo o
lucro puro e momentâneo o desejo final dessas relações.
A segunda perspectiva procura estabelecer suas relações a partir do
reconhecimento de pessoas morais, ou seja, sujeitos que estão colocados em um sistema de
relação baseados em famílias ou em grupos sociais que estabelecem relações face a face.
Essas pessoas morais representam, além de suas individualidades, uma série de relações de
suas coletividades, que se obrigam mutuamente por meio de relações baseadas na perspectiva
do dom ou da reciprocidade.
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Os vínculos sociais estabelecidos a partir da reciprocidade, da dádiva e do dom
têm como base as trocas ou intercâmbios de serviços, bens, produtos e objetos de caráter mais
simbólico que material. Segundo Caillé (2002), o dom é “toda prestação de serviços ou de
bens efetuada sem garantia de retribuição, com o intuito de criar, manter ou reconstituir o
vínculo social. Na relação do dom, o vínculo tem mais importância que o bem” (CAILLÉ,
2002, p. 142). Nesse sentido, as relações sociais baseadas na perspectiva do dom são
fundamentadas em ações ou prestações de serviços realizadas gratuitamente, sendo que essas
relações mantêm ou regeneram laços sociais, pois o valor simbólico é mais importante que o
valor material das transações.
Nesse sentido, e concordando com Brandão (1989), acreditamos que os vínculos
sociais exercidos em grupos de cultura popular são baseados na perspectiva da dádiva. Dessa
maneira, as Festas Populares no Brasil fundamentam sua principal essência em um sistema
inicial de troca de bens e produtos. Para Brandão (1989),

[...] um sistema inicial de trocas entre pessoas que configura a própria
essência da festa popular no Brasil. Porque, cheia de falas e gestos de
devoção, ruptura e alegria, ela afinal não é mais do que uma seqüência
cerimonial obrigatória de atos codificados de dar, receber, retribuir, obedecer
e cumprir. Troca-se o trabalho por honrarias, bens de consumo por bênçãos,
danças por olhares cativos, o investimento do esforço pelo reconhecimento
do poder, a fidelidade da devoção pela esperança da bênção celestial.
Obedece-se ao mestre, ao festeiro, ao padre, ao chefe da torcida ao maestro
da banda. Cumprem-se promessas, votos feitos. (BRANDÃO, 1989, p. 11)

Assim como em outros grupos de cultura popular ou populações tradicionais, a
troca de bens simbólicos nos Ternos de Catopês de Bocaiúva é um importante instrumento
para a manutenção de vínculos sociais que possibilitam, a cada ano, melhores condições para
a realização de ações ou prestações de serviços e o fortalecimento dos laços com a sociedade
bocaiuvense.
As relações de trocas nos Ternos de Catopês de Bocaiúva acontecem a partir da
perspectiva da dádiva, da reciprocidade. São trocas de bens, produtos, serviços e ações que
têm o valor simbólico acima do seu valor econômico e que acontecem em função da
realização dos festejos dos santos congadeiros: São Benedito, Divino Espírito Santo e Nossa
Senhora do Rosário.
Podemos analisar as relações de trocas dos Ternos de Catopês de Bocaiúva sob
duas perspectivas: a primeira está em entender o formato das relações de trocas, sendo que o
interesse deve ser o de qualificar os tipos de trocas praticadas pelos integrantes desses Ternos
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de Catopês; a segunda perspectiva está em compreender a dinâmica existente entre as trocas e
os espaços onde elas acontecem, possibilitando a realização de uma leitura ampliada acerca
das relações estabelecidas entre os Ternos de Catopês e a sociedade bocaiuvense.

As Formas de Relações de Troca
Nas relações de trocas 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), esse jogo de trocas pode se 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” (LÉVI-STRAUSS, 1982, p. 94).
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 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, que 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
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ou que procuram auxiliar algumas ações de grupos de cultura popular como meio de
manutenção das tradições culturais e da identidade da cultura local.
O sistema de relações entre os agentes da Festa e os modos básicos das trocas de
bens é o que defini a qualidade das trocas praticadas. Para melhor compreender esse sistema
de relações, visualizemos o quadro abaixo.

SISTEMA DE RELAÇÕES ENTRE AGENTES DA FESTA E
MODOS BÁSICOS DE TROCAS DE BENS
Modos

Básicos

Troca de Bens

de
Investimento

Controle

Homenagem

Investem bens

Investem autoridade

Produzem

pessoais e recebe

sobre os demais

homenagem para os

bens materiais de

agentes da Festa e

demais agentes da

outras pessoas, em

submetem-se à

Festa e recebem

troca de outros bens

autoridade da Igreja.

homenagem destes.

Investem bens

Investem autoridade

Produzem

cumprem Funções

pessoais e materiais

sobre os demais

homenagem para os

Rituais

em troca de outros

agentes da Festa e

demais agentes da

bens de caráter

submetem-se à

Festa e recebem

simbólico.

autoridade dos

homenagem dos

Ternos de Catopês e

Ternos de Catopês.

Agentes da Festa
Integrantes dos
Ternos de Catopês

de caráter
simbólico.
Pessoas que

da Igreja.
Devotos dos Santos
festejados

Investem bens

Submetem-se à

Produzem

pessoais e materiais

autoridade dos

homenagem para os

em troca de outros

Ternos de Catopês,

demais agentes da

bens de caráter

da Igreja e dos

Festa e recebem

simbólico.

Mordomos e

homenagem dos

Festeiros.

Ternos de Catopês.
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Pessoas da sociedade
bocaiuvense

Investem bens

Submetem-se à

Recebem

pessoais e materiais

autoridade dos

homenagem dos

em troca de outros

Ternos de Catopês,

demais agentes da

bens de caráter

da Igreja e dos

Festa.

simbólico.

Mordomos e
Festeiros.

Quadro 05 - Sistema de Relações entre Agentes da Festa e Modos Básicos de Trocas de Bens.

Segundo Brandão (1985), esse sistema de relações de troca de bens tende a
complicar-se quando a intenção é compreender as possíveis trocas estabelecidas entre os
agentes da Festa. Para ele, ao tentar examinar estas relações é preciso considerar o sentido
dado pelos sujeitos e suas posições na sociedade.
Em se tratando dos Ternos de Catopês de Bocaiúva, as relações de troca de bens
estabelecidas entre os seus integrantes e entre estes e os demais agentes da Festa se dão em
função das combinações de prestação de serviços a serem executados para os momentos da
Festa ou durante a sua realização ou de partes de sua prática ritual. Os vínculos criados a
partir dessas relações fortalecem o núcleo de trocas de bens, bem como a qualidade das
atuações desses sujeitos.
Os tipos de bens trocados entre os sujeitos agentes da Festa variam de acordo com
as suas condições sociais, materiais e econômicas, devendo considerar, também, a sua função
e disposição no sistema de relações da Festa. Os bens podem variar entre objetos e produtos
de valor econômico e ações, produtos, homenagens, prestação de serviço e outras mercadorias
de valor simbólico. A disposição dos sujeitos nesse sistema também pode criar uma variação
do tipo de bem trocado, sendo dependente do tipo de relações estabelecidas entre as pessoas
que cumprem o mesmo papel na realização das Festas, como também entre as pessoas que
cumprem papéis diferenciados nesse mesmo sistema.
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TIPOS DE BENS TROCADOS A PARTIR DA RELAÇÃO
DOS AGENTES DA FESTA
RECEBEM

Integrantes dos

Pessoas que

Devotos dos

Pessoas da

Ternos de

cumprem

Santos

Sociedade

Catopês

Funções Rituais

Festejados

Bocaiuvense

Integrantes dos

Objetos materiais

Bens simbólicos

Bens

Bens

Ternos de Catopês

que auxiliam no

para a realização

simbólicos

simbólicos

cumprimento

dos festejos,

como orações e

como orações e

com os objetivos

como bandeiras,

pedidos de

pedidos de

do ritual, como

coroas, mastros;

proteção à

proteção à

tecidos para as

e bens materiais

família e seu

família e seu

roupas, enfeites

como foguetes e

círculo de

círculo de

para os

enfeites para a

amizades, além

amizades, além

capacetes; até

realização da

de homenagens.

de

produtos de valor

Festa.

DOAM

homenagens.

econômico
(como alimentos
e utensílios
pessoais) para a
sobrevivência de
companheiros de
devoção. Bens
simbólicos como
orações e pedidos
de proteção.
Prestação de

Prestação de

Não

Bens

cumprem Funções

serviços para a

serviços para a

estabelecem

simbólicos

Rituais

realização dos

realização dos

relações de

como orações e

festejos; produtos

festejos;

trocas.

pedidos de

de valor

produtos de

proteção à

econômico

valor econômico

família e seu

(como foguetes,

(como foguetes,

círculo de

Pessoas que
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Devotos dos
Santos festejados

alimentos

alimentos

amizades, além

enfeites). Bens

enfeites). Bens

de

simbólicos como

simbólicos como

homenagens.

homenagens.

homenagens.

Prestação de

Raramente

Não

Não

serviços para a

trocam produtos

estabelecem

estabelecem

realização dos

de valor

relações de

relações de

festejos; produtos

econômico,

trocas.

trocas.

de valor

como alimentos

econômico

e foguetes para a

(como foguetes,

realização dos

alimentos

festejos.

enfeites). Bens
simbólicos como
homenagens.
Pessoas da

Produtos de valor

Raramente

Não

Não

sociedade

econômico

trocam produtos

estabelecem

estabelecem

(como foguetes,

de valor

relações de

relações de

alimentos

econômico,

trocas.

trocas.

enfeites). Bens

como alimentos

simbólicos como

e foguetes para a

homenagens.

realização dos

bocaiuvense

festejos.
Quadro 06 - Tipos de Bens Trocados a partir da Relação dos Agentes da Festa.

Percebemos, a partir dessa interpretação, a existência de complementaridade de
sentidos entre tipo de bens trocados e relações sociais. Nesse sentido, enquanto os tipos de
bens trocados entre os diferentes agentes da Festa qualificam as relações sociais a serem
mobilizadas por estes sujeitos; as relações estabelecidas entre estes agentes da Festa é que vão
definir o tipo de bem a ser oferecido, gratuitamente, aos demais sujeitos desse sistema de
relações.
É possível evidenciar, também, 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
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que mais se relacionam com 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, como o mordomo ou festeiro.
Essas relações de troca de bens são estabelecidas somente a partir da confiança
mútua de que todos os agentes atuam no favorecimento da Festa e da devoção aos santos
congadeiros. Outro fator importante nessas relações de troca 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.

Os Espaços de Troca
Segundo Brandão (1985), não é difícil compreender que em função da realização
de uma Festa podem combinar-se “diferentes ordens e categorias de pessoas e de grupos,
assim como trocas de atuações entre eles” (BRANDÃO, 1985, p. 17) em diferentes áreas e
espaços.
Esses diferentes espaços ou áreas por onde circulam as pessoas e suas ações
podem variar em dois sentidos: o sentido físico do espaço, que compreende os espaços e áreas
por onde os grupos de pessoas circulam em dias de Festa, como a rua, a casa ou a igreja; e o
sentido simbólico do espaço, que compreende os espaços onde circulam os significados das
ações e ritos praticados durante a Festa, como o espaço ou área do mastro, do cortejo, da
procissão, do grupo.
Nesses diferentes espaços onde acontece a Festa, sejam eles de caráter físico ou
simbólico, é que são estabelecidas as relações de trocas entre os sujeitos participantes dos
festejos de São Benedito, Divino Espírito Santo e Nossa Senhora do Rosário na cidade de
Bocaiúva.
Em relação ao espaço físico de atuação de troca de bens nas Festas dos Ternos de
Catopês de Bocaiúva, é importante entender que ele pode variar em torno de três áreas: a
Casa, a Igreja e a Rua.
A área da Casa compreende o que Brandão (1989) chama de espaços domésticos.
Estes espaços podem ser as casas dos Mestres dos Ternos de Catopês, onde são realizados
todos os preparativos para a ocasião da Festa, como ensaios, consertos em tambores e roupas,
preparação das bandeiras, novenas; a casa do Mordomo, onde acontece parte dos encontros
preparativos para a Festa e de onde sairá a procissão para o Levantamento de Mastro; e a casa
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do Festeiro, onde acontecem parte dos encontros preparativos para Festa e de onde sairá o
Cortejo de reis e rainhas, príncipe e princesas, imperador e imperatriz, conforme o santo
celebrado.
É na área da Casa que acontece a maioria das ações de troca de bens e atuações
entre os Agentes da Festa. Nesse momento, as relações de trocas mais constantes são os
investimentos de bens pessoais e materiais em troca de outros bens simbólicos, que somente
serão retribuídos em outros momentos e espaços da Festa.
A área da Rua compreende os espaços abertos (Brandão, 1989). Por estes espaços,
avenidas e ruas públicas, é que seguirão os desfiles dos Ternos de Catopês durante a
realização de algumas de suas ações rituais, como o levantamento de mastro, o cortejo, a
procissão. Em relação às Festas dos Ternos de Catopês de Bocaiúva, a área da Rua será
utilizada em três momentos: o primeiro se dá quando os agentes da Festa saem a procura de
investimentos para a realização do festejo; o segundo acontece nas visitas à Bandeira e à
Coroa nas casas de Mordomo e Festeiro respectivamente; o terceiro momento será nos dias da
Festa, quando ocorrem as práticas rituais mais significativas dessa manifestação.
Nos espaços da área da Rua também serão realizadas diversas de troca de bens
simbólicos e materiais. No primeiro momento de contato com a rua, os agentes da Festa
trocam investimentos de bens pessoais e materiais. No segundo momento, além da troca de
investimentos de bens pessoais e materiais, acontece também a troca de homenagens. No
terceiro momento as relações estabelecidas fundamentam-se em trocas de controle e de
homenagens entre os agentes da Festa.
A área da Igreja, na perspectiva de Brandão (1989), compreende também os
espaços abertos, mas que possuem limites de participação entre seus agentes. São nos espaços
da Igreja que são celebradas as principais etapas rituais das Festas dos Ternos de Catopês de
Bocaiúva, como o levantamento de mastro, o recebimento do cortejo, a missa, a partida e
chegada da procissão, o almoço comunitário. Esses espaços da Igreja variam entre a Igreja, a
Praça da Igreja, e um espaço fechado, onde são realizados os almoços comunitários.
Na área da Igreja as relações e momentos da Festa serão importantes para a
realização de troca de bens simbólicos baseados em modos de controle e homenagem. Em
relação aos bens de controle, os agentes da Festa investem autoridade sobre os demais sujeitos
que dela participam, e todos se submetem à autoridade da Igreja. Quando se trata de bens de
homenagem, os agentes da Festa produzem homenagem para os demais sujeitos que
colaboraram com a realização da Festa, e recebem homenagem destes e de outros agentes da
Festa como da própria Igreja.
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Acerca das trocas realizadas em função das áreas e espaços da Festa pelos Ternos
de Catopês de Bocaiúva, elas acontecem seguindo a lógica de atuação desses grupos em sua
prática ritual. Um quadro simplificado nos daria a seguinte estrutura de relações:

RELAÇÕES DE TROCA DE BENS CONFORME PARTICIPAÇÃO DOS TERNOS
DE CATOPÊS DE BOCAIÚVA NAS ÁREAS DA FESTA
ÁREA DA CASA

ÁREA DA RUA

ÁREA DA IGREJA

1) Participam dos ensaios e 1) Participam de todas as ações 1) Participam de todas as
preparativos

para

a que acontecem na rua:

realização das Festas.

ações que acontecem na

a) cortejo de visitas às casas de Igreja:
Mordomo e Festeiro;

2)

Estabelecem

com

os

a) missa em devoção ao

relações b) cortejo com a Bandeira para santo festejado;
próprios Levantamento do Mastro;

b) almoço comunitário;

participantes dos Ternos e c) cortejo com reis e rainhas, c) bênção final da Festa
com

outras

pessoas

da príncipe e princesas, imperador e com

sorteio

de

novo

sociedade que adentram as imperatriz para a celebração da mordomo e festeiro.
suas casas, especialmente as Missa.
casas dos Mestres;

d) procissão em devoção ao 2) Estabelecem relações
santo festejado.

com os participantes dos

3) Trocam bens materiais
como

roupas,

Ternos,

investidos

os

enfeites, 2) Estabelecem relações com os participantes dos cortejos e

foguetes e alimentos, que próprios
são

com

para

realização dos festejos.

participantes

dos procissões,

e

com

os

a Ternos, com os participantes dos representantes da Igreja;
cortejos e procissões, bem como
com a sociedade que assiste aos 3) Trocam bens simbólicos
desfiles;

como homenagens para os
agentes que auxiliaram na

3) Trocam bens simbólicos como realização
o controle sobre outros agentes recebem

da

Festa,

e

homenagens

da Festa e são homenageados desses mesmos agentes.
pelas pessoas da sociedade que
assistem aos desfiles.
Quadro 07 – Relações de Troca de Bens Conforme Participação dos Ternos de Catopês de Bocaiúva nas Áreas
da Festa.
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Em relação ao sentido simbólico do espaço nas Festas dos Ternos de Catopês de
Bocaiúva, é importante compreender que determinados espaços ou áreas definem os tipos de
atuações dos agentes da Festa. Na área ou espaços do mastro, do cortejo, da procissão, do
grupo, co-existem diferenciadas lógicas de códigos que devem ser respeitadas conforme a sua
posição na prática ritual.
Para os Ternos de Catopês de Bocaiúva, estes espaços são considerados espaços
sagrados, onde a relevância, assim como nos aponta Eliade (2008), está na experiência do
espaço tal como é vivido pelos sujeitos e não em sua dimensão física. Assim, todos os objetos
e sujeitos que conviverem neste mesmo espaço tornar-se-ão sacralizados durante a realização
da Festa.
Neste mesmo sentido, as relações de trocas realizadas nesses espaços devem
obedecer a uma ordem de relações em que o sagrado se impõe. Dessa maneira, as trocas de
bens simbólicos que são exercidas com mais freqüência nestes espaços são as homenagens,
exercidas entre os agentes da Festa (Ternos de Catopês, Mordomos, Festeiros, devotos dos
santos festejados e pessoas que colaboraram para a realização da Festa), as pessoas que
participam dos festejos e, principalmente, dos Ternos de Catopês para os seus antecessores; e
os controles, principalmente os exercidos pela Igreja sobre os integrantes dos Ternos de
Catopês e os participantes da Festa.
Os espaços com sentidos simbólicos são, muitas vezes, reconhecidos apenas pelos
integrantes dos Ternos de Catopês de Bocaiúva. Isso se deve ao fato desses espaços serem
constituídos social e historicamente, e esses saberes não estarem disseminados culturalmente
na vida dos bocaiuvenses.
Dessa maneira, podemos ainda apontar que os espaços de trocas de bens variam
de acordo com duas lógicas: Dentro dos Ternos de Catopês, onde o intercâmbio de bens segue
essa lógica de saberes e fazeres foi constituída social e historicamente, e disseminada por
todos os integrantes dos Ternos de Catopês como fundamento básico de atuação desses
sujeitos nos espaços físicos da Festa; e Fora dos Ternos de Catopês, onde as relações de troca
de bens são estendidas às pessoas da sociedade bocaiuvense que, apesar de não conhecerem
essa lógica de saberes e fazeres, procuram postar-se nos espaços físicos da Festa atuando
conforme as exigências que são historicamente solicitadas de sua posição na prática ritual.
Tanto as relações sociais quanto os espaços são importantes meios para a
realização de troca sociais dos Ternos de Catopês da cidade de Bocaiúva. As lógicas
diferenciadas existentes entre as relações estabelecidas e os espaços é que definem os tipos de
trocas e a qualidade dos bens trocados.
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Nesse sentido, percebemos que as trocas de bens são importantes meios para a
promoção do Capital Social nos Ternos de Catopês de Bocaiúva. Isso se dá na medida em que
os vínculos estabelecidos entre os sujeitos participantes da Festa tornam-se laços sociais
fortes, que tem prevalecido durante muitos anos como o principal meio de manutenção dos
festejos a São Benedito, Divino Espírito Santo e Nossa Senhora do Rosário.
De acordo com Mauss (1981), 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, e tomadoras dos bens doados, e
também pelos santos que foram homenageados com as ações e atuações diante dos demais
participantes da Festa.
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.

O

CAPITAL

SOCIAL

COMO

RECURSO

PARA

SOBREVIVÊNCIA

E

MANUTENÇÃO DA TRADIÇÃO NOS TERNOS DE CATOPÊS DE BOCAIÚVA

Como vimos até o momento, os vínculos e relações estabelecidos por meio da
circulação dos bens trocados entre os agentes da Festa e os Ternos de Catopês de Bocaiúva
são importantes instrumentos na produção das capacidades sociais destes grupos, ou seja, de
seu Capital Social.
De acordo com Ayala e Ayala (1987), quando tratamos de grupos de cultura
popular, como é o caso dos Ternos de Catopês de Bocaiúva, as capacidades sociais são
importantes meios para o acesso a bens econômicos e simbólicos. Para eles, as pessoas
produzem no trabalho e na vida formas específicas de relações sociais que possibilitam as
reelaborações simbólicas dos vínculos socialmente constituídos.
Em se tratando dos Ternos de Catopês de Bocaiúva, é possível compreender que
eles compartilham as mesmas condições na produção de vínculos e relações sociais, o que
possibilita a mesma forma de contato com as pessoas da sociedade bocaiuvense. Estes
vínculos e relações acontecem por meio de trocas de dádivas, bens e produtos que são
compartilhados com o objetivo de tornar viável a realização dos festejos de São Benedito,
Divino Espírito Santo e Nossa Senhora do Rosário.
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Nesse sentido, é possível pensar que o Capital Social constituído nessas interações
sociais pode beneficiar o acesso individual e coletivo dos integrantes destes Ternos de
Catopês a bens econômicos, a melhores condições de vida e às liberdades subjetivas,
conforme aponta Sen (2000).
Segundo García Canclini (1983), 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” (GARCIA CANCLINI,
1983, p. 43).
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 percebemos que o Capital Social tem sido um importante
recurso para a sobrevivência dos Ternos de Catopês durante os seus 150 anos de história e
manifestações culturais na cidade de Bocaiúva, bem como da manutenção de suas práticas
rituais e tradições.

O Capital Social como Recurso para Sobrevivência dos Ternos de Catopês de Bocaiúva

Desde o início das atividades e manifestações religiosas e culturais dos Catopês de
Bocaiúva, há aproximadamente 150 anos, a prática de troca de bens e a produção de vínculos
e relações sociais com pessoas da sociedade bocaiuvense foram os principais meios para que
as pessoas dessa manifestação pudessem realizar os festejos a Nossa Senhora do Rosário, a
segunda Festa mais antiga da cidade de Bocaiúva.
Os vínculos e relações estabelecidos tinham como fundamento a confiança e a
reciprocidade entre as famílias bocaiuvenses e as famílias dos integrantes do Terno de
Catopês; e, conforme nos aponta Rosalino Rodrigues (2009), nunca eram utilizados para
favorecimento individual, mas para que todos os integrantes do Terno de Catopês tivessem
condições de participar dos festejos a Nossa Senhora do Rosário.
Neste período, início do século XX, os bens trocados entre o Terno de Catopês de
Nossa Senhora do Rosário e as pessoas da sociedade bocaiuvense giravam em torno de
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produtos e bens materiais de valores econômicos e prestações de serviços por parte dos
integrantes do Terno de Catopês. Essas trocas possibilitaram o acesso a materiais como couro,
madeira e tecidos, permitindo que os instrumentos e roupas fossem garantidos para a
participação desses sujeitos na Festa.
Ao pensar dessa maneira, acreditamos, baseados no pensamento de Putnam
(1996), que o Capital Social dos Ternos de Catopês de Bocaiúva tem a sua base na
constituição de suas relações históricas com a sociedade bocaiuvense. Dessa maneira, é
importante perceber as formas pelas quais a sociedade e os Ternos de Catopês de Bocaiúva
utilizam os recursos possibilitados pela formação do Capital Social.
O tempo e a continuidade do estabelecimento de vínculos e relações sociais entre
os integrantes do Terno de Catopês e indivíduos e famílias bocaiuvenses contribuíram para a
constituição das capacidades sociais desse grupo, ou seja, do seu Capital Social, baseado na
confiança e na reciprocidade exercida por estes sujeitos.
Esses vínculos e relações sociais foram fundamentais para que os primeiros
Catopês da cidade de Bocaiúva tivessem condições de manter vivas as tradições dos festejos
de Nossa Senhora do Rosário, ainda que as dificuldades apresentadas com a chegada dos
padres premonstratenses e seus pensamentos progressistas, negando as tradições locais,
tivessem reduzido a participação do Terno de Catopês na realização da Festa.
Um dos principais momentos em que essas capacidades sociais foram utilizadas
para a promoção de ações em benefícios da sobrevivência do Terno de Catopês de Nossa
Senhora do Rosário foi durante a transição da chefia do grupo após a morte do Mestre
Sebastião Sanforosa. Com a divergência entre os integrantes do Terno de Catopês, a
intervenção de famílias que tinham uma importante e próxima relação com o grupo
possibilitou a reestruturação da manifestação e o nascimento do Terno de Catopês do Divino
Espírito Santo. A partir dessa transformação, os festejos e a manifestação dos Catopês de
Bocaiúva passaram a ter uma maior visibilidade em relação ao que tinham quando o grupo
não estava dividido.
Esse Capital Social coletivo foi de grande importância, e continua sendo, para as
pretensões individuais de cada integrante dos Ternos de Catopês. Nesse sentido, as redes de
relações estabelecidas pelos Ternos facilitam o acesso de seus integrantes a trabalho,
produtos, materiais e outras formas de atuação econômica que garantem melhores condições
de vida, possibilitando a minimização de suas necessidades e a sua participação efetiva nas
práticas dessa manifestação.
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Pensando que o Capital Social é um elemento fundamental para a promoção de
melhores condições de acesso e desenvolvimento dos integrantes dos Ternos de Catopês de
Bocaiúva, e levando em consideração que as redes de relações sociais, assim como as relações
de trocas sociais, são importantes veículos para a circulação de bens e capacidades desses
sujeitos, podemos afirmar que sem essa dinâmica propiciada pelo Capital Social dificilmente
os Ternos de Catopês teriam conseguido sobreviver às imposições culturais e sociais que
sofreram durante todos estes anos.
Além das ações para a sobrevivência da manifestação e para o acesso de seus
integrantes a melhores condições de vida, o Capital Social dos Ternos de Catopês de
Bocaiúva também tem uma grande importância para a manutenção das tradições e da
identidade desses grupos, como veremos a seguir.

O Capital Social na Manutenção da Tradição nos Ternos de Catopês de Bocaiúva

Quando nos propomos a falar sobre a tradição nos Ternos de Catopês de
Bocaiúva, procuramos pensá-la a partir da idéia de que ela se estabelece em uma relação
dialética entre o passado e o presente, possibilitando a construção de novos saberes. Nesse
sentido, a recorrência ao passado tem uma significativa importância para o reconhecimento de
símbolos e experiências que se perpetuam por gerações.
Dessa maneira, acreditamos, assim como Thompson (1998), que a tradição se faz
na relação com o presente, no agora. Consideramos, portanto, que a constante re-significação
do passado e a incorporação de novos elementos em sua concretização na vida social do
presente faz com que as tradições sejam permanentemente contextualizadas.
Além de compreender essa dinâmica de transformação e contextualização das
tradições, é importante reconhecer, assim como Mauss (1981), que a consciência que um
grupo ou sociedade tem do seu passado, as “tradições conscientes”, são importantes meios
para a “memória coletiva” desse mesmo grupo ou sociedade.
É possível compreender, portanto, que a tradição não pode ser vista como uma
manifestação estática e atrelada ao passado sem memória. Ao contrário, quando procuramos
falar da tradição, e no nosso caso especialmente das tradições populares, devemos percebê-la
como um processo de reconhecimento de costumes e valores que podem sofrer modificações
e alterações, desde que se preservem a memória e a identidade da coletividade.
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No caso dos Ternos de Catopês de Bocaiúva, como vimos no capítulo que
apresentou a história de sua manifestação, as transformações ocorridas a partir das relações
com a sociedade foram fundamentais para a sobrevivência dos grupos e para a manutenção de
suas tradições. Entretanto, é importante salientar que essas transformações buscaram respeitar,
na medida de suas intervenções, as particularidades e peculiaridades desses grupos.
Ao procurar compreender a forma como o Capital Social influenciou a
manutenção das tradições dos Ternos de Catopês de Bocaiúva, podemos pensá-lo de duas
maneiras: a primeira está relacionada às ações sociais de indivíduos e famílias para que os
Ternos de Catopês perpetuassem a sua manifestação; a segunda relaciona-se com o registro
dessa manifestação e a manutenção de sua memória uma memória coletiva.
Em se tratando das ações de indivíduos e famílias, podemos afirmar que a
continuidade das práticas rituais da manifestação dos Catopês somente foi possível por meio
dessas capacidades sociais que foram estabelecidas.
É certo que a tradição dos Catopês de Bocaiúva depende de suas práticas rituais,
ou seja, da realização constante de seus festejos aos santos congadeiros: São Benedito, Divino
Espírito Santo e Nossa Senhora do Rosário. Por esse motivo, as relações sociais que
permitiram a continuidade das Festas em momentos de crise da manifestação, como as vividas
nas décadas de 1940 e 1990, foram fundamentais para a manutenção de um continuum social
desses Ternos e seus integrantes.
Ao tratarmos do registro dessa manifestação na cidade de Bocaiúva não podemos
esquecer que a maior parte dessas ações foi realizada pelas próprias famílias dos integrantes
dos Ternos de Catopês. São gravações de fita K7 para registro das músicas; várias fotos de
muitas festas entre as décadas de 60 e os dias atuais; alguns vídeos de momentos do cortejo e
procissão de festas dos anos 80, 90 e 2000.
Muitos desses objetos de registro, de posse das famílias dos Ternos de Catopês e
de algumas famílias que participaram das Festas, foram bens simbólicos trocados entre esses
sujeitos. Essas relações de troca de bens de registro deram condições para que alguns
momentos marcantes da história desse grupo e, também, da sua memória fossem preservados,
garantindo a possibilidade da manutenção do diálogo entre as coisas do passado e as
emergências do presente.
O Capital Social dos Ternos de Catopês de Bocaiúva é o recurso que possibilita a
continuidade dessa relação dialética entre o passado e o presente para a construção de novos
saberes fundamentados em uma memória coletiva desses grupos. Isso acontece porque a
manutenção da tradição dos Ternos de Catopês depende das relações com o outro e do
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entendimento que estes têm da importância de preservar determinadas práticas rituais. Nesse
sentido as transformações que surgirão dessas relações não podem significar uma completa
cisão com a identidade cultural dos sujeitos e grupos dessa manifestação, mas a reformulação
de algumas práticas que possibilitarão a sua continuidade.
Essa dinâmica das relações, possibilitadas pelo Capital Social, é que permite a
esses grupos continuarem a tecer as suas próprias tradições, reinventado as suas práticas
culturais, revisando as formas de vínculos e relações sociais estabelecidas com a sociedade,
re-estabelecendo, continuamente, novas capacidades sociais coletivas e individuais, e
mantendo viva essa manifestação cultural que representa a memória e a identidade da cidade
de Bocaiúva.
Considerando os vários elementos que fazem com que o Capital Social dos Ternos
de Catopês de Bocaiúva seja um importante recurso para a sobrevivência e manutenção das
tradições desses grupos, sabemos que criar estratégias para que novos vínculos e relações
sociais sejam constituídos pode ser um passo fundamental para que a continuidade dessa
manifestação e a melhoria das condições de vida e de acesso a bens econômicos por parte de
seus integrantes.
Contudo, entendemos que os Ternos de Catopês de Bocaiúva devem ser
responsáveis pela construção de suas formas de produção e de estabelecimento dos meios de
sustentação dos seus valores e da manutenção de suas tradições. Dessa maneira, não nos cabe
propor o que fazer em relação à produção de fluxo de Capital Social nestes grupos, mas
apenas alertar o nosso leitor sobre a importância de reconhecermos as capacidades sociais
desses grupos e suas possibilidades de construção de dinâmicas sociais, fundamentados em
suas práticas sociais, culturais, religiosas, rituais.
Assim, finalizando, compreendemos que os vínculos e relações sociais são
fundamentais para que grupos de cultura popular, como os Ternos de Catopês de Bocaiúva,
possam constituir o seu Capital Social, produzindo capacidades sociais que permitam a
sobrevivência de suas manifestações frente às imposições da modernidade e a manutenção de
suas tradições culturais.
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CONCLUSÃO
Os diferentes caminhos percorridos ao longo do trabalho evidenciaram detalhes
particulares da vida e da história dos Ternos de Catopês de Bocaiúva. Entendendo a
importância de pensar acerca das práticas sociais dessa manifestação, juntamente com seus
valores sociais, culturais e religiosos, o estudo procurou compreender o Capital Social,
constituído a partir dos vínculos e relações sociais estabelecidos pelos Ternos de Catopês e a
sociedade bocaiuvense, como um recurso para a sobrevivência e manutenção das tradições
desses grupos e seus integrantes.
O estudo acerca do Capital Social nos fez compreender que ele ainda se trata de
um debate em construção, assim como nos aponta Higgins (2005). Nesse sentido, é
importante entender que existem pelo menos duas grandes correntes de estudos: a primeira
que compreende o capital social em sua perspectiva coletiva, dotado de aspectos como a sua
constituição histórica, a confiança e a reciprocidade; e a segunda, que o percebe como
recursos potenciais alocados em uma rede de relações que pode ser utilizado em benefício e
interesses individuais.
Buscamos desenvolver o nosso estudo a partir da primeira corrente,
compreendendo o Capital Social como um bem coletivo, constituído nas relações e vínculos
sociais historicamente enredados, que procuram na confiança, na reciprocidade, na
participação e na solidariedade as ferramentas essenciais para a sua formação.
Nesse sentido, o Capital Social a que nos referimos são as capacidades sociais que
os grupos sociais ou outras formas de coletividade têm de se associar às pessoas do seu
círculo social ou outros grupos, seja pela reciprocidade, pela confiança, pela solidariedade ou
pelas redes de relações em que os sujeitos estão inseridos. A partir dessas capacidades sociais,
esses grupos ou coletividades conseguem ter acesso a dádivas prestadas, bens e produtos de
valores econômicos ou simbólicos, e melhores condições de vida.
Ficou claro, portanto, que o debate acerca do Desenvolvimento Social girava,
nesse trabalho, em torno do Capital Social. Ao nos referirmos às capacidades sociais como
meios de se ter acesso a bens, que seriam impossíveis sem a presença dessas qualidades,
buscamos compreender o desenvolvimento como um processo cujo resultado é a elevação do
bem-estar geral de todos os seres humanos. Conforme nos aponta Sen (2000), o
desenvolvimento acontece a partir da ampliação das capacidades humanas subjetivas, sendo
que o Capital Social é um importante meio para que isso aconteça.
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O Capital Social coletivo, como propomos pensar neste trabalho, tende a se
fortalecer na medida em que os vínculos e relações sociais constituem laços fortes, baseados
em um alto nível de confiança e reciprocidade, onde as relações tendem a produzir recursos e
ativos familiares, tornando-se um bem público e sendo acumulado durante o tempo. Assim, o
Capital Social permite o fortalecimento dos vínculos e relações sociais que já foram préestabelecidos e a alocação de recursos para a resolução de problemas ou objetivos para o bem
comum.
É importante lembrarmos que, de acordo com Putnam (1996), o Capital Social
não constitui parte do capital físico ou financeiro, mas é um importante meio para se obter
essas outras formas essenciais de capital, alocando recursos que favoreçam o
Desenvolvimento Social de grupos de culturas populares tradicionais.
Ao se falar em grupos de culturas populares tradicionais, como é o caso dos
Ternos de Catopês de Bocaiúva, sujeitos/objetos desse trabalho, procuramos compreender a
Cultura como uma dimensão simbólica constituída por meio de uma rede/teia de significados
e símbolos que expressam um modo de vida de uma sociedade determinada, como nos aponta
Geertz (1989).
Nossa intenção era compreender aspectos da vida e das práticas culturais
populares dos Ternos de Catopês de Bocaiúva, procurando perceber a diversidade e a
complexidade das relações sociais, desenvolvendo um argumento que fosse menos generalista
e mais preocupado com as particularidades e peculiaridades das práticas culturais e sociais
desses grupos, bem como respeitando a sua visão de mundo, as crenças, os valores, os mitos,
os ritos, os símbolos, os signos e toda a essência desse povo, tecidas em uma rede de
significados constituídos na experiência de troca do passado com o presente e na recorrente
reconstrução das identidades.
Nesse sentido, o estudo histórico acerca da manifestação congadeira no Brasil
apontou a existência de algumas lacunas sobre as práticas e festejos realizados em todo o
território brasileiro. Contudo, Queiroz (2005) nos esclarece que “o vasto universo dessa
expressão e as muitas formas de organização, já registradas e estudadas no país, não deixam
dúvidas do significado e do valor que os trabalhos realizados acerca do mundo congadeiro
têm para nossa cultura” (QUEIROZ, 2005, p. 216).
Em Minas Gerais, essa manifestação se desenvolveu a partir do tráfico de negros
escravos para as minas de ouro. A diversidade de povos negros, de diferentes regiões da
África, juntamente com as condições encontradas neste solo, deram formas a uma expressão
carregada de peculiaridades da cultura mineira.
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Os Ternos de Catopês da cidade de Bocaiúva existem a aproximadamente 150. É
uma manifestação que tem preservado características e particularidades da manifestação, bem
como das práticas sociais e rituais que, atualizadas frente às emergências da modernidade,
estabeleceram relações que foram fundamentais para a sobrevivência e manutenção de suas
tradições.
As Festas de São Benedito, Divino Espírito Santo e Nossa Senhora do Rosário
compõem um dinâmica que, de acordo com Queiroz (2005),

[...] cria um universo espaço-temporal diferenciado, onde em determinada
época do ano, (re)surge nas ruas da cidade uma manifestação que traz para a
atualidade aspectos definidos e consolidados ao longo do tempo pela
tradição de pessoas que se reúnem para festejar, cultuar, brincar e se integrar
num sistema cultural com valores, significados e características específicas
do seu meio (QUEIROZ, 2005, p. 217).

Em se tratando do contexto das relações dos Ternos de Catopês com a sociedade
bocaiuvense, podemos perceber que ela se instala em um paradoxo: por um lado a sociedade
demonstra que considera os Ternos de Catopês importantes para a identidade cultural da
cidade; por outro ela demonstra a sua total falta de conhecimentos acerca do verdadeiro
significado dessa manifestação.
Todavia, é possível perceber que, para os Ternos de Catopês de Bocaiúva, a
experiência da realização das Festas aos santos congadeiros traz a possibilidade de fazer com
que as famílias de mordomos e festeiros compreendam os valores e as particularidades dessa
manifestação, como também as suas peculiaridades (práticas rituais, Festas, cantos, danças),
passando a valorizar não apenas o que vêem, mas também toda a importância que os Ternos
de Catopês têm para a Identidade Cultural da cidade.
É no universo da Festa, e em função da sua realização, que os vínculos e relações
sociais dos Ternos de Catopês com a sociedade bocaiuvense e os sujeitos participantes da
Festa são estabelecidos. Esses vínculos e relações sociais são, como já dissemos, a fonte
essencial de Capital Social desses grupos.
As relações e vínculos sociais dos Ternos de Catopês de Bocaiúva são
fundamentados em práticas de troca de dádivas, bens e produtos materiais ou simbólicos. São
essas trocas estabelecidas entre os sujeitos participantes dos Ternos de Catopês e os agentes
das Festas que produzem, conservam e prolongam os seus vínculos e as relações sociais, ou
seja, o seu Capital Social.
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Conforme nos aponta Brandão (1989), os bens trocados no seio dessas Festas
giram em torno de prestações de dádivas, baseadas na reciprocidade. Para ele, troca-se
trabalho por honraria, produtos materiais por bênçãos, danças por reconhecimento, esforço
pessoal por homenagens. Entretanto, não importa o que se troca, mas a qualidade das trocas
estabelecidas entre estes sujeitos e a continuidade na circulação dessas dádivas, bens e
produtos.
O Capital Social dos Ternos de Catopês de Bocaiúva são, portanto, as 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.
Nesse contexto, o reconhecimento dos estoques de Capital Social, ou seja, das
capacidades dos Ternos de Catopês de Bocaiúva, é um importante passo para compreender a
dinâmica e a qualidade das relações e vínculos sociais desses grupos. São esses estoques de
Capital Social que possibilitam a alocação de recursos para a sobrevivência dos bens
produzidos e/ou cultivados pelos grupos: seus saberes, seus objetos sagrados, sua história,
seus fazeres, suas Festas.
É nesse sentido, o de perceber as maneiras pelas quais o Capital Social foi e
continua sendo utilizado como importante meio para a sobrevivência dos Ternos de Catopês
de Bocaiúva e para manutenção de suas tradições, que acreditamos na importância que esse
Capital tem para que estes grupos, bem como os seus integrantes, possam aumentar o fluxo de
suas relações e, assim, terem condições para dar continuidade a suas práticas rituais e para a
manutenção de suas tradições.
Podemos dizer, então, que o Capital Social dos Ternos de Catopês de Bocaiúva,
enquanto capacidades sociais acumuladas por estes grupos em sua história de relações e
vínculos sociais com a sociedade bocaiuvense é um meio fundamental para a sobrevivência de
suas manifestações, frente às imposições da modernidade, e, de maneira dialógica, para a
manutenção de suas tradições culturais.
Buscamos aqui, como nos aponta Geertz (1989), desenvolver um estudo tivesse
como objetivo tirar algumas conclusões a partir de fatos pequenos, mas densamente
entrelaçados; percebendo o valor das relações e vínculos sociais na vida e na prática social
dos Ternos de Catopês de Bocaiúva, mas que poderiam ser pensadas em outros grupos ou
realidades diferentes.
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Por fim, ao encerrar essa dissertação, procuro interpretar esse estudo como uma
contribuição para dar visibilidade aos Ternos de Catopês de Bocaiúva, suas Festas e suas
práticas rituais; reconhecendo a força desses sujeitos e de suas relações e vínculos sociais na
sustentação de uma cultura que vive do amor prestado aos seus santos, da alegria de festejar e
do desejo de manter vivo algo que não é seu, mas de um universo que necessita ser lembrado
todos os anos, para que os esforços de todos os Catopês que por ela já passaram não se
percam no tempo.
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