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INTRODUÇÃO
A Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira, consciente do valor da cultura e
memória de seu povo, busca através de ações de proteção e preservação do patrimônio, uma
política cultural eficaz e comprometida com seu resultado. Amparada pela Lei de Proteção do
patrimônio cultural municipal e em obediência às condições prescritas na resolução 01/2009
do CONEP, o município coloca-se como instrumento de identificação, documentação,
proteção e promoção do patrimônio local.
O Dossiê de Registro de Bem Cultural Imaterial em questão constitui um esforço
nesse sentido, a partir do momento que auxilia na construção da identidade municipal. As
visitas técnicas e a elaboração do Dossiê de Registro da Festa da Criação do Distrito de
Carmo da Carmo da Cachoeira foram feitas seguindo, então, as diretrizes do IEPHA/MG
com o intuito de salvaguardar o bem cultural em questão.

Para melhor compreensão do bem o presente dossiê foi dividido em diversos capítulos que
perpassam pela história do município, história da manifestação cultural, local onde ocorre,
contextualização da atividade em relação ao local onde ocorre e seu diálogo direto e indireto
com outros bens integrados. A metodologia aplicada a este trabalho compreende uma extensa
pesquisa multidisciplinar através da análise da literatura existente e da coleta de dados orais.
Agrupa-se também um minucioso levantamento fotográfico e audiovisual. Foram realizados
levantamentos em campo durante o segundo semestre do ano de 2017, seguindo às condições
prescritas na resolução CONEP 03/2017.

Diante do exposto, a Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira apresenta ao
IEPHA/MG - Exercício de 2019, o Dossiê de Registro da Festa de Criação do Distrito de
Carmo da Cachoeira.
Belo Horizonte, 30 de novembro de 2017.
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo
Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira
Raquel Eugênia Nasser Santos
Historiadora- Coordenação Técnica MGTM
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03. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA / SOCIOLÓGICA / ANTROPOLÓGICA

03.1 HISTÓRICO DO MUNICÍPIO
03.1.1 INTRODUÇÃO
O município de Carmo da Cachoeira localiza-se na região Sul de Minas Gerais. Do
ponto de vista administrativo, compõe a microregião de Varginha e macroregião do Sul
(ALMG, 2017). Sob o aspecto geográfico, situa-se na mesoregião Sul/Sudoeste de Minas e
microregião Varginha (IBGE, 2017). O território municipal está por completo no domínio do
Bioma Mata Atlântica, embora atualmente restem apenas 7% de mata remanescente da
cobertura original (SOSMATAATLÂNTICA, 2017). O município, que possui uma extensão
territorial de 506,333 Km², é cortado, do Sudeste ao Noroeste do território municipal pelo rio
do Cervo, tributário do rio Sapucaí Grande. Outros cursos d‟águas importantes do município
são o ribeirão do Salto, o ribeirão do Paiol e o Ribeirão do Carmo, que banha a sede
municipal.
O município faz limite com os municípios de Nepomuceno, Três Pontas, Varginhas,
Três Corações, São Bento Abade, Luminárias, Ingaí e Lavras. A principal rota rodoviária de
acesso à Carmo da Cachoeira é a rodovia BR381, que corta, de Norte à Sul, o território
municipal, dividindo-o em uma grande porção Leste e uma grande porção Oeste, onde se
encontra a sede municipal. Dos principais centros da porção meridional do país, se distância
em 248 km de Belo Horizonte, 410 km do Rio de Janeiro (RJ), 340 km de São Paulo (SP),
965 km de Brasília (DF) e 780 km de Vitória (ES) (ALMG, 2017).
O município de Carmo da Cachoeira não integra nenhum circuito turístico do Sul de
Minas Gerais, mas possui patrimônios culturais materiais e imateriais de suma importância. O
município se destaca por abrigar o Cemitério dos Escravos, um cemitério instalado em uma
antiga fazenda que se acredita ter sido reservado aos trabalhadores escravizados que ali
pereceram. Enquanto patrimônios intangíveis tomam relevo o Congado e a Folia de Reis,
fortemente presentes no município e na região.
A população de 11.836 habitantes (IBGE, 2010), com uma razão de sexo muito
equilibrada, reside em sua maior parte na zona urbana do município, que abriga 75,7% da
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população total, dado que expressa a importância do ambiente urbano na dinâmica
socioeconômica e sociocultural da cidade (Tabela 1), mas também a relativa significância do
ambiente rural em termos populacionais. Do ponto de vista da composição étnica/racial, a
maior parte dos habitantes, o equivalente a 51,2%, se declara pardo. Com expressividade, os
que se declaram brancos correspondem a 36,8%. Com menor representação, está a população
que se declara preta, que equivale a 10,7% da população total. Apenas 1,1% da população se
declara amarela (Tabela 2).
A dinâmica econômica do município tem a agropecuária como o setor que mais gera
valor para o Produto Interno Bruto, o correspondente a 46,6% da soma. Com importância
semelhante, em termos de geração de valor, estão as atividades relacionadas aos serviços
públicos e privados, que respondem por 45,8% do PIB municipal. Com menor expressividade
encontra-se o setor industrial, que representa apenas 7,6% da composição da soma (IBGE,
2017). Os dados de 2015 referentes ao Cadastro Central das Empresas do IBGE apontam que,
de uma população de 1.294 trabalhadores ocupados em 219 variadas atividades econômicas
formalizadas, a maior parte, aproximadamente 30%, encontra-se empregada em atividades de
comércio ou reparação de veículos automotores, que concentram 45,6% das empresas e
organizações do município. Também com expressividade semelhante ou maior em termos de
ocupação de força de trabalho, encontram-se as atividades da Administração Pública, defesa e
seguridade social, e de saúde humana e serviços sociais (IBGE, 2015), relacionados com a
agenda de serviços públicos e coletivos.

Tabela 1 - População residente, por sexo e situação de domicílio (Tabela gerada pelo SIDRA - IBGE).
Fonte: Censo Demográfico 2010.

População residente, por sexo e situação do domicílio em Carmo da
Cachoeira – MG (2010)
Variável
Sexo

Total

Homens
Mulheres

Situação do
domicílio

População
residente
(Pessoas)

População
residente
(Percentual)

Total
Urbana
Rural
Total
Urbana
Rural
Total

11.836
8.966
2.870
5.976
4.443
1.533
5.860

100,00
75,75
24,25
50,49
37,54
12,95
49,51
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4.523
1.337

38,21
11,30

Tabela 2 - População residente, por cor ou raça. Tabela gerada pelo SIDRA - IBGE. Fonte Censo
Demográfico IBGE, 2010.

População residente, por cor ou raça em Carmo da Cachoeira
–MG (2010)
Variável
População
residente
População residente
Cor ou raça
(Pessoas)
(Percentual)
Total
11.836
100,00
Branca
4.367
36,89
Preta
1.276
10,78
Amarela
131
1,10
Parda
6.062
51,22
Indígena
Sem declaração

-

-

Os dados sobre ocupação apresentados acima não refletem a importância das
atividades agropecuárias no município de Carmo da Cachoeira, pois são em sua maior
parcela, pelo menos em termos de trabalhadores ocupados, realizadas por meios informais,
muitas das vezes em unidades produtivas familiares ou empreendimentos agropecuários
patronais não formalizados. Mas, para além da importância atual das atividades associadas à
agropecuária, sua relevância é histórica, dado que a origem do município está diretamente
associada às atividades agropecuárias. Dado o caráter do desenvolvimento histórico do
município, que se encontra em uma zona cafeeira avançada em termos de investimentos de
capital, a estrutura agrária é caracterizada pela forte presença das unidades produtivas
patronais, numa estrutura fundiária substancialmente desigual.

03.1.2 PROCESSO DE FORMAÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL DE CARMO DA
CACHOEIRA
O historiador e etnólogo Oiliam José (1959) afirma que até o século XVIII a região do
Sul de Minas fora habitada pelos chamados Cataguás (gente boa em tupi) ou Cataguases, cuja
origem Nelson Coelho de Senna atribuira às migrações tremembés do Ceará. A
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expressividade social dos Cataguás no atual território mineiro era tanto que até o início do
século XVIII as terras daqui eram chamadas de Campos Gerais dos Goitacases, e mais à
frente, Minas Gerais dos Goitacases.
Habitando o vale do Sapucaí, os Cataguás, conhecidos por sua hostilidade guerreira,
foram alvo de violento combate e escravização pelas bandeiras paulistas, como destaca o
citado autor.
Foram, realmente, os cataguás os indígenas que sofreram mais rudemente a ação
escravizadora dos bandeirantes do ciclo paulista, quando esses, em busca das terras
de rica formação mineral aurífera ou das paragens em que abundariam os diamantes
e as pedras coradas, passaram, juntamente com seus aliados, os indígenas paulistas,
pelas malocas dos cataguás. Sem meios para se oporem aos avanços dos rudes e
indomáveis homens das bandeiras, acabaram vencidos, exterminados no próprio
solo que ocupavam ou, em hipótese mais feliz, levados como prisioneiros para a orla
marítima. E extinguiram-se ou expatriaram-se, antes que pudessem ter suas tribos
classificadas e bem estudadas [...] (JOSÉ, p. 21, 1959).

As bandeiras paulistas, responsáveis pela escravidão, genocídio e desarticulação dos
Goitacás, formaram o movimento que, segundo os dados apresentados por Rezende (1980)
implicou na origem da ocupação não indígena das áreas que atualmente conformam o
município de Carmo da Cachoeira. Rezende (1980) destaca relatos históricos que remetem à
hospedagem de Fernão Dias e sua bandeira na ou nas proximidades das áreas que mais tarde
veio a constituir a Fazenda Boa Vista, provavelmente entre 1675 e 1678. Deste contexto ao
período que se estende à meados do século XVIII, o autor destaca não haver encontrado
nenhuma outra informação sobre a região.
É na obra “Annuária Eclesiástica da Diocese de Campanha para 1959”, de autoria de
Monsenhor Lefort, que se apresenta a informação de que em 1752 o Governador da Capitania
de Minas Gerais José Antonio Freire de Andrade fizera uma doação de extensa porção
territorial ao padre Bento Ferreira, que chamada de Deserto Dourado, compreendia três léguas
entre o córrego do Palmital e o rio do Peixe. Neste contexto o padre construíra uma capela em
devoção à São Bento, para a qual destinou parte de suas terras, que em outra parte passou a
constituir a Fazenda Campo Belo. Somente depois de 10 anos do perecimento do padre,
ergueu-se, em 1794, a primeira casa do povoado que mais tarde viera a formar a atual cidade
de São Bento Abade (REZENDE, 1980).
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Rezende (1980) afirma que se sabe que à Noroeste deste município ficara uma região
que, provavelmente devido a características fitofisionômicas, fora chamada de Deserto
Desnudo. Essas áreas que conformam atualmente o atual município de Carmo da Cachoeira
contrastava com a região de São Bento Abade pela presença de campos e parcos recursos
florestais.

No século XVIII, a ocupação do Deserto Desnudo se dera por meio de fazendas, as
quais o citado autor destaca as três mais antigas: a fazenda Boa Vista (família Branquinho), a
fazenda do Retiro (família Reis e Silva) e a fazenda do Rancho, de Martinho Dias Gouvêa. Na
área onde atualmente se encontra a sede municipal, sabe-se que, pelo menos parte dela,
pertencera ao Sitio da Cachoeira, de propriedade dos Rattes (REZENDE, 1980).

Os dados apresentados por Rezende (1980) registram que já em 1770 os Rattes
habitavam a região, diante do Batismo, no Deserto Dourado, de Caetana, filha de Cipriana
Antônia Rattes e neta de Manoel Antonio Rattes e Maria da Costa de Morais. O mesmo
sacramento se deu no ano seguinte com Manoel, neto do citado casal e filho de Joaquina,
moradores do Sitio da Cachoeira. O autor, conclui, portanto, que esta família fora a primeira a
habitar a área da atual sede municipal, ainda no último terço do século XVIII.

Segundo dados apresentados por Rezende (1980) acerca de eleições de juízes de paz
na região, já se figura em 1833 um distrito de nome Boa Vista. Em documento de 1842
assinado pelo juiz de paz Rafael dos Reis e Silva, naquele ano o distrito de Boa Vista tinha
como principais as seguintes fazendas: Boa Vista, Abelhas, Rancho, Retiro, Campo Limpo,
Serrinha, Caxambu, Campo Belo, Rio do Peixe, Duas Barras e Palmital. Como fragmentação
dessas, surgiram outras como: Taquaral, Samuca, Brejo, Coqueiros, Lage, Saquarema, Mata,
Morro Grande, Bananal, Atalho, Lagoinhas, entre outras.

Rezende (1980) apresenta o conteúdo, de uma representação dirigidas à Câmara de
Lavras, possivelmente num momento posterior à 1845, cujos representados são eleitores do
Distrito de Nossa Senhora do Carmo de Boa Vista, dado que permite concluir que o distrito
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de Boa Vista se tratava do núcleo administrativo que na primeira metade do século XX veio a
se constituir enquanto município de Carmo da Cachoeira.

A partir do trabalho de pesquisa, Rezende (1980), infere que até a década de 1840 não
havia nenhuma Igreja e cemitério no Distrito de Boa Vista, que até aquele contexto tinha a
Capela de São Bento e áreas adjacentes como a referência de templo e lugar de sepultamento.
O historiador acredita que foi na década de 1840 que se ergueu a primeira igreja do distrito,
com base em um relato de uma antiga moradora que trabalhara na produção da alimentação
para os operários que levantaram a antiga Igreja. Também a partir de um relato um antigo
morador, que fora candeeiro nas obras do cemitério, pôde inferir que este lugar de
sepultamento no distrito de Boa Vista fora construído na mesma década da Igreja. Em suma,
Rezende (1980) conclui que a construção da Igreja e do cemitério constitui o marco do
surgimento do povoado de Carmo da Cachoeira.

Conforme a memória social de antigos moradores, o terreno que veio a formar a
freguesia de Carmo de Cachoeira, após a ereção da igreja, fora doado, em parte pelos Rattes
(Rua Justiano Reis à Leste) e em outra parte por José Fernandes Avelino, Tenente Coronel da
Guarda Nacional (REZENDE, 1890). Em 1857 o povoado já possuía 100 casas.

Em 3 de julho de 1857, por meio do seu vice-presidente Doutor Joaquim Delfino
Ribeiro da Luz, a Assembleia Legislativa da Província de Minas Gerais decretou e sancionou
a Lei nº 805, que elevara à Capela de Cachoeira do Carmo, criando a Freguesia e a Paróquia
de Carmo da Cachoeira, subordinada ao município de Lavras do Funil (REZENDE,1980).

Pouco se tem de informações que permitem remontar a dinâmica social e econômica
da Freguesia de Carmo da Cachoeira no século XIX, mas sabe-se que o núcleo era apropriado
socialmente menos como lugar de morada e produção do que um ponto de encontro de uma
população predominante habitante de fazendas e demais ambientes rurais (REZENDE, 1980).

Como bem destaca Rezende (1980), ao se referir à vida no arraial como contada por seu avô:
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Não neguemos razão ao velho que assim pensasse, porque no seu tempo a vida se
passava naquela monotonia, naquela quietude, apenas quebrada de longe em longe
por alguma festa de igreja, que atraia ao arraial os habitantes da zona rural. Então, as
ruas eram capinadas e os buracos aterrados; as casas dos fazendeiros, comumente
fechadas, abriam-se, emprestando um ar mais alegre à praça e às ruas; a criançada,
em bandos alegres e buliçosos, formavam grupos à porta da igreja ou percorriam as
ruas num vai e vem sem descanso, em busca de novidades. A banda de Música,
quase sempre vinda de Três Corações ou Nepomuceno, chamava a atenção do povo
e a igreja se tornava pequena para conter a multidão de fiéis que à ela acorria, para
assistias aos atos religiosos. Mas, terminadas as festas, a casa dos fazendeiros se
fechavam, o mato invadia novamente as ruas e a praça, o comércio se paralizavam, a
chuvas se encarregavam de reabrir a buraqueira e o arraial voltava à mesma vida
vegetativa de antes. (REZENDE, p. 54, 1980)

Em 1872, a Freguesia de Carmo da Cachoeira, pertencente ao município de Lavras,
detinha uma população de 5.410 habitantes, os quais 36,0% eram trabalhadores escravizados.
A maior parte da população ocupada trabalhava em atividades domésticas, dado que 38,6%
das pessoas com profissões foram classificadas como trabalhadores de serviços domésticos.
Em nível de importância, após os trabalhadores domésticos vinham os lavradores, que
correspondiam à 25,0% das pessoas com profissões. As atividades domésticas absorviam
substancial parcela da força de trabalho escrava, o correspondente a 55,5% do total de
trabalhadores em condição de escravidão. Já as atividades agrícolas absorviam 47,3% desses
trabalhadores. Os serviços domésticos representavam quase a totalidade dos demais
trabalhares escravizados. Os capitalistas, com expressividade correspondiam a 50 pessoas.
Os comerciantes, guardas-livros e caixeiros somavam 55 pessoas (BRASIL, 1872).
Essa dinâmica econômica possibilita recompor um cenário econômico e social de
Carmo da Cachoeira, no último terço do século XIX, com forte importância da força de
trabalho escravo num dinâmica econômica substancialmente capitalizada. A economia
essencialmente agrária do lugar naquele último quartel do século XIX fica evidente quando se
verifica que ali havia pouquíssimos profissionais liberais. A quantidade exorbitante de
trabalhadores domésticos aponta para uma sociedade extremamente hierárquica e servil.
Em 1878 a Freguesia de Nossa Senhora do Carmo compõe o município de Lavras, que
cabeça da Comarca de Sapucahy, possuía uma produção diversificada. “Seu comércio não era
pequeno e sua lavoura abundantissima” (SILVA, p. 120). Como bem descreve Silva:
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A industria do municipio consta de diversos tecidos de algodão, e lã. Exporta para a
côrte, e provincia do Rio de Janeiro grande numero de cabeças de gado, cavallos e
carneiros, assim como grande porção de toucinho, queijos, assucar, fumo e mais
gêneros de primeira necessidade. Ha alli algumas caeiras de optima cal (SILVA,
p.120, 1878).

Em 1881, pela lei estadual nº805, a criação do distrito de Carmo da Cachoeira é
confirmada, mas naquele momento pertencendo ao município de Varginha (FERREIRA,
1959). Em 1911 o distrito ainda figura no município de Varginha (ALMEIDA, 1996). Em
1910, o município de Varginha possuía uma produção agrícola altamente diversificada.
“Cultivavam café, milho, feijão, arroz, canna, fumo, batatas, mandioca, cará, trigo, cevada
etc.; sendo as culturas de café, cereaes e canna as mais importantes [...] As colheitas de café,
canna e arroz são beneficiadas em machinas especiaes e assim vendidas” (BRASIL, p.258,
1918). A criação bovina contava com uma diversidade de raças (Caracú, Zebú, Hollandez da
Frisia, Schwtz, Simmenthal e Creoulos), assim como a suína (Poland-China, Berkshire,
Yorkshire, Canastão e Communs), criação das quais se produzia carne, couro, crias, leite,
manteiga, queijo e lã (BRASIL, 1918).
Pelo decreto Lei estadual nº 148, em 7 de setembro de 1938, o distrito é desmembrado
da cidade de Varginha e, emancipando-se, é elevado à categoria de município.
Em 1950, com uma extensão territorial de 583 Km², o município figurava com os
seguintes núcleos populacionais: sede e vila de Eremita. Com uma população total de 7.982
habitantes, 81.21% compunha o quadro rural. Na sede municipal habitavam apenas 1.040
pessoas, o correspondente à 13% da população total do município (FERREIRA, 1959)
A agricultura, pecuária e silvicultura eram as principais atividades produtivas em
termos de emprego de força de trabalho remunerada, absorvendo 31,2% com 10 anos ou mais.
Cultivava-se especialmente café, milho e arroz, sendo este primeiro o principal em volume,
área e valor. Também se produzia alho, batata-inglesa, cana-de-açúcar, mandioca, entre outros
gêneros (FERREIRA, 1959).
A pecuária bovina se destaca substancialmente dentre as demais atividades pecuárias.
A criação de aves possuía significativa expressividade no município. Em 1955 registra-se 27
unidades de transformação e beneficiamento de produtos agrícolas (FERREIRA, 1959),
possivelmente em parte associados ao café.
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Em 2006, as unidades agropecuárias patronais eram predominantes no município de
Carmo da Cachoeira, representando 55,7% do total de estabelecimentos agropecuários.
Embora essas unidades produtivas representassem um pouco mais da metade dos
estabelecimentos agropecuários do município, possuíam aproximadamente 89% da área total.
Já agricultura de base familiar, possuía 11% da área, apesar de concentrar 44,3% das unidades
produtivas da cidade. A diversidade é uma marca da agricultura familiar do município em
termos de grupo de área. Todavia, a maior parte das unidades produtivas, aproximadamente
84%, tem até 50 hectares. Já a agricultura não familiar, possui menor diversidade, e suas
unidades produtivas concentram-se em cerca 75% nos estabelecimentos com 100 ou mais
hectares (IBGE, 2006).
Esses dados evidenciam uma estrutura agrícola substancialmente especializada e
capitalizada, o que possivelmente está associado à principal atividade econômica agropecuária
da região, que consiste no cultivo e beneficiamento do café. A lavoura permanente, dentre as
quais se encontram o café, está presente em 72% das unidades produtivas do município.
Somente essas lavouras ocupam 78% do total da área dos estabelecimentos agropecuários de
Carmo da Cachoeira. Em termos de importância, após a lavoura permanente vêm a pecuária e
a criação de outros animais, que presente em 21% das unidades produtivas, ocupam 16% da
área dos estabelecimentos. Quase insignificantes estão as lavouras permanentes e horticultura
e floricultura, que juntos estão presentes em apenas 5,5% dos estabelecimentos rurais do
município, ocupando irrisórios 4,5% da área total destes (IBGE, 2006).
Tais dados remontam a uma dinâmica agrária baseada em empresas agrícolas e
unidades produtivas patronais não formais, especializadas em apenas um gênero, que plantado
em forma de monocultura, cobre quase todo o espaço rural do município. Esta dinâmica,
possivelmente refletiu na estrutura fundiária, que é substancialmente concentrada.
03.1.2 AS FESTAS POPULARES E A DEVOÇÃO A NOSSA SENHORA DO CARMO
EM MINAS GERAIS
A Festa é um fenômeno relacional constituinte da vida em sociedade. Em todas as
sociedades é possível observar a realização de festas, sejam religiosas ou não, sejam elas de
cunho pessoal, familiar, comunitário, municipal, estadual, nacional e, atualmente, com a
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globalização de localizações, mundiais, como, por exemplo, o Halloween, difundido pelos
Estados Unidos. Se bem que não seria nenhum exagero pensar na globalidade de festas
religiosas, que no caso do catolicismo, se difundiram ao longo do processo de colonização.
Alceu Maynard Araújo, afirmando a antiguidade da festa enquanto manifestação da
vida social nos agrupamentos humanos, associa sua emergência com a emergência da
agricultura. “Há na aurora das festas aquela preocupação mágica de agradecer a natureza
ou suplicar para que ela, entidades supraterrenas ou divindades não permitam as pragas,
danos ou malefícios nas plantações, praticando, portanto, ritos protetivos e produtivos”
(ARAÚJO, p. 5, 2007).
Segundo o etnólogo e folclorista, a festa não está relacionada somente com a
produção, mas também com os meios de trabalho, exploração e distribuição. É, nesse sentido,
resultado das forças produtivas da sociedade de um modo geral. Todavia, em sua dimensão
relacional, ela é força de atratividade, que implica em coesão grupal e afirma as relações de
solidariedade típicas da vida em sociedade (ARAÚJO, 2007).
A sazonalidade das atividades agrícolas, conforme explica o autor, implicou em
temporalidades distintas para a realização de festas. Assim, de acordo com as datas do plantio
e da colheita, se faziam as festas em celebração da produção e do consumo, como, por
exemplo, as festas de São João ou do Divino Espírito Santo, como ocorrem no Brasil. “O
grupo social, repetindo em consonância com essa periodicidade nos ciclos agrícolas as
reuniões, acabou dando à festa uma função comemorativa” (ARAÚJO, p. 5, 2007).
Como afirma o autor, com o passar do tempo a promoção de eventos festivos foram
incorporando outros elementos, como padroeiros e entidades sobrenaturais, que com a
disseminação do catolicismo foram sendo substituídas pelos santos do hagiológio católico
romano, sempre acompanhados de momentos profanos de consumo de bebidas e práticas
sexuais extraordinárias (ARAÚJO, 2007).
O processo de formação societária foi acompanhado por mudanças dos elementos
constituintes das festas, incorporando indumentárias, ritos e apropriações espaciais
diversificadas. Com a emergência do cristianismo e sua expressão na Igreja Católica Romana
a temporalidade das festas, nas sociedades católicas, fora condiciona ao calendário litúrgico.
Prefeito: Godofredo José Caldeira Reis
Nome do chefe do setor: Carla Carvalho Veiga Santos

Data: 30/11/2017

Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA
CACHOEIRA

EXERCÍCIO 2019
Página: 17 de 78

As festas tiveram uma origem comum: uma forma de culto externo tributado a uma
divindade, realizado em determinados tempos e locais desde a arqueocivilização.
Recebeu, porém, roupagens novas após o evento do cristianismo. A Igreja Católica
Romana determinou certos dias para que fossem dedicados ao culto divino,
considerando-os dias de festa, formando o seu conjunto o ano eclesiástico
(ARAÚJO, p.6, 2007).

Araújo distingue dois grupos de celebrações católicas: as festas do senhor e os dias
comemorativos dos santos. As festas do senhor remetem ao período litúrgico que remonta à
paixão de morte de Cristo, bem como outros episódios de sua jornada, como, por exemplo,
pentecostes. Essas celebrações podem ser fixas, como o Natal e a Epifania, e móveis, como a
Páscoa. “As festas de santos em geral são fixas; elas se referem a personagens bíblicas,
apóstolos, sumos pontífices, virgens, mártires, anjos e à Virgem Maria. Nestas estão inscritas
as dos padroeiros que as cidades brasileiras possuem” (ARAÚJO, p. 6, 2007). Conforme
assinala o autor, as festas em devoção a Nossa Senhora estão ao longo do tempo transitando
das Festas de Santos para as Festas do Senhor, dada a sua importância.
No calendário litúrgico, portanto, podem-se agrupar, de um lado, as festas calendárias,
e de outro, as de padroeiro. As festas de padroeiro são, segundo Araújo (2007), “aquelas que
acompanham as mais solenes formas de culto ao longo do curso do ano e têm caráter
universal como sejam as festas do Senhor, e estas que satisfazem particularmente as
exigências locais, comemorativas de santos” (ARAÚJO, p. 06, 2007).
Em clara associação com o caráter das atividades agrícolas, que se dão devido à
sazonalidade climática, Araújo (2007) associa os ciclos das festas religiosas-profanas, que
comportam os calendários e de padroeiros, com os ciclo de verão e de inverno, dado que as
estações climáticas exercem forte influência nos comportamentos sociais, em especial nos
meios rurais, facilitando dispersões ou agrupamentos, interferindo na sociabilidade daqueles
que experenciam o meio natural de forma mais aproximada.
Conforme destaca Alves de Souza (2011), a festa, enquanto celebração, pode ser
analisada por três elementos principais: seu caráter celebrativo, seu aspecto subversivo e sua
função ritualística. No sentido trabalhado pelo autor, como fenômeno celebrativo, a festa
representa a efervescência social associada à libertação das atividades rotineiras e cotidianas.
Como subversão, a festa se processa como um artifício de desregramento da ordem
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estabelecida pelo mundo do trabalho. Enquanto ritual, a festa se constitui pelo seu princípio
religioso da religere, sendo o que promove a religação, a troca e a firmação da unidade social
de determinados grupos.
Para este autor, a festa é essencialmente um paradoxo. Se por um lado ela se mostra enquanto
uma efervescência que anuncia a vida em sociedade, dado seu aspecto elementar, por outro
ela sempre se processa de forma sazonal e excepcional, pois o contrário inviabilizaria a
própria vida em sociedade. Enfim, já pensou se tudo e o tempo todo fosse uma festa?
Alves de Souza, ao tratar das festas religiosas, dá destaque a três autores de relevo:
Pierre Sanches, Alba Zaluar e Léa Peres. Sanches, segundo Alves de Souza, analisa a festa
como um acontecimento total, historcizando as festas portuguesas, que muitas formas deram
às festas brasileiras, a partir da ideia de Arraial. “Arraía”, que no Brasil, remete às festanças
juninas, em Portugual remonta à celebração de uma forma geral, seus aspectos simbólicos,
materiais, espaciais e temporais.
Esta velha palavra portuguesa que, na origem, designava um acampamento militar,
tornou-se hoje em dia, em Portugal, a concretização e o símbolo privilegiado da
festa popular e singularmente da festa de romaria. O arraial é o prado, o campo
plantado de árvores, o entroncamento de caminhos, a avenida ou a praça que a festa
anexou; é também o ajuntamento que aí se forma, a densidade social que aí se cria, o
povo que aí se comprime, o „nós‟ gratuito que aí se instala; é, enfim, o conjunto de
atividades que aí se desenrolam. „Ir ao arraial‟, ou „fazer‟ um arraial, é equivalente a
ir à festa ou realizá-la de repente. Mas acentuando o aspecto a que chamaremos – já
que é necessário dar-lhe um nome – „profano‟.” (SANCHIS apud ALVES E
SOUZA, , 2011, p. 2).

A festa religiosa, segundo Sanchis, é sempre atravessada por tensões entre os
representantes populares e o clero. Enquanto o Clero se inclina ao controle simbólico e
espaciais, “o povo festivo, pelo contrário, é bastante refratário a essa ordenação exógena,
construindo seus

próprios

mecanismos

reguladores

em conformidade com suas

conveniências” (ALVES de SOUZA, 2011, p.3)
Portanto, a festa religiosa, tais como as festas em geral, se caracteriza por seus
elementos rituais, celebratórios e subversivos. Todavia, não só a liberdade caracteriza a festa,
mas também a regulação e os controles de poderes estabelecidos. Como bem destaca Alves de
Souza:
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Enquanto do lado da religião oficial, a celebração da missa e a realização da
procissão se constituem como os principais instrumentos de regulação, do lado do
povo é exatamente a quebra das regras o que demarca a diferença entre a festa e o
cotidiano do trabalho. Por isso, a festa é ritual, porque é sua realização repetitiva que
permite reverenciar a memória do santo, por exemplo. Ela é celebração, porque é a
exaltação coletiva dos sentimentos de liberdade das amarras da vida cotidiana. E é
subversão porque é a possibilidade de fugir às regras impostas por um instrumento
de poder. O arraial é o lugar onde tudo isso acontece ao mesmo tempo. Mas é
também o lugar de atuação da Igreja, na tentativa de se constituir como instância
reguladora desse universo da utopia, na luta pela restauração da hierarquia e na
defesa do ordenamento do “caos”. (SANCHIS apud ALVES DE SOUZA, 2011, p.
3).

Alba Zaluar, autora de notoriedade nos estudos antropológicos, aborda a festa como
um “tempo de exceção”. A contribuição da autora, conforme assinala o trabalho de Alves de
Souza, está no sentido de estabelecer uma comparação entre as festas rurais, de um contexto
passado, e as festas urbanas, caracterizadas por uma racionalidade instrumental associada à
lógica da reprodução capitalista. Nos tempos de outrora, a festa era caracterizada como um
“palco da vida”, onde se reproduziam as relações com a divindade, celebrando-se e
realizando-se romarias, numa relação de troca com os santos de devoção.
A festa era vista como um tempo de exceção: de alegria, de fartura, de
“movimento”, de pagar promessa ao santo e ajustar as contas com ele. As festas de
santo marcavam fases de transição do ciclo de produção agrícola. Eram “ritos de
passagem” nos quais apareciam ressaltados os aspectos opostos à vida diária comum
e em que era simbolicamente enfatizada a comunidade rural dos devotos do santo.
(ZALUAR apud ALVES DE SOUZA, 2011, p. 3).

A troca, a reciprocidade entre mortais e divindades, entre o profano e o sagrado, é, no
sentido trabalho pela autora, elemento central da festa religiosa.
A promessa e a romaria constituem, portanto, uma relação de troca entre o devoto e
o santo. Mesmo que exista uma devoção gratuita, em que o fiel apenas manifesta um
ato de fé na capacidade de o santo se constituir como mediador na relação com o
poder mais alto, isto é, com a divindade, as devoções santeiras, de modo geral, se
assentam numa relação de troca (ALVES DE SOUZA, 2011, p. 5).

A última autora visitada por Alves de Souza (2011) é Léa Souza. Esta autora aborda a
festa como “efervescência coletiva”. Conforme Alves de Souza (2011), a autora analisa a
festa como uma forma associação, isto é, um encontro de um conjunto de elementos
individuais que permitem remontar ao vínculo coletivo, ao existir em sociedade.
Evidenciando o caráter excepcional da festa e as superexcitações dos sentidos e significados,
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a festa se torna um eficiente mecanismo de religação entre as pessoas, ou seja, de afirmação
dos vínculos e relações sociais.
Por fim, Alves de Souza (2011) conclui que ainda que as sociedades sofram mudanças
profundas

em

suas

configurações

sociais

e

espaciais,

associadas

às

tentativas

homogeneizadoras da globalização, as festas religiosas se mantêm como elementos
fundamentais no cotidiano, tendo enorme influência sobre o tempo social o calendário
religioso, em especial quando se trata devoção aos santos.
O que se percebe, portanto, é que, a despeito do vertiginoso processo de
globalização, dos processos de secularização da cultura e desencantamento do
mundo, o que supõe inevitáveis efeitos modernizadores sobre o modo de
organização da vida e dos saberes locais, os tempos da vida social são fortemente
demarcados pelo calendário religioso e as festas de santo são sua principal
expressão. Ainda que boa parte da população que desfruta delas não tenha qualquer
filiação religiosa ou não se filie ao catolicismo, as festas religiosas se caracterizam
por reunir a comunidade local em torno da celebração do santo da devoção e, com
ela, vasta gama de visitantes. (ALVES DE SOUZA, 2011, p. 15-16).

Ao analisar a relação entre festa e cidade, Bezerra (2008) assinala que é possível
considerar a festa como o primeiro germe da cidade. Independente da rigidez temporal, o que
importa nessa colocação é associação entre o desenvolvimento dos núcleos urbanos enquanto
ponto de encontro, enquanto lugar de celebração, enquanto espaço de encontro cerimonial,
como trata a autora. Conforme destaca Bezerra, grande parte dos registros encontrados no
Brasil a respeito de festas remetem o espaço urbano e seus equipamentos públicos, como a rua
e a praça.
Nas Minas Gerais, não foi diferente. O processo de urbanização rápido e intenso que lá
se processou se desenvolveu em meio a uma enorme diversidade social e cultural, controlada
ao máximo pela Igreja, o que se refletiu nas configurações sociopolíticas e conformações de
grupos de interesses, expressos nas Irmandades Religiosas ou Ordem Terceiras. Cada uma
dessas associações de leigos se organizava, do ponto de vista religioso, em torno de uma
determinada santidade, dentre elas, Nossa Senhora do Carmo. Como bem destaca Caio
Boschi:
Nas Minas Gerais no século XVIII, religiosidade, sociabilidades e irmandades se
(con) fundem e se interpenetram. Com efeito, se as cerimônias religiosas foram e
são formas de convívio social e de sociabilidade naquele contexto, tal assertiva se
revelou de maneira exemplar. Nele, limitadas as ações da Igreja Católica pela Coroa
Portuguesa, as irmandades foram as promotoras dos ofícios e das celebrações,
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dentro e fora de templos, também por ela edificados e mantidos. Vale dizer desde
logo que as irmandades se apresentaram, então, como força auxiliar, complementar e
sucedânea da Igreja Católica (BOSCHI, p. 60, 2007)

A invocação a Nossa Senhora do Carmo, como assinala o historiador Augusto de Lima
Junior (2008) em relação à tradição cristã primitiva, é constituinte das quatro profecias
manifestadas que anunciavam, séculos pretéritos ao nascimento de Cristo, a mulher que se
tornaria a mãe do Salvador.
Referindo-se aos estudiosos de Nossa Senhora, dentre estes Frei Agostinho de Santa
Maria, Lima Junior traz uma narrativa que remete ao erguimento do primeiro templo em
invocação à Nossa Senhora, anunciada como a mãe do Salvador. Este templo teria sido
construído, conforme as leituras de Frei Agostinho, em Ática, na Grécia, no ano 2821 da
criação do mundo, por argonautas, antigos pilotos do mar, inventores da navegação. Destes,
liderados por Jasão, se destacavam Castor e Polus, Télamin, Orfeu, Hércules e Hilas. Os
argonautas, assim chamados por embarcarem na nau Argos, navegavam em busca do Velo de
Ouro, onde se encontraria o dragão adormecido por conta de Medusa, a ser levado para a
Grécia. Em suas navegações, quando aportaram em Ática, “edificaram na fortaleza um
magnífico templo e, mandando a alguns companheiros a Delfos a consultar o oráculo de
Apolo, para saberem a qual dos deuses o haviam de consagrar. Apolo respondeu com as
palavras seguintes: ” (LIMA JUNIOR, 2008, p. 102). “Eu (querem dizer essas palavras) três
desejos que são um só reinante no Céu, do qual o Verbo, que em si é alheio de morte, nascerá
homem na Virgem simples e pura; e da Mãe deste será esta casa, a qual Mãe terá por nome
Maria” (LIMA JUNIOR, 2008, p. 102).
O segundo templo dedicado à Maria fora erigido, pelos mesmos argonautas, na cidade
de Císico, chamada posteriormente de Espiga Natólia, localizada na Ásia menor, que compõe
em grande parte o atual território da Turquia. Em honra à morte de Císipo, o terceiro templo
foi erguido, também em dedicação à virgem. Nas palavras do oráculo de Apolo:
Eu vos mando que aparelhei uma soberana e alta honra com virtude continuada; e
que honreis e temais a um Deus que governa todas as coisas; o qual tem o seu
assento no Céu. AI filho, eterno sobre todoS os séculos, deste Deus todo poderoso,
há de parir uma nobilíssima virgem que não conhecerá varão. O qual filho, assim
como uma seta arrojada, restituirá ao Pai o mundo castigado com dilúvios de fogo.
A mãe deste Senhor, que terá por nome Maria, conhecerá por seu este templo, e a ela
com muita razão será dedicado (LIMA JUNIOR, 2008, p. 104).
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O quarto templo dedicado A Nossa Senhora fora fundada pelo profeta Elias, cujas
revelações sobre a encarnação de Cristo e o nome de Maria se deram quando ele estava em
oração no Monte Carmelo. Em referência ao Padre João Batista Lehman e de sua obra Luz
Perpétua, Lima Junior (2008) apresenta que a tradição da liturgia reza que no dia de
Pentecostes, homens devotos dos profetas Elias e Eliseu, que foram preparado para o advento
de Cristo por São João Batista, se converteram ao cristianismo construindo naquele monte um
templo em reverência a Nossa Senhora. Ali “adotaram eles o nome de Irmãos da BemAventurada Maria do Monte Carmelo” (LIMA JUNIOR, 2008, p. 105).
Ainda sobre a obra de Lehman, Lima Junior (2008) se refere ao estabelecimento, no
século XII, e Bertoldo, vindo da Calábria, no Monte Carmelo, local onde poderia ter edificado
a Congregação de Maria, ou somente se incorporado. Fato é que em 1209, este calabrez
recebeu regra do Patriarca de Jerusalém, Alberto. As cruzadas, enquanto movimento de
expansão do cristianismo deu conhecimento a esta congregação na Europa, quando se
fundaram conventos carmelitas na Inglaterra. Registra-se que em 1225, o eremita Simão
Stock, que fora atraído pela vida de sacrifícios dos carmelitas e sua devoção mariana, estava
como coadjuntor do superior geral da Ordem da Senhora do Carmo, já difundida e
reconhecida. Diante de oposições, em visita de Simão Stock a Roma, o papa Honório III
reaprovou a regra da Ordem.
Simão Stock visitara os irmãos carmelitas em Carmelo, permanecendo lá por seis
anos. Em 1237 fora ordenado a transposição da maior parte das carmelitas para a Europa, que
se concentraram na Inglaterra, na época possuidora de 40 conventos. Neste contexto em que a
Ordem Carmelita toma vulto e maior expressão, é quando se institui o escapulário, símbolo da
fé em Nossa Senhora do Carmo. Como narra Lima Junior (2008):
Estava Simão Stock no dia 16 de julho de 1251 em oração, quando teve a visão da
Nossa Senhora do Carmo. Cercada de anjos, Maria Santíssima apresentou-lhe um
escapulário, dizendo-lhe: “Meu filho: eis a nova devoção que será o distintivo da
Ordem. Aquele que morrer trazendo este escapulário estará livre do fogo do
inferno”. Espalhou-se a nova devoção que correspondia tanta aos anseios do coração
humano (LIMA JUNIOR, 2008, p. 106).

Com o tempo a Ordem foi introduzida na Espanha, e logo depois em Portugual, sejam
por conventos de Carmelitas descalços, ou calçados. Muitos eram formados por freiras. Reis e
Rainhas fizeram parte da Ordem do Carmo. O general português Nuno Álvares, que vivera no
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século XIV e se redimiu a vida sagrada da Ordem do Carmo, tonando-se carmelita (LIMA
JUNIOR, 2008), fora santificado mais tarde na segunda década do século XX.
No Brasil, as Ordens Terceiras do Carmo foram substancialmente expressivas,
inicialmente no Recife, Bahia e Rio de Janeiro, e depois nas Minas Gerais (LIMA JUNIOR,
2008). A primeira cidade do atual estado de Minas Gerais, núcleo central do bispado, cujo
nome do curso d‟água que o banha e fora sua força centrífuga de povoamento faz referência à
Santíssima, é Mariana, em devoção a Nossa Senhora do Carmo. Grande expressividade
religiosa e política tiveram as Ordens Terceira do Carmo em Mariana e Ouro Preto durante o
ciclo do ouro. A primeira fora fundada em Mariana, em 1758 (LIMA JUNIOR, 2008). A
relação entre as duas ordens se processaram de forma conflituosa, expressando disputa por
controle e poder político e econômico das Minas Gerais do século XVIII.
Com o passar dos anos as Ordens Terceiras do Carmo foram se espalhando por toda a
capitania, erigindo templos magníficos. A ocupação do território mineiro durante o ciclo do
ouro se manifestou também pela disseminação do culto por Nossa Senhora do Carmo, como
manifesta calorosamente Lima Junior (2008).
[...] Foi no tumulto das aventuras do ouro que nasceu em nossa terra o culto pela
Virgem do Carmelo, que, em seu trono erguido no alvorecer das minas Gerais,
contempla com olhos maternais a vida do povo mineiro através das gerações que
passam. É desse trono que ela assiste impávida às estultas aventuras dos liturgicistas,
maritanistas e modernistas, que investiram contra o seu culto, desbaratando-os e
restabelecendo seu prestígio no coração mineiro, de onde sequazes do inferno
pretendiam arrancá-la (LIMA JUNIOR, 2008, p. 113).

A importância da devoção à Nossa Senhora do Carmo em Minas Gerais se expressa
pela quantidade de localidades que a leva em seu topônimo. Em 1889 Lima Junior destaca as
seguintes:
Nossa Senhora do Carmo da Capela Nova do Betim
Nossa Senhora do Carmo do Pará em Cajurú
Nossa Senhora do Carmo da Bagagem
Nossa Senhora do Carmo do Frutal
Nossa Senhora do Carmo de Itabira
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Nossa Senhora do Carmo dos Arcos
Nossa Senhora do Carmo do Japão
Nossa Senhora do Carmo do Campestre
Nossa Senhora do Carmo das Luminárias
Nossa Senhora do Carmo da Cachoeira
Nossa Senhora do Carmo da Escaramuça
Nossa Senhora do Carmo do Campo Grande
Nossa Senhora do Carmo de Cambuí
Nossa Senhora do Carmo do Prata
Nossa Senhora do Carmo da Borda da Mata
Nossa Senhora do Carmo do Arraial Novo
Nossa Senhora do Carmo do Rio Claro
Nossa Senhora do Carmo da Cachoeira do Brumado
Nossa Senhora do Carmo de Morrinhos
Nossa Senhora do Carmo do Rio Verde
03.2 A FESTA DE CRIAÇÃO DO DISTRITO DE CARMO DA CACHOEIRA – A
FESTA DE JULHO
03.2.1 HISTÓRICO
Em Carmo da Cachoeira, não se sabe ao certo quando se iniciou à devoção à Virgem,
mas percebe-se que desde a criação da paróquia, pelo menos, o culto a Nossa Senhora do
Carmo já se processava.
Como assinalado, a paróquia ou freguesia, fora criada em 3 de julho de 1857. Portanto,
dado às características administrativas que permaneceram no Brasil até a Proclamação da
República, quando há de fato uma separação entre Estado e Igreja, as formas burocráticas
dessas suas Instituições Totais se confundiam. Desse modo, pode-se associar a criação do
núcleo administrativo que veio a dar forma ao atual município de Carmo de Cachoeira com a
devoção em Nossa Senhora do Carmo, inscrita em sua paróquia. Coincidentemente ou não, a
paróquia fora criada no mesmo mês em que a Virgem do Carmo é homenageada.
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Não se sabe ao certo, também, como essa associação entre a criação seminal do
município e a devoção à Nossa Senhora do Carmo se deu ao longo dos 150 anos que
antecedem um movimento de afirmação dessa identificação, como fica claro atualmente.
O livro Carmo da Cachoeira: origem e desenvolvimento, de autoria de Wanderlei
Rezende (1980), inúmeras vezes referenciado aqui, traz uma imagem no largo em frente à
antiga igreja matriz, onde fiéis, em 1921, passavam em procissão no dia 16 de julho, dia da
padroeira. A festa de Julho, como é conhecida a festa da padroeira, se processa, ao mínimo a
96 anos. Mas é possível que sua origem seja ainda mais remota.
Conforme evocado pelas obras de Wanderley Rezende (1980) e Maria Antonieta
Rezende (2000), o processo de formação do município de Carmo da Cachoeira sempre fora
atravessado por festas religiosas e populares, como a Festa de São Sebastião, Festa de São
Benedito, Semana Santa e a Festa da Padroeira, também conhecida como Festa de Julho,
quando se celebra a fé em Nossa Senhora do Carmo. A importância dessas festas para a
cidade e sua projeção regional foi se transformando ao longo do tempo, num processo
marcado por permanências, rupturas, desaparecimento e ressurgências.
O desenvolvimento da Festa de Julho fora dessa forma variado ao longo do tempo. Os
relatos presentes nas obras dos citados autores e de antigos moradores indicam para uma
celebração que depois de muito tempo de realização foi perdendo importância até o momento
em que fora alvo de modificações estruturais que lhe ergueu novamente provocando projeções
até então não conhecidas.
Nas palavras de Wanderley Rezende (1980), “Dia 16 de julho é o mais festivo e o que
mais profundamente fala ao coração católico cachoeirense, porque é o dia de Nossa Senhora
do Carmo, padroeira de Carmo da Cachoeira” (REZENDE, p.66, 1980).
Conforme destaca um antigo morador, os relatos de seus antepassados remontam à
uma festa, na primeira metade do século XX, que era o principal instrumento de arrecadação
de recursos materiais pela Igreja, que no entorno da praça da matriz, montavam barraquinhas
durante o contexto da celebração à padroeira. Outras formas de angariar recursos, como
quermesse e incentivo às crianças a pedir doações, também se realizavam. Este cachoeirense
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lembra que em 1957, quando se comemorava o centenário da paróquia e da criação da
freguesia, houve um concurso de reis e rainhas crianças, que coroava aqueles meninos e
meninas que mais arrecadavam recursos com pedidos de doações. Neste mesmo ano houve
também um concurso de beleza, que elegeu a Rainha do Centenário. Nesta época a paróquia
estava sobre a responsabilidade do Padre Manoel Francisco Maciel, que a presidiu de 1944 a
1965.
Uma antiga moradora relata que em sua infância, na década de 1950, após a missa, nos
dias das novenas, faziam-se leilões em um coreto confeccionado de bambu, nas proximidades
da igreja. Na parte de baixo ficavam porcos e galinhas, enquanto na parte de cima do coreto
de onde se cantava o leilão e ficavam os restantes das prendas, como doces, carnes, bolos,
brinquedos, entre outras. Neste contexto era Seu Otávio o leiloeiro.
No dia da festa da padroeira havia um leilão de gado às 13:00 e, às 15:00, havia
partida de futebol no campo da cidade. Na parte da noite realizavam a procissão de Nossa
Senhora na parte da noite. Nesta época já se observava a presença de vendedoras ambulantes
no contexto da festa.
Rezende (1980) destaca que durante muito tempo, sem uma datação definida, os
festeiros da Festa da Padroeira foram Augusto Naves e Luis Galvão Corrêa. Com o
falecimento do primeiro, a dupla se desfez, sendo incorporados novos festeiros à celebração.
O autor faz referência a uma festa que fora especialmente acolhida pela comunidade, no
contexto em que o vigário era Teófilo Saez, que pode ser entre 1920 e 1925, quando este fora
o pároco. Nas palavras de Rezende:
A mais animada de todas as festas do Carmo, de que tenho lembrança, foi realizada
quando vigário da paróquia o Revmo. Pe. Teófilo Saez e teve como festeiros, se não
me engano, os Senhores Francisco Ximenes de Oliveira e José Godinho Chagas. Foi
pregador o notável orador sacro, Cônego José Augusto Leite, há muito falecido, e
foi tal a afluência do povo que o sermão foi pregado junto à porta principal da igreja,
com a praça fronteira completamente lotada (REZENDE, 1980, p. 66).

Como aludido, os relatos dos antigos moradores e dos autores citados indicam que
houve um período de perda de importância e projeção da festa da padroeira no contexto que
antecede à chegada do Padre Monsenhor Nunes, em janeiro de 1981, que fora protagonista de
uma mudança radical no modo de produzir a festa.
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Nascido em 17 de agosto de 1930, no município de Airuoca, José Nunes Senador é
uma personagem extremamente admirada e querida pelos católicos do município. Homem de
multa ilustração e ação social, por onde passou deixou muitas obras a serviço da Igreja e da
comunidade. Em Carmo da Cachoeira, por onde exerceu seu ordenado até quase o fim da
vida, em 9 de novembro de 2012, construiu a Capela da Esperança, fora diretor Geral dos
Custilhos de Cristandade e integrante da Comissão de Promoção Humana de Pouso Alegre,
construiu a casa dos retiros, orações e encontros no sitio São José, fundou a rádio comunitária
da Esperança, a galeria Francisco Nunes, o Centro Social Vovó Santana, entre outras obras
comunitárias. Em 2000 fora agraciado pelo Papa João Paulo II recebendo o título honorífico
de Monsenhor (REZENDE, 2000).
Monsenhor Nunes, como assinalado, inaugurou um novo tempo na Festa da Padroeira.
Suas ações, como deixam crer os relatos dos moradores, se desenvolveram a partir de uma
sofisticação na articulação entre a Igreja e o poder público, voltada para ao engrandecimento
da importância da parte profana da celebração, associada a uma maior projeção em termos
regionais.
Foi assim, logo no princípio do seu sacerdócio no município, em 1981. Com o apoio
da prefeitura municipal na época, que estava sobre a administração de Sebastião Modesto de
Oliveira, mudou-se o caráter da Festa ao ampliar de forma planejada a parte social da Festa.
No cartaz da celebração que ficou conhecida como a “1ª Grandiosa Festa de Nossa Senhora
do Carmo – padroeira de nossa querida terra”, já se anunciava, antes mesmo da programação
religiosa-sagrada, a programação social-profana, com os seguintes dizeres: “Nas noitadas
haverá muita alegria – barraquinhas – salgadinhos – torneio de duplas – conjunto jovens –
seresta – mágicas – imitações – calouros – folclore repentistas – forro diário – bandas –
leilão – sambão” (PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO CARMO DE CARMO DA
CAHOEIRA, 1981). A estratégia principal foi incorporar a festa a participação de outros
municípios, que homenageados, deveriam trazer um leigo para fazer a pregação durante a
missa e uma atração musical para se apresentar logo após. Em cada dia da novena um
município era homenageado. A programação desta primeira festa a partir da reestruturação
pode ser observada no quadro abaixo:

Prefeito: Godofredo José Caldeira Reis
Nome do chefe do setor: Carla Carvalho Veiga Santos

Data: 30/11/2017

EXERCÍCIO 2018

Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA
CACHOEIRA

Página: 28 de 78

Dias

Noveneiros

Cidade
homenageada
Três Corações

Bairros
Atrações
Pregador
Na Igreja
Convocados
Sr Modesto e Dona
Chamusca – e
Seresta
Um Leigo
19:00 Horas –
04/07
Elza
arredores
Santa Missa
Sr Antonio P. Chagas –
Varginha
Palmital – e
Duplas
Um Leigo
19:00 Horas –
05/07
D Wilma
arredores
Santa Missa
Sr Januzzi Galvão – D.
Nepomuceno
Estação – e
Conjunto
Um Leigo
19:00 Horas –
06/07
Rosana
arredores
Jovem
Santa Missa
Sr Ademar Reis – D.
São Bento
Mata – e
Calouros
Um Leigo
19:00 Horas –
07/07
Conceição
Abade
arredores
Santa Missa
Sr. José J. Prado – D.
Luminárias
Frota – e
Sambão
Um Leigo
19:00 Horas –
08/07
Glória
arredores
Santa Missa
Sr Mauro A Rodrigues
Três Pontas
Espraiado – e
Sambão
Um Leigo
19:00 Horas –
09/07
– D. Farise
arredores
Santa Missa
Sr José Rezende – D.
Eloi Mendes
Paraíso – e
Imitações
Um Leigo
19:00 Horas –
10/07
Eunice
arredores
Santa Missa
Sr Sebastião Pereira –
Perdões
P. Alegre – e
Duplas
Um Leigo
19:00 Horas –
11/07
D. Maria
arredores
Santa Missa
Dr Heli Veiga – D.
Lavras
Cervo – e
Violões
Um Leigo
19:00 Horas –
12/07
Dirce
arredores
Santa Missa
Sr Facinho – D. Maria
Campanha
C. Pedra – e
Cantores
Um Leigo
19:00 Horas –
13/07
Inês
arredores
Santa Missa
Sr Nemésio – D. Didi
Boa Esperança
Solúvel – e
Seresta
Um Leigo
19:00 Horas –
14/07
arredores
Santa Missa
Sr José G. Almeirda –
Coqueiral
Veludo – e
Sertaneja
Um Leigo
19:00 Horas –
15/07
D. Gessy
arredores
Santa Missa
MOCRIJOCA
Carmo da
Capetinga – e
Banda da EsSA
Um Leigo
19:00 Horas –
16/07
Cachoeira
arredores
Santa Missa
Tabela 3 - Programação da Grandiosa Festa de Nossa Senhora do Carmo, em 1981. Fonte: Cartaz da Festa/Paróquia Nossa Senhora do
Carmo de Carmo da Cachoeira

No dia 16/07, como traz o cartaz, às 6 horas da manhã se realizava a alvorada, seguida
da Missa das Crianças às 9 horas. Nesta festa já se registrava a Desfile de Cavaleiros, que não
se sabe ao certo como este ocorria e sua semelhança com os moldes atuais. O desfile era
seguido de uma tarde esportiva. As seis e meia da tarde se celebrou a Santa Missa.
Naquele ano o Desfile de Cavaleiros fora organizado por Gilmar, Antonio Augusto,
Ailton Russi, Toninho Ribeiro e Alaorzinho; o tablado, por Sebastião Duque; as duplas, por
Janir e Zico; o som, pelo Ruto; os Calouros, por José M. Mansur; o leilão, por José Custódio;
a Barraca Salgados, por Moacir e Mario José; o Frango Assado, por Aldo P. Chagas; a
Barraca do Forró, por Janir e Amado André; o enfeite da Igreja, pelo Apostolado.
A prefeitura, como registrado pelos agradecimentos no cartaz, fora a responsável pela
construção das barracas. Parte dos recursos arrecadados com a festa daquele ano foi destinada
para o asilo local. Durante a festa, os festeiros dos seus respectivos dias indicavam um
cachoeirense ausente para ser homenageado.
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Nota-se, pela programação, a reestruturação da Festa da Padroeira em Carmo da
Cachoeira implicou uma enorme projeção regional ao trazer para a programação da festa as
homenagens e atrações dos municípios vizinhos, bem como, permitindo um diálogo cultural
diverso e uma “diplomacia” entre os poderes públicos municipais.
O Desfile de Cavaleiros, atualmente conhecido como Procissão de Cavaleiros, teve e
ainda tem um papel substancialmente relevante no contexto da Festa. Conforme fica
registrado num relato sobre a entrevista com Antonio Carlos de Carvalho, o Toninho Ribeiro,
este subevento da festa da padroeira tomou os moldes parecidos com os atuais a partir de
1983, quando, por iniciativa deste, foi feito um investimento na promoção das relações de
reciprocidade em torno do desfile, ampliando-se e sistematizando os convites a cavaleiros e
amazonas de municípios e localidades próximas.
Ao visitar e participar de procissões de cavaleiros nas vizinhanças, Toninho Ribeiro
levou para o município a tradição de se louvar a Virgem e levá-la à cavalo. Muitos foram as
pessoas que contribuíram nesse processo, como: Sebastião Gomes de Carvalho (Tiãozinho
eletricista), Diomar Dimenciano (filho do saudoso Chico Dimenciano), Renato de Oliveira
Vilela, Saul de Oliveira Vilela, Eric Veiga Dias, Leandro Reis (da cidade de Três Pontas),
Alaor Mesquita Reis, Nivaldo (peão), Lolinha e Augusto de Jesus.
Muitos eram os visitantes e participantes de cidades vizinhas e até mais longínquas,
como Três Pontas, São Bento Abade, Luminárias, Nepomuneno, Santo Antônio do Amparo e
Belo Horizonte. Alguns desses visitantes são guardados na memória dos cavaleiros e
amazonas de Carmo da Cachoeira, como: Sr Neném Leandro, André, Índio, Lucas e Larissa;
Godofredo Caldeira, seu filho Guilherme e demais familiares; Pardal, Gabilete, Joãzinho,
Bado, Belo, Juliano Lenzi, Correinha, Zé Afonso Reis, Ádson, Guilherme e Bruno frota,
Márcio Paiva (Pato Roco), Pinguim, João Lincoln, entre outros.
A projeção da Procissão de cavaleiro foi extraordinária. Como assinala um dos organizadores
atual do ritual:
Segundo Toninho, houve uma época, em que foram contados mais de 800 cavaleiros
e amazonas na procissão, sempre com muita organização, seguindo a ordem exigida:
Primeiro vinham as crianças, depois as mulheres, em seguida os idosos e depois os
cavaleiros mais jovens. Por último, sempre apareciam alguns elementos que
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gostavam de fazer graça, tanto com as pessoas, quanto com os animais. E estes
últimos, eram duramente repreendidos por ele, que chamava atenção e ameaçava
excluir da procissão (W. O. V J. Texto produzido a partir de entrevista com o
Toninho Ribeiro em 2017).

A estratégia de incorporar os municípios vizinhos à dinâmica da Festa, em
concomitância ao desenvolvimento da Procissão de Cavaleiros, foi transformando a festa em
um evento regional. Como descreve Rezende (2000):
Várias cidades foram convidadas e trouxeram suas atrações para
prestigiarem as nossas festividades e homenagearem nossa Padroeira,
entre elas podemos contar a Banda infanto-juvenil de Perdões, a
Corporação Musical Campanha, Carnaval, Grupo de Dança e Coral de
Três Pontas, um tenor famoso de São Gonçalo do Sapucaí, atrações de
Varginha, um garoto prodígio de São Bento Abade, que tocava viola e
cantava, a Banda do 8º Batalhão de Lavras, um tecladista de
Luminárias e vários grupos folclóricos de capoeira, quadrilha catira,
dança das fitas, das cidades vizinhas (REZENZE, 2000, p. 104)
A autora relata que era comum que Monsenhor Nunes fizesse a abertura do evento cantando a
seguinte canção.
- Querem que o povo católico seja,
Puseram uma venda na porta da Igreja.
Refrão: Ia na venda, ia na venda, ia na venda, na vendinha, ia na
venda
- Os homens casados, que torcem o bigode,
Também vão à venda e lá se sacodem.
- As mulheres casadas, que tem seus maridos,
Não bebem na venda mas bebem escondido.
- Os moços solteiros, que são deslambidos,
Só faltam beber estambo derretido.
-As moças solteiras, que são inocentes,
Elas também bebem, escondidos da gente.
- As senhoras viúvas, que tem devoção,
Debaixo da cama, cada bruta garrafão.
Refrão: Ia na venda, ia na venda, ia na venda, na vendinha, ia na
venda
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Conforme a Festa de Julho fora tomando vulto, os interesses em torno da celebração
foram se modificando, verificando-se uma ampliação da influência e controle do poder
público municipal. Não que a relação de colaboração entre a Igreja e o Poder Executivo
municipal fosse inexpressiva até então, pelo ao contrário, como destaca uma antiga moradora,
o município de Carmo da Cachoeira se desenvolveu primeiramente em torno da Igreja. Como
ela bem relata:
E até hoje eu ainda acho que a Igreja exerce uma influência bem grande na vida da
comunidade. E os padres que aqui passaram, quase todos.. quase não, os que eu
conheço, que pra trás eu só vi falar... Mas os quatro que eu vivi, foi padre Manuel,
padre Zequinha, depois o padre Nunes, o padre André e agora o padre Daniel e o
padre Tadeu. Todos eles sempre procuraram andar junto com a Igreja, com a
prefeitura, porque o trabalho é conjunto, né? Um sempre tá junto com o outro.
Assim dando assistência, no que precisa, né? Nas festas religiosas as escolas
participam, nas festas da escola a Igreja também dá... Tanto é que as formaturas
tudo, tinha a missa de formatura... várias formaturas foram feitas na igreja. Então
tem uma influência lá grande. (A.C, Entrevista concedida à Frederico Magalhães
Siman em 14/07/2017)

Após cerca de uma década da Primeira Grandiosa Festa de Nossa Senhora do Carmo,
em especial a partir do primeiro mandato de Godofredo José Caldeira Reis (1989-1992), mais
conhecido como Godó, o poder público municipal passou a incorporar a festa shows de
atrações nacionalmente e regionalmente reconhecidas, o que implicou numa elevação do
prestígio da Festa de Julho. Atrações de renome foram levadas ao município neste contexto,
como Jair Rodrigues, Perla, Maurício e Mauri, Moacir Franco, Chico-rei e Paraná, entre
outros. Fora neste contexto em que a Festa
Com o tempo, a ampliação da influência do poder público fora se expressando em
regulações e controles que até então estivera sob a alçada da Igreja. Este é, por exemplo, o
caso das instalações de barracas de comidas, bebidas e mercadorias em geral, cuja a
regulamentação e tributos passaram a ser controlados pela prefeitura, dado o argumento de
que as áreas de alocação das barracas são públicas. Por parte de alguns fiéis leigos, esse
processo se expressou como uma forma de apropriação do Poder Público municipal da Festa
de Julho, e, dessa forma, dos frutos dos trabalhos realizados pela Igreja ao longo do tempo,
em especial por parte de Monsenhor Nunes.
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No inicio da década de 1990 embora a Festa fosse vivida pela população como uma
unidade,

composta

por

momentos

e

espaços

sagrados

e

profanos

articulados,

burocraticamente e, em termos organizacionais, ela se dividiu. A igreja ficara a cargo dos
momentos e espaços sagrados. A prefeitura municipal dos momentos e espaços profanos.
Dado a impossibilidade legal do investimento de recursos em Celebrações Religiosas, a
Prefeitura Municipal deu início à Festa de Criação do Distrito de Carmo da Cachoeira, em
referência à criação da Freguesia de Nossa Senhora de Carmo da Cachoeira, em 03 de julho
de 1857. A Paróquia de Nossa Senhora do Carmo da Cachoeira, também criada nesta data,
passou a ser a exclusiva promotora da Festa de Nossa Senhora do Carmo, e sua programação,
constituída essencialmente de momentos sagrados.
Em abril de 2006, pelo Decreto nº 3.388/2006, a praça Nossa Senhora do Carmo foi
tombada a nível municipal. Dez anos depois, em setembro de 2016, pelo decreto nº 6466, a
Praça Nossa Senhora do Carmo, com área total de 10.215,43 m², foi incorporada ao
patrimônio municipal.
03.2.2 A FESTA DE CRIAÇÃO DO DISTRITO DE CARMO DA CACHOEIRA EM
2017
A Festa de Julho é um produto de dois movimentos independentes, porém mais ou
menos articulado ao longo do tempo: A Festa de Criação de Distrito de Carmo da Cachoeira e
a Festa de Nossa Senhora do Carmo. Contudo, embora haja essa divisão organizacional e
administrativa, essa separação não se reproduz nas relações sociais concretas, e para a
população local, compõe o mesmo evento, a Festa de Julho ou Festa da Padroeira, como é
corriqueiramente denominada. Dessa Forma não faz sentido, em termos analíticos, conceber
duas celebrações distintas que não seja em caráter descritivo. Nesse raciocínio, a descrição
dos aspectos rituais respeitará as divisões assinaladas, porém localizadas dentro de um
continuum, de uma composição que constitui uma celebração unitária, constituída por
momentos e espaços sagrados, e momentos e espaços profanos.
O ano de 2017 foi especial na realização da Festa de Julho, dado que foram
comemorados os 160 anos de criação da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo e da Freguesia
de Nossa Senhora do Carmo de Cachoeira, referenciado como distrito na festa promovida
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pelo poder público municipal. À semelhança das demais celebrações dos últimos anos, em
2017 os rituais sagrados, em escala de dias, antecederam os rituais profanos. A programação
da Festa de Nossa Senhora do Carmo, promovida pela Paróquia Nossa Senhora do Carmo de
Carmo da Cachoeira, teve início em 03 de julho, treze dias antes do dia da Virgem do Carmo,
e dez dias antes do início da programação das comemorações em torno da criação do distrito.
Portanto, pode-se considerar que a Festa de Julho ou Festa da Padroeira, em 2017, teve uma
duração de 14 dias, dos quais apenas quatro recebeu programações não religiosas.
03.2.3 A ORGANIZAÇÃO/FINANCIAMENTO
A parte religiosa-sagrada, como assinalado, foi de responsabilidade da Paróquia Nossa
Senhora do Carmo. A realização da Festa em seus diversos momentos rituais foram de
responsabilidades do pároco Pe. Daniel Menezes Fernandes, do vigário Pe. Tadeu Luiz
Fernandes, o Conselho de Pastoral Paroquial e Conselho Administrativo Paroquial. Toda
organização da Festa foi realizada a partir de uma construção dos sacerdotes com o Conselho
de Pastoral Paroquial, formado pelas coordenações dos movimentos religiosos, pastorais e
comunidades da paróquia. Nas reuniões conjuntas foram decididas a programação e os
responsáveis por sua execução.
Cada subevento da programação fora executado por um ator determinado. Dessa
forma, em cada dia da novena, determinados movimentos, como o Terço dos Homens e o
Terço das Mulheres, foram os responsáveis por conduzir a oração dos terços. A celebração da
Missa ficara a cargo de um sacerdote convidado, seja ele da própria paróquia, ou não.
Também foram convidadas as comunidades e movimentos religiosos, que participam, durante
a missa, na realização de alguns momentos específicos, como as leituras, por exemplo.
A parte social-profana da Festa de Julho é essencialmente promovida pela Secretaria
de Cultura, Esporte e Turismo em articulação estreita com o Gabinete do Prefeito. Em
algumas atividades específicas, a Secretaria de obras e a Secretaria de Administração dão
algum apoio pontual. A Secretaria de Administração, através do setor de arrecadação, é quem
organiza e viabiliza espacialmente a instalação das barracas e o recebimento de tributos dos
ambulantes. A secretaria de obras atuou sobretudo na instalação e adequação de sanitários,
limpezas em geral,
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O financiamento da Festa de Criação do Distrito de Carmo de Cachoeira é em sua
totalidade advinda de recursos públicos municipais. A Festa de 2007 custou aproximadamente
R$200.000,00, voltados à contratação de shows, estrutura de palco, estrutura de som,
banheiros químicos, entre outros serviços de menor valor. Os serviços de palco e som foram
contratados através de uma licitação que engloba todos os eventos do ano, como o carnaval,
por exemplo. Os shows foram contratados diretamente pelo o gabinete da prefeitura.
A segurança do evento, em especial de sua parte social, foi garantida pela Polícia
Militar de Minas Gerais, com o apoio da polícia civil, de fora da cidade, e alguns poucos
seguranças privados contratados, associados aos serviços de palco e sonorização.
Desde o dia 03/07 a Festa de Julho, em suas partes religiosas-sagradas e socialprofana, foi constituída por uma série de eventos e sub-eventos que ao longo de 14 dias
envolveu a população de Carmo da Cachoeira, ora com maior diversidade, ora menor
homogeneidade social. Dada à expressiva extensão da Festa, sua descrição se dará aqui de
forma sequencial, isto é, do primeiro ao último dia de festa. Como alguns eventos e
subeventos se realizam em vários dias da festa, como, por exemplo, as novenas e missas, sua
descrição acaba por se concentrar em determinados dias, exceto quando houver algum detalhe
particular em um dia em específico.
03.2.4 DIA 3 DE JULHO - A ABERTURA
A Abertura da festa, concebida aqui enquanto um continuum entre a Festa de Nossa
Senhora do Carmo e a Festa da Criação do Distrito de Carmo da Cachoeira se deu no dia
03/01, segunda-feira. Como assinalado, o ano de 2017 marca 160 de existência da Paróquia de
Nossa Senhora do Carmo, dado que se refletiu na programação, em especial em seu conteúdo.
Nesse sentido, no primeiro dia da celebração houve uma abertura solene em
comemoração aos 160 da Paróquia, associada a uma homenagem à São Tomé, cuja a Festa é
no dia 03/07. Às 19 horas houve a missa solene na Igreja Matriz, seguida da cerimônia de
abertura da Festa de Nossa Senhora do Carmo, quando se deu o lançamento da Exposição:
Mostra 160 anos.
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A Mostra 160 foi montada especificamente para a festa de 2017, em referência ao
aniversário da paróquia. Num espaço no subsolo da Igreja, próximo ao coreto, localizado no
centro da praça, foram expostos variados objetos e documentos pertencentes à Paróquia e aos
fiéis, que remontavam ao processo de formação paroquial no município, mas também à
própria formação municipal, dado a associação histórica já assinalada. Lá se encontrava
objetos rituais como cálices, livros diversos (código de direito canônico, livro de jazigos
perpétuos, livro de partitura sacra, curso de liturgia, etc), batinas, fotos dos sacerdotes que
serviram à paróquia, fotos dos leigos, imagens, telas que retratam a antiga matriz e a casa dos
Rattes, cartazes de versões anteriores da Festa, entre outros objetos e documentos.
03.2.5 DIA 4 DE JULHO – LANÇAMENTO DOS SELOS COMEMORATIVOS
No dia 04/07, terça-feira, houve o lançamento dos selos comemorativos. Em
comemoração aos 160 anos da paróquia, selos especiais em referência à data foram
confeccionados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, cuja solenidade se deu após
à missa das 19 horas na Igreja Matriz. Os selos, produzidos em quatro modelos, retratam
fotografias da Matriz logo após a sua construção e dela nos tempos atuais. Durante a Festa
ficaram à venda na lojinha da Casa Paroquial.
03.2.6 DIA 5 DE JULHO - PRESENÇA DE PADRES E RELIGIOSAS – FILHOS DA
TERRA
No dia 05/07, quarta-feira, a programação se reteve à missa diária, das 19 horas. Neste
dia, a missa foi celebrada na Igreja Matriz com a presença de Padres e Religiosos, filhos da
terra.
03.2.7 DIA 6 DE JULHO - HOMENAGENS AOS BENFEITORES DA PARÓQUIA
NOSSA SENHORA DO CARMO
No dia 06/07, tal como no dia anterior, a programação se reteve à missa diária das 19
horas, que fora rezada em homenagem aos benfeitores da Paróquia Nossa Senhora do Carmo,
marcando o dia que antecede o início da novena.
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03.2.8 DIA 7 DE JULHO – PRIMEIRO DIA DA NOVENA
O dia 06/07 marcou o primeiro dia da Novena, que seguiu até o dia 13/07. Em 2017,
no ano da comemoração dos 160 anos da Paróquia, a novena de Nossa Senhora do Carmo
teve como tema central “Contemplar Maria como modelo de fé e seguimento de Cristo”. As
novenas, durante toda a Festa, geralmente foram antecedidas pela oração do terço, iniciados
às 18:00. A novena consiste numa missa em que geralmente, dado ao caráter mariano da
paróquia, as leituras e as orações fazem referência à Maria, e o seu papel religioso para o
cristão. Um diferencial é o canto da ladainha a Nossa Senhora, uma ladainha mariana cantada
de joelhos, associada à ascensão da imagem da Virgem do Carmo e a oração de sua invocação
no contexto do encerramento da celebração.
No primeiro dia de novena o tema foi “Santa Maria, Porta do Céu pela qual Deus nos
vem”. Neste dia não se fez a reza do terço. Às 18 horas deu-se a Hora Santa do Apostolado da
Oração, que em 2017 completou 100 anos. A Missa foi rezada pelo Pe. José Rodrigo Pereira,
da Paróquia São Lourenço Mártir, do município de São Lourenço, conjuntamente com o
pároco e o vigário local. Desta missa participaram como convidados as comunidades
Sant‟Ana e Frei Galvão, do bairro Bom Retiro, São Sebastião, de Cervo e Moendas, e
também a Pastoral da Criança e o já citado Apostolado da Oração.
03.2.9 DIA 8 DE JULHO – SEGUNDO DIA DA NOVENA
O segundo dia de novena teve como tema “Santa Maria, a nova Mulher que é imagem da
Igreja”. O ritual aconteceu tal como no primeiro dia, isto é, de um terço seguido de uma
missa. A Celebração foi conduzida por Padre Tadeu, vigário da Paróquia Nossa Senhora do
Carmo e teve como convidados a comunidade N. Sra da Esperança, o Terço dos Homens e a
Sociedade S. Vicente de Paulo, responsável pelo Lar São Vicente.
03.2.10 DIA 09 DE JULHO – TERCEIRO DIA DA NOVENA
No dia 09 de julho, quando se processou o terceiro dia da novena, por ser domingo, a
programação se deu de forma mais extensa. Pela manhã houveram duas missas, uma na
comunidade Divina Misericórdia, às 08 horas, e outra, às 10:00, na Igreja Matriz. No período
da noite, com o tema “Santa Maria, Mãe dos pobres e dos humildes do Reino” deu-se início à
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novena. Após a reza do terço iniciada às 18 horas, deu-se a celebração da missa pelo o Bispo
Emérito da Diocese de Campanha, Dom Frei Diamantino de Carvalho. Neste dia as
comunidades São Pio X, de Serra Rica, e São Sebastião, de Mata e João Frota, assim como a
Legião de Maria e o Terço das Mulheres, participaram da celebração enquanto convidados
especiais.
03.2.11 DIA 10 DE JULHO – QUARTO DIA DA NOVENA
No dia 10 de julho, segunda-feira, se processou com quarto dia da novena. Após a recitação
do terço, deu-se início à Missa e a Novena, cujo tema fora “Santa Maria, Amparo da Fé de
nossa Comunidade”, celebrada pelo padre convidado Marcos Alexandre Pereira, da Paróquia
Nossa Senhora Aparecida, do município de Lavras. Neste dia, participaram como convidadas
as comunidades São Pedro de Rates, Santo Antonio, da Estação, Nossa Senhora Aparecida e
São Francisco, de Lobo e Salto, e também a Pastoral Catequética, responsável pela Iniciação,
Pré-Eucaristia, Eucaristia, Pré-Crisma e Crisma.
03.2.12 DIA 11 DE JULHO – QUINTO DIA DA NOVENA
No dia 11 de julho, terça-feira, o quinto dia de novena teve como tema “Santa Maria,
Causa de Alegria para Carmo da Cachoeira”. A missa que seguira o terço fora rezada pelo
Padre Ednaldo Barbosa, da Paróquia Nossa Senhora D‟Ajuda, do município de Três Pontas.
Como convidados participaram as comunidades da Igreja Matriz, a Juventude, da Renovação
Carismática Católica e dos Vicentinos, o Ministério dos Acólitos e o Movimento Mãe Rainha.
03.2.13 DIA 12 DE JULHO – SEXTO DIA DA NOVENA
Na quarta-feira, dia doze de julho, processou o sexto dia da novena cujo tema fora
“Santa Maria, Sede de toda a Sabedoria”. Às 19 horas, após a recitação do terço, deu-se início
a Santa Missa, celebrada pelo Padre Saymont Aloísio Resende, da Paróquia Nossa Senhora da
Conceição, do município de Itanhandu. As comunidades São José Operário e Nossa Senhora
Rosa Mística, de Chamusca, bem como a Pastoral do Dízimo, a Pastoral Familiar e o
Encontro de Casais com Cristo (ECC) participaram enquanto convidados.
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03.2.14 DIA 13 DE JULHO – SÉTIMO DIA DA NOVENA E PRIMEIRO DIA DA
FESTA DO DISTRITO
O Dia 13 de julho, quinta-feira, marca o início da programação social-profana da Festa
de Julho, que coincide com o início da programação da Festa de Criação do Distrito de Carmo
da Cachoeira. Portanto, a noite deste dia tem uma programação extensa que articula as
dimensões sagradas e profanas da Festa da Padroeira. A partir desse dia outro público se
insere na programação, um público predominante jovem e adulto, composto em grande parte
de cachoeirenses ausentes e seus familiares. O público que frequenta a parte religiosa não
coincide, em grande parte, com o público que participa da parte social. Essa composição de
público vai variar em termos espaciais e temporais ao longo das diversas programações
sagradas e profanas.
Como os demais dias, a novena fora frequentada por um público diverso, em termos
de situação de domicilio (rural e urbano), gênero, geração, cor/raça e relação institucional
com a Igreja. Assim, há uma enorme diversidade social, étnica/racial, geracional, política e
cultural no público das novenas, que se institui como unidade a partir da fé cristã, católica, e a
crença e devoção a Nossa Senhora do Carmo.
A noite de quinta-feira, dia 13, se iniciou com a programação religiosa, que tal como
nos dias anteriores, foi constituída pela reza do terço seguida da celebração da missa e
novena. O tema do dia foi “Santa Maria, Mulher orante e plena do espírito Santo”. Neste dia
foi celebrada pelo Bispo Diocesano de Campanha, Dom Pedro Cunha Cruz. Como
convidados, participaram da celebração as comunidades Divina Misericórdia e São José, da
Serra, a Pastoral Litúrgica, como leitores, cantores e músicos, e a Renovação Carismática
Católica.
Logo após iniciou-se a programação social da Festa. A quinta-feira, embora receba
programação de shows noturnos, é ainda um dia de movimento pouco expressivo e menor
heterogeneidade do que diz respeito ao público. O público é formado essencialmente por
jovens e adultos que residem na sede do município ou que estão ali a passeio justamente
devido à realização da Festa. Como assinalado, a Festa de Junho é um momento de encontro
entre cachoeirenses presentes e cachoeirenses ausentes, o que implica numa identidade que
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associa a devoção a Nossa Senhora do Carmo e o sentimento de origem e pertencimento ao
lugar. Produz, portanto, uma identidade cívica permeada por elementos religiosos, relações de
parentescos e vizinhança e hierarquia e diferenciação social. É possível observar os contornos
dessa relação ainda na quinta-feira, mas é partir de da sexta-feira, dia 14 de julho, em que
essas relações se tornam mais claras e bem articuladas.
Neste primeiro dia da programação da Festa de Criação do Distrito de Carmo da
Cachoeira as apresentações que se iniciaram por volta das 22:00 ficaram a cargo de atrações
regional, como a Banda Baby Liz, e local, como a Banda Rates. Conforme assinalado pelos
organizadores do evento, há uma preocupação em garantir um espaço para a apresentação de
músicos locais, como forma de dar visibilidade.
O público se dividia entre a área de frente ao palco e as barracas de comida e bebida
instaladas ao redor da praça, a esta altura em pleno funcionamento. Os shows se encerraram
por volta das duas horas, mas o movimento se entendeu até por volta de quatro horas da
madrugada.
03.2.15 DIA 14 DE JULHO – OITAVO DIA DA NOVENA E SEGUNDO DIA DA
FESTA DO DISTRITO
A sexta-feira, dia 14 de julho, tal como no dia anterior, os eventos e subeventos se
concentraram na parte da noite. Neste dia o tema da novena foi Santa Maria, Saúde dos
Enfermos e Consolo dos Aflitos”. A missa que se iniciou às 19:00 teve como celebrante o
Padre Jean Steferson Pereira, da Paróquia Nossa Senhora das Dores, da cidade de Boa
Esperança. Como convidados para esta celebração se fizeram presentes as comunidades de
Nossa Senhora Aparecida, de Morada do Sol e Cambuci, e também de Nossa Senhora
Aparecida do Espraiado. O Ofício dos Coroinhas e Pastoral da Saúde também se fizeram
presentes. Nota-se que há uma coincidência entre o tema da novena e convidados, neste caso,
a temática saúde e a Pastoral da Saúde. Na verdade, não foi bem uma coincidência. Padre
Daniel assinala que houve um esforço em tentar associar os temas das novenas e a temática de
atuação dos movimentos religiosos convidados.
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Assim quando se encerrou as atividades religiosas deu-se início ao movimento na
Praça do Carmo. A sexta-feira, embora haja um movimento muito superior ao do dia anterior,
fora ainda bem menor do que o dos dias seguintes. Percebe-se nesse dia que o público,
também predominantemente formado por jovens e adultos foi em sua maior parte advindo do
município de Carmo da Cachoeira, a despeito da participação de um público externo, da
região, ou de outras cidades mais longínquas, como é o caso dos cachoeirenses ausentes.
Fato notável que se evidencia com maior nitidez a partir deste dia é a apropriação
espacial da praça e seu entorno. Embora o palco esteja instalado no interior da praça, em seu
extremo Leste, reservando um espaço relativamente amplo para a permanência do público,
este se espalha por toda a praça, sobretudo em suas laterais Norte e Sul. Isso se dá em
decorrência da acomodação das barracas de alimentos e bebidas, sobretudo, no lado Sul, e do
Parque de diversão, localizado na parte Norte.
No período da noite, portanto, o espaço é apropriado por três delimitações: o espaço
em frente ao palco, composto por uma área aberta e ao fundo pelo coreto, que com uma
grande tenda a sua frente fora transformado em um “bar” itinerante, como de costume; o
espaço da lateral Norte, que consiste na rua Dr Veiga, onde fica localizados os “brinquedos”
do Parque de Diversões, na extremidade esquerda, e algumas barracas de lanches, na
extremidade direita; o espaço lateral Sul, constituído pela rua Luciane Valéria, via onde se
encontravam instaladas as barracas de bebidas e comidas, na extremidade direita, e de objetos
comerciais diversos, na extremidade esquerda. E também a lateral Oeste, onde ficam
instaladas barracas de utensílios e mercadorias em geral.
Como assinalado, as apropriações destes espaços sociais-profanos variam em termos
temporais e em relação à programação da Festa. Portanto, a depender o período do dia e do
conteúdo do evento a ser realizado o público se diversifica. Todavia, é possível identificar
tendências gerais de ocupação dos espaços no que tange ao público da festa.
O espaço criado em torno do palco e sua associação com o coreto é geralmente o
espaço com a maior diversidade em termos de composição social. Ali se encontram jovens,
crianças, adultos, idosos, mulheres, homens, negros, pardos, brancos, pobres, ricos e
intermediários. Pode-se considerar o espaço da diversidade. Se em frente ao palco, no espaço
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reservado para o público em pé, há uma maior concentração de jovens e adultos, em frente ao
coreto e na estrutura de mesas disposta à sua frente, percebe-se maior concentração de núcleos
familiares. A “Barraca” do coreto serve um variado cardápio, desde caldos diversos à feijão
tropeiro, cachorro-quente, quentão, choconhaque, doces, cerveja, refrigerante e outros itens
O espaço em que se encontram instalados os “brinquedos” do Parque de diversão é
apropriado, sobretudo, por crianças e adolescentes. É na parte da noite, sobretudo a partir do
dia 14 de julho, em que se percebeu um maior movimento neste espaço. São brinquedos de
diversas modalidades, que atende a variadas idades. O “bate e bate” e o “navio pirata
pendular” eram os que concentravam maior público. Próximos aos brinquedos ficavam
acomodadas algumas barracas de lanches, que vendiam itens como churrasquinho, pão com
pernil, cachorro-quente, refrigerante, cervejas e doces.
O espaço na lateral Sul é onde ficavam acomodadas as principais barracas de bebidas.
Ali se comercializam vários tipos de drinks, cervejas, doses, e outras bebidas não alcoólicas.
Este espaço se revelou durante a festa num espaço apropriado sobretudo pela juventude, numa
composição social que variava de acordo com o período do dia e a programação social da
festa.
Um dado importante na apropriação deste espaço é a Barraca Curva de Rio. Esta
barraca era a atração que dinamizava o uso do espaço. Diferentemente das demais barracas, a
Curva de Rio mantinha uma estrutura de som, que competia com o som “oficial”, isto é, com
o som advindo das apresentações que se davam no palco.
A composição do público que frequentava a barraca e suas adjacências variava de
acordo com o período do dia e o dia da festa. Na sexta-feira, percebeu-se um público que
mantinha fortes laços de parentesco e vizinhança, de menos heterogeneidade social. Sabe-se
que esta barraca é substancialmente frequentada pela elite local e seus familiares ausentes.
Tendo o seu início a aproximadamente uma década, a barraca nasceu enquanto uma
resposta da nova geração em relação à perda de sentido em torno da realização do baile
outrora realizado no Clube Tabajara, onde se reuniam a alta sociedade local. Esse baile, que
se constituía numa festa de gala para os sócios do clube, dado as exigências comportamentais
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e de vestimentas, perdeu-se no gosto das novas gerações, que passaram a ver a praça enquanto
espaço de apropriação e afirmação social e identitária. É nítida a separação entre as pessoas
que possuem intimidade com a Barraca e as demais que, não fazendo parte daquele grupo
social, orbitam em seu entorno.
A noite de sexta feita contou com shows da dupla Pepeu e Dalvan, Opsamba10 e
Banda São Paulo, que tiveram seu fim por volta das 03 horas da madrugada, numa noitada
que se estendeu até quase de manhã.
3.2.16 DIA 15 DE JULHO – NONO DIA DA NOVENA E TERCEIRO DIA DA FESTA
DO DISTRITO
O sábado, dia 15 de julho, marca o encerramento da novena de Nossa Senhora do
Carmo, mas também, um dos momentos que em 2017 evidenciou a unidade da Festa de Julho
em suas dimensões religiosa-sagrada e social-profana. Essa articulação, intencional segundo
os organizadores, se deu em decorrência do show do artista Padre Antonio Maria. Essa
articulação se mostrou também em termos de programação, dado que o anúncio do show do
padre esteve presente tanto na divulgação da Festa de Criação do Distrito de Carmo da
Cachoeira, quanto na programação da Festa de Nossa Senhora do Carmo. Essa unidade ficou
ainda mais evidente quando, durante a missa da noite, o padre Antonio Maria compôs o corpo
de sacerdotes conjuntamente com o vigário Tadeu, o pároco Daniel e o celebrante convidado
padre Rogério Augusto da Silva, da Paróquia Cristo Redentor, do município de Três pontas.
O tema deste último dia de novena foi “Santa Maria, há 160 anos Mãe e Protetora dos
fiéis cachoeirenses”. Como convidados participaram a comunidades Nossa Senhora
Aparecida, de Palmital do Cervo, o Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão e a
Catequese Batismal.
Assim que se encerrou a novena os fiéis se acomodaram em frente ao palco e seu
entorno para do show do Padre Antonio Maria, que teve o convite reforçado no contexto da
missa. Essa foi o primeiro momento na Festa de Julho em que houve uma maior convergência
entre a parte sagrada e profana em termos de público e programação. Antes de iniciar o show
várias apresentações foram feitas em frente ao palco, com a presença do padre, como uma
roda de capoeira e danças de jovens e adolescentes atendidos pelo CRAS do município.
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Também se apresentaram as mulheres do grupo de terceira idade, uma dança sincronizada,
para alegria do público e homenagem ao artista e religioso Padre Antonio Maria.
Seu show atraiu um público substancialmente diverso, compostos por toda a gama de
grupos sociais que participavam da Festa. O diferencial em relação aos outros shows foi a
forte presença dos componentes que participavam dos ritos sagrados da festa, como já
assinalado.
Após o show do padre foi a vez da Banda Ledy Lux e Trilhos do Samba, que
animaram o restante da noitada. Todavia, embora esses shows que seguiram ao do padre
tenham animado parte do público que se encontrava em frente ao palco e suas estruturas
associadas, o espaço de influência da Barraca Curva de Rio teve a noite de sábado como o seu
momento de maior movimento. No sábado sim, embora a homogeneidade característica do
público cativo da barraca se observasse em seu interior, o público que em torno dela orbitava
era substancialmente diverso em termos de composição social, apesar de ser
predominantemente jovem.
3.2.17 DIA 16 DE JULHO – FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO E ÚLTIMO
DIA DA FESTA DO DISTRITO
O dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, é o dia mais importante da Festa
de Julho, em termos da articulação entre o sagrado-profano, em termos quantidade de eventos
e de público, em termos de sentido sociohistórico e, especialmente, em termos de fé e
religiosidade.
O dia começou cedo no domingo. Logo às 6 horas da manhã teve a Alvorada Festiva
com o repique dos Sinos. As oito da manhã foi celebrada a primeira missa do dia. Assim que
esta foi encerrada, deu-se início, às dez horas a outra missa, agora com a participação das
crianças e do Padre Sóstenes Vieira, da Comunidade Canção Nova. Ao meio dia deram-se o
repique dos Sinos e a Oração do Ângelus.
Como programação anunciada exclusivamente somente pela Festa da Criação do
Distrito de Carmo da Cachoeira, a Procissão de cavaleiros teve seu início a partir das 10
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horas, quando os cavaleiros e amazonas se concentraram em frente ao Parque de Eventos,
localizado bem próximo à entrada da cidade. Ali se juntaram crianças, jovens, adultos, idosos,
homens e mulheres, para se reunir para a procissão que desfila com a Santa a cavalo pelas
ruas de Carmo da Cachoeira.
Este evento é totalmente planejado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, mas
conta com a organização dos cavaleiros e amazonas do município. Neste ano em que a
Paróquia completava 160 anos a comissão organizadora fora constituída pelos seguintes
cavaleiros: Eric Veiga Dias, Sebastião Carvalho, Ronan Caldeira, Junior Vilela, Viviane
Veiga, Richardson Vilela, Sonderson Reis, Sodney Reis e Secretaria de Cultura, Esporte e
Turismo (Carla Carvalho Veiga Santos). Estes participantes, embora vivam na sede do
município, tem estreita relação com o mundo rural, seja enquanto proprietários, seja enquanto
trabalhadores.
A Procissão de Cavaleiros, devido a expressividade que ganhou ao longo do tempo, e
aos seus próprios aspectos constituintes associados às relações de reciprocidade, atrai muitas
pessoas de fora do município, como ou sem relação de parentesco com os cavaleiros e
amazonas de Carmo da Cachoeira.
Esse ano houve uma série de novidades na realização da procissão. Devido a
descontentamentos da Igreja em relação ao comportamento dos cavaleiros, sobretudo ao uso
de bebida alcoólica e ao descontrole dos animais, por um bom tempo os padres se recusaram a
dar as bênçãos aos cavaleiros. Em uma articulação do poder público municipal e a comissão
organizadora estabeleceu-se, em 2017, uma série de mudanças regulamentares da procissão a
fim de enfatizar o caráter religioso da procissão e aproximar o evento da programação
religiosa. Portanto, foram instituídas novas regras comportamentais, como se evidencia no
seguinte documento divulgado aos cavaleiros e amazonas.

Após reunião com Sargento Mariano, no dia 27 de junho de 2017, no destacamento
militar ficou determinado que: As comitivas deverão passar em silêncio e de forma
organizada, sem uso de bebida alcoólica, cavaleiros sem camisa e demais itens que
possam prejudicar a imagem do evento. Após o trajeto da procissão de cavaleiros, os
mesmos deverão levar os animais aos seus destinos. Motivo: A procissão exige
respeito pois Nossa Senhora do Carmo estará a frente, não se tratando assim de uma
cavalgada. Haverá a benção dos cavaleiros por um Ministro da Eucaristia na
esquina da rua Artur Tiburcio com Praça do Carmo. Contamos com a Colaboração
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de todos. O Cavaleiro ou Amazonas que descumprir as regras será retirado e terá
um ano de suspensão. Sargento e a comissão presente no dia 27/06/2017, deixaram
claro que esse evento é religioso por isso as regras foram estabelecidas.
Que Nossa Senhora do Carmo abençoe e ilumine para que tudo ocorra da melhor
maneira evitando possíveis transtornos.
Atenciosamente,
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, Polícia Militar, Comunidade Envolvida,
Comissão Organizadora. (SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO,
2007).

As novas regulamentações surtiram efeito e, diante delas, a procissão contou com a
participação da Igreja, que através do Padre Tadeu Luiz Fernandes, acompanhou a procissão
na charrete que levara a imagem da Virgem, bem como deu as bênçãos aos cavaleiros e
amazonas que compunham a procissão.
A procissão se organizou da seguinte forma: Na frente fora a charrete com a imagem
de Nossa Senhora do Carmo, seguida de outras charretes representando as Secretarias. Atrás
dessas foram as amazonas com as bandeiras, seguidas das crianças e os adolescentes. Por
último foram os adultos.
Por volta das 12:30 a procissão de cavaleiros saiu do Parque de Eventos rumo à praça
do Carmo. Saindo da Rua Pernambuco, onde se concentraram, seguiram pela avenida Nossa
Senhora do Carmo, por onde acessaram a avenida JK. De lá adentraram na rua Luiz Galvão,
por onde seguiram até o encontro com a rua Capitão Francisco de Assis. Desta rumaram para
a rua Dr. Veiga, por onde seguiram até o encontro com a rua Odilon Pereira. Ali acessaram a
rua Domingues Ribeiro de Rezende, que seguiram até o seu entroncamento com a rua Padre
Joaquim, por onde adentraram novamente na rua Dr Veiga.
Nesta rua houve uma pausa, em frente à casa de Toninho Ribeiro, ator central no
surgimento desta procissão no município. Ali fizeram uma homenagem, entregando ao
pioneiro cavaleiro uma placa de homenagem. Dado o estado de saúde frágil de Toninho, o
padre exerceu as bênçãos sobre ele e proferiu uma oração. A comoção foi geral. Toninho,
muito emocionado, agradeceu a homenagem que o reconheceu como patrono da Procissão de
Cavaleiros.
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De lá partiram rumo à rua Artur Tibúrcio, onde, na esquina com a rua Luciane Valéria,
estava instalado um tablado que guardava parte da comissão organizadora e o padre Tadeu.
Enquanto os cavaleiros e amazonas iam passando o padre fora benzendo, um por um, de cima
do tablado.
Na parte da tarde, após a procissão de cavaleiros foi realizada a consagração à Nossa
Senhora do Carmo pelas crianças, como programação religiosa. Ainda na parte da tarde um
movimento expressivo se manteve na praça, em todos os seus espaços, com as suas
respectivas composições sociais. Por volta das 15 horas teve-se um Bingo Beneficente
organizado pela Paróquia.
As 18 horas houve o repique dos sinos e a oração do Ângelus, que precedeu o início da
Procissão Luminosa de Nossa Senhora do Carmo. Reinaugurada pelo pároco Daniel em
resposta à falta de credibilidade religiosa da procissão de cavaleiros, a procissão luminosa
constitui na sacralização do espaço para fora da igreja. É de fato o único evento religioso,
previsto em programação, que ocorre fora do domínio da Igreja.
Denominada luminosa em referência às velas levadas pelos devotos, a procissão
caminhou com a imagem de Nossa Senhora do Carmo, belamente enfeitada em andor, pelas
proximidades da Igreja Matriz. À frente da procissão vai a cruz, denominada de Cruz
processional, ladeadas de duas tochas. Atrás das tochas seguem as alas de pessoas. No meio
das alas seguem as Associações Religiosas com as bandeiras das agremiações pastorais e
associações de fiéis. Ao final segue a imagem da Virgem, ladeada por tochas, pelos
sacerdotes, ministros e acólitos.
Em 2017 a procissão, saindo do interior da Igreja, seguiu pela rua Artur Tibúrcio, por
onde acessou a rua Domingos Ribeiro Rezende. Lá seguiu até o encontro com a rua Odilon
Pereira, por onde se percorreu até o entroncamento com a rua Presidente Antonio Carlos.
Retornando à rua Artur Tibúrcio, a procissão acessou novamente a Praça do Carmo.
A Procissão Luminosa se encerrou de onde ela saiu - do interior da Igreja Matriz -,
dando prosseguimento à missa solene, que encerrou os trabalhos religiosos e sagrados da
Festa de Julho.
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Após a missa os eventos festivos se mantiveram nos shows da noite. Lotando a Praça
do Carmo, a dupla Rionegro e Solimões marcou o encerramento da Festa da Padroeira de
2017.
3.2.18 Considerações Finais
O conteúdo tratado até aqui sobre a Festa de Criação do Distrito de Carmo da
Cachoeira, enquanto fenômeno sociológico e antropológico, conduz a uma análise que o
concebe como parte constituinte, assim como a Festa de Nossa Senhora do Carmo, de uma
celebração localmente conhecida como Festa de Julho ou Festa da Padroeira.
A evolução histórica das relações sociais e políticas em torno dos sentidos e controles
da festa irromperam na divisão, a partir do início da década de 1990, em dois movimentos
festivos, cuja articulação, relações da colaboração e contradições variaram ao longo do tempo
a depender, em grande parte, dos atores que ora ou outra tiveram a atribuição de presidir o
poder executivo municipal ou a paróquia. Todavia, embora haja uma separação formal, que
implica em organizações, administrações, financiamentos e programações substancialmente
independentes, nas relações concretas, que envolve não só a historização da formação da
paróquia e do município, mas também a teia de significados produzidos e reproduzidos em
torno deste processo, seria inapropriado, para termos de análise histórica, sociológica e
antropológica não tomar a Festa como uma só, como uma celebração unitária.
A Festa de Julho ou Festa da Padroeira, como a maioria das festas historicamente
criadas em torno das devoções aos santos, santas e virgens, passou por transformações
inerentes à plasticidade das relações sociais constituídas enquanto um processo.
Transformações de ordem econômica, social e cultural refletem diretamente no poder de
sentir, perceber e conceber a celebração. Todas essas relações são permeadas por relações de
poder que refletem as assimetrias sociais e as diferentes formas de apropriação e controle do
universo simbólico. Em Carmo da Cachoeira, percebe-se que historicamente há uma relação
entre o poder público municipal e a Igreja Católica marcada pelas relações de colaboração,
reciprocidade, conflito e disputa, que se expressam nas interações estabelecidas em torno da
Festa da Padroeira.
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O reconhecimento dessas relações, por vezes marcadas pela colaboração, por vezes
marcadas pelo antagonismo, é imprescindível para se compreender a complexidade que
permeia a produção da festa, ou festas dependendo da ótica, em sua dimensão material e
simbólica. A compreensão das interações sociopolíticas se coloca, pois, como fundamental
para pensar as medidas de salvaguarda que venham a influir na recriação sustentável do bem,
sua democratização e perpetuação.
03.2.16 DEPOIMENTOS
Alguns depoimentos coletados durante o trabalho de campo com organizadores,
antigos moradores e participantes da celebração expressam, em muito sentido, a análise
descritiva apresentada.

“A Festa de Julho, tradicional em Carmo da Cachoeira, ela existe em homenagem a padroeira
Nossa Senhora do Carmo e também pela criação do distrito de Carmo da Cachoeira e criação
da paróquia, na data de três de julho de 1857. Então, se comemorando o aniversário do distrito
e da paróquia a comunidade se reuni em torno da igreja Nossa Senhora do Carmo, da matriz
de Carmo da Cachoeira, pra homenagear a sua padroeira, Nossa Senhora do Carmo. Ela tem
uma importância muito grande, porque além de proporcionar o lazer pra toda a nossa
população, com a vida de barraqueiros, pessoas do comércio, trazendo, aumentando,
melhorando,

ofertando

mais

os

serviços...ofertando

mais

maneiras

comerciais.

É...brinquedos, roupas, alimentos, bebidas, a população usufrui isso aí nesse período da festa.
E tem o objetivo principal que seria a parte de... religiosa, de se fazer uma homenagem a
padroeira, e a população de Carmo da Cachoeira, uma população muito católica, que
reverencia bastante a mãe, a mãe todos que é a Nossa Senhora do Carmo. E importante
também, pra nós aqui, é que a prefeitura consegue trazer atrações de nacional, pra ofertar a
população, em praça pública, shows de qualidade, shows de grandes artistas. E dá
oportunidade também para os artistas locais poderem participar e mostrarem as suas artes,
suas qualidades musicais. Outra importância que tem, e é muito grande, é a oportunidade que
a cidade consegue rever os cachoeirenses ausentes que tem uma ligação muito grande com a
cidade, e que nessa oportunidade retornam ao município para rever parentes, rever amigos... E
eles já guardam nos seus afazeres sempre a data da de Julho, em torno do dia 16 de Julho,
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para estarem na nossa cidade. É uma oportunidade de você rever pessoas que às vezes que
algum tempo não aparece, outros que são mais constantes, todos os anos estão presentes, e o
congraçamento da comunidade. Que Carmo da Cachoeira sendo uma cidade pequena, todo
mundo conhece todo mundo, todo mundo é parente de todo mundo. Então, é uma
oportunidade de todos nós estarmos juntos” (Godofredo José Cardeira Reis, Prefeito de
Carmo da Cachoeira, em entrevista concedida à Frederico Magalhães Siman em 16/07/2017).
“E até hoje eu ainda acho que a Igreja exerce uma influência bem grande na vida da
comunidade. E os padres que aqui passaram, quase todos.. quase não, os que eu conheço, que
pra trás eu só vi falar... Mas os quatro que eu vivi, foi padre Manuel, padre Zequinha, depois o
padre Nunes, o padre André e agora o padre Daniel e o padre Tadeu. Todos eles sempre
procuraram andar junto com a Igreja, com a prefeitura, porque o trabalho é conjunto, né? Um
sempre tá junto com o outro. Assim dando assistência, no que precisa, né? Nas festas
religiosas as escolas participam, nas festas da escola a Igreja também dá... Tanto é que as
formaturas tudo, tinha a missa de formatura... várias formaturas foram feitas na igreja. Então
tem uma influência lá grande” (Ana Maria Caldeira, professora aposentada, em entrevista
concedida à Frederico Magalhães Siman em 14/07/2017).
“Pro município, porque foi a devoção à Nossa Senhora do Carmo que deu origem ao
município, inclusive o município leva o nome dela, Carmo da Cachoeira. Esse título mariano,
né? Então a importância para o município é essa. E além do que também, o mesmo dia da
criação da paróquia, que é o dia de Nossa Senhora do Carmo, que é dia três de julho, é
também o mesmo dia da criação do distrito, de Carmo da Cachoeira. A emancipação
aconteceu um pouco mais tarde. Nesse sentido, a paróquia é mais antiga do que o município,
né? Esse ano nós completamos 160 anos. Então a importância é isso, a história das duas
realidades, né? A paroquial e a civil, municipal, ela conflui-se, né? Nessa criação da paróquia
e também do distrito, e também na devoção à Nossa Senhora do Carmo. Agora, a importância
religiosa pra nós é a celebração da padroeira, né? As comunidades religiosas, os fiéis
católicos, eles têm uma identificação muito grande com a padroeira, né? Então, além das
festas mais importantes da Igreja, que geralmente são a Páscoa e o Natal, né? Que celebra o
nascimento e a morte e a ressurreição de Jesus, a Festa da Padroeira é a terceira festa mais
importante da paróquia, né? É onde as pessoas se encontram, fazem celebrar sua fé. Então
Prefeito: Godofredo José Caldeira Reis
Nome do chefe do setor: Carla Carvalho Veiga Santos

Data: 30/11/2017

EXERCÍCIO 2018
Página: 50 de 78

Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA
CACHOEIRA

isso é muito importante. Então é por isso que a gente gosta de valorizar esse momento, porque
as pessoas também sintam isso, né? Essa beleza, essa importância de serem igreja. Serem
comunidade (Pe. Daniel Menezes Fernandes, pároco local, em entrevista concedida à
Frederico Magalhães Siman em 15/07/2017).
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04. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE OCORRÊNCIA
Localizada no centro da cidade da cidade, a Praça de Nossa Senhora do Carmo,
também conhecida como Praça do Carmo ou Praça da Matriz, se localiza na região Noroeste
do município de Carmo da Cachoeira. A praça, que tem em seu centro a Igreja Matriz Nossa
Senhora do Carmo, virada para Oeste, é circundada pelas ruas: Dr Veiga (Norte), Artur
Tibúrcio (Oeste), Luciane Valéria (Sul), Antonio Justiano dos Reis (Leste).

Figura 1 - Localização da Praça Nossa Senhora do Carmo. Fonte Google Earth, 2017.

05. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE OCORRÊNCIA

A Festa de Criação do Distrito de Carmo da Cachoeira, enquanto celebração da que
conjugado à Festa de Nossa Senhora do Carmo configura a Festa de Julho ou Festa da
Padroeira, como mencionado, implica na apropriação e utilização de diversificados espaços
no interior da Praça do Carmo, variando de acordo com os rituais e, no contexto destes, de
acordo com os diferentes momentos.
Utilizando-se de estruturas fixas e itinerantes os diversos sub-eventos são alocados por
todo o espaço. No centro da Praça se encontra a Igreja Matriz, que é onde se realizam a maior
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parte dos momentos sagrados associados à Festa de Nossa Senhora do Carmo. Na
extremidade Leste da praça fica alocado o palco, que conjugado ao coreto, estrutura física
associada à parte traseira da Igreja Matriz, conforma um espaço de convivência no interior da
praça. Nas laterais, em especial nos lados Norte, Sul e Oeste se conforma o parque de
diversões e as barracas que comercializam comidas, bebidas e outros objetos comerciais de
uso pessoal, como roupas, brinquedos e utensílios diversos.

Figura 2 - Mapa da utilização do espaço da Praça do Carmo durante a Festa de Julho de 2017. Fonte:
Google Ear

06. JUSTIFICATIVA DA DEFINIÇÃO DA ÁREA

A praça Nossa Senhora do Carmo sempre foi o espaço em que se realizou ao longo do tempo
todas as espécies de eventos e rituais associados à Festa de Julho, sendo, portanto, a
delimitação em que se conjugam o espaço profano e o espaço sagrado construídos e
experenciados historicamente pelos criadores e recriados da celebração.
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08. SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE CULTURAL

08.1 IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS

Durante a pesquisa histórica, sociológica e antropológica da Festa da Criação do
Distrito de Carmo da Cachoeira não se identificou fatores que possam vir a implicar na
interrupção da recriação da Celebração, mas sim pontos sensíveis que, em suma, estão
relacionados aos recursos financeiros, conforme enfatizado pelos organizadores, e à
independência entre a dimensão religiosa e a dimensão social da festa. Sabe-se que há um
impedimento legal e ético que implica nesta independência em termos financeiros e
organizacionais, todavia, faz-se necessário uma reflexão mais aprofundada sobre os pontos de
intercessão e de convergências das dimensões sagradas e profanas da Festa de Julho.
Embora haja evidências de que existem esforços de convergências materiais e
simbólicas, a exemplo do show do Padre Antonio Maria e das novas regulamentações da
Procissão de Cavaleiros, faz importante o aprofundamento do trabalho político e educativo em
relação à convergências das partes interessadas na manutenção da festa. Historicamente a
Festa da Padroeira combinou as duas dimensões, mas por fatores políticos e institucionais que
não cabe detalhar aqui, acabaram se dividindo em duas. Se a Praça do Carmo é tomada como
uma unidade, todos os eventos, sejam profanos ou sagrados, devido à convergência temporal,
coabitam aquele espaço. É, portanto, fundamental que o uso do espaço seja objeto de diálogo
e negociação das partes interessadas (Poder Público, Igreja e Sociedade Civil), buscando-se
um equilíbrio e uma democratização do uso.
A observação da apropriação do espaço permitiu concluir que, embora se perceba um
acordo entre poder público municipal e a Igreja, no que tange a não coincidência de
programações, o que poderia, de alguma forma inviabilizar ou perturbar determinados ritos,
esse compromisso não se entende à sociedade civil. Por exemplo, observou-se que em vários
momentos em que havia ritos em curso no interior da Igreja a sonorização das barracas se
fazia escutar, o que produz interferência perturbadora em um momento sagrado.
Sabe-se que a influência no comportamento da sociedade civil, nestes casos, não se
desenvolve por meio de imposições, mas sim por atitudes de diálogo e procedimentos
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educativos relativos à tolerância e ao respeito às diferenças e democratização do uso dos
espaços comuns.

08.2 DIRETRIZES/ MEDIDAS PARA A GESTÃO

Os problemas apontados pelos organizadores do evento e verificados pelo trabalho de
pesquisa de campo remetem-se essencialmente as dificuldades provenientes dos altos custos
financeiros para a realização do evento e aos conflitos em torno do uso e apropriação dos
espaços públicos.
Mesmo diante da crise econômica e política, algumas estratégias de diversificação
das fontes de financiamento podem e devem ser pensadas. Muitas vezes estas estratégias
passam por soluções mais estruturais, como ampliar a arrecadação do município, desenvolver
setores e atividades econômicas potenciais, ampliar a profissionalização do setor de projetos,
etc. Porém, medidas mais pontuais, integradas às demais políticas culturais do município,
podem ser tomadas, como por exemplo, trazer para o contexto da festa manifestações
artísticas-culturais-religiosas de relevância para o município, a exemplo da Folia de Reis, do
Congado, dos Violeiros, democratizando o espaço da festa e atraindo investimentos públicos
voltados à valorização e salvaguarda do patrimônio cultural; promover feiras de produtos da
agricultura familiar e camponesa; promover artistas da região associados à cultura popular;
promover espaços e eventos que afirmem a sustentabilidade ambiental; entre outros.
No que tange aos problemas relativos ao uso e apropriação do espaço público é
importante que, nos fóruns adequados, onde a representatividade dos grupos e diversos
interesses envolvidos seja garantida, se estabeleçam diretrizes e normas de conduta que
regulamente o uso dos espaços durante os dias da Festa da Padroeira, não com uma proposta
restritiva, mas no intuito de garantir a liberdade de que as mais diversas manifestações de fé e
de entretenimento se processem de forma democrática, numa relação em que haja equilíbrio
nas apropriações espaciais e as perturbações aos ritos sagrados sejam evitadas ao máximo.

É fundamental fomentar e regulamentar fóruns públicos de participação popular na
elaboração, implementação, monitoramento e aperfeiçoamento das políticas culturais, para
além dos órgãos públicos. Esses mecanismos de participação podem se desenvolvem a partir
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do Conselho Municipal de Cultura, que possui legitimidade jurídica para tal. As conferências
Municipais de Culturas devem ser espaços privilegiados nesse sentido.

Como medida importante de salvaguarda e valorização da Festa da Criação do Distrito
de Carmo da Cachoeira destaca-se também a realização e organização de registros
fotográficos e audiovisuais da recriação do bem, a fim de potencializar o acervo documental
da celebração.

Por fim, em relação à política cultural, faz-se pertinente produzir inventários e
registros dos bens associados à festa, especialmente dos seus sub-eventos, que guardam
particularidades que o registro da Festa da Criação do Distrito de Carmo da Cachoeira não é
capaz de captar, dada a amplitude de sua abordagem.

08.3. VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRONOGRAMA DE AÇÕES A
SEREM IMPLEMENTADAS

Diante dos problemas e diretrizes apontadas, propõe-se a realização das seguintes
atividades e ações voltadas à valorização e salvaguarda.

1) Criação de uma comissão mista (Igreja Católica, Secretaria de Cultura, Esporte e
Turismo e Conselho Municipal de Cultura), voltada para delimitação, avaliação e
tratamento dos problemas aqui apontados e outros que possam vir a aparecer;
2) Produção de inventários, registros e tombamentos dos bens materiais e imateriais
relacionados à Festa de Criação do Distrito de Carmo da Cachoeira e a Festa de Nossa
Senhora do Carmo, especialmente os que estão associados aos diversos sub-eventos e
rituais;
3) Registros fotográficos e audiovisuais da Festa de Criação do Distrito de Carmo da
Cachoeira e a Festa de Nossa Senhora do Carmo;
4) Produção de Cartilha de Divulgação da Festa de Criação do Distrito de Carmo da
Cachoeira e a Festa de Nossa Senhora do Carmo;
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09. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

Foto 1 – Fiéis em frente à Antiga Igreja Matriz.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Programação Nove e Festa de Nossa
Senhora do Carmo – Paróquia Nossa Senhora do
Carmo.
Data: Jul/2017.

Foto 2 – Fiéis em frente à Antiga Igreja Matriz.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: REZENDE (1980).
Data: Jul/2017

Foto 3 – Procissão na Praça do Carmo em 16 de
julho de 1921.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: REZENDE (1980)..
Data: Jul/2017

Foto 4 – Igreja Matriz recém-inaugurada.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Programação Nove e Festa de Nossa Senhora do
Carmo – Paróquia Nossa Senhora do Carmo.
Data: Jul/2017.
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Foto 5 – Antiga Praça do Carmo e Igreja Matriz.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Acervo exposto na Mostra 160 anos da Paróquia
Nossa Senhora do Carmo.
Data: jul/2017

Foto 6 – Casa dos Rattes.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Acervo exposto na Mostra 160 anos da
Paróquia Nossa Senhora do Carmo.
Data: jul/2017

Foto 7 – Monsenhor Nunes e criança.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Acervo exposto na Mostra 160 anos da Paróquia
Nossa Senhora do Carmo.
Data: jul/2017

Foto 8 – Monsenhor Nunes.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Acervo exposto na Mostra 160 anos da
Paróquia Nossa Senhora do Carmo.
Data: jul/2017
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Foto 9 – Cartaz da 1ª Grandiosa Festa de Nossa
Senhora do Carmo, em 1981.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Acervo exposto na Mostra 160 anos da
Paróquia Nossa Senhora do Carmo.
Data: jul/2017

Foto 10 – Monsenhor Nunes e criança.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Acervo exposto na Mostra 160 anos da
Paróquia Nossa Senhora do Carmo.
Data: jul/2017

Foto 11 – Missa durante Festa de Nossa Senhora do
Carmo na década de 1990.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Acervo Godofredo José Caldeira Reis
Data: jul/2017

Foto 12 – Jair Rodrigues em apresentação da Festa de
Criação do Distrito de Carmo da Cachoeira na década
de 1990.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Acervo Godofredo José Caldeira Reis
Data: jul/2017
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Foto 13 – Jair Rodrigues em apresentação da Festa de
Criação do Distrito de Carmo da Cachoeira na década de
1990.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Acervo Godofredo José Caldeira Reis
Data: jul/2017

Foto 14 – Momento solene durante a Festa de
Criação do Distrito de Carmo da Cachoeira na
década de 1990.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Acervo Godofredo José Caldeira Reis
Data: jul/2017

Foto 15 – Momento solene, com a participação do
Monsenhor Nunes, durante a Festa de Criação do
Distrito de Carmo da Cachoeira na década de 1990.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Arquivo Departamento Municipal de Cultura.
Data: jul/2017

Foto 16 – Procissão durante a Festa de Nossa
Senhora do Carmo na década de 1990.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Arquivo Departamento Municipal de Cultura.
Data: jul/2017
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Foto 17 – Imagem de Nossa Senhora do Carmo no
Interior da Matriz durante a festa em 2017.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Pesquisa de Campo – Frederico Magalhães
Siman.
Data: Jul/2017

Foto 18 – Barracas de vendedores ambulantes durante
a festa de 2017 .
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Pesquisa de Campo – Frederico Magalhães
Siman.
Data: Jul/2017

Foto 19 – Espaço de convivência em frente ao coreto
na festa de 2017.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Pesquisa de Campo – Frederico Magalhães
Siman.
Data: Jul/2017

Foto 20 – Selos comemorativos dos 160 anos da
Paróquia Nossa Senhora do Carmo.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Pesquisa de Campo – Frederico Magalhães
Siman.
Data: Jul/2017
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Foto 21 – Exposição de carros antigos em frente à
Igreja Matriz durante a festa de 2017.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Arquivo Secretaria de Cultura, Esporte e
Turismo – Autoria: Evandro Pazini
Data: Jul/2017

Foto 22– Apresentação do grupo de terceira idade em
homenagem ao padre Antonio Maria.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Arquivo Secretaria de Cultura, Esporte e
Turismo – Autoria: Evandro Pazini
Data: Jul/2017

Foto 23 – Apresentação de grupo de danças durante a
festa em 2017.
Fonte: Arquivo Secretaria de Cultura, Esporte e
Turismo – Autoria: Evandro Pazini
Data: Jul/2017

Foto 24 – Imagem de Nossa Senhora do Carmo
durante a Procissão de Cavaleiros na festa em 2017 .
Fonte: Arquivo Secretaria de Cultura, Esporte e
Turismo – Autoria: Evandro Pazini
Data: Jul/2017
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Foto 25 – Padre Tadeu em charrete durante a
Procissão de Cavaleiros em 2017.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Arquivo Secretaria de Cultura, Esporte e
Turismo – Autoria: Evandro Pazini
Data: Jul/2017

Foto 26 – Padre Tadeu benzendo Toninho Ribeiro.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Arquivo Secretaria de Cultura, Esporte e
Turismo – Autoria: Evandro Pazini
Data: Jul/2017

Foto 27 – Barraca Curva de Rio durante a festa de
2017.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Pesquisa de Campo – Frederico Magalhães
Siman.
Data: Jul/2017

Foto 28 – Parque de diversões durante a festa de 2017.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Pesquisa de Campo – Frederico Magalhães
Siman.
Data: Jul/2017
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Foto 29– Roda de Capoeira na Praça do Carmo
durante a festa em 2017.
Município de Carmo da Cachoeira/MG
Fonte: Pesquisa de Campo – Frederico Magalhães
Siman.
Data: Jul/2017

Foto 30 – Procissão Luminosa durante a Festa de
Nossa Senhora do Carmo em 2017.
Fonte: Arquivo Paróquia Nossa Senhora do Carmo –
Autoria: Evandro Pazini
Data: Jul/2017

Foto 31 – Escapulário durante a Festa de Nossa
Senhora do Carmo em 2017.
Fonte: Arquivo Paróquia Nossa Senhora do Carmo –
Autoria: Evandro Pazini
Data: Jul/2017

Foto 32 – Missa de encerramento durante a Festa de
Nossa Senhora do Carmo em 2017.
Fonte: Arquivo Paróquia Nossa Senhora do Carmo –
Autoria: Evandro Pazini
Data: Jul/2017
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10. REGISTRO AUDIOVISUAL
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11. ÁUDIOS
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