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RESUMO 
 
O presente trabalho estabelece as principais relações históricas, sociais e culturais 
inseridas na “Festa de São Benedito” em Poços de Caldas MG. Para compreensão de 
uma conjuntura maior da festividade (esta que está presente na cidade a mais de cem 
anos) foi realizado uma extensa pesquisa de campo, pautada em entrevistas e 
observações distintas, acompanhando todo processo festivo. As manifestações culturais 
religiosas também são pontos essenciais na composição da festa, apresentando alto 
valor simbólico para todos que participam ou até mesmo assistem e assim sendo 
referenciados no trabalho. Além das questões mencionadas acima, a “Festa de São 
Benedito” encontra-se atualmente em processo de registro, enquanto Patrimônio 
Imaterial pelo IEPHA, enriquecendo a cultura local e fazendo com que a festa adquira 
espaço e reconhecimento diante da sociedade mineira. A invenção e (re)invenção de 
tradições presentes no ambiente festivo também foram passíveis de análises durante a 
elaboração do trabalho. 
 
PALAVRAS CHAVE: Festa de São Benedito, Patrimônio Imaterial, Identidade. 
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Contexto Histórico 

 

A questão da diversidade religiosa presente no Brasil está enraizada 

nas diferentes culturas e povos que remontam aos primórdios da ocupação na América 

Portuguesa. As distintas manifestações religiosas estão espalhadas por todo território 

nacional e representam a grande riqueza de nossa cultura religiosa e as expressões de fé 

do povo brasileiro. As pessoas possuem diferentes religiões que se manifestam de 

diversas formas e rituais. 

 

Em Minas Gerais, durante o século XVIII, a necessidade por mão de 

obra relacionada às atividades econômicas inseridas no ciclo do ouro resultou na 

concentração de grande fluxo de mão de obra negra escrava na região. Como 

consequência, a forte presença negra trouxe consigo aspectos diversificados de sua 

identidade através de manifestações de sua cultura, tradição e religião. No sul do estado 

a localidade de Poços de Caldas exprime um quadro abrangente e rico em manifestações 

culturais religiosas desde sua fundação. Uma dessas representações religiosas pode ser 

observada todos os anos durante o mês de maio na tradicional “Festa de São Benedito”. 

 

A fundação da cidade mineira remete-se final do século XIX, mais 

precisamente no dia 6 de novembro de 1872. Neste tempo a economia da localidade 

voltava-se para as famosas e curadoras águas termais sulfurosas que haviam sido 

encontradas na região graças às condições geográficas rochosas do local. No início do 

século XX a cidade já era conhecida por suas famosas casas de banhos termais na qual 

as águas “milagrosas” eram extraídas de vários locais no centro da cidade e 

proporcionando bem estar a sociedade da época. 

 

Outro aspecto econômico importante da cidade mineira em seu início 

foi o desenvolvimento em grande escala da criação de gado e pastagens. Nesta epoca, o 

ciclo do ouro que havia atingido seu auge na primeira metade do século XVIII, já se 

encontrava no final do setecentos bastante enfraquecido. 
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Deste modo um grande número de ex-garimpeiros em busca de 

sobrevivência iniciaram a exploração das áreas apropriadas para a criação de gado e 

pastagens, encontrando na região de Poços de Caldas uma boa oportunidade para o 

desenvolvimento deste aglomerado urbano em expansão. 

 

É importante destacar a conjectura sócio-econômica em que os ex-

garimpeiros que chegaram ao município estavam inseridos. Ao considerar o grande 

número de negros e mestiços que compunham a mão de obra em todo o estado de Minas 

Gerais, é pertinente pressupor que a migração dos ex-garimpeiros para a cidade de 

Poços de Caldas revela um provável fluxo de negros e mestiços. Ali se fixaram e 

auxiliaram na composição étnica e cultural da cidade. 

 

Além da atividade mineradora que já estava em decadência desde o 

final do século XVIII, o território de Minas Gerais se encontrava em um amplo 

desenvolvimento de atividades econômicas diversificadas4. Além da economia de 

abastecimento interno que se estruturou ao longo do século XIX destaca-se, também, a 

partir da década de 1870, o cultivo do café na Zona da Mata. 

 

Poços de Caldas até 1880, ainda estava dando seus primeiros passos de 

sua formação e não possuía uma vida religiosa constituída, de forma que para a 

realização do exercício de fé as pessoas se reuniam nas casas para as rezas e cantorias5. 

Somente no ano de 1881 a partir da disputa entre dois grupos religiosos residentes na 

cidade, houve uma articulação para ver qual deles construiria a primeira capela e assim 

angariaram fundos para a construção da primeira igreja apresentável. Sendo nomeada 

como “Igreja de Bom Jesus da Cana Verde” 6, esta apresentava um número de membros 

                                                           
4 Sobre o tema da diversidade econômica no século XVIII e XIX em Minas Gerais ver: MARTINEZ, 
Cláudia Eliane Parreiras Marques. Cinzas do Passado. Riqueza e Cultura Material no Vale do 
Paraopeba/MG. 1840 a 1914. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, Departamento de História, 2006. 
5 A importância dos oratórios domésticos no período em questão foi essencial para o exercício de fé já 
que não havia igrejas nesta época na cidade, sendo tal situação vivenciada em várias localidades de Minas 
Gerais. Ver: BOSI, Alfredo. Colônia, Culto e Cultura. In: Dialética da Colonização. Companhia das 
letras, 1992 
6 O nome da Igreja remete a primeira imagem que a capela possuiu, na qual Jesus era representado 
segurando um ramo de cana verde. Sobre o assunto ver: BOSI, Alfredo. Colônia, Culto e Cultura. In: 
Dialética da Colonização. Companhia das Letras, 1992. 
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considerável; estes membros eram advindos de famílias tradicionais que residiam no 

povoado e a partir da construção da primeira capela pode se considerar o início da vida 

religiosa cristã na cidade. 

No final do século XIX, relatos7 da população registrados em jornais e 

livros do período afirmam a presença da devoção a São Benedito na cidade de Poços de 

Caldas. Porém somente no ano de 1907 a devoção alcançaria destaque considerável 

sendo este o ano em que o santo recebeu uma capela em sua homenagem. 

 

A devoção ao santo negro no Brasil está presente desde os tempos da 

escravidão na qual os escravos se identificavam com o orago, por sua trajetória de vida. 

São Benedito era negro e filho de ex-escravos e antes mesmo que a Igreja Católica 

permitisse aos fiéis cultuá-lo, ele já ocorria nas diversas regiões do Brasil. Sendo os 

locais mais perceptíveis da fé e dedicação do povo ao Santo negro, regiões nas quais o 

número de escravos era significativo. 

 

Festa de São Benedito 

 

A tradicional “Festa de São Benedito” é uma construção social, 

histórica e religiosa. Acontece na cidade de Poços de Caldas há mais de cem anos 

repleta de devoção, dedicação e expressão de fé dos fiéis moradores da cidade e de 

cidades vizinhas. A partir de uma extensa pesquisa de campo foi possível detectar o 

empenho pessoal daqueles que participam e auxiliam durante toda preparação da festa. 

Por meio da pesquisa realizada nos dias da festa pode-se constatar o quão importante é a 

festividade para a manifestação da vida religiosa da sociedade mineira de Poços de 

Caldas. 

 

Em sua origem a festa não demonstrava um caráter religioso como 

apresenta nos dias atuais. As festividades ocorriam na “Fazenda Barreiro” localizada na 

área rural da cidade e sua realização era para a comemoração do aniversário do Coronel 

Agostinho Loiola Junqueira, considerado um dos fundadores do povoado. A data inicial 

                                                           
7  Estes relatos da população do período em questão estão registrados no acervo do Museu Histórico e 
Geográfico de Poços de Caldas. 
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das festividades e consequentemente o dia do aniversário do Coronel Agostinho Loiola 

Junqueira era dia 13 de maio e que por coincidência seria a mesma data da Abolição da 

escravidão no Brasil que ocorreria no ano de 1888. Posteriormente, tal data se tornaria 

um ícone de identificação dos negros com sua libertação e devoção a São Benedito, 

permanecendo a mesma data da festa até os dias de hoje.  

Nesta época acreditava-se na influência de São Benedito sobre o 

povoado e sua influência no seu desenvolvimento, muitas bênçãos e o progresso do 

período eram atribuídos ao santo. 

  

A religiosidade católica apresentou indícios de mudanças no final do 

século XIX com a chegada de uma figura ilustre que transformaria o quadro da devoção 

a São Benedito na cidade. Seu nome era Herculano Cintra, popularmente conhecido 

como “Tio Herculano”; ex- escravo que veio de uma cidade mineira próxima chamada 

Amparo, conhecida como “cidade hospitaleira” por acolher viajantes que lá se 

acomodavam desde seu início, no século XIX. Segundo a obra de Dr. Mário Mourão, 

poços caldense de origem de família tradicional, médico e autor de vários livros que 

enfoca, sobretudo à vida cotidiana, social, religiosa e política do período, “Tio 

Herculano” era visto como: 

 

um pretinho velho, bem educado, de boas maneiras, Herculano 

Cintra, trazendo consigo um pequeno capital. Comprou uma 

chácara na rua Sergipe, então ainda não existente, tendo trazido 

de Amparo uma expressiva imagem de São Benedito, que 

guardava em vasto oratório na sua residência, sempre com uma 

lâmpada acesa. (MOURÃO, Mário. 1938 pág 349). 

 

A organização da primeira festa oficial foi feita por “Tio Herculano”, 

Raimundo Mourão (ex- escravo da família tradicional Mourão) e sua esposa Isaquelina 

Monteiro (ex-escrava da família Monteiro). As comidas foram preparadas e servidas na 

casa de Isaquelina com a ajuda de outros fiéis e logo após saíram e m procissão. 
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Antes mesmo que a pequena e humilde capela ficasse pronta a “Festa 

de São Benedito” já acontecia rendendo recursos que auxiliaram na construção do 

pequeno templo. 

 

O registro histórico da primeira festa revela o caráter devocional da 

festividade a dedicação e a colaboração mútua entre os participantes fiéis. Eles se uniam 

para arrecadação de prendas para o leilão e para o cumprimento da programação 

planejada para a festa. Ao longo do tempo alguns costumes foram se modificando junto 

as tradições, porém ocorre a permanência de costumes que se estabeleceram no início da 

festa . Até os dias atuais a festa tem a participação e dedicação dos fiéis nos 

preparativos dos jogos e prendas. 

As congadas passaram a fazer parte da festa no início do século, suas 

primeiras manifestações eram de congos vindos de regiões vizinhas, principalmente da 

cidade mineira de Machado localizada ao sul de Minas Gerais, na qual as congadas já 

eram consideradas tradicionais na época. Em Poços de Caldas eram organizadas com a 

ajuda de “Tio Herculano” e de algumas famílias tradicionais que também apoiaram os 

festejos e a formação dos primeiros ternos de congos sendo o mais antigo da cidade o 

Terno de São Benedito. 

 

O congado consiste em uma manifestação cultural e religiosa de 

influência africana celebrada em algumas regiões do Brasil. Trata basicamente de três 

temas em seu enredo: a vida de São Benedito, o encontro de Nossa Senhora do Rosário 

submergida nas águas, e a representação da luta de Carlos Magno contra as invasões 

mouras. 

 

A congada é uma manifestação cultural religiosa que representa em seu 

cerne um movimento cultural sincrético, abordando elementos da religião católica 

imposta aos negros durante os tempos da escravidão como forma de controlar os ânimos 

negros e as manifestações religiosas dos mesmos, ela está presente até os dias atuais 

enquanto herança cultural. 
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A composição dos grupos de congadas ultrapassa os diferentes tipos de 

identidades que se mesclam e ajudam a tecer a teia social da festa desde as origens da 

festividade, no caso do presente trabalho a “Festa de São Benedito” em Poços de 

Caldas. A identidade religiosa une as pessoas como um todo, transpassando todas as 

diferenças presentes no meio em que elas estão inseridas, sejam diferenças sociais, 

raciais e econômicas; e que por meio da crença tais diferenças são superadas, 

transformando todos iguais perante a fé. A perspectiva da identidade negra presente na 

Congada e na devoção à São Benedito faz com que a união pela cor seja símbolo de 

igualdade e orgulho além de representar toda resistência de um povo. O processo de 

construção de identidades8 está inserido em um contexto em que os membros de 

diferentes grupos sociais, no caso os grupos de congadas, desenvolvem sentimentos de 

pertencimento e compartilham aspectos simbólicos comuns entre si.  

 

Em Poços de Caldas, as manifestações de Congos foram se ampliando 

ao longo dos anos e no desenrolar da festa novos grupos foram se formando, cada um 

com seu santo devocional, seus elementos e sua própria identidade. Todas essas 

manifestações acompanharam as transformações na composição da Igreja de São 

Benedito e da “Festa de São Benedito”. 

 

Atualmente a Festa de São Benedito ainda ocorre sendo considerada a 

maior festa tradicional da cidade mineira. A composição da festa em relação ao início 

do século sofreu mudanças que acarretaram em transformações profundas na estrutura 

burocrática da festa. A partir do ano 2000 a Diocese de Guaxupé responsável pelas 

Paróquias da cidade, se tornou responsável também pela “Festa de São Benedito”, 

responsabilidade que antes cabia a Irmandade de São Benedito. Neste caso as Paróquias 

da cidade passaram a organizar a festa e as respectivas barracas de alimentação. O 

motivo alegado para a transferência de responsabilidades na realização da Festa foi a 

afirmação de que estava ocorrendo durante os dias festivos o excesso de alcoolismo e 

prostituição ao redor da Igreja. Sendo assim, as barracas e a verba arrecadada voltaram-

se para as paróquias da cidade e para instituições de caridade; as paróquias reúnem e 

                                                           
8 MENESES, Ulpiano Bezerra. “A Problemática da Identidade Cultural nos Museus: De Objetivo (de 
Ação) a Objeto (de Conhecimento)”. “Anais do Museu Paulista da USP - História e Cultura Material”. Nº 
1, 1993. 
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decidem quais irão participar e se organizam juntamente com os membros da Igreja para 

realização da Festa. 

 

Essa mudança na festa implica em uma quebra de tradições9, se por um 

lado as questões negativas relacionadas ao alcoolismo e prostituição foram sanadas, as 

raízes da festa em relação aos barraqueiros tradicionais, que em sua grande maioria 

eram negros e unidos auxiliavam na organização das procissões desde o início da “Festa 

de São Benedito” perderam seu espaço para as paróquias e para a Diocese 

descaracterizando o perfil inicial da festa, gerando até mesmo atualmente um caráter de 

cunho comercial. 

 

A programação da festa atualmente tem a duração de 15 dias, as 

barracas de doces e comidas típicas são montadas e permanecem até o último dia de 

festa, atualmente existe um ambiente voltado para o lazer e diversão contendo parque de 

diversões com brinquedos variados, barracas de prendas, pescaria dentre outros. Ao 

redor do pátio da Igreja o local onde ocorre a festa e o lazer se encontra vendedores 

ambulantes variados e a presença de um grande público que vai prestigiar as barracas e 

as missas que ocorrem todos os dias sendo cada paróquia da cidade responsável por um 

dia. 

 

As procissões que compõem a “Festa de São Benedito” são divididas 

em 3 dias importantes nos quais cada uma delas possui o seu significado, seus 

respectivos rituais e trajetos. 

 

A “Festa de São Benedito” na atualidade ainda possui em sua 

composição a permanência de manifestações culturais religiosas que foram transmitidas 

de gerações para gerações, a preocupação em manter as tradições vivas em meio a 

tantas dificuldades enfrentadas pelos membros dos grupos que em sua grande maioria 

são de origem humilde e moram em regiões afastadas da cidade, revela a força da 

                                                           
9 HOBSBAWM, Eric. “Introdução” In: HOBSBAWM, Eric. RANGER, Terence. A invenção das 
tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 
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cultura popular e o significado e a importância que os próprios membros dos grupos lhe 

atribuíram e incorporaram às suas histórias de vida. 

 

A percepção da grandiosidade da força popular das procissões e das 

demonstrações de fé e devoção revela a riqueza cultural das mesmas, através de tal 

perspectiva originou-se recentemente a preocupação em preservar tais tradições 

culturais religiosas que são de suma importância para a sociedade poços caldense e para 

a memória da cidade; considerando os diferentes atores sociais que contribuíram de 

diferentes formas para a construção da vida religiosa da mesma e o desejo de 

continuidade das tradições por diferentes setores da sociedade. A atenção com as 

distintas manifestações culturais religiosas presentes nas comemorações de São 

Benedito deslocou-se para questões de cunho patrimonial. A “Festa de São Benedito” e 

sua rica composição imaterial encontra-se atualmente em processo de registro como 

Bem Imaterial pelo IEPHA10( Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Minas Gerais). Este que tem como objetivo, garantir à sociedade a acessibilidade e a 

fruição do patrimônio cultural por meio da preservação, valorizando e respeitando a 

diversidade cultural de Minas Gerais.  

 

A “Festa de São Benedito” enquanto objeto do presente trabalho, é 

composta por elementos repletos de valores simbólicos identitários religiosos, culturais 

e sociais; e que no âmbito de expressões imateriais se tornou passível de análises 

direcionadas para sua preservação enquanto tradição imaterial com valor imensurável 

para a comunidade local, considerando que: 

 

Desse modo, as festas, rituais e celebrações, as formas de 

expressão diferenciadas, os modos de fazer enraizados no 

cotidiano das comunidades, os lugares onde se concentram e 

reproduzem práticas coletivas são práticas culturais que se 

tornaram passíveis de se tornar patrimônio, i.e., de se atribuir 

valor e significados que amalgamam grupos. (MINAS 

GERAIS. Secretaria de Estado da Educação. Reflexões e 

                                                           

10 Sobre o IEPHA ver: SILVEIRA, Fabiana Luiza Muniz da. Abordagem sobre o uso da 
educação patrimonial como política pública de preservação: o olhar do IEPHA-MG. UFJF, 
2010 
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contribuições para a Educação Patrimonial. Belo Horizonte: 

SEE/MG 2002. 152 pág.) 

 

A “Festa de São Benedito” pode ser considerada um Patrimônio 

Imaterial com base em um vasto leque de manifestações culturais presentes durante todo 

o período em que se realizam as festividades. 

 

As Congadas com suas danças e cantigas revelam grande expressão 

cultural imaterial através dos valores simbólicos que os membros dos diferentes grupos 

atribuem desde: o modo de fazer as vestimentas; o tocar dos instrumentos, as cantigas 

cantadas que apresentam letras que fazem parte das comunidades há um longo tempo e 

são transmitidas fielmente para as novas gerações. Assim como a maneira em que são 

planejadas e realizadas as procissões, a sabedoria popular que é difundida pelos 

membros mais velhos e somente através deles as novas gerações poderão ter contato 

com tradições que apresentam um caráter historicamente construído ao longo do tempo. 

Somente através destes é que os jovens poderão perceber a importância em se preservar 

as mesmas. As comidas típicas e os doces que todos os anos são tradicionais na festa 

também estão inseridos em uma concepção imaterial acerca do modo de fazer dos 

mesmos e como são transmitidos esses modos (conhecimentos e técnicas) de fazer ao 

longo das épocas. 

 

A inovação historiográfica consolidada a partir da “Escola dos 

Annales”11, novos sujeitos históricos adquiriram espaço nas diferentes narrativas. 

Aqueles considerados como produtores da chamada história “vista de baixo” ganharam 

não só espaço na historiografia, mas passaram a ser valorizados como importantes 

sujeitos/atores sociais e históricos. 

 

Sob essa perspectiva, a imaterialidade presente na festa vem a 

enquadrar-se na visão proposta pelos Annales, a partir do momento em que a cultura 

imaterial produzida pelos diferentes grupos na “Festa de São Benedito” é estruturada 

por camadas socialmente e economicamente desprestigiadas. Marginalizados 

                                                           
11 Ver BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929-1989): a Revolução Francesa da Historiografia. São 
Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1997. Tradução Nilo Odália. 
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socialmente ganham espaço físico e simbólico na sociedade ainda hoje hierarquizada e 

extremamente desigual. 

 

O presente trabalho procurou elucidar os principais aspectos históricos 

e culturais da “Festa de São Benedito”, a produção do mesmo acrescentou muito para a 

formação pessoal e profissional. Considerando a enorme diversidade do objeto, a 

manifestação cultural estudada acabou revelando o papel fundamental que ocupa na 

sociedade de Poços de Caldas, na vida religiosa dos moradores e o valor simbólico 

indescritível para todos aqueles que participam ativamente em todo o processo festivo, e 

que ao longo de suas vidas dedicaram e ainda dedicam amor, fé e devoção mesmo em 

condições difíceis. 
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