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Resumo 

 
A festa de São Benedito, em Aparecida, concentra grande variedade de elementos 

simbólicos, repletos de fatores ideológicos, resultando em um sincretismo capaz de 
envolver e fortalecer os vínculos comunicacionais entre os indivíduos. O sagrado e o 
profano se unem e evidenciam as trocas de saberes e os contratos sociais. A partir de 
referenciais sobre ideologia, cultura, religiosidade popular e sincretismo, esse trabalho 
pretende mostrar as características dos diferentes discursos sociais que formam a teia 
discursiva desse ambiente. Elencando alguns momentos do evento, abordamos os espaços 
que apresentam e revelam as diferentes linguagens possíveis de identificar. Os atores 
conduzem e são conduzidos a uma ideologia carregada de sentimentos e formas de 
representação que fortalecem seu posicionamento no grupo e o reconhecimento de sua 
identidade. 
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1.Introdução 

 Ao longo da história, o ser humano vem sentindo a necessidade de se comunicar e 

expressar seus sentimentos por meio da linguagem corporal, textual e outras que o colocam 

em contato com os demais, da mesma forma que o faz presente no mundo e o mundo passa 

a ter sentido para ele.  

Em sua trajetória, homens e mulheres percorreram várias fases, mas, em todas elas, o ato 

de comunicar foi um importante elo na construção de mecanismos que garantem sua 

existência, abrindo possiblidades de gerar conhecimentos a partir da criação de signos que 

promoveram situações repletas de significantes. Essas recorrentes relações com seu 

ambiente e sua capacidade geradora de conhecimentos e sentimentos, abriu caminhos para 

registrar, agir, refletir, expandir e ressignificar sua forma de ver e atuar perante sua 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e culturas Urbanas do XV Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
2 Especialista em Assessoria, Gestão da Comunicação e Marketing pela Universidade de Taubaté, UNITAU, e mestranda 
em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, UMESP, email: adrianarodrig@gmail.com 
3 Orientadora do Trabalho, Doutora em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), e-mail: 
bethmgoncalves@terra.com.br  
4 Mestre em Ciências da Integração da América Latina pelo PROLAM/USP, doutorando em Ciências de Integração da 
América Latina pelo PROLAM/USP, email: joaorangel@usp.br 
 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 2 

realidade. Nessa ânsia pela vida, o ser humano busca formas de trocar experiências, 

gerando assim uma vertente de saber compartilhado. 

 As relações interpessoais fazem de nós seres sociáveis capazes de interagir e gerar 

novos saberes. Dentro de uma consciência social nos tornamos parte de um composto 

variável de reflexos orgânicos permeados pela razão e o imaginário.  

A união de diferentes elementos sociais e suas influências na condução da história da 

humanidade compõe a cultura. Stuart Hall define cultura a partir da “dialética entre ser e a 

consciência social” como:  

[...] sentidos de valores que nascem entre as classes e grupos sociais 
diferentes, com base em suas relações e condições de existência e respondem a 
estas; e também como as tradições práticas vividas através das quais esses 
‘entendimentos’ são expressos e nos quais estão incorporados. (HALL, 2008. 
p.133) 

 
Seguindo essa linha de pensamento, podemos considerar a cultura como o pilar para 

manutenção de nossa presença e atuação em espaços geradores de interações sociais. Em 

grupos comunitários - escolas, igrejas, família, e outros espaços nos quais exista interação - 

percebemos a necessidade de uma organização e de nos adequarmos a ela, caso queiramos 

nos manter e estabelecer relações. Nesses locais permeados de expressões e manifestações 

culturais criamos nossas impressões e construímos nosso imaginário, hora individual, hora 

coletivo.  

Os reflexos da cultura no desenvolvimento humano são acompanhados por 

condicionamentos ideológicos, que muitas vezes determinam ou influenciam nosso 

comportamento e atitudes diante de determinadas circunstâncias, em nossas escolhas e a 

forma como interpretamos as diferentes linguagens presentes nos discursos sociais.  

O pesquisador Raymond Willians, observando aspectos sociológicos da cultura, 

considera que a ideologia não é a principal fonte que determina os modelos e as formas de 

produção cultural. 
As ideologias gerais, em sua plena profundidade e elaboração, devem ser de 

fato encaradas como das mais notáveis formas de produção cultural coletiva.[...] 
Mas isso é muito diferente de descrever toda produção cultural como ideológica, 
ou como ‘orientada pela ideologia’, porque o que nesse caso se omite, como nos 
usos idealistas de ‘cultura’, é o conjunto de complexos processos concretos pelos 
quais uma ‘cultura’, ou uma ‘ideologia’, é ela própria produzida. (WILLIANS, 
2000, p. 28) 

 
Partindo do ponto de vista de Willians, quando faz uso da expressão ‘produção cultural 

coletiva’, as festas populares religiosas são exemplos de expressões culturais que sofrem 

interferências ideológicas, mas ao mesmo tempo é palco de manifestações naturais e 
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espontâneas que transcendem as relações com a religião, pois são manifestações do espírito, 

carregadas de acúmulos de experiências. 

Usaremos como referência para o desenvolvimento da análise a festa de São Benedito, 

em Aparecida, cidade do interior de São Paulo, localizada na região do Vale do Paraíba, 

onde fica o maior santuário mariano da América Latina dedicado a Nossa Senhora da 

Conceição Aparecida. Do ponto de vista da representação, essa cidade está repleta de 

simbolismos cristãos católicos que interferem diretamente na economia, na política, na 

cultura local e determinam o fluxo de visitantes. De acordo com o Santuário Nacional, 

anualmente cerca de 12 milhões de fiéis visitam Aparecida. 

Esse fato faz com que a cultura religiosa seja determinante na construção da identidade 

dos moradores do município e para milhares de pessoas que visitam esse espaço de fé. 

Nesse contexto repleto de significância religiosa também é realizada, todos os anos, a Festa 

de São Benedito. 

A devoção a São Bendito em Aparecida começou quando a cidade ainda era distrito de 

Guaratinguetá. Essa festa centenária atrai milhares de pessoas que se aglomeram para 

manifestar a fé, participar da quermesse e acompanhar as manifestações culturais. São nove 

dias de festejo, que têm início no domingo de Páscoa e se estende durante a semana. Nesse 

período, os devotos também participam da novena e aproveitam para se deliciar com as 

comidas comercializadas nas barracas, localizadas em torno da praça onde fica a pequena 

igreja dedicada ao santo, no centro da cidade. 
 

Figura 1: Praça onde é realizada a festa de São Benedito, Aparecida-SP 
 

 
Autor: Adriana Rodrigues 

Apesar do espaço de realização das comemorações ser territorialmente pequeno, é 

grande o número de elementos simbólicos e as diferentes linguagens que compõe esse 

evento centenário. 
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 Diante da diversidade presente na festa de São Benedito temos como objetivo abordar 

os elementos que compõe este evento religioso que revelam aspectos do sincretismo 

religioso e sua influência no comportamento dos indivíduos tanto do ponto de vista 

religioso e cultural, bem como suas influências ideológicas. 

Os simbolismos presentes nessa festa centenária revelam o quanto a tradição religiosa 

define o comportamento de seus participantes, da mesma forma que mantém presente e 

atuante os ritos religiosos. 

Esse movimento constante de troca de informações fortalece os laços históricos desse 

evento que envolve milhares de pessoas durante sua realização. Diante desse cenário repleto 

de elementos emocionais e ideológicos percebemos que “a cultura ergue-se como a 

instância propriamente humanizadora, que dá estabilidade às reações comportamentais, e 

funciona como o mecanismo adaptativo básico da espécie”. (VELHOS e VIVEIROS, 1978, 

p.5) 

Desta forma, queremos evidenciar as características dos discursos sociais presentes na 

festa a partir das reações de seus participantes, das imagens e de outros símbolos presentes 

que retratam o valor histórico e cultural da festividade.  

A análise dos elementos, da mística e das influências ideológicas, religiosas e culturais 

que permeiam essa festa tradicional, poderá contribuir para a compreensão do passado, as 

relações estabelecidas no presente que irão manter essa tradição, mesmo com todas as 

influências do desenvolvimento tecnológico. Entendemos que “as sociedades vivem o 

presente marcado por seu passado e é com tais determinações que constroem o seu futuro, 

numa dialética constante entre o que está dado e o que será fruto do seu protagonismo”. 

(MINAYO, 2013, p.12) 

Tomando como referência o método qualitativo, optamos pela observação e referencial 

teórico para desenvolver a análise, levando em conta a realidade empírica que envolve a 

festa de São Benedito. Buscamos identificar os elementos simbólicos que compõem os 

discursos sociais presentes nesse evento centenário.  

Desta forma, o trabalho poderá contribuir para evidenciar as características que marcam 

a trajetória da festa de São Benedito durante anos, e ainda determinam o comportamento de 

todos que acompanham e participam dos festejos.  
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2. Festa de São Benedito, tradição, linguagens e discursos sociais 

A diversidade comunicacional presente na festa de São Benedito, marca a trajetória 

desse acontecimento cultural que carrega significativos elementos que marcam a história e 

evidenciam as influências religiosas e ideológicas que ainda conduzem essa tradição. Do 

passado ao presente, todos participantes da festa reagem perante os estímulos emocionais e 

discursos sociais presentes nesse ambiente repleto de cores, formas, linguagens e 

movimento. 

Para contextualizar esse cenário vamos apresentar momentos significativos da festa que 

mobilizam e envolvem seus participantes. Dentro do conjunto de figuras e simbolismos 

presentes na festa estão o rei e a rainha, figuras marcam o início da organização da festa. 

Além de ser uma tradição, a escolha dos reis evidencia a forte influência portuguesa no 

catolicismo e nas festas religiosas populares. 

Dando continuidade à exploração dos elementos que compõem a festa de São Benedito, 

abordaremos nesse artigo alguns momentos dos festejos que revelam aspectos do 

imaginário popular, da religiosidade, das linguagens e ideologias que permeiam essa grande 

manifestação cultural popular. 

A Irmandade de São Benedito também faz parte dessa tradição. Ela existe desde 1909 e é 

composta por um grupo de homens e mulheres, em sua maioria negros, vestidos de azul e 

branco. Eles participam de todas as solenidades religiosas, como a novena, a missa conga, a 

missa festiva e a procissão. Também estão presentes no levantamento do mastro, na 

distribuição dos doces e na transladação da imagem de Santa Rita. A presença da 

Irmandade é marcada pelo som das caixas. Quando o grupo sai pelas ruas da cidade, as 

batidas e o ritmo são identificados pelos devotos, que sabem o momento da chegada e da 

saída do grupo. 
Figura 2: Irmandade de São Benedito durante o levantamento do mastro, Aparecida- SP 

 
Autor: Adriana Rodrigues 
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A transladação da imagem de Santa Rita para a igreja de São Benedito é realizada todos 

os anos, mas isso tem um motivo que envolve diretamente a fé e o imaginário dos fiéis. No 

passado, a imagem do santo ficou hospedada durante alguns anos na igreja de Santa Rita, 

no bairro de mesmo nome, enquanto a igreja em sua homenagem era construída. Assim que 

a obra foi finalizada, São Benedito assumiu o seu lugar no altar. Por conta dessa história, 

todos os anos, no início dos festejos, a imagem do santo sai em procissão e vai buscar a 

imagem de Santa Rita. Ela permanece na igreja dedicada a São Benedito durante todos os 

dias da festa, em local de destaque. No dia seguinte ao encerramento das celebrações, 

novamente São Benedito acompanha Santa Rita até a sua igreja. Essa tradição é entendida 

pelos devotos como um ato de gratidão de um santo pelo outro. Outros ainda afirmam que 

Santa Rita e São Benedito foram amigos quando jovens. 

O filósofo e historiador das religiões, Mircea Eliade, faz uma relação entre o ambiente 

religioso e cultural dentro de um contexto simbólico, em que o imaginário se faz presente e 

interfere diretamente na assimilação de ideologias. Ele vê nessas vertentes repletas de 

símbolos e significados o caminho para a construção de uma identidade individual e 

coletiva, bem como o posicionamento do indivíduo diante do sagrado. 
O pensamento simbólico não é uma área exclusiva da criança, do poeta ou do 

desiquilibrado: ela é consubstancial ao ser humano; precede a linguagem e a 
razão discursiva. O símbolo revela certos aspectos da realidade - os mais 
profundos- que desafiam qualquer outro meio de conhecimento. (ELIADE, 
2002, p.8) 

 
 Nesse ambiente místico, onde o sagrado e profano se complementam, os devotos de São 

Benedito e admiradores da festa encontram-se unidos por discursos que envolvem a crença, 

a fé e a busca por uma legitimação cultural.  

Outro aspecto interessante é a distribuição dos doces, reconhecida pelos devotos como 

um momento solene que ocorre no último dia da festa. Essa tradição existe porque São 

Bendito é considerado o santo protetor da cozinha. No passado, a produção ficava sob a 

responsabilidade de mulheres doceiras da cidade. Mas, com o crescimento da festa os 

organizadores optaram pela compra do doce industrializado. Anualmente, são distribuídas, 

aproximadamente, 10 mil quilos de doce de abóbora, mamão e batata. Esse momento é 

muito aguardado pelos devotos que, logo após a missa solene realizada no período da 

manhã, se organizam em uma longa fila para receber, gratuitamente, os doces e uma 

pequena imagem do santo, que são bentos em uma cerimônia solene. Comer o doce é uma 

questão de fé para os devotos. Muitas pessoas acreditam que esse alimento é milagroso, 

cura doenças e traz fartura. 
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Figura 3: Bênção dos doces da festa de São Benedito, Aparecida-SP 

 
Autor: João Rangel 

 

    Os elementos comunicacionais que compõem a festa de São Benedito permitem uma 

forte integração social entre os devotos e participantes não só a partir da religiosidade, mas 

também devido as manifestações culturais presentes em vários momentos das celebrações e 

festejos. É nesse contexto que também encontramos outro aspecto cultural que consolida e 

fortalece aspectos da linguagem que marcam a integração de homens e mulheres com 

aquilo que é sagrado, profano e místico.  

Com sua forma de expressão característica as congadas, moçambiques e marujada 

enchem a festa de cor e ritmo. Anualmente, cerca de 50 grupos, vindos de cidades da 

região, do estado de Minas Gerais e Goiás, participam da festa, em especial, nos três 

últimos dias das celebrações. As roupas coloridas, evoluções e canções recriam um 

ambiente que remete ao passado e revela os fortes sinais de sincretismo presente no 

catolicismo popular desde o período do Brasil colônia, quando as tradições africanas 

passaram integrar, em especial, as festividades católicas populares. 
Figura 4: Congueiro durante a festa de São Benedito, Aparecida- SP 

 
Autor: João Rangel 
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Os estudos do sociólogo José Bittencourt Filho apontam que o sincretismo iniciado no 

país no período colonial é visto como um movimento de resistência por parte dos povos 

africanos, pois num território dominado pela cultura europeia, onde o catolicismo era 

determinante, “camuflaram suas crenças por meio da justaposição dos orixás com os santos 

católicos”.  Conforme o pesquisador, “o sincretismo possui como característica a mescla, a 

fusão e a simbiose de elementos culturais” (BITTENCOURT FILHO, 2003, p.63). 

Essa relação entre os elementos culturais do passado ainda marcantes e vivos no presente 

devido a sua intensidade significante e identitária, envolve o povo e fortalece o sentimento 

de pertencimento. Um exemplo dessa mobilização social está na procissão e levantamento 

do mastro de São Benedito, momento importante que dará continuidade ao nosso estudo 

sobre o tema abordado. 

Esse ritual, presente na festa desde 1910, é realizado no domingo, dia que antecede o 

encerramento das celebrações. No começo da tarde, devotos e todos os grupos folclóricos, 

seguem a pé para a casa do capitão do mastro, pessoa responsável pela preparação desse 

importante símbolo da festa, localizada no bairro da Ponte Alta. Lá, antes da saída da 

procissão, todos rezam e abençoam o momento, sem a presença de um sacerdote. Em 

caminhada seguem pelas ruas da cidade, até chegar à praça. Normalmente, os homens 

carregam o mastro e as mulheres, a barra de ferro que ajudará a levantá-lo. Durante a 

procissão todos cantam, os grupos dançam e saúdam São Benedito, enquanto moradores da 

cidade distribuem garrafas de água potável gratuitamente, em respeito ao santo e aos 

devotos. Quando a procissão chega na praça, milhares de pessoas estão aguardando para 

acompanhar a bênção e o levantamento do mastro. Todos louvam, cantam e se comovem. O 

mastro é de eucalipto e mede entre 12 e 18 metros de altura. O tronco é preparado durante 

um ano, depois é adornado para ser fixado em frente a igreja. Esse marca, simbolicamente, 

a presença do santo na festa. 

Após o levantamento, congadeiros, moçambiqueiros e demais grupos dançam em torno 

do mastro. Ao mesmo tempo, outros rezam em silêncio. Apesar das expressões verbais e 

corporais serem diferentes, todos estão ali com o objetivo de louvar São Benedito. Nesse 

momento o sincretismo religioso torna-se mais nítido, integrante, numa só linguagem que 

culmina na devoção popular, repleta de sentidos ideológicos que fortalecem as heranças 

culturais. 
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Figura 5: Levantamento do mastro em frente a igreja de São Benedito, Aparecida- SP 

 
Autor: Adriana Rodrigues 

Para José Maria de Paiva, as procissões como movimentos de origem portuguesa 

trazidos para o Brasil, que confirma a “sacralidade da ordem social”.  Esse momento, 

segundo ele, revela o poder dados aos santos e o “caráter sagrado” dessa manifestação. “A 

procissão faz-se exibição do lugar social que cada um ocupa confirmando a ordem”. 

(PAIVA, 2012, p.123) 

Ainda seguindo a linha de pensamento de Paiva, a procissão é vista como um momento 

de “glorificação de Deus ou do Santo”.  
Por isso é festa. Transpõe as paredes da igreja, onde o culto parece estar 

voltado para o interior, motivando à conversão, e se espraia pelas ruas e praças, 
voltando-se para o exterior, exalando a unidade da sociedade, a harmonia da 
ordem, a justeza da autoridade. (PAIVA, 2012, p. 124) 

 
O pesquisador faz uso da palavra ordem de forma que nos leva a crer que o termo está 

relacionado às questões de poder e ideologia fortemente difundidas pela Igreja. Devemos 

levar em conta que essa mesma “ordem” mantém viva as tradições, bem como fortalece, em 

muitos momentos, a cultura local. Na festa de São Benedito, em Aparecida, esse 

movimento também está presente. 

   Nas canções, nas cores, nas imagens dos santos, nos andores, na igreja, nas danças, nas 

orações, nesse ambiente comunicacional plural, repleto de informações, imaginário, 

sincretismo e aspectos ideológicos, devotos e admiradores dessa festa popular mergulham 

num contexto em que são instituídos valores e conceitos. A partir de mensagens e 

linguagens elaboradas coletivamente, com o objetivo de criar local comum de convivência, 

os distanciamentos sociais e religiosos são quebrados por uma dinâmica cultural 

consolidada. 
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3. O discurso social, o corpo e o ideológico 

 No desenvolvimento desse artigo, até este ponto, abordamos questões relacionadas à 

cultura, ideologia e a relação desses aspectos sociais com a religiosidade popular. O 

objetivo é mostrar que em todos os elementos apresentados da festa de São Benedito, em 

Aparecida, encontramos diferentes simbolismos que nos remetem a um significativo 

discurso social. Este favorece a transmissão de um conhecimento coletivo, responsável por 

manter fortes as tradições de uma festa popular centenária do Vale do Paraíba. 

Os sistemas simbólicos fortalecem e legitimam o discurso ideológico, pois conduzem 

para uma aceitação devido à sua força nas reações de sentidos. Na festa de São Benedito 

essa questão é evidenciada quando observamos a mescla entre as tradições católicas 

europeias e a manifestações de fé presentes nas danças e cantos dos grupos de congadas, 

heranças da cultura africana.  

   Esse aspecto fica ainda mais evidente durante a Missa Conga, realizada na manhã do 

domingo que antecede o dia da Festa, sempre celebrado na segunda-feira seguinte ao 

Domingo de Páscoa, quando o som dos tambores, os cantos e os ritos católicos unem-se 

para louvar o santo negro. Independente das origens de seus membros a comunidade 

presente fica envolta por uma dinâmica sincrética, reagindo a todos os estímulos discursivos 

daquele momento, trazendo ao ambiente ordem e comportamento de aceitação. De forma 

harmônica, homens e mulheres respeitam e estabelecem vínculos de comunicação que 

comungam do mesmo sentimento religioso, a devoção a São Benedito. 
Para Chardeau (1984), esse quadro de comportamentos ritualizados prescritos 

por uma dada sociedade se configura enquanto contrato de comunicação. Assim, 
essa noção implica que os indivíduos comunicantes pertençam a um mesmo 
conjunto de práticas sociais que os coloquem de acordo com as representações 
linguageiras de tais práticas. (CHARDEAU, 1984, apud LYSARDO-DIAS, 
1998, p.18) 

 
Justamente esse sentimento religioso desperta diferentes reações coletivas como a 

partilha e a gratidão, dando sentido e justificando o engajamento nos ritos e demais 

manifestações dessa festa popular. Segundo o semiólogo e sociólogo, Eliseo Verón (2014, 

p. 125), “toda produção de sentido está inserida no social”.  

Para evidenciar essa mística que envolve essas grande manifestação cultural religiosa, 

repleta de simbolismos e discursos sociais precisamos voltar para a festa e observar mais 

uma atividade. No raiar de segunda-feira, dia da festa, por volta das 5h00, muitas pessoas 

participam da ‘Alvorada’. Acompanhados pelos devotos, os grupos de congadas e 

moçambiques dançam em torno da praça, dando um abraço simbólico na igreja. Depois de 
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passarem pelo altar, seguem para participar de um café comunitário, sempre realizado 

próximo a casa ou local escolhido pelos reis. 

O que podemos observar até este momento levando em conta a religiosidade e os 

processos ideológicos difundidos há mais de cem anos de realização da festa de São 

Benedito, é que a repetição dos gestos e ritos religiosos fortalecem a continuidade de um 

saber coletivo, amplamente difundido na comunidade e assimilado por várias gerações. 

Essa festa tornou-se um lugar comum onde as diferentes representações determinam a 

forma como as pessoas se identificam com esse movimento sem se darem conta de que 

estão condicionadas a “consumir” esse processo. 
Cada época, cada cultura tem os seus lugares comuns que evidenciam as 

representações partilhadas pela comunidade sócio-linguística, seja de forma 
explícita através de estereótipos verbais, seja através de pressupostos que estão 
na base do discurso, sem que necessariamente o indivíduo tenha consciência 
destes. (LYSARDO-DIAS, 1998, p.19) 

 
Temos consciência de que o tempo e suas versões textuais mudam, mas a essência 

ideológica, acompanhada pela mística que envolve a fé popular, faz com que surjam novas 

linguagens e produções discursivas. Esses elementos mantém o fluxo comunicativo e 

promovem a manutenção de culturas que interferem no comportamento de indivíduos 

predispostos a buscar seu espaço dentro de um grupo, bem como sua identidade. 

São diversos os canais de difusão de mensagens e simbolismos que fortalecem o 

discurso social presente na festa de São Benedito. Mas, o corpo carrega o que podemos 

chamar de um complexo universo de sentidos, onde é possível sentir e refletir todos os 

estímulos ideológicos e religiosos. 

Os grupos de congadas, moçambiques e marujadas deixam mais evidente essa 

pluralidade do corpo que dança, reza, silencia, chora, canta e  manifesta seus sentimentos e 

as marcas de uma tradição já enraizada na cultura religiosa. A pesquisadora Maria Inés 

Palleiro, usa da teoria de Eliseo Verón para abordar questões relacionadas ao discurso 

social e a construção do ideológico. No desenvolvimento do seu estudo, ela relaciona o 

corpo como um canal de comunicação, expressão e sentidos significativos para a difusão de 

ideologias. 

Para Verón, ‘o corpo está em todas as partes’, e toda a produção do homem 
mostra os sinais desse feito. De acordo com este autor, todos discurso é corporal. 
De qualquer forma convém levar em conta que qualquer tentativa de fazer 
inteligível o discurso do corpo para pela linguagem. (PALLEIRO, 2008, p.80) 
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Segundo a pesquisadora, “Verón considera o corpo como a ‘capa metonímica de 

produção de sentido’, que permite pensá-lo como significante enquanto corpo atuante, 

enquanto corpo processo”. (PALLEIRO, 2008, p.81) 
Figura 6: Grupo de congada na praça da igreja de São Benedito, Aparecida- SP                                                                                                                      

 
Autor: Adriana Rodrigues 

As danças e os demais momentos em que o povo está ativamente presente na festa de 

São Benedito compõem o cenário religioso, dando vitalidade a situações que não fariam 

sentido sem a presença desse elemento. O compartilhamento de informações através das 

expressões corporais potencializa o alcance do discurso, pois ali o emocional age sobre o 

racional, permitindo mais aceitação e absorção de uma dinâmica ideológica religiosa.  

Há mais de cem anos, os discursos sociais, amparados pelo discurso do corpo, têm 

permitido que a festa de São Benedito de Aparecida mantivesse presente suas heranças 

religiosas e culturais. Com o objetivo de manifestar a fé, homens e mulheres unem-se num 

movimento repleto de sincretismo, onde os elementos de linguagens fazem-se presentes nos 

ritos, nos gestos, nos textos, nas músicas, nas roupas, nos alimentos, nas cores e nas 

imagens sacras. Nesse contexto, os aspectos ideológicos são responsáveis pela manutenção 

de uma religiosidade popular.  

A multiplicidade de canais de comunicação fortalece uma tradição marcada por uma 

história que exprime a capacidade humana de atuar e também tornar-se parte de um 

processo simbólico, permeado pela mística religiosa e pela necessidade de manter-se 

presente no grupo, comunidade, espaço geográfico de forma individual e coletiva. Temos a 

necessidade de nos reafirmar e manter o nosso ritmo dentro de um complexo universo 

comunicacional, onde o fazer-saber se faz presente na tradição de uma festa centenária que 

é passada de geração a geração; o fazer-fazer percebido na presença das lideranças das 

congadas, rei e rainha da festa, Igreja; o fazer-crer torna-se evidente nas celebrações, 

procissões, cantos e danças. Nele as regras sinalizam como e onde os indivíduos tem 

permissão para expressar sua fé e sua cultura. 
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Partindo dessa análise, tendo como base um estudo desenvolvido por Dylia Lysardo-

Dias, mais uma vez voltamos para questões da linguagem e o corpo abordados por Verón. 

Tomando como base a análise do discurso, a pesquisadora, na sequência da relação do 

fazer, como instrumento de poder e difusão de saberes, traz o fazer-fazer:  

[...] centrado em despertar no outro estados emocionais positivos. Se ‘seduzir 
é fragilizar’ (BAUDRILLARD, 1992, p. 94), a intencionalidade do ato 
comunicativo é atingir a sensibilidade do sujeito interpretante através da 
satisfação emocional e/ou através do lúdico”. (LYSARDO- DIAS, 1998, p. 21) 

 
Essa definição apresentada pela pesquisadora remete aos elementos emocionais 

presentes na festa de São Benedito, manifestados, em especial, pelo corpo. São linguagens 

que atuam diretamente no emocional promovendo o envolvimento coletivo com os aspectos 

religiosos da festa, bem como fortalecendo a identidade cultural que a mesma carrega. O 

ideológico se faz presente, mas é absorvido de forma natural mantendo a ordem e a 

absorção de uma tradição religiosa e cultural. 

 

4. Considerações 

A festa de São Benedito, assim como inúmeras outras manifestações religiosas 

espalhadas por todo o país, constitui-se em momentos de exposição da herança cultural e 

sócio-ideológica decorrentes dos processos de colonização e miscigenação que resultaram 

em um sincretismo particular e abrangente. 

Os aspectos mais evidentes estão ligados à religiosidade popular marcada por elementos 

que culminam em discursos sociais difundidos entre os participantes dos festejos, que 

preservam aspectos culturais de uma tradição centenária. As celebrações, as danças, as 

músicas, os gestos e expressões apresentam cenário repleto de simbolismos que foratelecem 

e legitimam esse discurso. 

Os indivíduos aceitam de forma espontânea as informações presentes nessas 

manifestações, entendendo, assim, que este é o ambiente no qual está situada a sua 

identidade. Ideologicamente inseridos e aceitos, participam desse momento festivo e 

religioso no qual o sagrado e o profano se fundem para revigorar e preservar um saber 

coletivo. 

Neste artigo, apenas indicamos alguns fragmentos dessa festa popular que revelam 

elementos simbólicos carregados de linguagens emocionais. Eles favorecem a identificação 

dos discursos sociais, com diversas atividades culturais e religiosas que mostram a riqueza e 
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a diversidade de informações que podem nos levar para um amplo estudo da cultura e dos 

discursos sociais. 
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