
CAVALHADAS DE PIRENÓPOLIS – Um estudo sobre 
representações de cristãos e mouros em Goiás 

 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Cavalhadas de Pirenópolis – 
um estudo sobre representações de cristãos e mouros em Goiás. 
Goiânia: Oriente, 1974. 208p. 

 

ÍNDICE 

 

1. Rotina, Festa e Ritual: algumas idéias introdutórias 

 1.1. Os Tempos da Sociedade Rural: Rotina e Festa 

 1.2. Da Festa ao Símbolo: conceitos e articulações  

 

2. Cavalhadas de Cristãos e Mouros: os limites entre o rito e o jogo 

 2.1. As informações da Diferença: Cavalhadas e Cristãos e Mouros 

 2.2. O Rito e o jogo: uma incursão a Levi-Strauss 

 

3. Cavalhadas em Goiás e em Pirenópolis: breves registros históricos 

 3.1. Cavalhadas em Goiás  

 3.2. As Cavalhadas em Pirenópolis 

 

4. A Festa do Divino Espírito Santo e as Cavalhadas em Pirenópolis 

 4.1. A Festa do Divino Espírito Santo em Pirenópolis 

 4.2. As Cavalhadas na Festa do Divino 

 

5. Os Símbolos de Cristãos e Mouros: anotações sobre o simbolismo de um ritual a cavalo 

 

6. O Ritual e a Sociedade: os usos sociais das Cavalhadas em Pirenópolis 

 6.1. As Formas do Universo Simbólico Cristão: identificação e unidade 

 6.2. As Formas da Ideologia da Ordem Social: o ritual e a estrutura social 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 

A pesquisa de rituais populares no Brasil está ainda hoje limitada à coleta e registro de 
material e de eventos folclóricos. À contribuição inestimável de inúmeras monografias e 
artigos de descrição de “folguedos”, é necessário reunir trabalhos de analise de rituais e de 
relações entre o fato folclórico e a sociedade. 

Procurei realizar neste estudo alguma coisa mais do que a simples descrição do que se 
apresenta anualmente na cidade goiana de Pirenópolis, durante os festejos do Divino Espírito 
Santo. Depois de concluído, precisei aceitar a idéia de que o estudo não ultrapassou os limites  
de uma exploração inacabada e imperfeita das Cavalhadas de Pirenópolis. Ao crédito 
possivelmente atribuído a uma tentativa renovadora de análise das Cavalhadas, é preciso 
descontar resultados apressados e proposições certamente merecedoras de revisões. 

Para consultas anteriores à ida a Pirenópolis encontrei alguns artigos de registro de 
Cavalhadas. Dentre eles o mais importante é sem dúvida alguma o de Theo Brandão. Foi o 
único em que a preocupação de relacionar fatos e encontrar origens e significados ultrapassa a 
simples descrição de “falas e coreografia”. Para a reconstrução de aspectos da “diacronia do 
ritual” lancei mão de dois pares opostos de escritores: Saint-Hilaire e Emanuel Pohl, viajantes  
europeus do século passado; Jarbas Jayme e Brás Wilson Pompêo de Pina Filho, estudiosos 
brasileiros deste século, e nascidos em Pirenópolis. A presença de Levi-Strauss pode ser 
sentida sem qualquer dificuldade. Há consultas constantes a seus trabalhos, assim como a um 
estudo de Roberto da Matta que me foi de particular relevância. Ao lado de antropólogos  
ingleses junto a quem aprofundei pontos a respeito de rituais, formam o conjunto de 
investigadores de maior referência nas páginas seguintes. 

Especialmente dos professores Roberto Cardoso de Oliveira, Kenneth Ian Taylor, 
Peter Silverwood-Cope e Claire Bacha aprendi bastante sobre análise de sociedades  
complexas e de símbolos sociais. A estes professores e a outros, todos da Universidade de 
Brasília, devo praticamente todo o conhecimento que possuo sobre o assunto, se somar o que 
aprendi em seus seminários ao que li por indicação deles. É necessário, entretanto, colocá-los  
inteiramente a salvo de conceitos e idéias imprecisas, quando não erradas, existentes ao longo 
do trabalho e que somente devem ser creditados a mim. 

Estive em Pirenópolis durante os dias em que foram “corridas as Cavalhadas” no ano 
de 1973. Foram poucos dias para conseguir um mínimo de conhecimento efetivamente 
adequado para a análise que originalmente pretendi realizar. Assisti a cada momento das  
Cavalhadas, registrei o que vi/ gravei e fotografei.  Entretanto este estudo sequer poderia ter 
sido iniciado sem o concurso de algumas pessoas de Pirenópolis. Recebi uma ajuda 
inestimável dos Brás Wilson Pompeu de Pina – pai e filho. O Sr. Ataliba de Aquino é sem 
favor algum um dos mais completos conhecedores das Cavalhadas na região. Foi cavaleiro 
(ora mouro, ora cristão) durante muitos anos. Mesmo depois de haver “deixado de correr as  
Cavalhadas”, continuou profundamente interessado no assunto e até hoje é quem melhor 
orienta os 12 cavaleiros mouros e os 12 cristãos. Muito embora os seus compromissos com o 
trabalho agrícola sejam intensos, conseguiu tempo suficiente para colocar-se à minha 
disposição enquanto estive na cidade. Em seu nome gostaria de agradecer a todos os 
habitantes de Pirenópolis e especialmente aos participantes das Cavalhadas. 

Minha esposa, Maria Alice, cuidou da revisão dos originais e algumas das melhoras  
mais importantes no trabalho são devidas a ela. 

Goiânia, 26 de junho de 1973 
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PRIMEIRA PARTE 
 

 1. Rotina, Festa e Ritual 

Algumas idéias introdutórias 
 

1.1. Os Tempos da Sociedade Rural: Rotina e Festa 

 

Há dias, às vezes uma semana, às vezes um pouco mais, em que uma sociedade rural 
interrompe a sua rotina e se transforma em festa. 

Nos festejos do Divino Espírito Santo, em Pirenópolis, onde encontrei as Cavalhadas  
de Cristãos e Mouros que descrevo aqui, há uma série de “eventos de festa” típicos em meio 
rural: Folias, Reinados, Cavalhadas, Pastorinhas, Danças de Tapuios, Congos. São folguedos  
folclóricos repetidos ano após ano, com pequenas variações feitas ao longo de muitos deles, 
mas conservando-se finalmente como um acontecimento que se repete sob os olhos de velhos  
que os praticam e viram um sem número de vezes. 

As pessoas das grandes cidades, acostumadas à experiência do novo e do renovado em 
sua própria vida urbana e modernizada, dificilmente poderiam compreender a necessidade e a 
insistência do retorno anual de uma mesma Cavalhada que repete durante três tardes e há mais  
de cento e cinqüenta anos, os mesmos galopes, as mesmas falas e os mesmos resultados. 

Também no Rio de Janeiro as pessoas atravessam uma noite por ano sobre bancos de 
madeira e não raro sob a chuva, para assistirem a mais um Desfile de Escolas de Samba, parte 
da grande festa do Carnaval. Mas na Avenida um mesmo ritual de todo ano compromete-se a 
mudar em cada desfile: os enredos das escolas, suas músicas, fantasias, alguns componentes e 
evoluções. Sobre a mesma estrutura, a de uma Escola de Samba, o povo exige mudanças  
anuais de passos, sons e cores; das formas como tudo isso se combina e, se possível, dos 
resultados que o público e os juizes atribuem ao que vêem e ao que ouvem de cada escola. 

Nas Cavalhadas são as  mesmas as fantasias. São também as mesmas músicas que o 
povo prefere ter cada vez mais tradicionais. São também iguais  as carreiras e, sobretudo, é 
secularmente igual o resultado. Os cristãos sempre ganham. Os mouros perdem, convertem-se 
e são batizados. E todos sabem disso há pelo menos 150 anos. 

Mas se o efeito da festa consiste em conservar os seus rituais, todo ano ela quebra com 
a repetição deles, os dias infinitamente iguais de rotina. Situações novas são produzidas no 
comportamento de pessoas e de grupos e impressiona a alguns pesquisadores que o dinheiro 
custosamente ganho nos dias de trabalho seja consumido na festa com tão forte pressa e tão 
pequenos resultados. 

Procurei dizer na apresentação a este estudo que me parece pouco fecundo descrever o 
que pode ser diretamente observado ou recolhido de informações a respeito de um folguedo 
folclórico. É importante procurar articulá-lo em duas direções  pelo menos: 1ª) com os  
acontecimentos sociais “extra-rotina” em que eles se incluem, como é o caso da Festa1; 2ª) 

                                                 
1 Mais adiante tentarei definir festa, pensando sobretudo nas sociedades rurais do Centro Oeste brasileiro.  
Adianto alguns pontos aqui. Refiro-me a acontecimentos sociais de envolvimento parcialmente coletivo que 
geralmente observam uma freqüência cíclica ou sazonal; que produzem uma ruptura com a rotina seqüente da 



com as situações concretas e através das formas pelas quais se expressa e produz uma 
linguagem própria2. 

Neste primeiro capítulo, ainda teórico e introdutório, procuro definir conceitos com 
que trabalho, buscando ver inclusive como são empregados por alguns dos autores que uso 
com maior freqüência3. Procuro também apresentar algumas sugestões a respeito de como 
articular o que inclui e o que é incluído dentro de um ritual, como os níveis diferentes de um 
mesmo evento popular. 

 

O Significado Social da Festa 

 

Quando Buechler (1965:62) estuda o significado e os usos da Festa em comunidades  
Aimaras da beira do Lago Titicaca na Bolívia, ele a explica inicialmente como um sistema 
social institucionalmente flexível capaz de, ao mesmo tempo, conservar elementos  
tradicionais e incorporar outros novos, com que se redimensiona frente a modificações da 
sociedade ou de grupos sociais onde se realiza, ou que a promovem diretamente4. Martinez, 
segundo Buechler, encontra elementos de conflito e discórdia dentro das festas e produzidos 
por elas. Não seria absurdo considerar pelo menos algumas delas como acontecimentos  
periódicos e atualizados em que, de modo competitivo e esportivo, são simbolicamente 
manifestados conflitos inter e intra comunitários. A festa que não os produz, cria as  situações  
dentro das quais os conflitos podem ser resolvidos em meio à música, como competição e, 
logo, sem maiores danos para um e outro lado. A freqüência de pequenas situações conflitivas  
tão comuns nas grandes festas urbanas (ver relatório de ocorrências policiais apresentados nas 
quartas feiras de cinza) e tão comuns nas festas de sociedades rurais brasileiras, não deve ser 
atribuída à natureza da festa (ou pelo menos aos seus atributos mais essenciais), mas às 

                                                                                                                                                         
“vida social”; que cri am comport amentos sobretudo rituais, logo expressivos, e relações interativas de forma e 
efeito diverso dos de períodos longos de rotina. São festas  em Goiás, as comemorações dos  Santos Padroeiros  
das cidades, as grandes e pequenas romarias, as festas de “ comemoração geral” como as do ciclo junino, as  
festas cívicas e algumas festas eventuais, como uma festa “ do carreiro de boi” que foi organizada uma única vez 
em Mossâmedes em 1965. 
2 Mais adiante procuro definir “ forma” com algum rigor. 
3 Trabalho aqui com dois tipos de autores. Em primeiro lugar com folcloristas, quase todos brasileiros, que 
investigaram e descreveram fatos folclóricos semelhantes  aos que estudo. Em segundo lugar com um conjunto 
de antropólogos sociais, quase todos estrangei ros, a quem recorri em busca de conhecimentos e proposições  
teóricas a respeito de fest a e ritual. 
4 O que ele explica também, com rápidas citações, é que não há acordo algum nas interpretações que cientistas  
sociais e da cultura procuram encont rar para os signifi cados soci ais e usos da festa que todas as sociedades  
possuem, de um ou de outro modo e que são quase sempre acontecimentos rel evantes para a vida social. 
Assim, Harris, citado por Bueehler, atribui às festas um uso de “ produto econômico” di reto que aporta lucros à 
comunidade e principalmente aos promotores da fest a. Wolf reconhece como capazes as festas de promoverem 
um equilíbrio interno de distribuição e consumo dos bens da soci edade. Não se pode esquecer aqui os rituais de 
Potlatch em que alguns bens excedentes são ritualmente destruídos em situações de desafio entre indivíduos ou 
entre grupos. 
No caso das sociedades goianas que conheço, os usos econômicos das festas são múltiplos, variados e, em alguns 
casos, opostos. Não se pode chegar a uma só conclusão a respeito deles. Alguns exemplos. O imperador de uma 
Festa do Divino em Mossâmedes reservou-se o direito de organizar um grande Rancho Alegre no cent ro do 
antigo largo da igreja. Promoveu festas dançantes lá durante três noites. Conseguiu com isso recuperar os gastos  
feitos na Festa do Divino, o capital empregado no Rancho e ainda obteve um apreciável lucro pessoal. Em 
Pirenópolis, segundo informações de pessoas do local, os encargos do Imperador do Divino são grandes e a fest a 
normalmente não lhe dá oportunidade de lucro financeiro. Tanto em um caso como em outro, a festa aumenta 
acentuadamente os lucros do comércio local, mesmo em competição com o “ comércio de festa”. Em todos  os  
casos nas sociedades rurais, não há dúvida que a festa, concentrada nas áreas urbanas, absorve grande quantidade 
de bens e de dinheiro das populações propriamente rurais (moradores de fazendas, etc). 



situações que cria justamente por “suspender a rotina” e autorizar a que, fora dela, as pessoas 
descubram c incorporem comportamentos e motivações proibidos ou colocados sob vigilância 
e controle nos “dias normais”5. Brigas e crimes em festas rurais, principalmente quando 
incluem disputa por uma mesma mulher, são um tema constante em música e poemas  
sertanejos6. 

De um modo algo próximo do que usa Roland Barthes para analisar os mitos atuais da 
sociedade humana (1972), Buechler reconhece as festas como meios complexos de 
comunicação entre os seus participantes. Mensagens de significação social relevante são 
produzidas e trocadas entre os participantes em pelo menos dois níveis que se 
intercomunicam a todo momento: o das participações rituais e o das regras rituais. (Buechler, 
1965: 63). Os rituais da festa são mensagens que transportam da sociedade para ela própria, 
significações e preceitos a respeito das estruturas e das relações da sociedade “em festa”. Ora, 
o ritual simplifica sobretudo interações sociais, as mesmas que, de outro modo, as pessoas 
repetem no cotidiano7. O que Buechier conclui é correto e bastante generalizado nas ciências  
sociais. Mas é ainda apenas uma parte das relações entre o ritual (sociedade representada) e a 
rotina (sociedade realizada). Dizer que a festa é socialmente integrativa porque gera e 
expressa, como e em rituais, normas sociais pela participação das pessoas, é como mostrar 
uma face de um acontecimento que tem pelo menos  muitas delas. Ou pode ser como dizer 
apenas do modo mais geral como se operam as relações ritual/rotina que precisam, entretanto, 
ser descritas em termos mais operativos.8 

                                                 
5 A este respeito parece-me essencial a leitura de Roberto da Matta e sua análise sobre o Carnaval Carioca (Da 
Matta 1973). Na festa do Divino Espírito Santo em Pirenópolis, embora religiosa e solene em seus rituais mais  
nucleares, a sociedade se permite um consumo fora do comum de bebidas alcoólicas (inclusive no Festival  do 
Chope promovido este ano na Casa Paroquial). Permite ainda e sanciona um comportamento considerado como 
“ arruaceiro”, perigoso e inaceitável nos dias de rotina, por parte de mascarados que galopam a grande velocidade 
pelas ruas da cidade e no campo das Cavalhadas.  
6 Para ficar apenas com os autores de algumas publicações mais recentes, Buechler menciona Carter (1968),  
Crumrine (1969), Moore (1966), Nosh (1968), (Buechler, (1965: 62). 
7 “This processual viewpoint also explains why ritual participation al ready constitutes a simplifi cation of social  
interaction: for ritual participation contains embryonic ritual rules”. (Buechier. 1965: 63). 
8 A nomenclatura que uso aqui para os fatos que discuto não é uni forme. Festa e Ritual podem ser confundidos  
principalmente por possuírem alguns aspectos comuns, como: a oposição à rotina (ainda que acontecimentos da 
rotina possam ser ritualizados); a acentuação sobre a expressão como fator e, ao mesmo tempo, produto 
(expressão, como comportamento e efeito de comportamento que se diferencia dos que são tecnologicamente 
produtivos); e pelo seu caráter de mensagem “ programada” de atributos de relações sociais da rotina,  
simplificados, logo, simbolizados. 
Assim, em seu trabalho, Buechler aproxima no título mesmo, a Festa do Ritual (Buechler, 1965: 62). Da Matta 
também trata festas como rituais, por espontâneas e informais que sejam elas e as atuações de seus produtores.  
Da Matta segue a Leach que abre, por sua vez, os limites do ritual a todo o tipo de atuação que objetiva: “ a) a 
comunicação social e b) a evocação de poderes ocultos”. Seriam apenas não rituais aquelas condutas individuais  
ou coletivas onde os meios e os fins  guardassem uma rel ação diret a e mecânica, como por exemplo, “ o ato de 
derrubar uma árvore”. ( Da Matta, 1973: 143). 
Assim a festa é um tipo de ritual e os limites do ritual podem ser alargados a todas as ações que objetivam e 
produzem comunicação social. Roberto da Matta al arga os rituais em outra dimensão a que já fi z apressada 
referência acima. Não abarcam apenas as situações soleni zadas de comunicação social prescritivamente 
organizadas, mas também as situações pouco formalizadas e normalmente t anto espontâneas da parte dos atores  
como passíveis de “ criação de expressões”. Cito o autor. “ Ë importante constatar que para a maioria das  
sociedades ocidentais e, especialmente, no Brasil, apenas se consideram as situações altamente formalizadas  
como sendo verdadeiros rituais. As situações onde o comportamento informal é especí fico e prescritivo, não são 
vistas como rituais, mas como um “Carnaval” ou uma “ festa”. Mas, conforme demonstrará Leach, é muito mais 
proveitoso considerar as solenidades e os “ masquerades” como um par de opostos e procurar descobrir se, numa 
mesma sociedade, os dois tipos de rituais são equivalentes. Na sociedade brasileira, tudo indica que as únicas 
solenidades equival entes e opostas ao Carnaval são a Semana Santa, especialmente a Sexta-Feira da Paixão,  



Em primeiro lugar, a festa é um acontecimento social de efeito identificador. Se 
ficarmos nas festas rurais do Brasil Central, poderemos verificar isso mesmo nos níveis mais  
epidérmicos. 

1º. É através de festas que a sociedade homenageia, honra ou rememora: personagens, 
símbolos, ou acontecimentos com os quais ela se identifica e pelos quais se 
identificam os seus membros nos momentos de rotina. As festas de Santos Padroeiros, 
geralmente as mais importantes do calendário ritual, são um bom exemplo. 

2º. Mesmo quando incluem partes ou aspectos comuns a outras festas de outras 
sociedades (pelo que também se identificam com elas e através delas com um contexto 
mais amplo de reconhecimento social), as festas de cada sociedade procuram fazer-se 
através de pelo menos algumas formas e conteúdos simbolicamente exclusivos, logo 
igualmente contrastivos e identificadores. 

3º. Os rituais das festas são a forma simplificada e simbolizada de vivência e exposição 
da própria organização social e dos seus modos de ser. Por isso mesmo tenho 
encontrado em todas as cidades mais antigas de Goiás uma espécie de “orgulho” 
difundido, dos velhos às crianças, pela posse e uso dos elementos “tradicionais” e 
“exclusivos” de suas festas. A procissão do Fogaréu da Cidade de Goiás durante sua 
Semana Santa; as Folias do Divino com o festivo encontro das Bandeiras em 
Mossâmedes; os mascarados das Cavalhadas de Pirenópolis. A sociedade rural parece 
orgulhar-se de conservar e colocar em exposição uma vez por ano mais do que apenas  
a sua “cultura tradicional”. É a si própria, seus valores, seus preceitos e sua história 
que ela revê, rememora e conserva.9  

Justamente porque reproduz de modo simbólico e simplificado a sociedade que a 
produziu, a festa oferece mensagens de uma pedagogia social necessária e oportuna. Um dos 
aspectos mais importantes dentro de uma observação e análise atentas do que se passa em 

                                                                                                                                                         
situada depois do Carnaval, e de modo signifi cativo, antes do “Carnaval” de Aleluia, e os rituais cívicos de 7 de 
setembro analisados mais adiante” (Da Matta, 1973: 178). 
9 Levi-Strauss faz a seguinte divisão para os ritos: ritos de controle, ritos de luto e ritos históricos e os separa de 
acordo como cada um integra certas oposições: “ Vê-se, pois, que o sistema do ritual tem por função vencer e 
integrar t rês oposições: a da diacronia e da sincronia; a dos caracteres periódico ou aperiódico, que podem 
apresentar uma e outra; enfim, dentro da diacronia, a do tempo reversível e do tempo irreversível, já que, se bem 
que o presente e o passado sejam teoricamente distintos, os ritos históricos transportam o passado para o  
presente, e os ritos de luto o presente para o passado, e que os dois processos não são equivalentes: dos heróis  
místicos pode dizer-se realmente que eles voltam, porque toda a realidade está na sua personi ficação; mas os  
homens morrem de fato”. (Levi-Strauss, 1970: 271 e 272). 
Ora, a Festa do Divino Espírito Santo é um complexo ritual de várias rememorações, mas não há em nenhuma 
delas o carát er dos ritos históricos dos grupos primitivos. A população local não homenageia aqui, nem os seus  
mortos nem os seus heróis. Segundo a pal avra do vigário da cidade, as grandes homenagens são devidas a uma 
figura viva (mítica mas de presença sobrenatural simbolizada como Espírito Santo e representada como Fogo ou 
como Pomba): o Divino Espírito Santo. Nas cavalhadas  não se rende sequer homenagem ao herói  de quem se 
fala: Carlos Magno. Há uma simples rememoração de um fato, ou de vários fatos entre guerreiros e religiosos, 
passados fora das fronteiras da sociedade local e mesmo do país. A figura do herói de quem se fal a é tão pouco 
importante que em um dos textos ele aparece como Carlos Magno e na Cavalhada a que assisti pessoalmente el e 
se autodenomina Alexandre (Magno). Neste sentido não creio ser acertado fal ar em ritos dentro da festa, se os  
quero entender como os rituais de significação social e individual pelas alterações que se acredita possam 
provocar concretamente na vida das pessoas e da sociedade, pel a sua realização. Os  rituais da festa do Divino 
Espírito Santo são rituais de expressão (como as Danças de Vilão); rituais de representação (como as Pastorinhas  
e as Cavalhadas). Quando são ritos, não são produções fol clóricas e tradicionais de regiões e sociedades  
concretas, mas os ritos da Igreja Católica, como as missas e os batismos feitos nas missas ou depois delas. Uso a 
expressão situação-rito, ao falar das situações da Cavalhada no capítulo seguinte, apenas para opô-la à situação-
jogo, segundo uma análise oposicional feita por Levi-Strauss e que me parece não só aplicável, como muito útil 
no caso de Pirenópolis. 



cada evento, ou em vários eventos combinados, é o modo como a sociedade não só reproduz 
os símbolos de seus valores e sua identidade, mas o modo como recria codificantemente a sua 
própria ordem ao mesmo tempo a ideologia por que se legitima e através da qual legitima 
também quem a faz e como se faz, dentro das relações previstas nos rituais da festa. 

Esta idéia não me parece contradizer a Roberto da Matta quando afirma o seguinte a 
respeito do Carnaval: “O Carnaval seria o sumário perfeito dessa visão anti-cotidiana da vida 
brasileira. Um ritual que, ao romper com o continuum da vida diária, aponta gritantemente 
para alguns pontos básicos de nossa ordem social” (Da Matta, 1973; 124). Aponta como o 
desabafo que o ritual permite (justamente por ser uma forma de anti-rotina) contra as 
contradições para as quais, entretanto, todos sabem que voltarão depois da quarta-feira. 
Porque sabem isso, os participantes do Carnaval se permitem viver fora delas (das  
contradições da rotina), mas por quatro dias apenas. A inocência do Carnaval está em que, 
sendo aparentemente crítico (por não ser solene) é tão confirmador da ordem social como 
qualquer festa religiosa do Brasil Central. Em ambos os casos, o povo finge ser o que não é e 
finge brincar de não ser o que é, no “tempo da rotina”. Por isso tanto em um caso como em 
outro, o ritual defende a ordem do cotidiano. Porque permite a saída dele mas só depois de 
garantida a volta à rotina e à ordem que a controla. 

Isso pode ser dito também de outra forma. O ritual sempre aponta “gritantemente” a 
sociedade, mas o faz de modos diferentes. Nos momentos solenes, para evocar os seus mortos 
e honrar os acontecimentos da sociedade, pessoas e dias da história de todos e pelos quais 
todos se sentem igualmente comuns, importantes e solidários. No Carnaval para vê-la: a 
sociedade, “pelo outro lado” e para poder brincar com o que é preciso levar a sério depois de 
quatro dias. 

Como as festas rurais do povo do Brasil Central são mais raras e não podem ser tão 
diferenciadas, elas reúnem com freqüência, situações que se alternam durante seu tempo e que 
vão do religioso ao profano, do solene ao informal e do heróico à “masquerade”. Ao mesmo 
tempo, muitas vezes em um mesmo dia, a Festa do Santo Padroeiro faz a missa e o baile e 
produz o que a cidade não consegue: sua “Semana Santa” e o seu “Carnaval” de uma só vez. 
Quem assiste em Pirenópolis, num mesmo campo que é “de luta” e “de farsa”, a quase 50 
mascarados que ocupam os intervalos de 24 guerreiros para fazer pantomimas puras, 
enquanto eles fazem um “drama de batalhas”, não pode deixar de ser invadido pela 
preocupação de saber como nessa cidade, há mais de um século e meio, as pessoas souberam 
reunir não num só dia, mas num mesmo ritual, o seu “carnaval” e o seu “Sete de Setembro”. 

Mas o aspecto mais importante está por debaixo de tudo isso. Numa e noutra 
oportunidade, (porque para fazê-lo não importam tanto a forma e os acidentes de conteúdo), 
a sociedade cria situações quase pedagógicas de reprodução de sua ordem e suas legitimações, 
ao dizer como e por quem cada um dos momentos da festa podem ser produzidos e, tal como 
vimos acima, ao escolher os símbolos que, pretendendo disfarçá-la, dão a indicação mais  
profunda de como ela se institui e legitima. 

Há um último aspecto. E menos relevante para o tipo de estudo pretendido aqui, mas  
completa os outros dois. 

A festa reúne condições excepcionais para que boa parte das pessoas e grupos da 
sociedade faça uma revisão de suas posições na ordem às vezes cuidadosamente encoberta 
nos dias de rotina. Ao lado das posições e papéis de prestígio e poder dos dias comuns as 
festas rurais criam, desde os momentos de sua preparação mais remota, possibilidades de 
serem disputados, oferecidos e ocupados, cargos e posições que correm paralelos aos da 
sociedade, por valerem “para a festa”, mas que, em boa parte, são determinados pela 
ocupação antecipada de posições e papéis “na sociedade”; e que podem, pelo outro lado, 



alterar essas próprias posições dentro dela. Afinal o ritual não é uma reprodução passiva das 
relações sociais. Mesmo “na festa” eles existem e atuam “na sociedade” e, ao lado de 
reproduzirem relações sociais, podem produzir, dentro de seus limites, novas relações.10  

A Distribuição das atuações e dos conhecimentos rituais é prescrita e só por isso já 
determina o reconhecimento gritante da hierarquia dos papéis sociais-rituais. Mas nos limites 
dessas prescrições, qualquer sociedade e quase todas as festas permitem algumas alternativas  
e, consequentemente, geram disputas dentro das quais pelo menos uma faixa de pessoas da 
sociedade não deixa de colocar-se.11  

Ora, depois de algumas considerações teóricas e de uma descrição necessária das  
Cavalhadas de Pirenópolis, a parte mais nuclear deste estudo pretende ser justamente a 
investigação dos usos sociais da Festa do Divino Espírito Santo. Dos seguintes três níveis 
possíveis de articulação entre a festa e a sociedade, essa investigação fica resumida aqui aos  
dois primeiros e mesmo assim como uma abordagem preliminar: 

a) o ritual como situação de identificação da sociedade, através da simbolização 
e explicitação de seu Universo Simbólico; 

b) o ritual como situação de legitimação da ordem social, através da reprodução 
simbólica e solenemente sancionada, de suas instituições e sua estrutura de 
classes e relações sociais; 

c) o ritual como situação de reorganização social, através das alternativas  
(criadas pela festa) de mudança e variação do sistema de ocupação de posições  
e papéis rituais de significação social.  

 

1.2. Da Festa ao símbolo: conceitos e articulações 

 

É preciso definir alguns termos com que vou trabalhar e procurar indicações de como 
eles se articulam. Afinal, ao falar da Festa do Divino Espírito Santo e das Cavalhadas, estarei 
falando de uma série de fenômenos sociais que são de várias dimensões, que incluem e são 
incluídos e que se combinam ou se opõem. Sem colocar em ordem este conjunto de conceitos, 
será perigoso trabalhar com eles mais adiante. Reconheço que poderei estar alterando o 
sentido de alguns conceitos, se é que existe consenso a respeito. Procuro explicitá-los tal 
como me parecem ser úteis a este trabalho. Procuro distinguir inicialmente Festa e Rotina. 

A rotina distribui a quase totalidade dos momentos de uma comunidade, por 
conservar a ordem de relações sociais segundo os esquemas sistêmicos de produção atual de 
seus bens e serviços. O modo de expressão da rotina é o cotidiano, dentro do qual as pessoas 

                                                 
10 Pelo menos no passado houve tempo em que cert as posições especí ficas  na festa atribuíam poder e prestígio 
fora dela, dentro de situações soci ais concretas. Durante a festa o Imperador do Divino tinha poderes de soltura 
de presos comuns. (Pompeu de Pina, 1971: 49). 
11 Ao analisar a signifi cação social do Ritual da Circuncisão (Mukanda) entre os Ndembu da África, Victor 
Turner fará referênci a justamente: 1º) Ao efeito re-equilibrador de relações  sociais que o ritual provoca; 2º) O 
efeito de reorganização das escalas de hierarquia através das alternativas de ocupação de papéis importantes  
dentro do ritual. Conclui que no ritual (pelo menos no caso de Mukanda) há verdadeiras forças antagônicas, em 
alguns casos evidentemente contraditórios, em jogo durante todo o tempo de realização dos momentos decisivos. 
De um lado os atores e os acontecimentos que provocam, produzem forças altruísticas que respondem pelos  
efeitos de reorganização social. Este é o  resultado mais estrutural  do ritual  de Mukanda. De outro lado os  
mesmos atores colocam em jogo forças egoístas que se mescl am com as primeiras. O objetivo dessas forças  
egoístas, do ponto de vista das intenções de cada sujeito-ator, é o controle pessoal ou grupal do prestígio na 
sociedade tribal (Turner, 1970: 270). 



agem e se relacionam segundo os padrões reconhecidos por elas próprias como “normais”, no 
modo de vida da sociedade. 

A festa se instala em uma faixa de cotidiano que ela altera como um acontecimento 
periódico (mas  quase nunca rotineiro), ou eventual (em certos casos, único). As alterações  do 
cotidiano pela festa estão circunscritos aos modos como são reorganizadas relações sociais ; 
como são recuperados certos comportamentos “de festa” (normalmente rituais) e como são 
produzidos em condições sociais  excepcionais, novos conhecimentos da/para a sociedade. Os  
efeitos da festa são mais dirigidos à reprodução da sociedade que à produção de seus bens de 
consumo. 

As festas a que se referem os pesquisadores do Folclore são geralmente anuais e quase 
sempre podem ser reunidas em ciclos.12  Se representarmos o “tempo anual” de vida de uma 
sociedade por uma linha, poderíamos fazer o seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

 

Como o propósito deste trabalho é a análise de um ritual folclórico, não pretendo 
descer a detalhes a respeito da festa. Menos ainda pretendo falar a respeito de ciclos que 
determinam os tempos rituais das sociedades agrárias. 

Entendo a festa como um acontecimento de ritualizações. Uso este conceito, 
acontecimento, para dar uma idéia situacional de alguma coisa incluída dentro de uma 
continuidade que, por um tempo determinado, modifica e altera. Chamo acontecimento de 
ritualizações porque a festa é em si mesma um ritual complexo (vide Da Malta: 1973), na 
mesma medida em que se realiza através de rituais como sistemas de comportamentos de 
oposição aos comportamentos produtivos da rotina.13 

Para poder descrever o que acontece dentro da Festa do Divino Espírito Santo faço 
referência aos eventos, e aqui incluo os rituais de que falava acima. 
                                                 
12 “ falando nas três festas do ano, indicavam-se em Portugal antigo o Natal, Páscoa e São João, a primei ra e a 
última fixas e a segunda móvel.” (Cascudo, 1962: 311). 
13 Voltemos a refl etir sobre o problema do ritual. Turner restringe o sentido que Leach e Da Matta haviam 
alargado. Mas algumas idéias da defini ção de Turner são consistentes com o que tenho falado aqui para defini r 
ritual: “ By ‘ritual’ I mean prescribed formal behavior for occasions not given over to technological routine,  
having reference to beliefs in mystical beings or powers”. (Turner, 1970: 19). Em dois aspectos Da Matta parece 
não concordar com Turner. 
1º) Os rituais envolvem situações não formalizadas em que o comportamento prescrito não é solene e pode ser 
espontâneo;  
2º) Não há necessidade de referência ao “ nível místico” para que exista ritual. 
Estou de acordo com o 2º ponto de Da Matta. Mas não concordo exatamente com ele quanto ao primeiro e, neste 
caso, aproximo-me de Turner. Por opor com insistência a formalização da solenidade à não formalização dos  
“masquerades”, Da Matta parece esquecer que o que separa um do outro são di ferenças nos modos e atributos  
de prescrever comportamentos e seqüências de comportamentos. Há uma “ formalização” própria para a 
informalidade do carnaval e é isso o que o torna um ritual. Há comportamentos prescritos e esperados, de que o 
tipo mais puro se identi fi ca com o “ perfeito mascarado”. Nas Cavalhadas onde se alternam, com di ferenças de 
minutos, os comportamentos solenes dos cavaleiros mouros e cristãos e as pantomimas dos mascarados, é 
possível ver dois modos de representação: um completamente dentro da solenidade ,outro todo incluído no 
carnaval e ambos incluídos em um mesmo evento. 



Os próprios eventos da Festa são também desdobrados. Para poder diferenciá-los a 
este nível, falo de Situações que são, ao mesmo tempo, as expressões concretas (e geralmente 
nominadas) de um evento-ritual; como também as grandes partes pelas quais um deles pode 
ser dividido. Assim, tomemos os seguintes exemplos. As procissões da Festa do Divino 
Espírito Santo (como evento) criam três situações concretas: a Procissão da Coroa, a 
Procissão da Bandeira, a Procissão do Divino Espírito Santo. Por outro lado as Cavalhadas  
(um dos eventos-rituais) possuem duas tardes de lutas entre mouros e cristãos. A outra parte 
do ritual das Cavalhadas é constituída por uma situação-jogo entre duas equipes concorrentes, 
na última tarde. Tanto as Procissões como as Cavalhadas possuem em cada uma de suas  
situações, uma mesma estrutura de ritual (mais igual nas situações das Procissões que nas da 
Cavalhada). Entretanto há atributos, momentos e objetivos diferentes para cada uma delas e é 
isto o que as diferencia dentro de um mesmo evento. 

As situações-rituais desdobram-se ainda em formas com que os atores expressam 
concretamente a ritualidade da situação. Uma procissão em Pirenópolis possui as seguintes 
formas: desfile, música instrumental, cantos, orações coletivas. 

As formas das situações rituais desdobram-se ainda em símbolos como as cores e os  
enfeites usados pelos cavaleiros cristãos e mouros nas Cavalhadas e a coroa que trás sobre a 
cabeça o Imperador do Divino, 

O exemplo que sugiro abaixo, partindo da festa, passando pelas procissões e chegando 
até alguns de seus símbolos, é uma mera ilustração resumida do modo como pretendo usar e 
distribuir os conceitos que descrevem os rituais da Festa do Divino Espírito Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. As Cavalhadas de Cristãos e Mouros: 

Os limites entre o rito e o jogo 

 

2.1. As informações da diferença: Cavalhadas e Cristãos e Mouros 

 

O que se chama tradicionalmente de Cavalhada em Pirenópolis, no Estado de Goiás1 
pode ser encontrado em dois verbetes diferentes no Dicionário do Folclore Brasileiro de Luis  
Câmara Cascudo: em Cavalhadas e em Cristãos e Mouros (Cascudo, 1962, 195 e 251). 

Esta diferença de nomes e verbetes não teria maior importância se ambos fossem 
usados em regiões diversas do Brasil, para denominar um mesmo acontecimento folclórico. 

Acontece, entretanto, que, quando são diferenciados como faz Câmara Cascudo, 
aplicam-se a acontecimentos diversos. Cavalhada nomeia um “desfile a cavalo, corrida de 
cavaleiros, jogo de canas, jogo de argolinhas (...) ou de manilha” (Cascudo, 1962: 195). 
Cristãos e Mouros aplica-se a uma “luta simulada entre cristãos e mouros e representada por 
ocasião de festas religiosas ou acontecimento social de relevo”. (Cascudo, 1962: 251) 

Este ponto deverá ser um primeiro problema a analisar. Se passarmos dos nomes aos 
conceitos, a Cavalhada é um jogo e Cristãos e Mouros uma luta simulada, uma cavalhada 
dramática como a define Theo Brandão – a quem voltarei logo a seguir – ou ainda, um rito. 
(Brandão, T., 1962: 6). É portanto possível aproximar as Cavalhadas das situações de jogo e 
os Cristãos e Mouros de situações do rito, através da diferença que Levi-Strauss estabelece 
entre os dois conceitos. É sobre essa diferença que me aproximo do problema, após apresentar 
alguns dados obtidos no estudo oportuno feito por Theo Brandão antes de descrever as  
Cavalhadas de Alagoas. 

Ao descrevê-las admiravelmente – Cavalhadas que teriam mais de 400 anos de prática 
no Brasil e que podem ser encontradas ainda em algumas cidades de Alagoas2, corridas por 
ocasião de festejos de padroeiros locais, ou na oportunidade de festas civis – Theo Brandão as  
apresenta como um torneio eqüestre que envolve em varias competições a destreza dos 
cavaleiros, e não inclui nenhuma das lutas simuladas componentes de Cristão e Mouros 
realizadas no Sul do país3, onde cavalhadas deste tipo são parte das representações 

                                                 
1 Isso vale não só para o  caso de Pirenópolis, mas possivelmente para todos os locais do Estado de Goiás onde 
sejam praticadas as Cavalhadas. Em 1964 assisti em Bela Vista de Goiás a uma representação semelhante a que 
todos chamavam: Cavalhadas de Bela Vista. O mesmo nome é absolutamente corrente em Goiânia, inclusive 
entre estudiosos de Folclore. Com o mesmo nome ela é praticada ainda hoje pelo menos em Palmeira de Goiás,  
Bela Vista de Goiás e Jaraguá. No único trabalho escrito sobre as Cavalhadas em Pirenópolis, Pompeu de Pina 
usa este nome apenas, embora indique que “ tal espetáculo representa as lutas entre Cristãos e Mouros” (Pompeu 
de Pina, 1971: 54). 
2 Viçosa, Capela, Murici, União das Palmeiras, São José da Laje, Colônia Leopoldina, Camaragibe, Maragogi,  
Atalaia, Pilar, Quebrângulo, Palmeira dos  Índios, Santana de Ipanema, Pão de Açúcar, etc. (Brandão, T. 1962: 
5). 
3 “ Apesar dessa vivência em terras alagoanas não são as nossas C avalhadas o torneio vistoso e variado que 
conhecem, e às vezes ainda praticam as populações do Sul do país – as Cavalhadas Dramáticas, as C avalhadas  
de Cristãos e Mouros” (Brandão, T., 1962: 6). 
Há aqui um aspecto importante e não aprofundado pelo próprio Theo Brandão. Nas Cavalhadas do Nordeste,  
mesmo não havendo a situação ritual de lutas simuladas entre mouros e cristãos, há referências diretas a C arlos  
Magno e os 12 Pares de França. Ora, quem se simula estar em luta contra Mouros nas Cavalhadas Dramáticas, é 
justamente o mesmo Carlos Magno (embora em alguns discursos feitos em Pirenópolis a figura do rei cristão 
seja identifi cada com Alexandre Magno, o que no dizer do Sr. Ataliba, meu informante principal e profundo 
conhecedor de Cavalhadas, é um grande erro, porque Alexandre “ era anterior a tudo isso e nem foi cristão”).  



dramatizadas de lutas entre mouros e cristãos, segundo o testemunho de vários viajantes e 
folcloristas. 

As questões que Theo Brandão propõe logo depois de constatar as diferenças que 
aponta, possuem mais do que um simples valor de “esclarecimento histórico”. Elas  
introduzem o problema das próprias emergências e variações de rituais nas sociedades rurais. 
As cavalhadas comuns no Nordeste brasileiro seriam uma forma desintegrada de Cristãos e 
Mouros praticado no Súl? Seria Cristãos e Mouros uma forma posterior e sincrética que 
reuniu em um só acontecimento duas práticas antes realizadas em separado: a Cavalhadas  
como jogos eqüestres e as Mouriscadas como uma representação dramática? (Brandão, T.,  
1962: 6).4 

Sem fazer referência alguma a nomes, o autor aceita como natural que os folcloristas  
do Sul prefiram a primeira hipótese e os do Nordeste, a segunda. Em defesa desta última 
coloca o peso da opinião de Câmara Cascudo para quem a situação ritual primitiva seria a 
corrida de argolinhas e outros jogos a cavalo. Assim, as “Cavalhadas do Sul” seriam formas  
sincréticas e posteriores.5 

O testemunho dos primeiros cronistas reunidos por Theo Brandão aponta as  
Cavalhadas como competição eqüestre, como os primeiros acontecimentos folclóricos a 
cavalo, no Brasil..  

                                                                                                                                                         
Também no Cristãos e Mouros de Franca há uma referência diret a à pessoa de Carlos Magno na seguinte 
passagem pelo menos: (fala o embaixador dos cristãos) “ O meu grande e poderoso monarca, Carlos Magno, cuja 
fama de suas valorosas armas enche o Universo (Marconi, 1968: 56). 
A origem comum da figura de Carlos Magno e seus cavaleiros conduz a pensar que em ambos os casos existiu  
desde o princípio o componente “ cavalo” tanto no Nordeste como no Sul. Assim não é fácil supor que de 
Mouriscadas e Cheganças teria sido derivada por incorporação à cavalhada-jogo, a forma dramática que os  
Cristãos e Mouros  têm hoje no Sul. É justamente est e problema de precedência o  que se expõe e discute,  
sumariamente, a seguir. 
4 Mouriscadas ou Mouriscas são descritas inici almente como uma forma de baile ou dança popularizada no 
Brasil a partir do século XVIII. Mais tarde elas aparecem com a forma de desfile a cavalo de cavaleiros vestidos  
de mouros e de cristãos. Ao desfile teri a sido acrescentada, mais tarde ainda, a forma de representação dramática 
de luta simulada entre dois grupos de cavaleiros. Em termos diacrônicos Câmara Cascudo afirma o seguinte: “ o 
auto, evidentemente, é posterior ao simples desfile, que se modificou face à dança mourisca, reis e soldados,  
agitando armas, mas sem enfrentar cristãos”. (Cascudo, 1962: 491). 
Ora, se esta constat ação pode ser generalizada, a razão se aproxima de Theo Brandão e dos fol cloristas  
nordestinos. Em primeiro lugar constitui-se a situação de jogo entre equipes. Em outros casos, constitui-se em 
primeiro lugar a dança, não havendo em um e noutro, os atributos de representação ritualizada como forma de 
memória de eventos históricos. De forma semelhante também a Chegança (hoje transformada em auto popular 
brasileiro do ciclo do Natal, e que Cascudo apresenta como sendo “ ... o mesmo que Cristãos e Mouros” (1.962, 
204), foi originalmente uma dança não só muito popular como até proibida por D. João V de Portugal por ser 
considerada “lasciva e sensual” (Cascudo, 1962: 204). 
O mesmo autor afirma, finalmente, que, tal como no caso do Fandango no Brasil, a Chegança se transformou de 
dança em auto (1962: 205) e que difere de Cristãos e Mouros em que o contexto da sua representação é marítmo. 
5 O que, de resto, segue a mesma linha de raciocínio dos outros dois folguedos folclóricos apresentados na not a 
anterior. Se há alguma confi rmação diacrônica de que t anto Mouriscadas como os Fandangos  ou as  Congadas,  
principalmente as de Minas Gerais, passaram da forma dança, ou da forma jogo para a forma representação 
dramática, poderia haver ent ão evidência demonstrada – pelo menos para certos casos – de que em t ermos  
fol clóricos, os autos e representações dramáticas são expressões ritualizadas de grande complexidade,  
produzidas pel a e a partir da reunião de formas anteriores mais simples: a dança, o canto, o jogo. A análise das  
modificações de cada situação ou evento folclórico só importa na medida em que esclareça (através do estudo de 
formas em que se decompõe) o processo de emergência de formas folclóricas simples e a sua transformação ou 
incorporação em formas mais complexas, em que as características de competição (jogo, esporte), ou de 
expressão (dança, canto), sejam reunidas, diversi ficadas dentro de um todo e finalmente ritualizadas como uma 
reprodução dramatizada de acontecimentos. Uma parte disto, mas sem uma abordagem histórica, é o que 
pretendo fazer com o estudo de Cristãos e Mouros em Pirenópolis. 



O padre Fernão Cardim encontrou-as em Pernambuco em 1884. De acordo com A. 
Peixoto, elas foram vistas na Bahia em 1564. Frei Manuel Calado registra os mesmos torneios  
eqüestres no Recife, durante o século XVII ainda sob o domínio de Maurício de Nassau e, 
inclusive, com a participação de sua gente. Mesmo tendo ocorrido aí uma espécie de luta 
simulada entre cavaleiros, não há indicação alguma de que tenha assumido a forma dramática 
essencial em Cristãos e Mouros. (Brandão, T., 1962: 7 e 8) 

No Rio de Janeiro e no ano de 1641, são vistas corridas de manilhas (hoje parte de 
torneios de Cavalhadas). Segundo o padre Manuel de C. Torres, corridas de Argolinhas são 
vistas na Bahia pela mesma época. Em 1810 e novamente no Rio de Janeiro, Debret descreve 
torneios eqüestres dentro de festas preparadas para acontecimentos que envolviam a família 
real 

As conclusões de Theo Brandão são de que, mesmo no Sul, originariament e 
praticavam-se torneios eqüestres sem indicação de lutas simuladas e representações  
dramáticas a cavalo, de acordo com os relatos dos cronistas da época. (Brandão, T., 1962: 8 e 
9). 

Ora, os primeiros relatos de “Cavalhadas Dramáticas”, mas ainda como representações  
não definidas, aparecem no século XIX, possivelmente nos fins do século XVIII. No Rio de 
Janeiro e em Minas Gerais são anotados grupos de jovens vestidos como figuras de mouros e 
de cristãos e que se empenham em combates simulados.6  

Desde estas primeiras descrições, o Cristãos e Mouros aparece dividido em uma forma 
de auto eqüestre e dramático (luta simulada entre cavaleiros cristãos e cavaleiros mouros) e 
uma forma de jogo (competição de cavaleiros de duas equipes rivais, em corridas de 
argolinhas, etc.) 

A maneira como Theo Brandão melhor pretende haver descoberto provas de que 
Cristãos e Mouros é forma posterior e sincrética, foi feita através de um retorno aos registros 

                                                 
6 Para que não passem sem alguma descri ção essas primei ras representações simuladas de lutas eqüestres  entre 
soldados mouros e cristãos, reproduzo aqui alguns trechos de duas delas. A primeira foi realizada em Tejuco, no 
Estado de Minas Gerais  e é apresentada por Câmara Cascudo. “ Não menos interessantes espetáculos foram as  
Cavalgatas. Cavaleiros trajando veludo vermelho e azul, bordado a ouro, armados de lanças, figuravam combates  
entre Mouros  e Cristãos, e, nesses  desafios  faziam lembrar a bel a época cavalheiresca da Europa. Antes de 
começar est e combate simulado, cruzaram-se Cristãos e Mouros, depois separaram-se em duas filas e correram 
uns para os outros, atacando-se ora com lanças, ora com espadas e pistolas. No seguinte carroussel de argolinha,  
conseguiram com grande agilidade, uns após outros, enfi ar o anel em rápida correria, desde o camarote do 
intendente até ao fim da pista fronteira, onde ele estava pendurado.. . Noutras manobras, os combates de esgrima 
e tiro ao alvo eram pra obter cestos com artísticas flores, frutos ou animais do país; ou luta contra mascarados. . . 
Esses divertidos espetáculos encerravam-se tom corridas em filas, formando meandros, volteios e círculos  nos  
quais os atores se mostravam exímios cavaleiros e todos se dispersaram, depois das lutas, trocando entre si  
manifestações de amizade, como bons cristãos”. (Cascudo, apud. Brandão, T. 1962: 10). O segundo descreve 
uma for ma dramática bastant e mais definida e que se aproxima em detalhes das atuais representações de 
Cristãos e Mouros. 
“ Eram muito apreciados as  proverbiais Cavalhadas de São Gonçalo, da outra banda da baía. Arremedo dos  
antigos torneios e justas da Idade Média, apresentavam-se em campo prestes ao combate duas hostes de Cristãos  
e Mouros. Vestidos a caráter e empunhando compridas lanças, saudavam os assistentes, O mouro era sempre o 
provocador. Um deles adiant ava-se e, para dar coragem aos companheiros, dizia mais ou menos o seguinte:  
“ Ilustres companheiros, invencíveis, contra os cristãos, a guerra para nós se faz preciso. Desde já jurarei pelo 
Alcorão morrer ou vencer pelo Profeta e por nossa santa crença: Os guerreiros contrários aceitavam o repto,  
dizendo em linguagem gongórica que a Cruz de Cristo venceria, como sempre, o réprobo Maomé. Seguiam-se o 
combate, as escaramuças, jogos de destreza e agilidade, em que se mostravam exímios os cavaleiros. A vitóri a 
era sempre dos cristãos e os  mouros, vencidos, confessavam-se prisioneiros. Girândolas, repiques  de sinos,  
assinalavam a t erminação da luta. Vinha após o jogo de Argolinha, muito conhecido e bem descrito pelos  
competentes. (Fazenda, V, 1927: 135). 



da Península Ibérica, onde o autor afirma não haver encontrado uma só indicação de 
“Cavalhada Dramática verdadeira em Portugal”. (Brandão, T., 1962: 14). As poucas 
descrições reconhecidas são imprecisas ao caracterizar folguedos que incluíam os  
personagens e os lances dramáticos de Cristãos e Mouros, tal como os conhecemos no Brasil.  
As descrições são de jogos eqüestres, mesmo quando estivessem mesclados com alguns  
elementos das Mouriscadas então tradicionais e muito comuns (Brandão, T., 1962: 14 a 17). 
Essas mesmas Mouriscadas que foram danças tradicionais em Portugal, tenderam a se 
transformar em autos dramáticos no Brasil. De modo muito semelhante, também na Espanha 
foi comum a realização de Mouriscadas sob a forma de danças e autos, mas não se encontram 
notícias de que, como dramatização, tenham sido realizadas a cavalo. (Brandão, T., 1962: 17 e 
18) 

Do conjunto dos relatos feitos, tanto para o caso do Brasil como para Espanha e 
Portugal e ainda para alguns países da América Latina, Theo Brandão conclui da seguinte 
maneira: “O que parece da revista que fizemos de todos estes documentos é que, realmente, a 
forma primitiva de cavalhadas foi a corrida de argolinhas, e que não somente suas variantes  
(gaios, patos, caras, cabeças) foram secundárias, como a parte dramática, se não no Brasil, 
pelo menos na Espanha, reuniu-se à parte esportiva. Caso não tenha sido justamente o 
contrário: à mouriscadas eqüestres se incorporaram os jogos delas independentes de canas, 
alcancias e argolinhas”. (Brandão, T., 1962: 19 e 20).7  

Se quiser concluir “sobre as conclusões” de Theo Brandão, devo começar por reunir os  
dados e suposições no seguinte esquema de alternativas que é meramente hipotético porque 
não me parecem suficientes os seus registros (nem me pareceram bastantes os meus) para 
permitir uma definição acabada a respeito de origens e prioridades: 

1º. A situação-jogo, como a das Cavalhadas de Alagoas, é a original. Posteriormente ela 
teria incorporado representações dramáticas de lutas simuladas sob a forma de 
combates eqüestres entre cavaleiros mouros  e cristãos. Isso poderia ter sido feito da 
seguinte forma: havia a um tempo, torneios eqüestres ao lado de representações  
dramáticas de lutas simuladas a pé (mouriscadas, batalhões); ou simulando situações  
marinhas (Chegança). Por aproximação dos dois eventos e conjunção de ambos, a 
situação dramática teria sido incorporada à forma original com que se combinou para 
compor um só folguedo praticado todo ele a cavalo. 

2º. Desde os primeiros tempos de prática, estariam presentes os componentes da situação-
jogo, sob as formas de torneios entre cavaleiros de duas equipes rivais; e os  
componentes da situação-rito, sob as formas de representações de lutas eqüestres entre 
cavaleiros de dois exércitos inimigos. Com o correr do tempo, no caso do Nordeste 
predominou a situação-jogo sobre a situação-rito que se foi aos  poucos empobrecendo 
até desaparecer, deixando como vestígios alguns atributos de cerimonial e solenidade, 
antes, durante e depois dos torneios. No caso do Sul predominou a situação-rito a que 
se incorporou desde o início a “mitologia de Cargos Magno e os 12 pares de França” 

                                                 
7 Lembro que Cascudo separa os dois “ folguedos folclóricos” (Cascudo, 1962, 196). Ao descrever as Cavalhadas  
Dramáticas de Franca (5. Paulo), Marina Marconi denomina-as simplesmente de Cavalhadas sem questionar em 
momento algum de seu trabalho sobre a possibilidade de um out ro nome. As Cavalhadas de Franca duram três  
dias e o último é de jogos de Argolinha (cf. Marconi: 1968, 60 segs). A folclorista Frances Gillmor registra como 
Drama, tipos semelhantes de representações praticadas em algumas part es do México: “ voltemos a Mouros e 
Cristãos, nosso tema principal. O Drama é representado no Distrito Federal no adro das  igrej as. Geralmente o 
grupo de atores inclui não mais do que dez ou doze pessoas, que pelej am, dois a dois em ordem de sua categori a 
militar, até chegar ao encontro de Santiago com o Rei Mouro” (Gillmor, 1969: 18). Diz a autora da citação que o 
Drama é representado de modos diferent es e decai em coreografia e componentes, na medida em que se desloca 
do Sul para o Norte do México. (Mais acertado seria dizer: do Centro para o Norte). (Gillmor, 1969, 19). 



(razão porque é uma representação eqüestre). A situação-jogo foi conservada como 
uma parte apenas de todo o ritual e justamente a parte com que ele se encerra.8  

3º. As duas situações surgiram separadas e assim permanecem. As Cavalhadas incluem 
apenas os jogos  eqüestres e a situação-rito de lutas entre mouros e cristãos é praticada 
em situações diferentes, como por exemplo, nas Cheganças. Este seria o caso do 
Nordeste. 

Tal como mencionei linhas atrás, não encontrei informações suficientes para me 
decidir,  no caso do Brasil Central pelo menos, por uma das três hipóteses. As informações de 
viajantes e folcloristas não ultrapassam os limites de descrições rápidas ou de sínteses de 
caracterização de alguns componentes e acontecimentos de representações de Cristãos e 
Mouros. Em nenhum dos estudos que consultei foi possível reconhecer dados que indicassem 
como, mesmo para o caso de uma única cidade, as Cavalhadas foram trazidas, apresentadas 
em seus primeiros tempos e, posteriormente, modificadas. 

Por outro lado minhas preocupações não são aqui as de um historiador. Os dados  
diacrônicos apresentados servem apenas para a demonstração da existência de situações  
rituais diversas em torno a componentes comuns, até certos limites. Assim, por exemplo, 
embora possam ser confundidas com um esporte tradicional, as Cavalhadas de Alagoas se 
revestem de seqüências de comportamento e significado ritual que as aproxima, em muitos  
aspectos, de Cristãos e Mouros.9 E é por estas semelhanças e mais ainda, pelas diferenças  

                                                 
8 As relações entre Cristãos e Mouros e as figuras de Carlos Magno e seus cavaleiros são apresentadas no início 
do capítulo seguinte. 
9 É indispensável apresentar alguns dados de Theo Brandão para mostrar como, embora sendo um jogo, uma 
competição eqüestre de destreza de caval eiros, as Cavalhadas de Alagoas guardam componentes de ritualização 
que as diferenciariam, por exemplo, das partidas semanais de futebol porventura jogadas nas mesmas cidades: 

1º. As Cavalhadas não são ocorrência freqüente e, sobretudo não são regulares, a curto prazo. São incluídas 
em algumas festas religiosas (em Alagoas no Ciclo do Natal), ou dentro de acontecimentos civis  
importantes. Logo, têm o seu tempo, os seus dias anuais e ritualizados de apresentação. 

2º. O comportamento da assistência é entusiasmado e altamente competitivo. Theo Brandão chega a falar 
de cidades que se dividem, na ocasião, entre as duas  cores: azul e vermelho, com sinais evidentes de 
rivalidade e envolvimento. Mas o comportamento dos jogadores-cavaleiros é também o de atores. A 
expressão envolve e inclusive condiciona a simples destreza, e a “ elegância” dos movimentos conta 
pontos para a vitória de um cavaleiro. Há uma situação de rigorosa solenidade que marca os  atributos  
do jogo como os de alguma coisa não somente rara, mas especial e solene. Uma atmosfera que em 
alguns momentos medeia entre o sagrado e o respeitoso envolve a participação dos cavaleiros, mesmo 
não envolvendo a da assembléia. Theo Brandão cita queixas textuais de um dos cavaleiros, um dos mais 
antigos “ matinadores”, a respeito de participantes de hoje que “ já... não respeitam e obedecem 
intransigentemente ao Matinador, não querem, nos ensaios, repetir as corridas mal executadas,  
infringem nos dias de corridas as “ regras” excedendo-se nas bebidas ou em congressos sexuais, fazendo 
turbulências várias...“  (Brandão, T. 1962: 25).  

3º. Não é só no comportamento dos cavaleiros, mas nas atuações ritualmente prescritas que o caráter solene 
se expressa: “ Os cavaleiros, vestidos e paramentados no local onde se hospedam ou onde se reúnem, 
montam em seus cavalos, o que só devem fazer imediatamente antes de seguirem para o torneio, uma 
vez quê são proibidos pelo matinador de andar traj ados a passeio pel as ruas antes da hora marcada.  
Montados dispõem-se em duas filas e assim, aos pares, precedidos ou “ puxados” pelo Esquenta-Mulher 
seguem devagar a passo, para a porta da Igreja... Ao chegarem em frent e da igreja cerca de 10 metros de 
distância, param. A bandinha de pífanos e zabumba prossegue até a porta do templo, onde estaciona. 
Então toca e dá sinal aos caval eiros que se encontravam parados em fila dupla. Nesse momento os dois 
matinadores “ fazem perna” aos cavalos e arrancam em direção ao templo onde param, riscando as patas  
dos animais nas pedras do pátio da igreja. Tiram o capacete, boné ou casquete, colocam-no sobre a 
perna direita e, em seguida, voltam os cavalos; galopando até atingirem as filas dos caval eiros...” 
(Brandão, T. 1962: 30). “ Agora os matinadores de novo à frent e, saem em direção à port a da igreja.  
Param e desta vez se benzem... Numa terceira vez, os matinadores correm até a port a da igreja, estacam 
em sua frente, tiram a faca da bainha e, empunhando horizontalmente, beijam-lhe a lâmina (Brandão, T. 
1962: 30). 



essenciais entre as Cavalhadas do Nordeste e os Cristãos e Mouros do Sul, que pretendo 
iniciar, ainda neste capítulo, um segundo momento de análise. Se ele não puder conduzir a 
uma definição sobre o assunto, poderá pelo menos recolocá-lo em outra ordem de 
considerações. 

Tal como Theo Brandão descreve cuidadosamente, as Cavalhadas de Alagoas parecem 
ficar num limiar entre o jogo e o rito. Todas as seqüências de lances e desfiles: antes, durante 
e depois das carreiras produzem comportamentos individuais e coletivos nos limites entre as  
representações solenes, envolventes e majestosas dos cavaleiros medievais (que então 
reproduzem como um ritual de rememoração); e as competições puramente esportivas onde 
vale a destreza e também a sorte de cada cavaleiro. Se de um lado a expressão do que fazem 
os cavaleiros em conjunto, é mais importante do que os resultados que cada qual pode obter 
disso pessoalmente, de outra parte importa a pura competição, e o resultado pessoal sobrepuja 
a expressão coletiva. 

Como em Pirenópolis as Cavalhadas envolvem dois dias de puro “ritual de 
rememoração” e apenas um de “torneio eqüestre”, o rito e o jogo se separam nitidamente para 
poderem compor juntos um só tipo de ritual dentro da festa do Divino Espírito Santo. Ora, as  
diferenças traçadas entre o rito e o jogo são bastante mais intensas e significativas do que 
podem parecer a um olhar ligeiro e pouco atento. Competidores de um jogo e atores de um 
rito, não expressam apenas comportamentos que traduzam objetivos individuais ou coletivos  
(da equipe ou da assistência) diversos. Na realidade eles atuam em situações rituais diversas, 
às quais a sociedade que se reúne para assisti-los atribui significado não só diferentes, como 
também opostos, em alguns casos. Este o ponto que interessa aqui para as análises propostas a 
partir do capítulo 4. 
 

 

22. O rito e o jogo: uma incursão a Levi-Strauss 

 

Há conjuntos específicos de regras e normas que determinam o comportamento de 
jogadores e de atores, tanto no jogo como no rito. 

No jogo as regras exigem e estabelecem, ao mesmo tempo, as bases de uma igualdade 
inicial entre competidores ou entre equipes, a partir do que é possível esperar um resultado 
diferenciador produzido pelos atributos e qualidades individuais ou “de grupo” na atuação 
dentro de um jogo que existe para diferenciar, ao final, vencidos e vencedores, considerados  
ao princípio como iguais. Como as regras são prescritas igualmente para ambos os lados e 
como as diferenças se estabelecem ao longo do jogo pela atuação de “cada lado”, o jogo 
permite a reprodução de uma infinidade de partidas com lances e resultados diversos. (Levi-
Strauss, 1970: 52 a 54). 

Ora, o rito é também “jogado”, mas como se fosse uma partida de modo único, 
privilegiada por um esquema de mesmas normas e regras, como no jogo, juntamente com um 
esquema também de atuações prescritas. Assim o rito é como se fosse uma partida 
selecionada entre todas as teoricamente possíveis. Os critérios de seleção da partida exclusiva 
do rito procuram escolher justo aquela através da qual se equilibram os “lados participantes”. 

                                                                                                                                                         
4º. Os cavaleiros pertencem a dois grupos  rivais chefi ados por matinadores  (em alguns lugares os reis de 

Cristãos e Mouros são chamados de Mantenas), dos quais um se chama Roldão e o outro Oliveiros. 
Vestem roupas azuis em um dos grupos e vermelha no outro. 



No jogo — que é disjuntivo — os adversários eram inicialmente tomados como iguais  
em tudo (e por isso capazes de competir) e se tornavam diferentes ao final pelo resultado de 
vencedores sobre vencidos. No rito — que é conjuntivo — começa-se por atuantes tomados 
como desiguais desde o início (por exemplo, os papéis diferentes do oficiante e de uma 
assembléia de fiéis) e procura-se alcançar um resultado final que iguale a todos. (Levi-Strauss, 
1970:54). 

O jogo produz, portanto, acontecimentos partindo de uma estrutura pela qual se pré-
ordena a simetria inicial e necessária. A condição do jogo é uma estrutura inicial de regras que 
permita acontecimentos aleatórios diferenciadores  (nada pior do que um jogo quando termina 
empatado). 

O rito lança mão de acontecimentos que possuam eles próprios a sua estrutura. No rito 
os acontecimentos é que são a estrutura: todas as atuações são previstas e qualquer um sabe os  
resultados. No Cristãos e Mouros parece que há dois  dias de lutas, mas há 400 anos os  
cristãos sempre ganham. O rito que começa por atuantes desiguais, procura igualá-los ao final 
passando todos para o “lado do vencedor”. Como nos mitos primitivos, o rito desdobra e 
recompõe conjuntos diferentes de acontecimentos situados em planos diversos, mas dentro de 
uma só estrutura que se propõe misturar atuações e produzir um só resultado: o esperado por 
todos.10 (Levi-Strauss, 1970:54 e 55). 

Há dois exemplos com que Levi-Strauss procura demonstrar e ilustrar a diferença que 
estabelece entre o jogo e o rito. Pretendo colocá-los aqui, em síntese, pelo que podem 
apresentar de pontos convergentes com o que se observa nas “Históricas Refregas entre 
Mouros e Cristãos” em Pirenópolis. 

Os índios Fox da América do Norte possuem cerimônias funerárias em que um jogo 
aparece como um rito (ou seria mais correto dizer que um rito aparece como um jogo?). Os  
ritos de morte dos Fox estão envolvidos  pela preocupação única de a tribo (os  vivos da tribo) 
se livrar dos mortos, inclusive impedindo-os de exercerem vingança sobre os vivos por causa 
da angústia que sentem por ter morrido (Levi-Strauss, 1970: 53.11 

É necessário aos vivos manterem-se resolutos e decididos, para que se tornem capazes  
de convencer aos seus mortos que eles não foram diminuídos em nada pelo fato de haverem 
morrido. Mortos, eles serão honrados pelos vivos e restantes e não deixarão de receber 
homenagens e oferendas de comida e fumo. O que se espera em troca é que aceitem a sua 
morte e que, desde ela, tornem-se protetores dos vivos. 

Os ritos pelos quais se supõe que isso possa ser conseguido precisam produzir dois 
resultados: agradar aos mortos e definir, para eles, a sua própria morte, ajudando a alma a se 
decidir por ela. 

Para conseguir estes resultados os ritos Fox acompanham-se de competições, como 
jogos de habilidade e/ou de sorte, feitas sempre entre duas equipes formadas desde uma 
divisão de duas metade tribais: token, de um lado e kicho, do outro. É dito com muita 

                                                 
10 Assim o rito funciona como uma “ bricolagem” (uma reunião de partes diversas de domínios de 
acontecimentos, situações ou objetos). Levi-Strauss afirma que, enquanto o jogo prospera acentuadamente nas  
sociedades modernas, os acontecimentos de tipo “ bricolagem” só conseguem ser eventualmente aceitos sob a 
forma de passat empos. Por outro lado, são vigentes e em certos casos preferidos os comport amentos  
essencialmente rituais nas sociedades tradicionais. 
11 O rito funerário Fox origina-se de um mito onde o mais moço de dois irmãos é destruído pela atuação de 
algumas potências sobrenaturais. Estes dois irmãos míticos tinham papéis de heróis entre todos os grupos  
Algonquins. O irmão morto pede com insistência ao mais velho que faça por restituir-lhe a vida. Apesar da dor 
que sente com a separação, o irmão mais velho se recusa e com isso torna definida e definitiva a morte do mais  
moço. (cf. Levi-Strauss, 1970: 53). 



freqüência que ali se trata de um jogo entre os vivos e os mortos e se coloca em tudo o sentido 
de uma última homenagem-consolação ao morto. 

É oportuno colocar aqui uma citação não de Levi-Strauss, mas de Michelson, de quem 
ele próprio obtém os dados. “Mas dessa assimetria principal entre as duas equipes, resulta 
automaticamente, que o resultado é determinado por antecipação. Eis o que se passa quando 
jogam à péla. Se o homem (o defunto) por quem se celebra o rito de adoção era um takena, os  
togonagi ganham a partida. Os Kichoagi não podem ganhar. E, se a festa se realiza para o 
defunto Kicho, os Kichoagi ganham e são os tokanagi que não podem ganhar”. (Michelson, I,  
apud Levi-Strauss, 1970, 53). 

Como uma regra geral (e fora, aqui, do rito Fox), no “jogo entre vivos e mortos” são 
os vivos os que ganham. Simbolicamente, na mitologia primitiva da América do Norte, 
ganhar de um adversário significa matá-lo. (Levi-Strauss, 1970, 54). Ora, “Prescrevendo 
sempre o triunfo da equipe dos mortos, dá-se por conseguinte a estes, a ilusão de que são eles  
os verdadeiros vivos e que seus adversários estão mortos, já que eles os “matam”. Fingindo 
jogar com os mortos, os vivos os enganam e os  manietam. A estrutura formal disso que, à 
primeira vista, poderia parecer uma competição desportiva, é, em todos os pontos, semelhante 
à de um puro ritual”... (Levi-Strauss, 1970: 54). 

Com finalidades e origens diferentes, os Gahuku-Gama jogam o futebol que 
aprenderam dos brancos, usando tantas partidas quantas sejam necessárias para que os dois  
lados “rivais” se equilibrem na contagem final das vitórias e das derrotas. Isto é uma forma de 
tratar um jogo como um rito. (Levi-Strauss, 1970:52). 

Vimos nos exemplos citados alguns aspectos que certamente se aproximam das  
descrições tradicionalmente feitas para as  Cavalhadas. Há algumas suposições que podem ser 
feitas aqui e analisadas a partir do capítulo 4. 

Nos rituais folclóricos de Cristãos e Mouros, quase toda a ação se passa como se uma 
luta entre dois exércitos fosse travada ao longo de batalhas, ou de encontros, entre os vários 
cavaleiros dos dois lados. A idéia de uma competição está, portanto presente em todos os 
lances, mas: 1°) não há indicações, pela coreografia feita nas carreiras, de que este ou aquele 
cavaleiro vence o seu competidor (essa idéia de uma “vitória” em combate não está presente, 
observemos, em nenhuma das descrições feitas até aqui, como não estará nas que serão feitas  
nos capítulos seguintes). 2°) o resultado da luta já está previsto e é conhecido de todos os 
atores e assistentes: os cristãos vencem; os mouros perdem. Já, seja nas Cavalhadas do 
Nordeste, seja nas competições do último dia das Cavalhadas Dramáticas do Sul, ambas  as  
equipes são verdadeiramente rivais: os resultados não são previstos, e em cada carreira existe 
a possibilidade do sucesso ou do fracasso individual (tirar ou não a argolinha, por exemplo). 

Se reunirmos por agora os dados conhecidos, podemos organizar o seguinte esquema  
de alternativas: 

 

 

 

 

 

 

 



Alternativas do Jogo do 
Rito 

Cristãos e Mouros Cavalhadas  

Estrutura X 
Acontecimentos  

Há uma estrutura que prevê não só as  
regras de participação, mas  as  
atuações e os resultados. A estrutura 
produz os acontecimentos finais. 

A estrutura prevê apenas as regras e 
os acontecimentos organizam a 
estrutura final com a divisão em 
vencidos e vencedores “ reais”. 

Situação de definição 
inicial 

Dois grupos de cavaleiros  
supostamente iguais em tudo menos  
na crença.  

Duas equipes rivais e iguais em 
tudo. 

Situação de definição do 
final 

Definida e prevista: um grupo 
sempre ganha e o outro sempre 
perde. Não há vitórias individuais. 

Não definida. Há possibilidade de 
vitória para qualquer dos lados. Há 
possibilidade de vitória individual. 

Relação de indicações: 
carreiras X final  

O final é previsto e a vitória é sempre 
dos Cristãos. Não há, em cada 
carreira, indicação de vencidos e 
vencedores.12 

O final não é previsto. Em cada 
carreira há indicações evidentes de 
quem ganhou e quem perdeu. As  
equipes somam pontos conquistados 
e há uma vencedora real ao final.13 

Assim como Cristãos e Mouros, há vários “autos dramáticos” no folclore brasileiro em 
que quase toda a ação se passa dentro de uma mesma seqüência prevista: 

a) Apresentação de personagens e de desavenças ou contradições entre alguns  
deles, individualmente ou formando equipes; 

b) Situação de desafio entre personagens ou grupos rivais; 

c) Simulação de lutas de destreza ou de esperteza (com ou sem o auxílio de seres  
sobrenaturais); 

d) Vitória (sempre prevista) de uns sobre os outros, com posterior: conversão do 
vencido para o “código do vencedor”; ou destruição ou castigo do vencido. 

Para quem se interessa pelo estudo de mitos e narrativas populares não deixa de ser 
interessante o confronto do desenrolar destes rituais folclóricos de representação (em geral 
rememorativa) de desafio-e-luta, e a grande quantidade de narrativas tanto primitivas como 
populares que possuem a mesma seqüência de acontecimentos e resultados. 

 

 

 

 

                                                 
12 “ No Brasil, Cristãos e Mouros conservam o aspecto cavaleiresco de Justa leal, findando pela rendição e 
conversão dos mouros” (Cascudo, 1962: 251). 
13 As descrições feitas por Theo Brandão são o que conheço de melhor a respeito das cavalhadas como situação-
jogo. O autor mostra com detalhes a manutenção de forma de rito (desfiles, corridas simbólicas ainda sem caráter 
competitivo evidente, etc.), e a passagem progressiva, desde quando chegam ao campo, para a situação de jogo,  
de que uma simples amostra dá um exemplo que marca bem a diferença das representações de Cristãos e 
Mouros. “Também em silêncio fica a assistênci a. Todos em suspense, os partidários do encarnado na expect ativa 
de vitória de seu campeão, os de azul, naturalmente, desejosos do seu fracasso”. (Brandão, T. 1962: 33). “ No 
movimento bem executado da lança, da firmeza, do pulso, ao apontar a argolinha, no garbo e donaire com que se 
conduz a carreira, no domínio sobre os corcéis em disparada, e finalmente, na tirada da argolinha está o mérito e 
a vitória do cavaleiro”. (Brandão, 1962: 35). 



 

3. Cavalhadas em Goiás e em Pirenópolis: 

breves registros históricos 

 

3.1. Cavalhadas em Goiás 

 

A tradição que se guarda e rememora, tanto nas Cavalhadas como em Cristãos e 
Mouros, é a das lutas de Carlos Magno e dos doze Pares de França. Nas Cavalhadas do 
Nordeste a referência será aproximadamente a dos torneios que seriam realizados entre os 
cavaleiros1. Nos Cristãos e Mouros a lembrança é a de Carlos  Magno e seus cavaleiros, 
transformados em Cruzados e enviados em luta contra os Mouros na Península Ibérica.2  

Acredito que mais o romance de aventuras de Carlos Magno e seus companheiros, do 
que a lembrança pura e simples de sua figura e suas lutas realmente acontecidas, terá sido o 
responsável por sua incorporação nas Cavalhadas da Península Ibérica, da América Hispânica 
e do Brasil, em qualquer de suas formas. 

Há algumas razões para supor desta maneira. Em primeiro lugar a extraordinária 
difusão, sobretudo no interior, em um sem número de pequenas cidades, da narração 
romanceada e popular de Carlos Magno e dos Doze Pares de França a que faço alguma 
referência em nota anterior. Não tenho conhecimento de um outro qualquer romance popular 
do mesmo tipo tão divulgado mesmo na Península Ibérica, ainda quando romanceando a vida 
de “heróis populares locais”. Em segundo lugar, justamente pela existência de heróis  
memoráveis que tanto possuem Portugal como a Espanha, e de quem se sabe terem trabalhado 
em campanhas de alto valor militar inclusive por ocasião de lutas dos reinos ibéricos contra os  
Mouros. Se alguns destes heróis não produziram igualmente uma “rememoração folclórica e 
ritualizada” tão popular e mantida através dos séculos, como Carlos Magno nas Cavalhadas, é 
                                                 
1 “Também é tradição oral entre nós que a Cavalhada vem de Carlos Magno e rememora os torneios que os  12 
Pares de França realizavam nos momentos de ócio, entre as lutas que empreendiam. Não era, portanto, uma luta 
entre cristãos e sarracenos. E tanto é assim que entre nós correm apenas doze cavaleiros divididos em duas al as  
de seis cavaleiros, chefiados respectivamente por Roldão e Oliveiros. Os restantes cavaleiros t êm os nomes dos  
demais pares de França, segundo a versão portuguesa da História de Carlos Magno: Ricardo da Normandia, Gui  
de Borgonha, Guarin de Lorena, Lamberto de Bruxelas, Urgel de Donoá, Bosin de Gênova, Hoel de Nantes,  
Duque de Regnier, Trietri de Dardênia e Duque de Nemé” (Brandão, T., 1962: 21). 
2 “ Não conheço registro brasileiro anterior ao século XVIII (de mouros e cristãos). Em Portugal há menção 
desde o século XV, com incontáveis vari antes, aparecendo as figuras de Carlos Magno, Oliveiros, Ferrabrás, o  
Almirante Balão, a princesa moura Floripes, etc.” (Cascudo, 1962: 251). 
Da mesma maneira Gillmor faz referência expressa à presença de Carlos Magno e seus caval eiros em Cristãos e 
Mouros no México. “ Em um dos folhetos já mencionados, descrevi a manei ra de tirar o diálogo de Los Doce 
Pares (em espanhol no original) de um livro – La História del Emperador Carlomagno, traduzido do francês para 
o espanhol por Nicolas de Piemonte, no século XVI e levado a todas as partes do novo mundo nos tempos  
coloniais”. (Gillmor, 1969, 17). 
Há alguns fatos interessantes a respeito de Carlos Magno e os Pares de França. Das lutas travadas por este rei dos 
Francos e Lombardos, a tradição popular, pelo menos na Península Ibérica, guarda apenas as que travou contra 
os Sarracenos, justamente na Espanha, onde conquistou Pamplona e toda a região da Barcelona. Esta será 
certamente a razão da “ memória ibérica” de sua figura e suas lutas. Também nesta mesma campanha, e já no 
regresso, sarracenos aliados a bascos conseguiram cercar e derrotar as tropas de ret aguarda de Carlos Magno. Lá 
estava e foi heroicamente morto um de seus melhores capitães, Rolando. 
Cascudo oferece uma opinião bastante decisiva a respeito dos alcances da di fusão popular das histórias que 
envolvem Carlos Magno e os Pares de França. “ Carlos Magno e os Doze Pares de França – Volume 
popularíssimo em Portugal e Brasil, leitura indispensável por todo o sert ão, inúmeras vezes  reimpresso e t endo 
ainda o seu público leitor fiel e devotado” (Cascudo, 1962, 185). 



porque certamente não terão conseguido antes passar de personagem histórico-militar para 
herói popular romanceado. 

As cavalhadas são corridas em muitas cidades do Brasil3 , com maior vigência nos  
estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás.4 

No Estado de Goiás, as primeiras descrições que chegaram a ser divulgadas são as de 
dois viajantes estrangeiros do Planalto Central no século passado: João Emanuel Pohl e 
August de Saint-Hilaire. Transcrevo aqui e não em notas ao final do capítulo, como tenho 
feito em outros casos, passagens completas de ambos os autores. São os primeiros registros de 
maior circulação e além disso, descrevem acontecimentos folclóricos que guardam, depois de 
150 anos, alguns pontos de notável concordância com o que se assiste ainda hoje em cidades  
de Goiás. 

Começo pelo longo texto de Pohl e não me limito à descrição da Cavalhada. O que 
Pohl conta de toda a festa do Espírito Santo, assistida em Santa Cruz, merece registro. 

“Durante a minha estada em Santa Cruz, levaram-me a assistir à festa de 

Pentecostes, que começou com grande solenidade. Já na tarde de nossa 

chegada começara o barulho sem o qual os brasileiros não fazem festa. A 
essa hora a localidade estava muito animada, pois todos os habitantes 

pertencentes ao julgado, de perto ou de longe, haviam chegado com suas 

famílias para abrilhantarem a festa. Observei, entre as mulheres, 
fisionomias notadamente belas. 

Nesta noite, todas as ruas do lugar já estavam iluminadas; defronte da 
residência dos chamados imperador e imperatriz eleitos para essa festa 

havia arcos triunfais, caramanchões de folhas verdes. Ecoavam trombetas e 

timbales, eram disparados tiros de alegria e entoados cantos de louvor ao 
Espírito Santo. Apareciam diante da casa cavaleiros vestidos de branco, em 

palos com gualdrapas brancas, campainhas e guizos. Traziam grandes 

lanternas de papel sobre altos bastões. Passou ainda um carro de duas 
rodas onde se comprimiam alguns cantores; e o canto desses homens unido 

ao rangido do carro produziam um concerto atroador. Assim continuou por 

metade da noite, rua acima e rua abaixo. Foi ainda queimado um fogo de 
artifício. – No dia da festa propriamente dito, ao romper do dia, já havia 

barulho e tropel nas ruas. O comandante e os habitantes mais distintos 

vieram prestar-me homenagens e a guarnição uniformizada, constante de 
dez soldados, marchou diante de minha casa, fazendo-me continência. A 

música consistia num violoncelo, tocado por um tambor. Finalmente, 

dirigimo-nos, precedidos da tropa, à residência dos chamados imperadores. 
Ele estava sentado em sua sala sob um docel, todo vestido de preto, com 

uma coroa de papel e um cedro pintado. Descia-lhe dos ombros um manto e 

da botoeira pendia um crucifixo de latão. Cada pessoa que entrava devia 
dobrar o joelho diante dele. Naturalmente eu ao fui excluído dessa 

cerimônia. Então cada um dos presentes recebeu um cajado branco de um 
vara de comprimento, com o qual os notáveis, entre os quais fui contado, 

formaram um quadrado em torno do imperador. Um pajem sustinha a cauda 

                                                 
3 No capítulo anterior, para acompanhar a análise das di ferenças de um jogo e um rito, envolvendo aspectos  
semelhantes, usei os dois nomes propostos por Cascudo: Cavalhadas para o jogo e Cristãos e Mouros para o rito. 
Aqui ao há mais necessidade de seguir usando os dois nomes. Estarei falando sempre de Goiás e especialmente 
de Pirenópolis. Nada mais justo do que dar ao que fazem os de lá, o mesmo nome que dão. Assim, uso daqui  
para a frente apenas o nome: CAVALHADAS. 
4 E possivelmente em algumas partes do Nordest e, “mais ao Sul”. Um escritor e crítico de literatura, natural do 
interior da Bahia e hoje morador em Goiânia, assegurou-me que são corridas Cavalhadas com representações de 
lutas eqüestres entre Cristãos e mouros em várias partes de sua região natal. 



do manto e assim se pos o cortejo em movimento. Na frente do cortejo, era 

levada a bandeira do Espírito Santo. Na igreja, o padre apresentou o 
hissope e o imperador foi conduzido a um trono, no interior. Foi eleito por 

sorte o imperador do próximo Pentecostes: a sorte caiu sobre o filho de 
Coelho, o dono de Caldas Novas, um rapaz de 15 anos. Em conclusão foi 

lida a lista da quantia com que devia contribuir cada dignatário. Depois de 

terminada a solenidade religiosa, durante a qual foram prestadas todas as  
homenagens ao imperador e foram consagrados pães, iniciou-se o regresso, 

durante o qual as mulheres espargiam sobre a cabeça do imperador grãos 

de milho, que deviam trazer fertilidade a sua casa. – Em seguida, o 
imperador sentou-se a uma mesa de 40 talheres, que já estava posta. Aos 

seus lados fomos colocados o vigário e eu. Eu sentia muita dor de cabeça e 

pouco podia comer da mesa ricamente servida. Como bebida, apareceu 
vinho de laranja, muito doce e agradável, porém muito embriagante, e 

cachaça com abundância. Foram proferidos brindes à saúde do imperador e 

os improvisadores recitaram poesias de circunstância. Apenas decorrera um 
hora do banquete durante a qual o imperador fazia a sesta na rede, e já 

começaram a soar nas ruas as trombetas e tambores e o povo se reunia na 

praça, defronte da igreja de Nossa Senhora do Rosário, para assistir ao 
jogo dos cavaleiros. O comandante e o juiz vieram buscar-me; dirigimo-nos 

à casa do primeiro, diante da qual a tropa estava formada. E ele saudou-

nos. Então partiu o cortejo para a praça. Seguiram à frente, as mulheres da 
família do comandante, envoltas em mantos; depois os soldados, aos pares, 

com a música e finalmente eu, tendo à direita o comandante e à esquerda o 
juiz, e, por fim, os demais habitantes. Na parte de cima da praça, estavam os 

cavaleiros, vestidos com o uniforme português, em formatura e saudaram-

nos com as suas espadas. A praça, muito espaçosa, estava repleta de 
espectadores. Tomamos assento numa elevada tribuna de ramos. Os ramos 

de palmeiras protegiam-nos ao mesmo tempo contra o sol. Mais abaixo 

estavam os soldados. Por meio de uma risca traçada a cal a praça estava 
dividida em forma de cruz. O jogo foi iniciado com o aparecimento de 

estranhos mascarados, que, com as caretas e chicotes, provocavam 

gargalhadas, especialmente um deles que representava um mestre-de-dança 
francês. Era um figura escaveirada com uma rabeca feita de uma cabaça 

escavada, coberta com um pano branco. Dentro dela havia escondido um 

gatinho. Quando o mestre-de-dança tocava com o arco ou com o dedo no 
animal, este soltava sons lamentosos, com o que o povo parecia divertir-se 

imenso! – Então começou o jogo propriamente dito, que representava um 

combate entre os mouros e os portugueses. Um grupo dos mouros muito bem 
vestidos penetrou na praça, saudando com as espadas, seguindo-se-lhes os 

cavaleiros portugueses. O espetáculo foi aberto por uma embaixada que 

oferecia a paz aos mouros se eles passassem para a religião cristã. A oferta 
foi recusada e principiou o combate. Os mouros foram vencidos e 

convertidos. Durante as pausas do espetáculo, eu tive de conformar-me em 
percorrer a praça em todas as direções, com os soldados à frente; em toda 

parte éramos cumprimentados com gritos de viva pelos homens que 

descobriam a cabeças; depois do que voltávamos à tribuna e o espetáculo 
continuava. O combate foi executado com admirável habilidade; as 

evoluções, o lançamento dos venábulos, o esgrimir das espadas 

despertaram-me sincera admiração. Era perfeito o manejo dos cavalos, e 
estes de admirável beleza. Nenhum acidente no combate perturbou a alegria 

geral. Ao pôr-do-sol, findou-se o espetáculo, que devia ser continuado no 

dia seguinte. Acompanharam-me, ao som da música, até em casa. Como eu 
me sentia bastante indisposto muito me alegrou poder ir para a cama. Eu 

sentia desfalecimento e acesso de vômito a que mal podia resistir. Quando 



eu já estava acamado, mandou-me o imperador a maior torta de sua mesa e 

vários pratos com frutas e conserva; o barulho, nas ruas, continuou até 
meia-noite. 

Apesar de meus achaques, assisti, na segunda-feira do Espírito Santo, à 
continuação e fim do espetáculo. A conclusão foi um torneio, executado com 

admirável habilidade. Acompanharam-me de novo a casa, com a música; na 

minha residência esperavam-me todos os cavaleiros, que me saudaram com 
um viva uníssono!” (Pohl, 1951: 240 a 242).  

As Cavalhadas assistidas por Pohl em Santa Cruz são também incluídas nos festejos  
do ciclo de Pentecostes e guardam a mesma trama e final (vitória dos cristãos) das de hoje. 

Por outro lado, a descrição das Cavalhadas assistidas por Saint-Hilaire em Santa Luzia 
(hoje Luziânia) alguns anos depois da passagem de Pohl por Goiás, é mais breve, e concisa a 
tal ponto que ao é possível conhecer se se tratou de um jogo, como no Nordeste, ou se da 
representação comum do Centro e Sul do país. 

“Entrementes vieram os cavaleiros. Traçara-se na praça, com barro 

branco, um grande quadrado em volta do qual se alinhavam os 
espectadores, de pé ou sentados em bancos. Os cavaleiros usavam uniforme 

de milícia; tinham um capacete de papelão na cabeça e cavalgavam animais 
enfeitados com fitas; limitaram-se a percorrer a pista em vários sentidos, e, 

simultaneamente, homens a cavalo, mascarados disfarçados de vários 

modos, faziam momices semelhantes às dos nossos palhaços. Durante o 
espetáculo assaz monótono eu conversava com o cura... quando os 

exercícios terminaram, cada qual se retirou e as senhoras voltaram para 

casa”. (Saint-Hilaire, 1937: 24). 

As Cavalhadas, possivelmente comuns em várias das cidades mais antigas 

do estado de Goiás, estão restritas hoje a apenas algumas. Consegui 

informações de que ainda se as corre em Palmeiras e Jaraguá, além de 
Pirenópolis. Assisti a uma Cavalhada em Bela Vista no ano de 1964. havia 

então uma luta simulada entre grupos de 12 cristãos e 12 mouros. Alguns 

mascarados participavam, sobretudo antes do início e nos intervalos de 
algumas carreiras. Estive lá apenas no domingo, mas fui informado que a 

Cavalhada teria ainda seqüência em mais duas tardes, a de segundo e terça-

feira. Renato Almeida descreve um “baile eqüestre de cristãos e mouros 
vestidos a caráter em batalha sob o esquema das velhas quadrilhas de 

cavaleiros” (Cascudo, 1962: 251). Isso ocorreu por ocasião das festas de 

inauguração da cidade de Goiânia. A observação de que não havia cantos 
ou música durante o decorrer das carreiras confere com o que observei em 

Bela Vista. Difere entretanto do que acontece nas Cavalhadas de 
Pirenópolis onde a banda tem um lugar de absoluto destaque e cujas 

músicas foram escritas especialmente para as carreiras dos três dias. Difere 

igualmente do que registrou Maria Marconi nas Cavalhadas de Franca. 
“Nos dois últimos dias os ensaios são realizados ao som de uma marcha 

executada por banda de música, que é importante para o bom ritmo da 

corrida de cavalos. A banda é imprescindível nas Cavalhadas”. (Marconi, 
46: 1968). 

 

 

 

 



3.2. As Cavalhadas em Pirenópolis 

 

De acordo com Pompeu de Pina, o costume de festejar o Espírito Santo foi adotado em 
todas as cidades goianas do ciclo do ouro a partir dos começos do século XIX. O Comendador 
da Costa Teixeira promoveu a primeira festa do Divino no ano de 1819 desde mais de um 
século e meio para cá, não se a deixou de realizar em Pirenópolis. (Pompeu de Pina, 1970, 
48)5. a introdução de Cavalhadas é alguns anos posterior à da Festa do Divino Espírito Santo. 

Jarbas Jayme, reconhecido como historiador de Pirenópolis, apresenta a relação 
completa dos imperadores do Divino desde 1819 a 1942. reproduzo aqui, com suas próprias 
palavras, a notícia dos anos em que foram corridas as Cavalhadas e em que se realizaram 
demonstrações de Batalhão a que me refiro no final do capítulo. 

“1826 – Maio, 14. Padre Manuel Amâncio da Luz. Promoveu a primeira Cavalhada. Foi esse 
festeiro que mandou fazer, de prata, a belíssima coroa do Divino e a ofereceu à 
Matriz. Introduziu a distribuição de verônicas de alfenim e pãezinhos ao povo. Foi 
uma festa que teve larga repercussão. 

1833 – Maio, 26. Padre José Joaquim Pereira da Veiga, segunda vez. Promoveu a segunda 
Cavalhada. 

1836 – Maio, 22. Tenente-Coronel Francisco Lopes Guimarães, que faleceu ás vésperas da 
festa e, conhecendo estar próximo o seu desenlace, recomendou que se não 
suspendessem as diversões  profanas já programadas. Satisfez-se sua última vontade, 
porém, com a casa de sua residência (hoje de Virgínia d’Abadia Carvalho) coberta de 
fumo. Pedro Gonçalves Fagundes se encarregou de apresentar o espetáculo 
denominados “Batalhão de Carlos Magno”, pela primeira vez realizado em Meia-
Ponte. Para isso, requereu permissão à câmara municipal, havendo pago a respectiva 
licença, que lhe custou 2$400. 

1850 – Maio, 19. Capitão José Gomes de Siqueira. Promoveu a terceira Cavalhada. 

1851 – Jun., 8. Justino Cândido Batista. Houve a quarta Cavalhada. 

1853 – Maio, 15. Tenente Antônio Gomes da Silva – Promoveu a quinta Cavalhada. 

1862 – Jun., 8. Tenente João Gonzaga Jaime de Sá. Por este festeiro, foi representado, pela 
segunda vez o Batalhão de Carlos Magno. 

1863 – Maio, 24. Capitão Manuel Barbo de Siqueira. Promoveu-se a sexta Cavalhada. 

1864 – Maio, 15. Capitão Roque José Pereira da Silva, que fez realizar a sétima Cavalhada. 

1873 – Jun., 1º Bernardo Lobo de Sousa Fleurí Júnior. Realizou-se a oitava Cavalhada. 

1874 – Maio, 24. Alferes Joaquim Pereira Vale, que promoveu a nona Cavalhada e fez  
representar os dramas “Poder do Ouro” e “Graça de Deus”. 

1887 – Maio, 29. Antônio Gomes  de Sousa Lobo, pela segunda vez. Realizou-se a décima 
Cavalhada. 

1892 – Jun., 5. Tenente Gonzaga Jaime de Sá Júnior, que promoveu a décima segunda 
Cavalhada. 

                                                 
5 De acordo com Jarbas Jayme (1971, 160), os festejos do Divino Espírito Santo foram instituídos pelos jesuítas, 
em Portugal, sob as ordens da Rainha S. Isabel. A introdução de comemorações profanas em festas religiosas no 
Brasil, é atribuída pelo mesmo autor a uma estratégia dos jesuítas. O mesmo Jayme afi rma que não lhe foi  
possível encontrar notícias da realização da festa antes de 1819, em Pirenópolis.  



1893 – Maio, 21. Manuel Moreira de Melo. Realizou-se a décima terceira Cavalhada. 

1895 – Jun., 2. José Lourenço Dias, que contava nove anos de idade. Houve a décima quarta 
Cavalhada. 

1897 – Jun., 6. Pedro Batista Ferreira. Realizou-se a décima quinta Cavalhada. 

1900 – Jun., Homero Batista. Pela terceira vez, foi representado o “Batalhão de Carlos  
Magno”. O coronel Francisco José Sá, sorteado “folião”, ao fazer sua entrada na 
cidade, na tarde do domingo anterior, 27 de maio, realizou, no largo da Matriz, contra 
o “imperador”, o maior “queima” de que se tem notícia, saindo vitorioso. Recordamo-
nos perfeitamente dessa grande barulho. 

1904 – Maio, 22. Bion Melchisedech de Siqueira. Promoveu a décima sexta Cavalhada. 

1905 – Jun., 11. Aristides Hildebrando de Siqueira. Pela quarta e última vez, foi representado 
o “Batalhão de Carlos Magno”. Foi uma festa suntuosa. 

1907 – Maio, 19. Luiz de Araújo Godinho. Realizou a décima sétima Cavalhada. 

1912 – Maio, 26. Absalão Gonçalves Lopes. Houve a décima oitava Cavalhada. 

1914 – Maio, 31. Joaquim de Faria Lobo. Promoveu a décima nona Cavalhada. 

1917 – Maio, 27. Coronel Francisco José de Sá. Vigésima Cavalhada. Foram representados os 
dramas “Lágrimas de Maria” e “Graça de Deus”. A missa solene foi celebrada pelo 
saudoso bispo D. Prudência Gomes da Silva, acolitado por diversos padres. Foi a festa 
de maior esplendor já realizada em Pirenópolis. 

1920 – Maio, 23. Sansão Mamede Lopes. Houve a vigésima primeira Cavalhada. 

1928 – Maio, 27. Gastão Jaime de Siqueira. Houve a vigésima segunda Cavalhada. 

1929 – Maio, 19. João Luiz Pompeu de Pina. Vigésima terceira Cavalhada. 

1934 – Maio, 12. Jácome de Siqueira. Vigésima quinta Cavalhada. 

1941 – José Gomes Rocha 

1942 – Maio, 24. Braz Wilson Pompeu de Pina, pela segunda vez. Vigésima sétima 
Cavalhada e o drama “Demofonte”. (Jayme, 1971: 610 a 617). 

   

A relação dos Imperadores do Divino foi-me completada pelo Sr. Ataliba e pelo Sr. 
Brás Wilson Pompeu de Pina. 

1947 – José Abadia de Pina 

1953 – Agostinho de Pina 

1957 – Eloy de Oliveira 

1958 – Oliveiro da Veiga 

1966 – Mauro de Pina 

1967 – Abião Evangelista 

1968 – Décio de Carvalho 

1969 – Geraldo de Pina 

1971 – Alexandre  Pompeu de Pina  



1972 – Cloves Afonso de Oliveira 

1973 – José Inácio Gomes da Silva. 

 

Há dois aspectos conhecidos e que exigem referência: 1º- as Cavalhadas continuaram 
a ser corridas sem a mesma freqüência anual correspondente às Festas do Divino. 2º- ao 
contrário dos Batalhões de Carlos Magno introduzidos em Pirenópolis anos depois delas, 
sempre menos freqüentes do que elas e que se extinguiram há alguns anos passados, as 
Cavalhadas não só continuam em plena vigência durante as festas do Divino Espírito Santo 
como também, ao lado de conservar alguns aspectos tradicionais e seculares, crescem em 
pompa e participação, passando de evento puramente folclórico para uma novidade turística 
quer atrai de ano para ano mais e mais pessoas de Brasília, de Goiânia e de várias outras 
cidades próximas.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Os Batalhões de Carlos Magno são quase uma “ Cavalhada sem cavalos”. Câmara Cascudo não lhes reserva 
sequer um verbete em seu Dicionário do Folclore Brasileiro. De acordo com o Sr. Ataliba, em Pirenópolis os 
Batalhões de C arlos Magno eram representados também em um campo e, igualmente, incluíam doze mouros e 
doze cristãos que simulavam uma luta através de séries de avanços em linha, com passos característicos para 
cada grupo. Foram representados apenas quatro vezes nas festas do Divino, em Pirenópolis. 



4. A Festa do Divino Espírito Santo e as Cavalhadas em Pirenópolis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dias 10, 11 e 12 (Domingo, Segunda e Terça feira): 

 

Sob a direção do Sr. Eloi de Oliveira e colaboração da 
Prefeitura Municipal, será apresentada, mais uma vez, a 
Histórica Refrega entre Mouros e Cristãos – A Cavalhada 
– que em nossa cidade foi introduzida, no ano de 1820, 
pelo segundo imperador do Divino o Revmo. Padre 
Mestre José Joaquim Pereira da Veiga, do então arraial 
de Meia Ponte. 

 

 

 

 

 



Em todos os anos a Festa do Divino em Pirenópolis tem vários momentos diferentes  
para começar. 

Ela começa na festa do ano anterior quando é sorteado o imperador da seguinte. 
Começa alguns meses antes, todos os dias, nos preparativos e ensaios feitos. Mas o começo 
oficial, aquele que aparece no programa impresso e muitas vezes multiplicado e distribuído, é 
numa sexta-feira prevista de tal modo que dentro dos doze dias de festa fique a solenidade 
católica de Pentecostes. 

A notícia da página anterior, copiada do programa impresso da Festa do Divino para o 
ano de 1973, com que se anuncia o ritual de Cavalhadas, pode não ser precisa historicamente. 
Escolhe o ano de 1820 para a primeira “Histórica Refrega entre Mouros e Cristãos”, enquanto 
Jarbas Jayme indica o ano de 1826. (Jayme, 1971: 611). Entretanto, a notícia parece cumprir 
sua missão de dar mostras das intenções de relevância e solenidade com que se praticam as  
Cavalhadas na cidade, ainda em 1973. 

No primeiro capítulo deste estudo procuro situar rituais como os de uma Cavalhada, 
incluindo-os nos acontecimentos sociais de que participam e desdobrando as suas partes 
componentes. O que lá é feito de maneira geral, pretendo repetir aqui, concretamente. Embora 
possam ser compreendidos e descritos como um fato isolado, os significados folclóricos e 
sociais das Cavalhadas se alargam e aprofundam quando se os enfoca como uma “parte ritual” 
ao lado de outras e dentro de uma festa, acontecimento essencial na vida das cidades e que no 
caso do Brasil ainda não mereceu de folcloristas, antropólogos e sociólogos, a atenção devida. 

 

 

4.1. A Festa do Divino Espírito Santo em Pirenópolis. 

 

A Festa do Divino Espírito Santo é um acontecimento urbano (feito dentro da cidade) 
e anual, incluído no Ciclo de Pentecostes.1 

                                                 
1 É útil lembrar que as festas religiosas católicas, se consideradas como Ritos de Calendário, são mais praticadas  
nos centros urbanos e sociedades modernizadas durante o  ciclo do Natal e em torno da Semana Santa, ou seja,  
em um Ciclo da Páscoa. No interior do Brasil não é raro que as festas natalinas sej am revestidas de menor 
importância. Assim, nas zonas rurais de Goiás, fora as Folias de Reis que se incluem neste ciclo, não há, em 
geral, outros festejos populares e coletivos dignos de nota. Em algumas antigas cidades, de que a Cidade de 
Goiás é o exemplo mais notável, festeja-se com intensidade a Semana Santa, mas como uma iniciativa direta da 
Igreja e agora da Prefeitura, dado o seu potencial turístico. De modo geral, na mesma proporção em que os dias  
da Semana Santa são intensamente respeitados, são também pouco popularmente festejados. Ainda não encontrei  
nenhum conjunto de dados que autorizasse mais do que uma simples suposição a respeito da concentração de 
ciclos de fest ejos em determinadas épocas do ano, em regiões di ferentes do país. Mas parece ser verdadei ro 
(feitas as ressalvas necessári as) que nos centros urbanos maiores, assim como nas regiões “ encostadas ao mar”,  
as festas mais important es se distribuem ent re o  7 de setembro e a Semana Santa, incluindo com destaque:  os  
festejos da Independência (cuja importânci a tende a aumentar), o Natal e Ano Novo, o Carnaval e a própri a 
Semana Santa. 
Por outro lado, nas zonas rurais das regiões mediterrâneas e talvez especialmente no Brasil Central, parece haver 
uma concentração maior de festas populares entre a Semana Santa e o 7 de set embro (que reconheço tomar aqui  
como uma data um t anto arbitrária). Aí se incluem as festas do Ciclo Junino, de Pentecost es e dos Santos  
Padroeiros. 



Ë também um acontecimento religioso, mas carregado de eventos e situações que os  
próprios organizadores da Festa chamam de profanos; e de outros eventos e situações não 
previstos no “Programa Oficial”, mas sempre presentes e igualmente necessários. Chamei-os  
eventos marginais. 

Se quisermos olhar a Festa do Divino em todas as suas dimensões, veremos que ela se 
desdobra horizontalmente por entre partes religiosas, profanas e marginais e, verticalmente, 
através de eventos situações, formas e símbolos — ocorrências e instrumentos pelos quais 
cada uma das suas partes se expressa e é participada por seus atores e assistência. 

Diversas pessoas são responsáveis pela realização dos vários eventos da Festa do 
Divino. O cargo mais importante tem sido o do Imperador do Divino, que é sempre sujeito de 
honrarias especiais desde quando é eleito no ano anterior, até quando passa a coroa à cabeça 
de um novo imperador. Ele coordena tanto os esforços por conseguir fundos para a Festa, 
como os trabalhos imediatos de sua realização. Finalmente, deve arcar com a porção maior de 
dinheiro e dedicação para o sucesso da festa.2  

Ao lado do Imperador são escolhidos outros homens da comunidade, que se 
encarregam de responsabilidades especiais: Mordomos encarregados da bandeira, de seu 
mastro e da fogueira, e foliões de quem se espera que percorram, em alegres Folias, os bairros  
e vilas da cidade em busca de contribuições para os gastos da Festa. 

Reunidos todos os participantes de uma Festa do Divino em Pirenópolis, vemos que 
eles vêm de “origens” diversas, e ocupam posições diferentes, tanto na preparação como na 
realização da Festa e de seus eventos. É desnecessário descrever cada uma das funções, mas  
pode ser útil reunir alguns de seus responsáveis em um esquema único: 

 

 

                                                                                                                                                         

 
Para o caso do Brasil Central há uma explicação bastante simples para tal concentração de fest as. O período que 
medeia entre maio e agosto inclui o final da colheita de arroz e eventualmente de outros cereais de que vive a 
quase totalidade da população rural e o início dos trabalhos para uma nova safra de arrozais, com a aproximação 
das chuvas que são esperadas a partir de setembro. Est a época seca que envolve sobretudo os  meses de junho,  
julho e agosto reduz em muito o trabalho nas lavouras. Ao mesmo tempo é quando circula mais dinheiro nas 
cidades e nas fazendas, produto da venda dos cereais colhidos. Marina Marconi apresenta fatos semelhantes para 
explicar porque também em Franca as Cavalhadas são realizadas em maio, agosto, setembro e outubro: “ era essa 
também a época mais propícia: fim do ano agrícola e estabilidade do tempo, sem chuvas”. (Marconi, 1968: 43). 
2 Sempre foi facultado a todos os homens reconhecidos como em condições de arcar com as despesas da Festa, a 
inscrição para o  sorteio do Imperador do Divino Espírito Santo. Houve casos em que pessoas pobres foram 
também inscritas e sort eadas. Quando isso acontecia era com o dinheiro reunido e recolhido pela iniciativa do 
próprio imperador (que contava com a colaboração de várias pessoas), que se custeavam os gastos da Festa.  
Houve tempo em que entre 300 a 400 pessoas participavam do sorteio feito no domingo do Divino da festa do 
ano anterior. Hoje pouco mais de 20 pessoas costumam se interessar pelo cargo, trabalho e honrari as de “ um ano 
de império”. (Pompeu de Pina, 1971: 48 e 49). 
O Imperador é coroado no mesmo dia em que se o sorteia (em 1973 foi coroado no dia seguinte, a segunda fei ra,  
dentro da Matriz de N. Sra. do Rosário, pelo pároco, e sob os olhares, orações e cantos de uma grande 
assistência).  
Após a coroação, o Imperador é levado à sua casa em procissão que se acompanha de bandeiras, banda de 
música, alguns grupos folclóricos  (nest e ano Vilão e Contradança) e uma boa parte da população local  
juntamente com um aglomerado, crescente de ano para ano, de turistas de Goiânia, Anápolis e Brasília. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O esquema, é simplesmente uma redução de relações entre pessoas que coordenam, 
atuam e assistem. Durante a festa os cargos e responsabilidades se desdobram e multiplicam e 
o mesmo se dá com escala ainda maior para as atuações nos vários eventos. 

Para descrever como a festa se organiza, fiz até agora duas linhas de articulações: uma 
horizontal (festejos religiosos, profanos e marginais) e uma vertical (acontecimentos, eventos, 
situações, formas e símbolos). 

Se nos restringirmos apenas aos dias da festa, veremos que há uma outra divisão útil.  
A simples vista do programa aponta que os doze dias de Festas do Divino se desdobram em 
duas partes evidentes: os nove dias iniciais (predominância religiosa, e área de alvoradas e 
novenas); e os três dias finais (divisão entre eventos religiosos e profanos e área de missa-
procissões e representações). 

Durante os primeiros nove dias não há, praticamente, eventos profanos, e os religiosos  
estão divididos pela população local, na seguinte maneira: 



A.  Alvorada —  com banda de couro     1º ao 9º dia.3  

com banda de música.    1º e 9° dias. 

 

B.  Tocata de banda de música na porta da    1º e 9° dias. 

Igreja Matriz, com toque de sinos e queima de fogos  

 

C.  Novenas do Divino Espírito Santo e Missa Vespertina 1º ao 8° dia.4  

 

D.  Procissão da Bandeira e Queima da Fogueira  9º dia (por ocasião do  
encerramento da novena). 

Nos últimos três dias a Festa se enriquece extremamente de pessoas e eventos. O “lado 
profano” é incorporado e torna-se o mais importante. A partir do Domingo do Divino, o nono 
dia, os eventos puramente religiosos tendem a diminuir até o quase desaparecimento. É 
durante estes três dias que as solenidades, circunscritas praticamente aos limites da Igreja 
durante os nove primeiros, espalham-se a outros espaços da cidade, aqueles onde justamente 
são: incluídos os eventos profanos, realizados os últimos eventos religiosos e bastante 
ampliados os eventos marginais.5  

Da mesma forma como para os nove primeiros dias, reúno os eventos dos três últimos  
no esquema seguinte: 

Eventos religiosos 

A.  Alvorada —  com banda de Couro     Domingo 
com banda de música    Domingo 
 

B.  Missa cantada pelo Coro local.     Domingo 
 
C.  Sorteio do novo Imperador.     Domingo 
 
D.  Procissão do atual Imperador:    Domingo 

Procissão da Coroa.  
(da residência do Imperador para a Igreja Matriz).6 

                                                 
3 Sobre a banda de couro. Para realizarem suas festas religiosas como a de N. Sra. do Rosário e de São Benedito 
dos Pretos, os escravos dos primeiros tempos faziam-se acompanhar de instrumentos de percussão: várias caixas  
de madeira e couro e uma zabumba. Como alguns dos folguedos destas festas desapareceram já, a banda se usa 
para as alvoradas. Usa-se também para acompanhar a Procissão do Reinado de São Benedito. 
4 “Começando com um novenário, as solenidades religiosas funcionavam at é o domingo, com a coroação do 
novo Imperador. A novena e a missa são acompanhadas das mais belas e expressivas peças musicais, executadas  
pelo “ coro” da cidade”. (Pompeu de Pina, 1971: 50). 
5 É invariável que os três últimos dias sejam domingo, segunda e terça feira. A afluência de turistas e os 
interesses da Prefeitura em incrementá-la tem levado alguns habitantes de Pirenópolis a preferir que os eventos  
principais sejam concentrados no sábado e domingo. Entretanto até este ano de 1973 a festa obedeceu ao 
calendário oficial e tradi cional. Os eventos de segunda e terça feira foram realizados com toda a pompa, nesses  
dias, mesmo depois da saída de aproximadamente 90% dos turistas. 
6 “Para acompanhar o Imperador de sua casa at é a igreja, dentro do quadro formado por varas e sustentado por 
quatro “ virgens”, fazendo-se acompanhar por pessoas de sua estima, são formadas as alas da procissão por 
meninas de branco que recebem o nome de virgens e que antecedem o quadro. Logo atrás dele segue a banda de 
música executando as mais alegres peças e arrastando atrás de si toda uma multidão. Após a solenidade religiosa 
da missa, volta o cortejo até a casa do Imperador onde são distribuídas verônicas, doces de açúcar com rel evos  



 
E.  Procissão do Divino Espírito Santo,     Domingo 

após a missa vespertina. 
 

F.  Coroação do Novo Imperador  
(depois conduzido até sua casa na procissão   Domingo 
do Divino Espírito Santo).7 

 
 
Eventos profanos 

 

G.  Cavalhadas      Domingo, Segunda e Terça feira 

 

H.  Pastorinhas8      Domingo e Terça-feira 

 

I. Danças de Paus e Dança de Tapuias   Sábado, Domingo e Segunda9  
 
J. Procissão do Reinado de São Benedito   Segunda e Terça-feira10  

e Nossa Senhora do Rosário 
 
L.  O Louco da Aldeia (drama)    Sábado, Domingo e Segunda 
 
                                                                                                                                                         
de figura representativa do Divino, e pequenos pães de trigo às virgens. À tarde o novo imperador, sorteado 
aquele di a, faz também parte do quadro. No ent anto só desfil ará com a coroa após  a sol enidade da coroação”.  
(Pompeu de Pina, 1971: 52). 
7 Neste ano, e fora de previsão, a procissão do Divino Espírito Santo e a Coroação do Novo Imperador foram 
feitas na noite da segunda feira. após o segundo dia de cavalhada. 
8 Embora anunciadas para sábado, domingo e segunda feira, em 1973 as Pastorinhas foram representadas nas  
noites de domingo e terça, sob o comando de Brás Wilson Pompeu de Pina. 
É importante observar que as  Pastorinhas, tradicionalmente incluídas no Ciclo do Natal, são trazidas em 
Pirenópolis para dentro do ciclo de Pentecostes. Segundo Pompeu de Pina, a representação de Pastorinhas em 
Pirenópolis vem sendo feita desde 1922 e não se enquadra exat amente no modo como é representada em outras  
áreas do país. 
9 No ano de 1973 foram apresentados grupos de Vilão e Contra-dança (Dança do Pau). Ambos os grupos 
dançaram na porta da igreja, no domingo, durante a procissão da Bandeira e no desfil e que antecedeu a primeira 
tarde de Cavalhadas. Mas  não foram apresentadas, pelo menos  nos três  últimos dias, as danças de Tapuias  
anunciadas no Programa. 
10 A classificação dos festejos não é minha, mas foi fornecida pelos próprios responsáveis da festa em Programa 
impresso que traz os nomes do Imperador e do Vigário. Há uma troca de posições que não pode deixar de ser 
notada. Enquanto as alvoradas com bandas de couro e de música figuram entre os eventos religiosos, a Procissão 
do Reinado de São Benedito e N. Sra. do Rosário aparece entre os festejos profanos. Essa procissão procura se 
assemelhar em quase tudo às  procissões do Divino Espírito Santo e da Coroa, que envolvem, como vimos, os  
Imperadores da fest a atual e da seguinte. Há algumas diferenças, entret anto: a Procissão do Reinado não parte da 
Igreja Mat riz, mas chega a ela, vindo da Igrej a do Bonfim. Por outro lado não parece ser um evento patrocinado 
por pessoas de classe média e alta, mas por pobres e em maioria pretos. Pompeu de Pina que se detém em 
detalhes da festa como os tipos de fogos queimados em várias ocasiões, não faz mais do que uma ligeira 
referência a essa procissão e, mesmo assim, indireta. 
“ Diversos são os ritmos executados pel a banda e interessantíssimas são as composições rítmicas, peças, por 
executantes daqueles instrumentos. Os toques são, em geral, toques do reinado ou para o reinado e o toque para a 
cavalhada. Esse conjunto rítmico pertence à Irmandade de N. Senhora, e São Benedito dos Pretos e era 
apresentado somente durante a festa desses  santos, passando mais tarde a funcionar como parte integrante nos  
festejos do Divino”. (Pompeu de Pina, 1971: 52). 



Eventos marginais 
 
M. Festival do Chope      Domingo 

(realizado na casa Paroquial. Está incluído  
no programa da Festa como evento profano).  
Por ser muito recente e não corresponder à  
“ordem” dos outros eventos profanos,  
coloco-o como “marginal”. 

 
N.  “Comércio de Festa”     Comércio local e transitório, 
        estabelecido em barracas nas ruas  
        dedicadas à venda de alimentos 
        e de produtos de fácil consumo. 
 
O. “Diversões de Festa”     jogos de azar, pequenos  

espetáculos “de feira”, prostituição 
ranchos alegres, etc.11 

 

A relação dos eventos que compõem os vários momentos da Festa do Divino Espírito 
Santo é suficiente para demonstrar que, na medida em que é repetida, a Festa se torna um 
acontecimento: 1º) com periodicidade garantida; 2º) com uma freqüência ampliada, 
desenvolvendo a tendência a ampliar os eventos e diversificá-los horizontalmente. (ver página 
seguinte) 

O conjunto nuclear de eventos da Festa continua a reunir os mais tradicionais : 
procissões, missas festivas, novena, cerimônias em torno à figura do Imperador, alvoradas e 
queima de fogos. São estes os eventos presentes em todos os anos. 

Por outro lado, a Festa conserva e alterna eventos folclóricos que: 1º não são originais  
dela, podendo inclusive virem de outros ciclos festivos; 2º não estão necessariamente 
presentes em todas as festas, ainda que alguns tendam a ser agora valorizados por suas 
características de atração turística. Aqui se colocam todos os eventos profanos, mas de 
atributos nitidamente religiosos: As Cavalhadas (que no Nordeste, como jogo, são do ciclo do 
Natal, mas que no Sul pertencem invariavelmente ao ciclo de Pentecostes); as Pastorinhas 
                                                 
11 Muitas vezes o que é “ mais marginal” é também o que é “ menos estudado”. Não fujo a esta regra geral.  
Dedico portanto apenas poucas linhas aos eventos marginais da Fest a do Divino Espírito Santo em Pirenópolis. 
Toda a festa tem a sua feira (e quantas vezes a própria feira não é, em certas cidades, a própria festa?) Havia em 
Pirenópolis durante os dias de Festa um comércio feito, desde a venda de objetos de plásticos at é pequenos  
espetáculos  de apresentação de “ curiosidades cientí ficas” (como bezerro de duas  cabeças) passando pel a 
prostituição e mendicânci a. Algumas de suas características: a) Este comércio de “ bens de feira” e de “ diversões 
de pequeno circo” não é incluído nos programas de festas, mas não conheço uma delas, em Goiás, que se realize 
sem ele (algumas vezes pode-se anunciar, ao final, a existência de um rancho alegre em funcionamento). b) 
Algumas situações de feira são produzidas por pessoal nômade especializado em feiras. É possível fal ar de um 
comércio de venda de bens e serviços localizado não em uma cidade, mas “ nas festas”. Eu mesmo já encontrei  
alguns espetáculos de pequeno circo em vári as festas  de cidades, inclusive distantes uma da outra. Conheci um 
mendigo que possui um calendário anual das grandes festas para as quais invari avelmente se deslocava, mesmo 
quando eram feitas fora de Goiás. c) Estes comércios de festas cri am uma rede de vendas, sobreposta e rival ao 
comércio de bens e serviços locais. Por outro lado, entretanto, preenchem uma importante função de servi ço à 
cidade e à festa: criando locais extra de compras e diversões capazes de absorver quantidades muito grandes de 
populações igualmente “ vindas de fora” e para as quais o comércio local  (em algumas cidades  muito restrito),  
seria por certo insufi ciente; criando opções de ocupação dos “ tempos vazios” da festa (momentos em que não há 
festividades previstas ocorrendo); introduzindo novos produtos e conhecimentos, sobretudo nas  cidades  
menores. 



(que são do ciclo do Natal); as Procissões do Reinado (que embora “procissões”, são 
consideradas folguedo profano e que anteriormente possuíam ocasião própria e limites  
restritos à Irmandade de São Benedito dos Pretos); os grupos de Vilão; Contradança; Dança 
de Tapuios (que parecem alternar-se anualmente e tenderem a desaparecer da festa, dada a 
pouca importância que se lhes atribui atualmente). 

Finalmente a Festa — que se define como tradicional, mas que se atualiz a 
constantemente — incorpora eventos novos que nada tinham a ver com sua intenção original 
e que são totalmente profanos, quando não marginais. Fez parte dos programas oficiais deste 
ano um Festival de Chope. 

Entre os grandes eventos programados, alguns outros de menor importância e reduzida 
solenidade preenchem as horas de espera de uma população flutuante, quase igual à da própria 
cidade e que espera da Festa pelo menos três dias de atividades intensas e não interrompidas, 
como um fluxo de momentos que vão da igreja ao campo das Cavalhadas; de lá aos ranchos  
de palha onde se serve comida e bebida. 

Apenas como uma ilustração que permita esclarecer a brevíssima descrição do que 
acontece durante a festa, apresento dois desenhos absolutamente esquemáticos com o que 
pretendo mostrar os setores espaciais da cidade ocupados por atores e platéias, durante os seis  
primeiros dias e os três últimos da Festa. 

COMPONENTES DE FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO 

Categoria Área religiosa Área “profana” Área “marginal” 

Eventos 

1. Missas 

2. Procissões 

3. Novenas  

1. Alvoradas  

2. Tocatas 

3. Reinado 

4. Cavalhadas  

5. Folias 

6. Contra-dança 

7. Vilão 

8. Drama (teatro) 

9. Mascarados  

10. Pastorinhas 

1. Comércio de 
festa (produtos) 

2. Comércio festa 
(diversões) 

3. Festival do 
chope.  

Situações 

11. Missas 

12. Missa do Divino 
(sorteio do 
Imperador) 

13. Missa da Coração 

21. Procissão da 
Bandeira 

22. Procissão da Coroa 

23. Procissão do 
Divino 

31. Nove dias de 
novena na igreja  

11. Alvorada com banda de couro 

12. Alvorada com banda de música 

21. Tocatas com banda e fogos  

31. Procissão do reinado 

41. Representação dramática 

42. Desfile na cidade 

51. Percurso na cidade 

61. Apresentação na porta da igrej a 

71. apresentação na porta da igreja 

81. apresentação no teatro 

91. Correrias na cidade 

92. Apresentações no “ campo de luta” 

101. Apresentação no teatro.  

11. venda de objetos 

12. venda de 
alimentos e 
bebidas  

21. espetáculos de 
tipo circense 

22. jogos de azar 

31. distribuição de 
bebida. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42. As Cavalhadas na Festa do Divino 

 

As primeiras formas rituais das Cavalhadas são apresentadas ainda na rua, a partir do 
domingo. 

Antes de os cavaleiros mouros e cristãos chegarem ao campo de futebol especialment e 
preparado para os três dias de Cavalhadas, aparecem os Mascarados. Os Cavaleiros se reúnem 
ao som de um tambor e juntos vão para o campo. 

Logo após o almoço do domingo, vários mascarados a cavalo começam a percorrer as  
ruas da cidade, sozinhos ou em grupos. Os cavalos são profusamente enfeitados com flores de 
papel e, em alguns casos, com fitas coloridas. Quase sempre trazem penduradas à frente, 
algumas latas ou vários pequenos polaques que produzem um “barulho ele mascarados” 
quando trotam ou galopam. Os mascarados têm todos um atributo comum: usam máscaras  
que lhes cobrem não só o rosto como toda a cabeça. Usam roupas em geral coloridas, alguns  
com uma ou outra peça feminina. As roupas lhes cobrem todo o corpo, de modo que é quase 
impossível reconhecer a um mascarado, a não ser por seu cavalo, quando o dono não o 
“troca” com algum outro companheiro. 

Em 1973 os mascarados aproximavam-se de meia centena e podiam ser facilment e 
divididos em três conjuntos: 

1º. Um grande grupo ele mascarados vestidos de preto e branco, com máscaras de “cara 
de boi”, com as mesmas cores e muitas flores brancas nas máscaras. 

2º. Um grupo identificado como “do Catolé”, usando roupas de tecido listado em tons 
entre o azul e o vermelho, desbotados. Entre o corpo e a roupa que lhes era muito 
folgada, enchiam-se de capim, de tal forma que os corpos aparentavam ser três ou 
quatro vezes mais largos. Tinham sobre os rostos máscaras de pano e chapéus de 
palha, com muitas flores sobre a cabeça. 

3º. Um conjunto de mascarados que não formava um grupo, por suas roupas. A maior 
parte tinha máscaras coloridas de papelão simulando caras de bois. Outros tinham 
máscaras de pano e chapéus sobre a cabeça. Alguns ainda usavam máscaras de 
animais ou de rostos femininos e, finalmente, uns poucos estavam fantasiados de 
“heróis conhecidos”, como o Zorro, por exemplo. 

Os mascarados que Pompeu de Pina coloca em ação no sábado12, trotam ou galopam 
pelas ruas alguns momentos antes do desfile com que todos entram no campo de futebol. Não 
há dúvida de que hoje estão intimamente ligados às Cavalhadas. Resta saber se teria sido 
sempre assim, ou se, em algum tempo, vieram a se incorporar a elas. Eu os vi também na 
Cavalhada de Bela Vista em 1964. Eram em muito menor número e igualmente menos  
velozes e barulhentos. Em alguns dos cronistas a que Theo Brandão fez referências há 
também registro da presença de mascarados a cavalo, nas Cavalhadas. Não houve uma só 
pessoa na cidade de Pirenópolis que soubesse explicar a forma e as razões das origens dos  
mascarados durante os três dias de Cavalhadas. 

A forma como os Cavaleiros se reúnem e entram no campo faz um contraste radical 
com a dos Mascarados. 

                                                 
12 “No sábado, último dia da novena, ao meio dia, quando a banda retreta à porta da igreja, bandos de 
mascarados a cavalo aparecem em grande desfilada... Durante a realização das cavalhadas é onde os mascarados  
mais se exibem e divertem, pois, aproveitando os intervalos entre uma corrida e outra, saem até o campo, donde 
são realizadas as cavalhadas, e lá exibem como podem e resistem”. (Pompeu de Pina, 1971: 53). 



Pelo menos uma hora antes do início das atuações no campo, um tamboreiro solitário 
passa pelas ruas da cidade emitindo três toques cadenciados, e mais três iguais após uma 
pequena pausa.13 Ele vai à casa dos Cavaleiros como se os conclamasse com os seus toques 
para o “campo de lutas”. Este mesmo tamboreiro — um homem que executará este papel ano 
após ano até envelhecer, quando passará a tarefa a um filho seu — estará durante todo o 
tempo das Cavalhadas do lado oposto do campo, e, com o mesmo toque, marcará a cadência 
do galope dos Cavaleiros. 

Os Cavaleiros, tanto mouros com cristãos, saem de casa montados em seus cavalos, a 
começar pelos últimos (“cerra-filas”). Estes vão à casa dos penúltimos cavaleiros da fila de 12 
e os dois se dirigem à casa dos antepenúltimos. Assim fazem aumentando a fila até quando 
chegam a casa do rei que se incorpora solenemente ao grupo e os conduz até à entrada do 
campo: os cristãos pela entrada à direita das autoridades, os mouros pela à esquerda. 

Os enfeites dos cavalos e as roupas dos cavaleiros que são reconhecidos pelo zelo e 
luxo em algumas Cavalhadas do Sul, em Pirenópolis chegaram possivelmente a um nível não 
repetido em outras cidades do Brasil.  

Os cavalos são preparados desde os cascos pintados de prateado, até às arreatas  
vermelhas para os mouros e azuis para os cristãos, profusamente enfeitadas de panos, flores  
de papel e fitas de cores (azuis e brancas para os cristãos, vermelhas e brancas para os 
mouros). 

Os cavaleiros cristãos usam roupas e chapéus semelhantes aos de milicianos, mas com 
peças de veludo, de que a mais luxuosa será uma capa usada pelo rei cristão (de forma errada, 
segundo o Sr. Ataliba, já que apenas os mouros devem usar capas). Os mouros têm sobre as 
cabeças uma espécie de fino casquete de veludo vermelho com enfeites de prata e ouro. A 
vestimenta é bastante variada e luxuosa se comparada com os cristãos. Usam calças e vestes 
de veludo vermelho com muitos enfeites dourados e prateados e plumas brancas. Todos têm 
capas igualmente vermelhas e com bordados. O rei cristão e seu embaixador usam chapéus de 
duas e três pontas. O rei mouro tem um capacete dourado de tipo romano. Todos, 
invariavelmente, possuem três armas: uma lança (a única decorada com cores e fitas), uma 
espada e uma pistola (que substitui as garruchas de antigamente). 

Um esquema muito simplificado do “campo da Refrega” poderá ser útil para as  
descrições seguintes.14  

 

 

 

                                                 
13 Este homem começa, na verdade, a trabalhar cerca de 14 a 20 dias antes da Festa do Divino, já nos ensaios que 
os cavaleiros realizam quase diariamente, pel a manhã e à tarde em uni campa afastado da cidade. O seu toque é 
então um chamado para os ensaios, e parece dizer no rufl ar dos tambores: “ vão pro campo cavaleiros”, “ vão pro 
campo caval eiros”, “ vão pro campo cavaleiros”.  
14 O campo é atualmente uma praça de futebol sem gramado e sem arquibancadas. Dias antes da festa as famílias  
“de mais posses” delimitam pequenas áreas dentro de uma faixa de uns 10 metros da linha externa do “ campo de 
batalhas”, e que circula todo o campo. Cada família constrói um pequeno palanque, uns  dois metros acima do 
solo. A frent e é recoberta com um pano colorido que dá, no conjunto, um aspecto altamente festivo ao local. 
Em alguns casos são colocadas, do palanque ao chão, algumas arquibancadas onde se sentam parentes e amigos  
da família dona do palanque. Geralmente acabam sentando-se ali outras pessoas da assistência. 
Duas linhas aos lados, duas nas pontas, delimitam o campo. Outras duas que se cruzam e o dividem em quat ro 
partes são: meio a que cort a longitudinalmente e, flanco, a perpendicular à primeira pelo meio do campo e que 
simbolicamente divide os domínios de mouros e cristãos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando quase toda a platéia está acomodada: nos palanques reservados e construídos 
por algumas famílias da cidade e para o seu uso; em arquibancadas feitas abaixo dos  
palanques; ou junto às cordas que delimitam o Campo das Cavalhadas e, neste caso, de pé, há 
um desfile com que começa propriamente o primeiro dia das Cavalhadas. 

Entra a Banda de Música da cidade (foi a única ocasião em que a vi completament e 
uniformizada). A seguir vêm quatro moças com as seguintes bandeiras: de mouros  
(inteiramente vermelha), dos  cristãos (inteiramente azul), do Divino Espírito Santo (vermelha 
com uma pomba ao centro cercada por enfeites em prateado) e da Banda (amarela, com 
desenho de ave ao centro). Em terceiro lugar desfilam alunas de uma escola local, com roupas 
de ginástica e praticando-a. 

Sem obedecer ao ritmo da banda e usando instrumentos (zabumba, violão e sanfona) e 
música própria, entra o mesmo grupo de Vilão que vi dançando também na porta da igreja. 
Logo a seguir entram os atores de um grupo de Contradança (Dança do Pau, suponho) com 
roupas brancas e vermelhas e com instrumentos semelhantes aos do grupo de Vilão. Todos se 
colocam à frente das autoridades e, então entram os mascarados. Eles vêm a pleno galope e 
entrando pelos dois lados do campo. São ao mesmo tempo arrojados e cômicos. Galopam por 
todo o campo e alguns saem para se colocar a passo e trote, no terreno entre o campo e os  
limites de arquibancadas e palanques. 

A entrada dos Cavaleiros é solene e exige preparação. Os que ocupam o campo de 
futebol redistribuem-se da seguinte forma: Vilão e Contradança retiram-se do campo e se 
transformam em platéia, o que acontece também com moças da ginástica e das bandeiras. A 



banda de música ocupa o palanque ao lado das autoridades onde ficará nas três tardes e desde 
onde desempenhará um papel essencial.15  

Há um toque antigo e tradicional sob cujas notas entram pela esquerda, em fila e a 
galope, os Cavaleiros mouros. Eles dão volta ao campo e vêm se colocar “em seu castelo”, 
uma das linhas de fundo do campo. 

Sob o comando de um toque diferente, mas com uma coreografia semelhante e entrada 
pela direita, os Cavaleiros cristãos assomam ao campo. 

Depois que os vinte e quatro cavaleiros estão alinhados, doze de cada lado, a partir dos  
reis e até aos “cerra-fila”, o cenário está pronto e é então iniciada a “Histórica Refrega entre 
Mouros e Cristãos”. Durante duas tardes as “tropas” de cristãos e mouros representarão, com 
seus desafios e carreiras, a memória de lutas travadas entre Carlos Magno e os Sarracenos, e 
que hão de terminar, no final da segunda tarde, com a rendição, conversão e batismo dos  
mouros. Durante a última tarde o “rito” “transforma-se em jogo” e as equipes passam a viver 
uma competição real de final imprevisto e possibilidade de ganho para qualquer uma das  
equipes. 

 

O espião e o sentinela 

Antes da entrada de qualquer outro personagem, a um canto do campo, próximo ao 
Castelo dos Cristãos, foi fincada uma árvore, sob cuja sombra e acocorado, coberto com uma 
pele de animal, ficou um homem que representa o papel de espião mouro. Ele é conhecido por 
“onça” e parece representar este papel com os seus gestos. A cavalhada começa quando um 
sentinela cristão representa vigiar o “seu campo” até quando dá de olhos com o espião e, 
montado, a galope, dirige-se para ele. Quando os dois  se aproximam há tiros de parte a parte. 
O sentinela cristão retorna ao seu castelo e o espião mouro representa ter sido ferido, e 
morrer.16 É então retirado do campo sem pompa alguma e no momento seguinte os cavaleiros  
de ambos os lados saem e dão uma volta por seu campo (a metade do campo total, separada 
pela linha que simbolicamente divide os dois domínios e que se chama flanco). Esta primeira 
carreira é chamada RECONHECIMENTO DE PRAÇA.17 

                                                 
15 Não tenho dúvidas de que este desfil e inicial existe desde as primeiras cavalhadas. Mas ultimamente ele tem 
sido acrescido de novos elementos com que se pretende ampliar o seu “ efeito turístico”. Nos desfiles tradi cionais  
entravam pelo campo apenas: a banda, as bandeiras, mascarados (desordenadamente) e os caval eiros. 
16 Não recebi  informações sobre a origem e o sentido dessa primeira luta entre um sentinel a cristão e o espi ão 
mouro em Pirenópolis. Ambos não trocam palavras. A cena é muito rápida e parece ser sem importância. Mais à 
frente procuro, entretanto, colocá-la dentro de uma análise de toda a estrutura do ritual. Confrontando est a 
primeira luta das Cavalhadas de Pirenópolis com a descrição feita por Marina Marconi para a de Franca, é 
possível fazer alguns paralelos, Em São Paulo esta primeira cena é muito mais demorada e solene, O espião 
mouro é Ferrabrás  e o  cavaleiro cristão, Oliveiros. Ambos se aproximam um do outro e a um momento o 
caval eiro cristão divisa o mouro. Fala consigo mesmo então, a respeito do que vê, com pal avras solenes. A 
seguir os dois preparam para disparar suas  garruchas. A arma do mouro falha e o cristão atira duas vezes  
matando-o. Importante not ar que em Franca o cavaleiro mouro vem a cavalo e não dis farça de animal. O chefe 
dos mouros aparece então em cena e o cristão foge. O mouro lamenta (t ambém solenemente) a morte de seu fi el  
soldado e promete vingança. Vêm os outros cavaleiros mouros e levam de volta o companheiro morto ao som da 
marcha fúnebre tocada pela banda. Após a morte do espião, cômica em Pirenópolis e solene em Franca, em 
ambas as cavalhadas, cavaleiros dos dois lados farão uma primeira carreira. 
17 O Sr. Ataliba, teve o cuidado de anotar em cadernos que me mostrou, todos os lances e passagens mais  
importantes do ritual, assim como de seus fatos mais importantes. 
Não quero descrever com detalhes cada uma das carreiras praticadas durante os três dias. Para apresentá-las  no 
texto com as  própri as pal avras  escritas pelo Sr. Ataliba, tal como ele as escreveu e ditou cuidadosamente para 
mim, torna-se necessário transcrever aqui o significado de algumas palavras e expressões usadas:  



                                                                                                                                                         
Carreira: cada carreira compreende uma seqüência de galopes de efeito coreográfico pelo campo. Ocupa todos  
os cavaleiros mouros e cristãos, ou parte deles, galopando por exemplo, de dois em dois ou de quatro em quatro 
ao mesmo tempo. Durante a fase de lutas as carreiras envolvem simulações  de combates eqüestres entre os  
caval eiros, inicialmente com lanças, depois com pistolas (tiros de festim) e finalmente com espadas. Há também 
carreiras feitas depois da “ paz”, tendo os cavaleiros flores  em suas mãos. Todas as carreiras têm nomes e 
representam momentos e situações diversas durante os combates e a conciliação.  
Tope: Compreende o momento em que dois adversários se encontram a galope e tocam, ou fingem tocar suas  
lanças e espadas. Quando se encontram com pistolas o tope se chama “ tope de fogo”, ou diz-se simplesmente 
que os cavaleiros “ dão fogo”. 
Engrazar: Os cavaleiros engrazam quando se alternam: mouros e cristãos. Isso é feito depois da carreira da 
prisão e da conversão dos mouros e representa a conciliação dos dois lados. 
Fazer O: Manobra feita dentro do meio campo de cada lado de modo que, ao se encontrarem ao centro, os  
caval eiros estejam um de frent e para o outro. 

 
Fazer S: Outra manobra feita no meio campo, com objetivos semelhantes. 

 
Fazer Flor: Outra manobra feita com os mesmos objetivos. 

 
Traspassar: Os cavaleiros dos dois lados se ultrapassam uns pelos intervalos dos outros, dando topes ao se 
cruzarem.  
Quebra Garupa: Manobra que implica uma súbita volta do cavalo sobre si mesmo em 180º. 
Espada à Roda: Os caval eiros adversários dão o tope de espadas  não no centro do campo, mas nas  laterais à 
roda do campo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quase todas as palavras trocadas entre mouros e cristãos são de desafio e se 
concentram, em maioria, no início desta primeira tarde e logo depois da primeira carreira. 

 

Os discursos do Desafio: embaixada dos mouros18 

“O rei mouro chama o seu embaixador. 

— Embaixador, à minha presença! 

O embaixador se apresenta e diz: 

                                                 
18 Os discursos ditos no primeiro dia foram copiados de um volant e distribuído alguns anos  atrás, entre os  
assistentes. Reproduzo-os literalmente e coloco algumas observações minhas ent re parênt eses. Durante as  
Cavalhadas observei e gravei algumas expressões variant es daquilo que encontrei escrito e que é apresentado 
como as falas tradicionais. Mais tarde, ainda com o auxílio do Sr. Ataliba, pude reconstituir estas variantes. São 
as seguintes: 
O embaixador cristão para o scu rei, na embaixada dos cristãos: 
“Monarca rei e senhor,  
Enquanto em meu peito 
conservar alento, hei de, fiel  
cumprir o teu régio intento”. 
O embaixador cristão frente ao Sultão da Mauritânia: 
“ O Grande Monarca Rei Augusto desta era potent e, protetor do Marírio, do Magno Alexandre, do invencível  
Vaticano, a quem esse vosso império mauritâneo deveram render culto, e o Rei Cristão por mim saudar-lhe 
manda e dizer-lhe envia-me que deixe de Mafoma e dos  diabólicos ídolos que tão firmemente idolatra, que se 
isto fizer mediante as águas do Santo Batismo e um pequeno tributo será teu amigo e concederá grandes  
honrarias. Mas se este partido não quiser abraçar verá hoje mesmo a tua soberania humilhada e abatida”. 
Resposta do rei mouro ao embaixador cristão (ao final da fal a):  
“ Enquanto em minha mão apertar a espada e o sangue na veia circular nem tu nem os teus me prenderão...” 
Resposta final do embaixador cristão para o Rei mouro: 
“Retiro sim para não te ver, mas não por te temer”.  
Fala o embaixador cristão ao seu rei: 
“Monarca rei e senhor, me mandaste ao lado do nascente e lá encontrei o Rei Mouro muito irado e desprezando a 
vossa proposta, convoca-vos a ter a sós com ele uma conferênci a nas margens da nossa divisa”. 
Por outro lado seria interessante fazer um confronto entre os discursos de Pirenópolis e o de outras cavalhadas.  
Assim por exemplo, nas de Franca há falas por ocasi ão da morte do espião mouro que não aparecem em 
Pirenópolis. Mas os discursos de cá são razoavelmente mais solenes e possivelmente mais tradicionais que os de 
Franca, onde não há encontro dos reis no meio do campo de lutas, mas ainda nas vésperas, na porta da igreja. O 
rei mouro insulta o cristão e tenta forçá-lo à submissão. O rei cristão recusa a submissão e se valoriza. O mouro 
novamente o ameaça e encerra o debate apelando o rei Cristão para a assistência de Cristo. 
A embaixada dos  mouros é curta e concisa. A embaixada dos cristãos é deixada para o  início do segundo dia.  
Não há dúvidas, entretanto, de que ambos os textos, o de Franca e o de Pirenópolis “dizem uma mesma coisa”. 



— Poderoso Senhor, aqui estou! 

Ordena-lhe o Rei: 

— Vai às  partes do Poente, onde se encontra acampado o exército cristão e diz ao Rei 
que deixe a lei de Cristo e abrace a de Mafoma: que se isto fizer terá paz, honras e, sobretudo 
a minha amizade. Mas se este partido não quiser abraçar, verá a terra tremer, os  clarins  
romperem os ares, o bronze gemer, o sangue correr aos mares e o meu Mafona vencer. 

Diz o embaixador: 

— Senhor! Enquanto em meu peito houver alento, hei-de, fiel cumprir o vosso régio 
intento. 

Depois de certas exigências (quando dois cavaleiros mouros e dois cristãos parecem 
parlamentar junto ao flanco, até quando se dirigem para o Castelo cristão) apresenta-se o 
Embaixador Mouro no acampamento do Rei Cristão e diz, arrogante e irreverente: 

— O monarca esclarecido, o poderoso Sultão que, qual raio ou qual trovão neste 
mundo é tão temido, te comete por partido, que deixes a Lei de Cristo e que abraces a de 
Mafona; que se fizerdes isto, terás paz, honras e sobretudo, a sua amizade em tudo o que tens  
visto, mas se esse partido não quiserdes abraçar, verás, ó rei atrevido, verás a terra tremer, os 
clarins romperem os ares, o bronze gemer, o sangue correr aos mares e o meu Mafona vencer. 

Responde-lhe o Rei Cristão: 

— Atrevidas e arrogantes foram as palavras que acabastes de pronunciar perante alta 
soberania e fidedignos vassalos de minha conta. Não fossem as leis do meu Império, 
consagradas às três pessoas da Santíssima Trindade, aplicar-vos-ia o merecido castigo. 
Entretanto, voltai e dizei ao vosso rei que me não assustam inimigas tropas nem as terríveis 
ameaças com que pretende intimidar os fiéis e destemidos soldados dos meus esquadrões, e 
que em campo estou e em campo espero. 

Retruca o Embaixador Mouro: 

— Ó rei de juízo vário, outro acordo toma, abraça a lei de Mafona e não sejas  
temerário, pois se fizerdes o contrário, já toda a paz se desterra e eu serei, na mesma guerra, 
qual raio fulminante que te reduzirá num só instante em cinza ou terra! 

Responde-lhe o Rei Cristão: 

— Sai-te desumano antes que, do peito fraudulento, o coração te arranque. 

Diz-lhe o Embaixador Mouro: 

— Retiro-me por de ti me aborrecer e não por te temer. 

(Após este diálogo entre o Rei Cristão e o Embaixador Mouro, este último galopa em 
direção ao grupo dos cavaleiros mouros e se coloca frente ao seu rei). Chega o Embaixador 
Mouro em frente ao Acampamento e diz: 

— Monarca, Rei e Senhor! Fui às partes do Poente onde me mandastes e lá encontrei o 
rei ricamente montado, o qual disse-me todo irado que no Campo da Morte está e no Campo 
da Morte vos espera, onde vereis uma fera, toda cheia de furor, que qual raio abrasador, vos  
fará cair por terra. 

Diz-lhe o Rei: 

— Recolhe-te, Embaixador amado, que muito breve será vingado.” 

 



Embaixada dos Cristãos 

Após a embaixada dos mouros segue-se a dos cristãos que, em parte, repete a primeira. 
É interessante notar que em Pirenópolis as duas embaixadas e o “arrazoado dos reis” são 
feitos em seguida. Segundo Marina Marconi, em Franca os dois reis se defrontam 
verbalmente na porta da igreja e na noite anterior ao primeiro dia de Cavalhadas. A 
embaixada dos mouros é feita neste primeiro dia, após a carreira de Reconhecimento de praça. 
Mas a embaixada dos cristãos será feita apenas no começo do segundo dia (Marconi, 1968, 48 
a 56). 

“Segue-se a embaixada do Rei Cristão. 

O Rei chama o seu embaixador e este diz: 

— Senhor! 

Ordena-lhe o Rei: 

— Vai àquele exército dos Mouros e dize ao Rei que, por ti, saudá-lo mando e a dizer-
lhe envio que deixe de Mafona, desta vil seita infame, e dos diabólicos ídolos, que tão 
firmemente idolatra; que se isto fizer mediante as águas do Santo Batismo e pequeno tributo, 
ser-lhe-ei amigo. Vai e dize. 

Responde o Embaixador: 

— Saberei cumprir o vosso régio mandado. 

Depois de pequenas exigências (as mesmas desenroladas no meio e flanco do campo, 
quando da embaixada dos mouros), apresenta-se o Embaixador Cristão ao Sultão da 
Mauritânia e diz: 

— O glorioso Monarca Carlos Magno, Senhor de todo o Ocidente, manda saudar-vos  
e, ao mesmo tempo dizer-vos que deixeis de Mafoma, seita vil e infame, e dos diabólicos  
ídolos que tão firmemente idolatrais; que, se isso fizerdes, mediante as águas do Santo 
Batismo e um pequeno tributo, será vosso amigo. 

Responde o Rei Mouro: 

— Injuriosas foram as palavras com que te referiste ao grande Profeta. Vale-t e 
entretanto o indulto de Embaixador. Não fora isso, mandar-te-ia cortar a cabeça e colocá-la na 
mais alta torre do meu castelo, para servir de exemplo aos teus. Volta e dize ao teu Rei que 
rejeito as suas vis propostas e que desejo ter a sós, com ele, uma conferência nas lindes dos  
nossos domínios. 

Retorna o Embaixador Cristão e diz ao Rei: 

— Monarca, Rei e Senhor! Fui às partes do Nascente, onde me mandastes e, lá, 
encontrei o Rei Mouro que, rejeitando vossas propostas, convida-vos a terdes, a sós com ele, 
uma conferência na fronteira de seus domínios. 

Diz o Rei Cristão: 

— Recolhe-te, meu fiel Embaixador, a tua vingança a mim compete.” 

Terminadas as duas embaixadas, são os dois reis que se deslocam para o centro do 
campo, ficando cada um do flanco para dentro de seus domínios. 

 

 

 



O arrazoado dos dois reis 

Os dois reis se dirigem ao centro do campo, um pela extrema direita e outro pela 
extrema esquerda. Quando se aproximam, diz o Rei Mouro: (durante todo o diálogo os dois  
cavaleiros não deixarão seus cavalos parados, estarão andando em idas e vindas e em alguns  
momentos, poderão fazê-los empinar). 

“— Um só passo não dês à frente, sem que primeiro me digas quem és, que lei 
professas e o que buscas pelas terras da Turquia. 

Retruca-lhe o Rei Cristão: 

— A figura que eu represento é, por sem dúvida, a de grande monarca. Todavia as tuas  
perguntas te desmentem, pois não me mandastes dizer, há pouco, que desejavas ter, a sós 
comigo, uma conferência às margens desta baliza; Como me perguntas, agora, quem sou, que 
lei professo e o que busco pelas terras da Turquia? Não te satisfarei as exigências sem que, 
primeiro, me digas quem és e o que buscas pelas terras do meu domínio. 

Responde o Rei Mouro: 

Eu sou o grande Sultão, Senhor da Mauritânia. Senhor de meio sol e de meia lua e de 
todo o mar vermelho. Já disse quem sou. Dize tu quem és. 

(Responde o Rei Cristão): 

— Eu sou Carlos Magno, dos heróicos príncipes da Europa o mais poderoso. Professo 
a lei de Cristo e adoro as Três Pessoas da Santíssima Trindade. E és tu mesmo, bárbaro, a 
quem eu busco. Vem comigo. Receberás as águas do Santo Batismo e, mediante pequeno 
tributo, ser-te-ei amigo e te concederei grandes honras. 

Retruca o Rei Mouro: 

— Eu não quero as tuas honras e nem troco as minhas pelas tuas. Só tenho a dizer-te 
que o que vieste fazer neste campo, para morrer e para acabar a vida. 

Fala o Rei Cristão: 

— Essa tua soberbia e arrogância, essa tua insolência e fantasia não se acabam com 
palavras, mas com o duro fio de minha espada (e avança contra o Rei Mouro). 

Fala o Rei Mouro 

— Detém-te, ó Rei Cristão. Vou te cometer um partido. 

Diz o Rei Cristão: 

— Dize qual é? 

Responde o Rei Mouro: 

— Vamos ao campo de batalha. A lei do vencedor será firme e valiosa; a do vencido, 
falsa, infame e mentirosa. 

Fala o Rei Cristão: 

— Muito me custa esclarecer-te uma verdade que tenho por certa, segundo a fé de 
Deus que adoro e, como conto com a vitória, toma campo, bárbaro, aperta a lança, faze por 
ser bom cavaleiro que, em breve, te arrependerás. 

Retruca o Rei Mouro: 

— E tu morrerás! 



(Voltam os dois Reis até junto de seus cavaleiros).  

Ao chegar ao seu acampamento, dirige-se o Rei Mouro aos seus soldados: 

— Fiéis e valentes companheiros. Vamos ao campo de batalha pelejar. Chegou a hora 
de mostrarmos o nosso valor. Mauritanos, sigam comigo que a vitória será nossa”. (Programa 
de apresentação das Cavalhadas de Pirenópolis publicado por Jarbas Jayme). 

 

As carreiras do primeiro dia 

Fracassadas as embaixadas e o encontro dos dois Reis, todos cavaleiros estão 
encastelados em linha, a partir do rei, no extremo oposto ao seu flanco. 

A banda toca sucessivamente uma série de dobrados escritos para o galope das  
Cavalhadas. Cada vez que os cavaleiros de um ou outro lado saem de seu castelo ou 
acampamento, há uma carreira “de fio todo”; ora com dois de cada lado, ora com apenas um 
de cada lado. 

Cada carreira tem uma coreografia eqüestre diferente (algumas se assemelham com 
pequenas diferenças), assim como tem também um nome diferente. Mas quase todas elas, fora 
as últimas do segundo dia, as de entrada e saída em cada dia, e as primeiras do terceiro dia, 
prevêem três encontros dos cavaleiros rivais: um primeiro com lanças, um segundo com 
pistolas (tiros de festim), e um terceiro com espadas. Não vou descrevê-las com detalhes  
porque todo o seu interesse é visual. Para manter a descrição das Cavalhadas com um máximo 
de elementos da própria cidade, transcrevo aqui “ao pé da letra”, as informações  que o Sr. 
Ataliba (que durante todo o tempo das Caválhadas de 1973 ficou atrás dos mouros, 
orientando-os) tem escritas em um caderno. Alguns pequenos esclarecimentos são feitos por 
mim entre parênteses, tal como fiz nos discursos, páginas atrás. Na nota 17 coloco alguns  
termos usados com freqüência, e necessários para o entendimento do que se passa em cada 
carreira. Para algumas delas coloco também uni pequeno gráfico. 

 

“2ª carreira: DEFESA DE PRAÇA. Entra à esquerda. Dá o primeiro tope no flanco. O 
segundo é a mesma coisa. Faz S para dar fogo. 1º e 2° tope de espada. Só tem um 
S depois do primeiro tope de lança. 

 

3ª carreira: ESCARAMUÇA GRANDE. Faz O (letra O) e passa de passagem pelo Castelo e 
entra no Flanco direito. Dá o 1° tope no flanco e o 2º no Castelo Cristão (em frente 
ao lugar onde os cavaleiros cristãos ficam alinhados). O 3° (tope) no Flanco. O 4° 
no Castelo Cristão. 5° no Flanco. Fogo e Meia Lua (meio campo). Dá o primeiro 
tope de fogo e faz S para dar o 2º fogo. Espada entra pelo Flanco esquerdo. Dá o 1º 
tope no Flanco, o 2º no Castelo dos mouros. 3º no Flanco. 4º no Castelo dos  
Mouros. 5º nos Flancos. (Esta é uma carreira com todos os cavaleiros em Fio 
Todo). 

 

4ª carreira: BATALINHA. 4 cavaleiros, dois de cada lado. Faz a Flor e entra pelo meio. Dá o 
primeiro tope no Flanco e faz S. Dá o segundo tope no outro Flanco. Fogo, entra 
pelo meio, dá o primeiro tope e faz S para dar em outro Flanco. Espada a Roda 
(sair pelo campo à volta dando o tope em cada extremo do Flanco). 

 



5ª carreira: UNIÃO: Faz a Flor e depois faz o O, passa de passagem pelo Castelo desfechando 
lanças. Faz meia Flor, passa pelo castelo para entrar em outro Flanco. Faz meia 
Flor, passa pelo Castelo para dar o 1º fogo. Faz meia Flor para dar o 2° fogo. Faz 
meia Flor para dar espada a Roda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ª carreira: TORNO DE PARELHA. 4 cavaleiros fazem a Flor e entram pelo meio. Dá o 
primeiro tope no meio. Entra pelo Flanco à esquerda do cavaleiro, vai ao castelo 
contrário e entra pelo meio. Dá o 2° tope no meio e entra pelo Flanco esquerdo. 
Fogo e meia lua. Dá o 1° fogo e faz S para dar o 2° Fogo. Espada entra no meio dá 
o 1º tope no meio. Entra pelo Flanco direito. Vai ao Castelo contrário. Entra pelo 
meio, dá o 2° tope no meio. Entra pelo Flanco e vai encastelar. 

 

7ª carreira: TORNO DE QUATRO. Faz a Flor e entra no Meio. Dá o 1º tope faz meia Flor 
trapassa e volta para dar o 1º tope no meio. Vem pelo meio, dá o 1º tope no Flanco 
e volta para dar o 2º tope de fogo em outro Flanco. Espada a roda. 

 

8ª carreira: TORNO DE QUATRO FIOS FECHADOS. E a mesma coisa que o torno de 
Parelha, apenas feito em fila (são duas filas de mouros e cristãos). 

 

9ª carreira: 10 DE MAIO: (é a última carreira do primeiro dia. Sua coreografia é uma mistura 
das outras duas carreiras anteriores). Duas filas. Faz a Flor. Duas Filas. Entra no 
meio, dá o 1º tope no meio. 2ª e 3ª à roda e 4ª no meio. Fogo, entra no Flanco, dá o 
1º tope e faz Meia Flor para dar o tope em outro Flanco. Faz meia Flor para dar o 
1º tope de espada no meio. Então o 1º tope de espada é no meio. 2º e 3º à roda.” 

 

Durante os intervalos entre as  carreiras, os mascarados entram no campo e galopam 
livremente por ele. Simulam imitações de lutas e alguns trotam em pé sobre seus animais. 
Durante os momentos de carreiras eles ocupam os espaços entre a linha externa do “campo de 
batalha” e os palanques armados. São portanto os únicos, durante todo o tempo, que têm um 
acesso constante aos dois espaços: o da assistência e o dos atores-cavaleiros. Durante estes 
intervalos os cavaleiros mouros e cristãos ficam alinhados, cada um “em seu castelo” e 
guardam a mesma dignidade com que se apresentam durante as carreiras e que é a 



característica mais constante toda a sua atuação durante os três dias. Não é necessário dizer 
que entre a atuação solene dos cavaleiros e a atuação absolutamente informal e caricata dos  
mascarados há um contraste radical e certamente não gratuito. 

Depois das carreiras do primeiro dia há a seguinte Embaixada de Tréguas  (volto ao 
texto dos discursos dos cavaleiros). 

“O Rei Mouro chama o seu embaixador e diz-lhe: 

— Vai ao acampamento dos Cristãos e dize ao Rei que, por minha alta demência, 
mando propor-lhe tréguas por 24 horas. 

No acampamento dos cristãos diz o embaixador mouro: 

— O meu soberano, por sua alta demência, manda...  

Interrompe-o o Rei Cristão: 

— Basta! Já te entendo. Volta e dize ao teu monarca que lhe concedo as tréguas que 
me propõe e que, amanhã, por estas horas, ele, tu e os teus, debaixo de minhas  armas, estarão 
mortos ou prisioneiros.” 

Com os mesmos toques de banda com que entraram, saem os cavaleiros a galope. Os 
cristãos pela direita e os mouros pela esquerda. A banda volta ao campo e se retira em desfile 
com as quatro bandeiras. 

 

As carreiras do segundo dia 

O segundo dia de Cavalhadas se inicia com um desfile que reduz em muito o número 
dos integrantes do primeiro dia, assim como a solenidade do desfile anterior. De modo 
diferente do primeiro dia, os poucos discursos são deixados para o final. Após haverem 
entrado ao som dos mesmos toques de chamada de mouros e cristãos, os cavaleiros se 
encastelam e iniciam as carreiras. 

 

1ª carreira: GUERRILHA. E a mesma da Batalha, porém com duas filas. 

 

2ª carreira: CASTELINHO. De 4 cavaleiros. Faz a Flor entra pelo meio. Dá o primeiro tope 
no Flanco. Fogo, Entra pelo Meio, dá o 1º tope no Flanco. Faz S entra no Meio 
para dar o 2° tope em outro Flanco. Espada à Roda. 

 

3ª carreira: NAPOLEÃO. Faz a Flor e segue emparelhado. Entra pelo Flanco direito. Dá o 1º 
tope no Flanco. 2º no Castelo dos mouros. 3º no Flanco. 4º no Castelo dos mouros. 
Fogo e Meia Lua. Dá o 1º tope e faz S para dar o 2º. 

Espada entra pelo Flanco esquerdo, dá o l° tope no Flanco. 2º no Castelo cristão, 3º 
no Flanco. 4º no Castelo cristão. 5º no Flanco. 

De lança o Rei Cristão ataca o Castelo dos mouros. O embaixador cristão defende 
o Castelo. 

De espada o rei cristão defende o Castelo e o Embaixador ataca o Castelo dos  
Mouros. (É evidente que, ao mesmo tempo os mouros estão fazendo de forma 
semelhante na defesa de seu castelo e no ataque do Castelo Cristão). 



 

4ª carreira: FOGO NEGADO. Faz a Flor e entra pelo Meio e dá o 1º tope no Meio. 2º e 3º à 
Roda, O 4º no Meio. Fogo, entra pelo Flanco, O Rei Mouro dá o 1º tiro com o 
Embaixador cristão. Atravessa o campo. 

O Rei cristão e o embaixador mouro negam pelo meio (cruzam-se na linha do 
meio do campo com as pistolas, mas não dão os tiros de festim para o chão. O 2° 
tiro do Rei cristão e o Embaixador mouro. Entra pelo Flanco dá tiro e segue pelo 
meio. O 3º tiro é o Rei mouro e o Embaixador cristão. Dá o 3º tope e atravessa o 
campo. O Embaixador mouro e o Rei cristão nega pelo meio. O 4° fogo o Rei 
cristão e o Embaixador mouro dão e atravessam o campo. Aí é de espada. Entra 
pelo meio, dá o 1º tope no meio. 2º e 3° à Roda e 4º no meio. 

 

5ª carreira: BATALHÃO. Fila toda. Faz O, passa pelo castelo e entra a direita, aquém do 
Flanco. Faz frente, dá o tope, traspassa, quebra garupa e faz S para dar outro tope. 
Todos os topes é feito do mesmo jeito, fazendo sempre o S. Nessa carreira o Rei 
dá tope com o Cerra-fila. 

 

6ª carreira: CASTELINHO. O mesmo que o Castelinho do primeiro dia, apenas com duas  
filas de mouros e duas de cristãos. 

 

7ª carreira: NOVATA, O mesmo que o Torno de Quatro, mas com duas filas. 

 

8ª carreira: ALCANCILHA DE FOGO. Primeiro o Rei mouro entra à direita sua e vai ao 
castelo cristão e dá o tiro. Vem esperar o Rei cristão. Este entra pela direita, dá o 
tiro e vem esperar o Embaixador. Seguem assim até o último cavaleiro. 

 

9ª carreira: ALCANCILHA DE LANÇA. O Rei mouro entra à sua esquerda e desafia o Rei 
cristão. Este acompanha ele, dá o tope e passa a frente. Desafia os mouros. O 
último cavaleiro cristão vai preso.” (Não há mais detalhes sobre esta prisão e 
parece ser cena que perdeu o sentido que devia ter em outros tempos). 

Na penúltima carreira do segundo dia é simulada a prisão do Rei mouro e seus 
cavaleiros, pelo Rei cristão e os seus. 

10ª carreira: PRISÃO. Toda a fila. Entra a esquerda, dá o primeiro tope e faz S. No 2º tope os 
cristãos prendem os mouros. Os mouros (lá presos) fazem S no 2° tope. 

Larga a lança no Castelo cristão. Fogo, espada e Meia Lua (2 topes).” 

 

Depois da carreira PRISÃO em que os mouros simulam serem presos e se renderem 
aos cavaleiros cristãos, os cavaleiros alinham-se pelo meio do campo e frente às autoridades. 
Os cristãos estão agora à direita e os mouros à esquerda. O Rei mouro grita então, ainda 
montado a cavalo, que aceita a fé cristã: 



— “Sim, aceito as águas do Santo Batismo e reconheço o seu Deus como único e 
verdadeiro!”.19  

Os cavaleiros agora saem do campo e retornam a ele depois, pela primeira vez  
entrelaçados (engrazados): rei cristão — rei mouro — embaixador cristão — embaixador 
mouro, etc. 

Alinham-se longitudinalmente mais uma vez, mas agora entrelaçados e desmontados  
de seus cavalos. Os cristãos colocam-se por detrás dos mouros que se ajoelham (o rei mouro 
sobre um coxim vermelho). 

É neste momento que entra no campo, pela direita, o vigário da cidade de Pirenópolis.  
Com um pequeno ramo de folhas ele joga água sobre os cavaleiros mouros com o que simula 
um batismo coletivo, centralizado na figura do rei mouro. Assim que o Padre se retira de 
campo os cavaleiros montam uma vez mais em seus cavalos e fazem a última carreira do dia. 

 

11ª carreira: OUVIDOR. Engraza. Correr em roda do campo, fica seis cavaleiros em cada 
entrada, avança para o centro do campo, faz um O, dá descarga, faz caramujo e 
faz a mesma coisa para o segundo fogo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Aqui também em Pirenópolis há diferenças frente às Cavalhadas de Franca. Lá há um personagem importante 
que não existe em Goiás. Uma princesa moura chamada Floripes (ou Floripa) que é raptada pelos cristãos e que 
se convert e ao cristianismo. Ao final é ela quem convence, entre emocionada e aflita, o próprio pai a converter-
se também. O rei cristão suplica ao mouro que se convert a e este recusa rispidamente. Mas a princesa “ cai de 
joelhos e de mãos  postas para o mouro e diz: — Meu pai, aceita o santo batismo que eu já sou batizada”.  
(Marconi, 1968: 59). O rei mouro pede à filha que se retire de sua presença. Mas ela insiste e com um outro 
discurso (versi ficado) consegue comover e demover seu pai. Notemos que em Franca o encontro inicial dos dois 
reis não dá margem à proposta que o rei mouro de Pirenópolis faz ao Cristão: a luta decidirá a verdade. Quem 
vencer os combates defende a fé verdadeira, e quem os perder, a falsa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O TERCEIRO DIA: O FINAL DO “RITO” 

O último dia das Cavalhadas de Pirenópolis pode ser facilmente dividido em duas  
partes: uma que dá conta do final do ritual de memória das lutas de cavaleiros; outra em que 
as competições dos jogos a cavalo são realizados pelos cavaleiros. 

Nas carreiras finais do ritual de Cristãos e Mouros as simulações de lutas são 
substituídas integralmente pelas de conciliação. Os cavaleiros entram com lanças. Entregam-
nas aos seus escudeiros e galopam com flores, que trocam entre si, e que depois levam à 
assistência. As lanças serão retomadas apenas para os jogos. 

 

lª carreira: FLORÃO (A descrição agora é minha e não do Sr. Ataliba). Os cavaleiros  mouros  
e cristãos entram entrelaçados e pelo mesmo lado. Saem juntos a galope e se 
distribuem aos seis pelos lados do campo (3 mouros e 3 cristãos em cada grupo), 
depois alguns voltam a encastelar-se e ficam nos lados apenas três cavaleiros  
mouros e três cristãos formando pares mistos em cada dos lados extremos do 
campo: 

 

 

 

 

 

 

Um cavaleiro mouro galopa em direção a um cristão carregando uma flor artificial.  
Quando se aproxima, pára. Ambos  beijam suas flores e, enquanto giram os seus  
cavalos um em torno do outro, trocam suas  flores. Agora é o cavaleiro cristão que 
galopa em direção à dupla seguinte para fazer o mesmo com um cavaleiro mouro. 
Isso é feito por todos, até que todos tenham trocado suas flores, mouros com 
cristãos. É digno de nota que a carreira é feita com alguma mudança de 
fisionomias. A solenidade permanece nas atitudes mas há agora sorrisos nos  
rostos.  

 

2ª carreira: LUXÚRIA. O que há de mais importante nesta carreira é que foi inventada para 
este ano e o fato de que representa uma homenagem dos cavaleiros à assistência 
Os vinte e quatro cavaleiros, engrazados, colocam-se da seguinte maneira nos  
lados do campo: seis cavaleiros, três mouros e três cristãos. (Cada grupo de cada 
vez), e vai à presença de uma pessoa da platéia previamente escolhida para a 
homenagem. Perto dela fazem fila e um a um beijam a flor que tem na mão e 
solenemente entregam ao homenageado. Abraçam-no, sem descer do cavalo, e dão 
lugar para outro. Quando todos os do grupo fizeram o mesmo, voltam em fila para 
o seu lugar, no campo. Outro grupo desloca-se e faz o mesmo com um novo 
homenageado.20  

                                                 
20 Esta carreira mostra com muita evidênci a o aspecto de inovação em um evento folclóri co tradicional. A beleza 
desta carreira levou-me a perguntar ao Sr. Ataliba pelas razões e o modo de sua origem. A sua resposta 
surpreendeu-me. Ela havia sido criada no dia anterior (segunda feira), como uma homenagem dos cavaleiros a 
quatro pessoas presentes, reconhecidas como verdadeiros incentivadores das festas em Pirenópolis. Tudo indica 



Do “rito” ao jogo 

 

Entregues as flores a quatro homenageados, os vinte e quatro cavaleiros retomam suas  
lanças e o “rito” se transforma em jogo. A própria participação da platéia modifica-se 
acentuadamente. Agora todos torcem por um ou outro lado, por um ou outro cavaleiro. 

Ainda com os toques de dobrados da Banda, são corridas as Cabecinhas. Cabeças  
humanas de papelão são colocadas em pequenos troncos de bananeiras cortados com pouco 
menos de um metro e meio, e fincados, dois ao centro, e quatro aos lados do campo. Saem os  
cavaleiros, um vermelho e outro azul em direção às cabecinhas, primeiro com suas lanças. 
Tentam furá-las e, se possível, retirá-las de onde estão. Depois retornam com as pistolas que 
detonam perto delas (sem efeito real algum, porque o tiro é de festim). Finalmente correm ao 
mesmo tempo com as espadas à mão e tentam retirar com um golpe as cabecinhas fincadas ao 
centro do campo. 

Após a corrida de cabecinhas correm as Argolinhas que são penduradas de um arco 
fincado a um dos lados do campo (o oposto às autoridades) e que os cavaleiros procuram 
retirar com suas lanças, após demonstrações de destreza com elas, a galope.21 A participação 
da assistência chega então a um clímax e os cavaleiros que conseguem arrancar argolinhas  
(exercício muito mais difícil que o de cabecinhas) são homenageados com prendas (em geral 
cortes de fazendas) com que podem homenagear, por sua vez, a algum assistente. 

Terminada esta parte final dos jogos, quando os cavaleiros passaram mais uma vez  
pelas argolinhas, fazem todos as últimas carreiras pelo campo: 

QUATRO FIOS DE LENÇO: correm sempre duas filas de cada lado, agitando lenços brancos  
durante a corrida. Neste momento a assistência aplaude com entusiasmo e não são 
poucos os cavaleiros e assistentes que se emocionam. Em alguns momentos os 
cavaleiros “atiram beijos” para os assistentes. 

DESPEDIDA: Os cavaleiros correm pelo campo com uma fila se intercalando na outra. A 
banda toca um último dobrado: “A Cavalhada acabou”. 

 

Finalmente os cavaleiros se retiram a galope do campo e vão em conjunto, pelas ruas 
(agora a passo), até a Igreja do Bonfim onde descarregam suas pistolas 

Também a banda se retira em desfile com um último dobrado pelo campo, de cuja 
periferia retira-se também o povo que assistiu entre divertido (com os mascarados que ainda 
correrão até a madrugada pelas ruas), atento e emocionado, a um ritual pelo qual toda a cidade 
espera pelo menos por todo um ano, como esperavam os povos de todas as sociedades pelas 
suas festas mais essenciais. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
que deverá ser mantida daqui prá frent e. Da mesma forma Marconi cita a introdução de novas carreiras em 
Franca, também como homenagens. (Marconi, 1968: 47). 
21 “ Argolinhas — outro jogo que consiste em tirar, com a lança uma argola presa em um arco enfeitado. O que 
consegue tirar uma argolinha é levado por um elemento de cada lado dos “ ex-combatentes” até a pessoa que vai 
oferecer-lhe um prêmio. Essas pessoas são previamente avisadas que receberiam argolinhas caso conseguissem 
tirá-las os disputantes” (Pompeu de Pina, 1971: 56). 



 

 

SEGUNDA PARTE 
 

 

 

 

 

 

Você falou-me em Roldão 

Conhece dos Cavaleiros, 

Dos Doze Pares de França? 

Dos destemidos guerreiros? 

Falarás-me alguma coisa 

De Roldão mais Oliveiros? 

 

- Sei quem foi Roldão 

O duque Requiné 

E o duque de Nemé...  

Sei quem foi Galalão 

Bomfim e Geraldo, 

Sei quem foi Ricardo 

E Gui de Borgonha, 

Espada medonha 

Alfange pesado! 

 

Leonardo Mota – Cantadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Os símbolos de Cristãos e Mouros 

Anotações sobre o simbolismo de um ritual a cavalo 

 

Apresento apenas alguns componentes simbólicos da Festa do Divino e das 
Cavalhadas. Mais do que em outros momentos deste estudo, esta apresentação de símbolos é 
introdutória, incompleta e imprecisa, se comparada com investigações feitas pela 
Antropologia Social junto a sociedades primitivas. 

As Cavalhadas de Pirenópolis estão incluídas dentro de uma Festa Católica de tradição 
secular nas cidades mais antigas de Goiás. 

A Festa do Divino Espírito Santo combina doze dias de rituais religiosos com rituais  
profanos1 criando situações diversas que se dividem entre ritos católicos, rituais  
tradicionalmente chamados de folguedos folclóricos e, finalmente, eventos como competições  
esportivas. 

Limitemos-nos aos dois primeiros. A divisão entre as situações religiosas e profanas  
não pode ser feita através de uma simples oposição. Os eventos programados  para os doze 
dias de festa estão distribuídos em uma linha de continuidade que vai desde ritos católicos de 
caráter sacramental, como Missa, até reuniões “festivas” e exclusivamente profanas, como um 
anunciado Festival do Chope. 

A meio caminho, estão rituais católicos não sacramentais e com componentes 
profanos, como as Procissões da Bandeira e da Coroa; e rituais profanos com evidentes 
atributos de religiosidade, como as Cavalhadas. As procissões combinam a homenagem a 
entidades religiosas com elementos dos desfiles cívicos (banda de música tocando dobrados e 
não hinos religiosos, queima de fogos de artifícios, etc.). As Cavalhadas combinam a 
rememoração de um fato histórico e militar, com elementos do universo simbólico e dos  
rituais religiosos (declarações solenes de crença, batismo católico, etc).  

Para efeito da descrição dos símbolos da Cavalhada, é necessário estabelecer uma 
outra distinção. Os rituais da Igreja Católica são altamente formalizados e portanto possuem 
sistemas de simbolização definidos (inclusive em documentos oficiais a respeito) e rigorosa- 
mente prescritos e controlados. Nos limites dos ritos católicos de passagem — batismo, 

                                                 
1 Para o caso dos eventos da Festa do Divino Espírito Santo, seria mais acertado dividi-los em rituais da Igreja 
Católica e rituais folclóricos e não em religiosos e profanos. Os primeiros pertencem a uma instituição 
religiosa: são rigorosamente previstos e prescritos, como ritual; possuem características de ritos religiosos; são 
considerados como culto de adoração ou homenagem a entidades sobrenaturais. Espera-se que, através deles:  
sejam aceitas pelas entidades sobrenaturais as homenagens dos participantes; sejam produzidos benefícios para 
esses participantes, ou para aquel es em intenção de quem pratica-se, social ou individualmente, um modo de 
realização e participação no rito. Os três  rituais católicos mais  importantes na Festa são a missa, a novena e a 
procissão. 
Os rituais profanos são produções populares geralmente trazidas de outras sociedades para a de Pirenópolis. As  
situações rituais folclóricas eram, durant e a Festa; danças as que faziam os  grupos de Vilão e Contradança, ou 
autos-dramáticos como as Cavalhadas e as Pastorinhas. 
Os rituais religiosos são produzidos pela Igreja Católica e penetram a soci edade civil. Os rituais folclóricos são 
produzidos na sociedade civil e procuram penetrar a Igreja Católica. Isso assume expressões concretas em certos  
momentos da Festa. A procissão, ritual tradicional da Igreja, incorpora-se à festa tornando-se não só uma forma 
de culto coletivo ao Divino Espírito Santo, mas uma homenagem de tipo civil da Igreja aos Impera dores  
escolhidos e sorteados. São a mistura da peregrinação religiosa com o desfile festivo civil. A festa ent ra na 
Igreja.  
No final da segunda tarde de Cavalhadas, os cavaleiros mouros  são “ batizados” no campo pelo próprio vigário  
da cidade. A igreja entra na festa.  



crisma, matrimônio, ordem, extrema unção, os símbolos são ainda mais definidos em sua 
significação e uso e, naturalmente, mais universais.2 

Os rituais tradicionalmente populares não têm o respaldo de instituições legitimadoras  
que ao mesmo tempo definam e controlem o uso de instrumentos, formas e símbolos. Por isso 
mesmo não são claramente definidos por seus praticantes. 

Não possuem também a mesma universalidade de usos e significações. Tanto isso é 
verdadeiro, que, enquanto a análise de variações dos rituais religiosos católicos é 
principalmente diacrônica (exemplo: o estudo das variações de práticas e símbolos do 
Batismo desde o “tempo dos apóstolos” até aos dias de hoje), essa mesma análise é 
principalmente sincrônica quando feita por folcloristas e a respeito dos “rituais populares” 
(por exemplo: as diferenças de prática de Cavalhadas que encontrei entre Nordeste e o Sul do 
Brasil e entre Pirenópolis e a cidade de Franca, em São Paulo). 

As Cavalhadas (“Históricas Refregas entre Mouros e Cristãos”) são um ritual 
dramático profano e popular. Elas pretendem ser a memória e a representação de 
acontecimentos históricos reconhecidos como verdadeiros pelos seus praticantes, 
entrevistados por mim. Segundo o Sr. Ataliba, a quem devo as informações mais seguras a 
respeito, as Cavalhadas simbolizam uma luta heróica entre Carlos Magno, Imperador do 
Ocidente, e os Mouros que invadiram a Península Ibérica, e que pretendiam impor a doutrina 
de Maomé (Creio que o Sr. Ataliba retirou suas informações do livro de Jarbas Jayme, em que 
ele registra os fatos mais importantes da história da cidade). 

Assim, de um modo diferente, frente aos rituais católicos realizados dentro da Igreja 
Matriz (novena e missas) ou em sua proximidade (procissão do Divino Espírito Santo), as 
Cavalhadas não prestam culto ou homenagem específicos a entidades sobrenaturais. Também 
não se espera que, por atuar nela, ou por assisti-las, se obtenha modificações e melhoras  
explicitadas: tanto materialmente, como espiritualmente. 

Todo o ritual, fora as situações jogo (no terceiro dia), pode ser dividido em três  
momentos de significação histórico-simbólica: 1°) Definição-divisão dos universos  
simbólicos (as crenças: cristã e islamita); 2°) os confrontos dos universos simbólicos e 3°) a 
unificação-conciliação dos universos simbólicos. 

Por outro lado, as formas rituais estão distribuídas entre a ação dos cavaleiros e os  
discursos. Combinando as duas divisões propondo o quadro seguinte (indicando os números a 
ordem em que acontece cada fato ritualizado): 

 Divisão dos Universos Simbólicos Confronto dos Universos 
Simbólicos 

Conciliação dos Universos 
Simbólicos 

D 
I  
S 
C
U
R 
S
O
S 

2º- Embaixada dos Mouros. Recusa 
dos Cristãos.  

3º- Embaixada dos Cristãos. Recusa 
dos Mouros.  

4º- Encontro dos dois reis. Proposta 
do Cristão. Recusa do Mouro. 
Proposta do Mouro. Cristão aceita. 

7º Proposta de tréguas dos 
mouros. Aceitação dos 
cristãos. 

10º- proposta do rei mouro 
aceitando a crença cristã. 

11º- fala do Padre (em voz baixa) 
batizando os mouros. 

A 1º- morte do espião mouro por 6º- carreiras do primeiro dia. 12º- Batismo dos mouros. 

                                                 
2 Em todos estes ritos a Igrej a Católica usa alguns símbolos gerais de grande contextualização e usa outros  
símbolos mais específi cos, como a água e o sal empregados no Batismo. 



Ç
Ã
O 

sentinela cristã.  

5º- reconhecimento de Praça 
(primeira carreira, cada lado em seu 
campo). 

8º- carreiras do segundo dia. 

9º- prisão dos mouros. 

13º- Carreiras de mouros e 
cristãos juntos. 

14º- troca de flores entre mouros e 
cristãos. 

15º- entrega de flores a pessoas da 
assistência. 

Antes de proceder à análise de alguns símbolos das Cavalhadas (às vezes combinados  
com símbolos de outros rituais da Festa do Divino Espírito Santo) e depois à análise do 
próprio ritual como um todo simbólico, descrevo, para cada conjunto, alguns dados que me 
parecem importantes.3 

Quando perguntadas a respeito do que significam as Cavalhadas, as pessoas menos 
conhecedoras do assunto repetem que é uma luta entre mouros e cristãos. Os habitantes de 
Pirenópolis com maior conhecimento de seu folclore, costumam dizer que as Cavalhadas  
“simbolizam” as lutas de Carlos Magno contra os Mouros. Os especialistas locais são capazes 
de dar uma resposta aproximada à do Sr. Ataliba. Segundo informações das pessoas do lugar, 
as Cavalhadas são uma representação de um acontecimento histórico, (que é historicamente 
falso porque nenhum Sultão da Mauritânia foi derrotado e convertido ao Cristianismo por 
Carlos Magno e seu exército). Operacionalmente (como procurarei demonstrar no capítulo 
seguinte), as Cavalhadas são um dos rituais de definição do universo simbólico de crença 
católica e de definição da ordem da sociedade rural. No nível da representação histórica as  
Cavalhadas podem ser aceitas como um verdadeiro drama, ou um ato folclórico, como As  
Pastorinhas, o Bumba meu boi do Maranhão e o Reisado que tive oportunidade de assistir em 
Pernambuco. Como “símbolo” da unidade de uma crença religiosa e da ordem da sociedade 
que produz as Cavalhadas, elas são essencialmente um ritual de identificação social 

 

A duração do Ritual 

Comecemos por recordar alguns pontos. As Cavalhadas duram três tardes. Começam 
na do domingo quando os cavaleiros se reúnem de um por um, a partir do último da fila e 
entram, finalmente a galope pelo campo. Terminam frente à Igreja do Bomfim com uma 
descarga final das pistolas dos vinte e quatro cavaleiros. Durante as duas primeiras tardes e 
durante uma pequena parte da última predominam as características de uma situação-rito. Na 
tarde do terceiro dia “o rito vira jogo” e os dois “exércitos” se transformam em duas  
verdadeiras equipes de competidores rivais. 

Na mesma medida em que “representam”, como auto e memória de lutas de mouros e 
cristãos, batalhas entre exércitos rivais, as carreiras e os discursos do primeiro e do segundo 
dia podem ser vistas como querendo simbolizar o confronto entre a crença da sociedade, e a 

                                                 
3 O conceito que Turner atribui a símbolos é como pretendo entendê-los neste trabalho: “ .. . that symbol is a 
thing regarded by a general consent as naturally typi fying or representing or recalling something by possession 
of analogous qualities or by association in fact or thought. The symbols 1 observed in the field were, empirically,  
objects, activities, relationships, events, gestures, and spatial units in a ritual situation”. (Turner, 1967: 19).  
Também procuro trabalhar de modo semelhante ao de Turner. Ao estudar os símbolos em Pirenópolis procurei  
obtê-los e descrevê-los em um nível exegético: tal como eram descritos pelos próprios praticantes do ritual e tal  
como eles próprios os explicam. 
Na parte final deste capítulo procuro analisá-los a nível operacional. Depois de observar como são usados no 
ritual busco perceber quais são as suas significações e os seus usos sociais. Não tento entretanto, relacioná-los tal  
como Turner o faz, uns aos outros. A imensa complexidade dos símbolos usados na festa, e a maneira como se 
interrelacionam, os da Igreja Católica com os produzidos pelas  tradições populares, torna extremamente di fícil  
esta articulação simbólica. 



não-crença (a religião dos mouros, que, sendo inclusive desconhecida dos assistentes, reforça-
se como símbolo de não-crença não ter a fé cristã). 

A maneira coreográfica como se fazem as carreiras indica uma relação metonímica 
com as batalhas históricas.4 O batizado parece-me uma situação intermediária entre a ação 
simbolizada e a ação representada. Os mouros representam estar sendo realmente batizados, 
mas o que se representa é apenas uma cena apressada de um verdadeiro rito do batismo 
católico. Finalmente, nas competições do último dia os atores representam longinquamente os  
torneios medievais, mas funcionam efetivamente como competidores Enquanto o final da 
situação-rito é previsto e sempre o mesmo, o da situação-jogo produz resultados não 
esperados. Há verdadeiros vencidos e verdadeiros vencedores.5 

 

Os Espaços do Ritual 

Um campo de futebol é preparado para ser o campo das Cavalhadas. As demarcações  
efetivas do esporte (onde uma “ grande área” é uma verdadeira “grande área”) são apagadas, e 
sobre o campo são pintadas novas linhas que separam “territórios” políticos, um sob domínio 
dos mouros (Turquia) e outro sob controle dos cristãos (Europa). Reproduzo não só o campo, 
novamente, mas as posições dos cavaleiros dentro dele, em termos gerais. Faço isto com 
linhas inteiras para os mouros tracejadas para os cristãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 As possibilidades de relação de duas séries cl assifi catórias fazem a base de uma análise de sistema de símbolos 
de articulação metaróri ca ou metonímica. 
Das quatro combinações teóricas possíveis entre as duas séri es simbolicamente interligadas (signi ficados e 
significações), as duas primeiras são usadas para as classi ficações de tipo totêmico (classi ficações de arranjo), e 
as duas últimas compreendem as dos simbolismos rituais. São as que interessam neste trabalho. 

Série I 
Conjuntos 
paradigmáticos 

Cadeias 
sintagmáticas 

Conjuntos 
paradigmáticos 

Cadeias 
sintagmáticas 

Série II 
Conjuntos 
paradigmáticos 

Conjuntos 
paradigmáticos 

Cadeias 
sintagmáticas 

Cadeias 
sintagmáticas 

 CLASSIFICAÇÕES SIMBOLISMO RITUAL 

(O conceito: “ classificação de arranjo”, assim como o quadro aqui apresentado foram elaborados pelo Dr.  
Kenneth Iam Taylor e apresentados durant e seu curso de Análise de Sistemas Simbólicos, em Brasília, 1973). 
5 Insisto em descrever a rel ação aqui como simbólica, e não como “de representação”. Nas carreiras da luta entre 
os dois lados, não se desempenha uma luta, como nos filmes heróicos sobre o mesmo assunto. Simboliza-se uma 
luta entre dois exércitos, com duas tardes de coreografi a ao fim das quais: não há “ mortos” nem “ feridos”; não 
há referência ou seqüências de indicação progressiva vitória de um dos lados. 



O meio campo à direita das autoridades assistentes é simbolicamente o território 
cristão. O meio campo à esquerda é o território mouro.6 A linha do “meio” não tem uso 
simbólico. Serve apenas para facilitar a coreografia eqüestre das carreiras. Mas a linha do 
“Flanco”, traçada a cal, como a outra, simboliza a divisão de dois domínios políticos. Assim 
ela é ultrapassada: 

a) Nas embaixadas, após um cerimonial junto ao seu traçado, que termina com a 
autorização dos enviados cristãos para que os embaixadores mouros passem 
aos seus domínios; 

b) Nas “carreiras de luta” envolvendo sempre situações de combate, inclusive 
algumas em que os mouros simulam estar atacando o castelo cristão, e os 
cristãos, o mouro (simplesmente por passarem a galope na frente deles); 

c) Depois da luta, nas representações de conciliação entre os dois exércitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

posições e delimitações antes da rendição dos  
mouros e da paz entre os dois lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Lembro que em toda a tradição bíblica e católica, o lado direito representa o da bendição, e o lado esquerdo a 
maldição. 



 

 

 

 

 

 

 

 

posições e delimitações depois da rendição dos  
mouros e da paz entre os dois lados. 

Os extremos direito e esquerdo dos dois lados são considerados como os castelos (ou 
acampamentos) dos dois exércitos. São definidos apenas pelo alinhamento dos doze 
cavaleiros de cada lado. Logo no primeiro dia haviam pendurado uma corda, e nela folhas de 
bananeiras, “para representar o castelo dos mouros”. Mas foram logo retirados e não se os 
utilizou mais. Suponho que anteriormente haveria indicações visíveis dos dois castelos. 

Após a rendição dos mouros e feita a paz, os cavaleiros só voltarão aos alinhamentos  
dos “momentos de luta” durante os jogos  do terceiro dia. Nos instantes finais da situação-rito 
é mais constante esta formação, com o que os dois lados, entrelaçados os seus cavaleiros, 
“formam” uma cruz que se liga desde os extremos da linha de meio e do flanco. 

Existe uma outra relação simbólica no uso dos espaços rituais. Ela é de outra ordem, 
sobretudo porque junta cavaleiros, mascarados, outros personagens do ritual e a assistência. 
Além disso, as distribuições  que observei podem estar mais dependentes de “direitos sociais” 
e circunstâncias concretas de uso dos lugares no campo e na assistência, do que de qualquer 
relação simbólica previsível.  

Todos os presentes ocupam lugares que se opõem a outros diretamente: uma parte de 
atores e assistência está “no alto”. A outra está “embaixo”. 

Algumas pessoas estão “embaixo”, no chão ou perto dele, e aí permanecem a maior 
parte do tempo: 

a) O espião mouro, representado como uma onça e agachado no chão até morrer; 

b) As pessoas do povo que assistem ao ritual do chão (entre os palanques e a 
corda que delimita o campo), ou nas arquibancadas, sob os palanques; 

c) Os escudeiros dos dois exércitos, que ficam “nos castelos”, atrás dos cavaleiros  
e lhes seguram as lanças quando estes lutam com espada ou pistola. 

Outras pessoas estão “no alto”, e somente descem: 

d) Por ocasião do batismo dos mouros. São os cavaleiros que desmontam do alto 
de seus cavalos. Os mouros se ajoelham no chão. Mas logo depois do batismo, 
que é muito rápido, voltam todos a montar e assim permanecem até o final.  

e) Ao final de cada tarde. São a banda de música, as autoridades, as famílias  
donas dos palanques, no alto e à volta do campo.7 

                                                 
7 A este respeito é interessant e observar a situação dos mascarados, que estão sobre cavalos como os cavaleiros,  
mas que desmontam frequentemente: ou pelos “ tombos cômicos”, ou para fazer pantomimas no chão, como 



 

Séries de Símbolos 

Mouros e cristãos se distinguem codificantemente pelo uso de cores definidas: o azul 
para os cristãos e o vermelho para os mouros.8 Por outro lado há apenas quatro cores que 
podem ser, em toda a festa e, neste caso, além do domínio específico das Cavalhadas, 
reconhecidas como estabelecendo relações simbólicas com uma série de atributos morais 
cristãos e profanos, e com entidades ligadas a estes atributos.9  

Cor Atributo moral Entidade ou pessoa  Contexto 

Branco Virgindade, 
pureza, castidade 

As meninas 
chamadas “ virgens” 
nas procissões 

Durante as procissões algumas meninas vestem-se 
completamente de branco. Nas roupas do Padre o 
branco simboliza também a pureza.  

Vermelho 
Fortaleza, 
confirmação na 
fé 

Pentecostes (O 
Espírito Santo). 

Todo o tempo litúrgico de Pentecostes é regido 
pela cor vermelha. No ritual católico o vermelho 
simboliza as línguas de fogo com que o Santo 
Espírito veio aos apóstolos, confirmando-os e 
fortalecendo-os na fé.  

Prateado, 
dourado 

Nobreza, realeza, 
divindade 

O Imperador do 
Divino. Os reis do 
Reinado. Os 
caval eiros Mouros e 
Cristãos. 

Nos ritos católicos, os objetos que se comunicam 
diretamente como “ mais sagrado” (o corpo e o 
sangue de Cristo) são de ouro ou de prata. Dos 
mesmos metais são feitas as coroas do Imperador 
do Divino. Por extensão, “ com prata e ouro” 
(nestas cores ) são feitos os enfeites das roupas dos 
caval eiros das Cavalhadas. 

Dando forma às cores, alguns símbolos de religiosidade católica servem para 
diferenciar os cristãos dos mouros, mas aqui, de modo classificatório semelhante ao da roupa 
de suas fantasias. 

Os cristãos usam quatro símbolos tradicionais do cristianismo: a cruz, o cálice com a 
hóstia consagrada, a pomba (que aparece na bandeira do Divino Espírito Santo) e a Flor de 
Lis. 

Não reconheci símbolos igualmente identificados nos mouros. Onde seria esperada a 
existência de crescentes e estrelas, havia apenas enfeites que, por oposição classificatória aos  
símbolos cristãos, bordados principalmente em prata, eram mais coloridos e não tinham 
formas semelhantes aos quatro símbolos mencionados acima. 

Não sei se devo compreender esta oposição entre uma cadeia definida de símbolos  
católicos aplicados aos cavaleiros cristãos; e uma “cadeia simbolicamente vazia” aos  mouros, 

                                                                                                                                                         
simulação de lutas corporais coletivas. Também o Padre entra a pé e está no chão. Mas encontra os mouros  
ajoelhados, e assim, posicionalmente está, frente a eles, no alto. 
8 Seria impreciso dizer que o vermelho simboliza o Islamismo e o azul o Cristianismo. Afinal, em outras cidades, 
como em Franca, os cristãos est ão de preto. Por outro lado, como deixar de lado uma contradição tão evidente;  
os mouros, islamitas, estão sempre de vermelho; mas o vermelho é igualmente a cor de Pentecostes, do Divino 
Espírito Santo? Este é um exemplo patente da necessidade de contextualização para a análise de símbolos. No 
contexto da Igreja C atólica (e de Festa), o vermelho simboliza o Espírito Santo (a fé). No contexto das  
Cavalhadas o vermelho simboliza os mouros (e não a fé). 
9 Parece ser útil opor como símbolos, a cor definida à não definição de cor, como farei mais adiante opondo o 
símbolo definido à não definição simbólica. Os cavaleiros  cristãos e mouros possuem cores definidas: o  
vermelho, o azul e o uso de prat eado e dourado. Mas os mascarados usam indiscriminadamente suas cores.  
Apenas um grupo cobriu-se só de branco e preto, mas quando interrogado não atribuiu isso a significado algum. 



ao não conhecimento dos símbolos tradicionais  do Islamismo, ou se a uma intenção não 
declarada, no ritual.  

Se a segunda hipótese é verdadeira, então é possível imaginar que, assim como 
ideologicamente as Cavalhadas parecem querer opor uma crença (a cristã) a uma não-crença 
(nenhuma ou qualquer outra); assim também essa oposição seria simbolizada pela aplicação 
de uma cadeia de símbolos claramente reconhecíveis aos cavaleiros que defendem a crença, e 
um conjunto de não-símbolos a cavaleiros que lutam em nome de uma não-crença. 

 

O Ritual como símbolo 

Deixei para a última parte uma relação final de séries de símbolos (que justamente 
neste caso não parecem se comportar exatamente como séries relacionadas). É deste ponto 
que quero partir para um estudo final do que simboliza o próprio ritual. 

Nas Cavalhadas de Pirenópolis há animais usados como instrumentos, como máscara e 
como símbolo metafórico. 

Tanto os cavaleiros como os mascarados usam cavalos. Cavalhadas são um ritual 
integralmente eqüestre. 

No próprio modo como os cavalos são usados os guerreiros dos dois lados se 
distinguem dos bandos de mascarados. Os primeiros  empregam seus cavalos como um 
“instrumento de guerra”, e lutam sobre eles. Embora representem uma guerra e muitas  
batalhas, em momento algum vi qualquer cavaleiro cair de seu cavalo. 

Os mascarados usam o cavalo como um “instrumento de farsa”. Fazem suas 
pantomimas sobre eles. Embora não estejam “em guerra”, vi vários caírem comicamente 
deles. 

Todos os mascarados usam máscaras. A maior parte usa máscaras que são figuras  
coloridas de cabeça de bois, com grandes chifres. Mas em momento algum representam serem 
bois. São cavaleiros cômicos disfarçados de animal, mas sem lhes assumir o 
comportamento.10 

Mas o espião mouro que se disfarça como uma onça (usa a pele deste animal e uma 
máscara “de onça”) Age mais como animal do que como espião. Ele é a máscara que usa. Está 
agachado no chão e faz gestos como se escavasse. Tem uma pistola escondida e no duelo com 
o sentinela cristão chega a dar-lhe um firo. Mas é ferido e morre simulando a morte de um 
animal.11  

Finalmente a Pomba (branca ou prateada, às vezes dourada) é, na simbologia católica, 
o símbolo de Pentecostes. Dentro da festa é um animal que simboliza o sobrenatural.  

                                                 
10 Assim também no carnaval as pessoas se fantasiam mas não agem imitando o “ de que estão fant asiados”.  
Todos se fantasiam de coisas muito diversas, mas se igualam num comportamento geral, o de folião, que os une 
a despeito das diferenças de aparência. Um “ capitão da Legião Estrangeira” pode ser muito mais “ animado e 
divertido” que um “ palhaço” ou um “malandro”. 
Os cavaleiros “ são” a fantasi a que usam. Os mouros são mouros e os cristãos são cristãos. Quem usa o chapéu de 
rei age como rei. O espião mouro é ao mesmo tempo onça e espião. Foi mandado como soldado, mas atua como 
animal. Mas os mascarados, todos igualmente fant asiados, e muitos de coisas absolutamente diferentes (como 
“ zorro” e “ boi”) são apenas mascarados. Estar mascarados os iguala, mas a figura da máscara não os diferenci a. 
11 No caso dos mascarados, são animais (reconhecidos pela assistência pel as máscaras de boi que usam) fazendo 
o papel de homens (a cavalo). No caso do espião mouro, trata-se de um homem (é um espião enviado pelo rei ) 
fazendo O Papel de animal (onça). 



Se quisermos reunir essa estranha e forçada combinação de animais veremos que 
“cada um é uma coisa”: 

a) Os cavalos são usados e não representam nem simbolizam nada. Cavalos de 
verdade são montados. Não há símbolos. 

b) Os bois são empregados como disfarce. Usa-se uma parte deles, mascarada, 
como um objeto que esconde a identidade social da pessoa e lhe confere uma 
identidade ritual (todos os que têm máscaras de bois são mascarados). 

c) A onça não é usada. Representa-se ser onça. Se os mascarados usam os bois  
para serem mascarados, o espião mouro usa a máscara para ser onça. 

d) Finalmente a Pomba simboliza a Divindade a que se dedica toda a Festa. A 
bandeira sobre a qual está bordada é trazida com pompa para o campo, e 
durante os três dias só se começam as cavalhadas quando ela está “hasteada” 
no alto do palanque da banda de música. O único símbolo existente é, portanto, 
a Pomba, que entretanto pertence ao contexto da festa, e não no contexto 
específico das Cavalhadas. 

Afirmei ao começo deste capítulo que as Cavalhadas representam (como memória 
social) as lutas de Carlos Magno contra os Mouros, e simbolizam (como ideologia) a unidade 
da crença e a necessidade da ordem da sociedade produtora do ritual. 

A análise das seqüências simbólicas das Cavalhadas poderia introduzir algumas  
relações lógicas e estruturais para que este ponto fosse retomado num capítulo seguinte? 
Creio que pelo menos com respeito ao primeiro uso simbólico do ritual, sim. 

Procuremos ver como. 

A situação-rito dos dois primeiros dias das Cavalhadas é a parte importante aqui. A 
manhã do terceiro dia é menos tradicional e significativa como a unidade ritual que desejo 
considerar. A prova de sua não conservação como um nível mais profundo de situação ritual,  
é que justamente aí são cometidas as inovações, como o caso concreto de uma das carreiras  
inventadas para 1973. Ora, a parte nuclear das cavalhadas de Pirenópolis começa com a morte 
do espião mouro e termina com o batismo do rei mouro. Entre o inimigo que se disfarça e 
esconde e o que inicialmente desafia e luta, há duas significações e dois destinos opostos. Um 
morre e o outro “re-nasce” para a Vida Eterna e pelas “águas do Santo Batismo”. 

Há somente dois personagens que entram no campo de lutas, fora os cavaleiros e fora 
os mascarados (que estão nele, mas não estão na “história”): o espião mouro que vem ao 
território cristão disfarçado de animal e é morto logo no começo do ritual, e o padre vigário da 
cidade que vem ao campo dos cristãos batizar o rei mouro e seus soldados. Que vem salvá-
los, dentro do universo de símbolos e de significações do Catolicismo. 

Procuremos organizar as seqüências: 

a) No começo da situação-rito um espião-animal mouro (não-crença) é morto 
com um tiro (fogo) por uma sentinela (cavaleiro a cavalo) cristão (crença). 

b) Ao final da situação-rito um rei mouro e seus guerreiros (cavaleiros a cavalo) 
são “re-nascidos” pelo Batismo (com água) por um padre católico. 

Entre estes dois momentos, todas as seqüências das Cavalhadas são de discursos de 
propostas de submissão e desafio, e de “lutas entre os dois lados”. Um só personagem morre 
em todo o ritual, mas ele não é “simbolicamente humano” (é um animal). Ao final todos se 
salvam, re-unificados na crença e introduzidos no sobrenatural (lembrar que para o 



Catolicismo, o Batismo representa o nascimento para o sobrenatural pela conquista da 
possibilidade de Vida Eterna). 

Se reunirmos alguns dos dados apresentados aqui, teremos o seguinte esquema das  
transformações dos mouros: 

O espião mouro ao chão agachado O rei e seus cavaleiros a cavalo 
montado 

O rei e seus cavaleiros no chão 
ajoelhado 

COMO ANIMAL COMO HOMEM NÃO CRISTÃO COMO HOMEM CRISTÃO 

Com fogo morre Com armas é derrotado Com água é salvo 

MOURO DESTRUÍDO MOURO DERROTADO MOURO RENASCIDO 

É evidente que os símbolos usados nos remetem a três domínios ou a três mundos 
diferentes, para dizerem pelo ritual a verdade e a unidade do Universo Simbólico de 
conhecimento, crenças e valores da sociedade que produziu e mantém vivas as representações  
anuais das Cavalhadas. 

Temos um mundo de natureza de onde o espião-animal não pode passar e em cujo 
nível é destruído. Temos um mundo humano onde mouros e cristãos se desafiam e lutam. E 
temos um mundo sobrenatural onde todos juntos são salvos. 

Ordem do  
Ritual 

Mundo da 
Natureza 

Mundo do Homem Mundo do 
Sobrenatural  Menos humano Mais humano 

 
Actantes  

 
Espião Mouro 
(onça) 

 
Mouros (antes) 

 
Cristãos 

+ 
Mouros (depois) 

 
Padre 

 
Posição actancial  

 
Agachado no 
chão como 
animal 

 
Sobre animais 
como guerreiros  

 
De pé como vencedores  
e padrinhos (cristãos) 
De joelhos como 
vencidos e afilhados 
(Mouros) 

 
De pé como 
vencedor 

 
Atuação 

 
Luta e morre 

 
Lutam e perdem 

 
Vencem e conservam-
se (cristãos) 
Perdem e convertem-se 
(Mouros) 

 
Batiza e salva 

 
Instrumento de 
atuação 

 
Fogo (tiros) 

 
Armas  

 
Água 

 
Flores 

 
Momentos do 
Ritual 

 
Começo 
 

 
Meio 
 

 
Final 

  
Morte do 
espião Mouro 
 
 
 
 
Luta 

 
Discursos – 
desafio, carreiras 
de luta, prisão dos 
Mouros 
 
 
Luta  

 
Discursos – conciliação  
 
Carreiras de 
Conciliação 
 
 
Conciliação 

 
Batismo dos Mouros 
Flores para a 
Assistência 
 
 
 
Salvação  

 
Significados  

 
Oposição das crenças 
(Sociedade dividida) 

 
Redefinição da crença 
dos Mouros 
(Sociedade uni ficada) 

 
Unifi cação das 
crenças  
(Sociedade salva) 



6. O Ritual e a Sociedade 

os usos sociais das Cavalhadas 

 

Nas pequenas sociedades rurais do Planalto Central brasileiro, as festas e os seus 
eventos envolvem praticamente toda a população da cidade que a promove em honra de seus 
santos ou de seus acontecimentos. Envolvem também as populações rurais circunvizinhas e, 
não raro, de moradia distante.1 

Atualmente a festa é um acontecimento urbano, promovido e praticado dentro de 
pequenas e médias cidades, ainda que, no caso das primeiras, termine por receber mais  
população das fazendas que da própria cidade.2  

Acontecimentos rituais de envolvimento coletivo são quase sempre ligados às festas  
dos ciclos católicos, em Goiás. São as festas de Santos Padroeiros ou festas de homenagem 
ampliada e algum personagem religioso de culto mais difundido ou digno de homenagem 
                                                 
1 Naturalmente algumas pessoas ou grupos sociais exclui-se das festas por sua conta. E este simples fato j á 
demonstra a “ carga ideológica” das festas aparentemente mais inocentes. Assim, excluem-se das festas  
tradicionais religiosas e católicas: os integrantes das igrejas pentecostais e de igrejas protestantes. Da mesma 
forma é costume que não compareçam às festas político-partidárias de comemoração de vitórias ou de 
“ realizações do governo municipal”, quase todos os integrantes cio partido da oposição. Há, justamente neste 
ponto, uma análise que ainda não fiz em profundidade mas que merece atenção: os sistemas de inclusão — 
exclusão de uma grande festa como a do Divino Espírito Santo. 
Veremos mais adiant e que assim como uma festa católica exclui naturalmente os participantes de outras crenças  
(embora não exclua os que “ não tem religião”) também os rituais de festa religiosa incluem e excluem 
ideologicamente pessoas, grupos e classes de pessoas de uma mesma sociedade, e de uma mesma religião. 
2 Falo aqui especialmente para o caso das regiões de Goiás que conheço. Algumas idéias expostas poderiam,  
entretanto, ser alargadas a outras regiões do país. 
Nas áreas tradicionais de ocupação essenci almente agrícol as e ganadeira, o costume era o de festas nas fazendas.  
O poder político concentrava-se na sede de algumas delas e pelas suas casas corriam, a maior parte do dinhei ro 
circulante e das pessoas economicamente ocupadas. Como os mercados eram raros, quando não praticamente 
inexistentes, algumas testas de fazenda tinham por finalidade não reconhecida, mas essencial, serem um modo de 
consumir excelent es agrícolas que do contrário não teri am uso ou consumo. As festas eram realizadas nas  
fazendas e para lá se deslocavam os habitantes das pequenas e pobres cidades. Festas “ de fazenda” são ainda 
comuns no interior goiano (festas juninas, casamentos, pagodes, etc.). Mas as festas anuais de calendário e,  
sobretudo, as dos santos padroeiros, tendem irreversivelmente a deslocar-se para as cidades. 
Por outro lado, nas cidades de ocupação e produção mineral, onde a vida social permanece mais urbana, também 
as festas estiveram sempre mais concentradas nas cidades onde se reunia o poder político; onde (ou perto de 
onde) vivia a maior parte da população da região e onde, finalmente, circulavam os bens e o dinhei ro (às vezes  
com perigosa fartura).  
Com o crescimento de cidades de zonas rurais e a transferênci a para elas  de uma grande part e dos velhos  
fazendeiros e dos excedentes agrí colas, concentram-se nelas também os acontecimentos sociais mais importantes 
e entre eles, as festas de calendário. É a população das fazendas que se desloca agora para as áreas urbanas e não 
são poucas as cidades que duplicam, pelo menos, a sua população durante as festividades. 
Um estudo sumário da direção dos deslocamentos de rituais folclóricos no Brasil Central indica as seguintes  
alternativas:  
1º) Rituais produzidos nas áreas rurais e que aí se circunscrevem. Assisti no município do Carmo do Rio 
Verde, a uma grande Folia de Reis que embora reunisse muita gente, originou-se em uma das fazendas e 
terminou em outra, fazendo pouso em várias delas, sem chegar a cidade alguma. 
2º) Rituais produzidos na área rural e que se deslocam para a área urbana. Algumas Folias de Goiás saem 
de fazendas e vêm terminar na cidade. Outras saem das cidades, percorrem fazendas por períodos de t rês a dez 
dias e retornam à cidade no último dia. 
3º) Rituais produzidos em área urbana e que se deslocam para área rural, terminando aí. Assisti em 
Diolândia, município de Itapuranga a uma Folia de São Sebastião que saiu da cidade e terminou dentro de uma 
gruta em uma fazenda distante. A gruta é local de peregrinação regional. 
4º) Rituais essencialmente urbanos (mesmo incluindo várias pessoas “das fazendas”). São feitos nas cidades  
deslocam pessoas “ da roça” para assisti-las. As Cavalhadas e as Pastorinhas de Pirenópolis estão neste caso. 



maior. As festas do Divino Espírito Santo estão neste segundo caso. Há, é verdade, uma séria 
de festas de introdução recente em que o profano pretende substituir o religioso e o 
econômico ao sobrenatural. São festas que poderiam ser classificadas como Rituais de 
Calendário (Da Matta, 1973: 157), porque, sendo anuais, separam períodos agrícolas e 
geralmente comemoram as colheitas dos produtos dominantes em algumas cidades ou regiões. 
Um exemplo entre muitos para Goiás, a Festa do Arroz em Paraúna. 

Em qualquer dos casos as festas provocam eventos programados que, assumindo 
qualquer das formas possíveis para rituais praticados em sociedades pobres de produção 
agrícola e população rural majoritária, codificam e apresentam as mensagens da ideologia de 
legitimação dos  valores e da ordem da sociedade. Sob todos os seus aspectos as festas “de 
santo” ou “de produto” são uma oportunidade de reunião coletiva para a reaprendizagem e o 
reconhecimento dos universos simbólicos e das ideologias que a sociedade, ou alguns de seus  
grupos, produziram, controlam e mantém em vigência. 

Ora, os modos como as mensagens desse tipo são investidas dos símbolos rituais é o 
que pretendo investigar com o material de campo recolhido em três dias de observação e 
entrevistas na Festa do Divino e durante as Cavalhadas de Pirenópolis. 

Se quiser começar a repor, em termos concretos, as idéias expostas no capítulo 1, 
posso dizer que os usos sociais das situações rituais na Festa do Divino em Pirenópolis serão 
revistos e analisados, depois de estudados os seus símbolos, em dois momentos: 

1°. As formas do Universo Simbólico Cristão: identificação e unidade.3  

2°. As formas da Ideologia da ordem social: o ritual e estrutura social.  

 

6.1. As formas do Universo Simbólico Cristão: identificação e unidade. 

Todos os eventos e situações previstos no Programa que este ano foi distribuído com 
fotografias da cidade e das Cavalhadas, são rituais religiosos que constituem a essência da 
festa e rituais profanos, mas de expressão e conteúdos essencialmente religiosos. Os primeiros 
são eventos tradicionais da Igreja Católica, reunidos a componentes formais próprios de 
Pirenópolis. Os segundos são normalmente considerados como folguedos folclóricos. Nestes 
rituais profano-folclóricos ligados secularmente à Festa, os códigos do Universo simbólico 
cristão assumem novas formas de síntese, simbolização e expressão do sistema católico de 
valores. Enquanto se pode dizer dos primeiros que eles são as mensagens formalizadas da 
própria Igreja (e, portanto com características necessárias de universalização) pode-se dizer 
dos folgue- dos folclóricos, que eles são as próprias formas que o povo cria e reproduz para 
viver o seu “modo de crença”, naquelas mensagens da Igreja.4  

Tanto no caso das Pastorinhas como no das Cavalhadas, as formas adotadas são de 
representações dramatizadas de conflitos entre duas partes radicalmente opostas quanto aos 
valores de crença. 

                                                 
3 Quando falo aqui em Forma tomo como ponto de partida proposições semiológicas de Roland Barthes,  
“sabemos agora que o signi ficante pode ser encarado no mito, sob dois pontos c vista: como termo final do 
sistema lingüístico, ou como termo inicial: precisamos portanto de dois nomes: no plano da língua, isto é, como 
termo final do primeiro sistema, chamar-lhe-ei forma”. (Barthes, 1972: 138). Modifico apenas alguns usos da 
Forma em Barthes, porque ele trabalha com os mitos urbanos modernos que empobrecem e despolitizam as  
significações sociais dos fatos e dos acontecimentos. Não creio que os rituais-festa façam a mesma coisa. 
4 Encontrei tanto em Jarbas Jayme (1971: 610) como em Pompeu de Pina (1971: 54) indicações de que as  
Cavalhadas representam lutas de cristãos e mouros. Mas o primeiro autor indica t ambém que elas foram 
introduzidas por eles como folguedos fol clóricos de atributos religiosos, como modo de catequese de indígenas e 
negros escravos. 



O conflito se resolve pela derrota de uma das partes em luta, nas Pastorinhas; e pela 
incorporação de uma parte à crença da outra nas Cavalhadas. Na representação de Pastorinhas  
a situação de conflito é entre personagens a caminho de Belém para adorar a Cristo, recém 
nascido; e o Demônio que investe contra o Nascimento de Cristo, tenta conquistar e seduzir a 
contra-mestra das pastoras e procura, finalmente, matar um personagem que entra no 3º ato, a 
Religião, sendo impedido pelo anjo Gabriel. Como não há possibilidade prevista de 
conciliação entre o Demônio e a Religião Católica, o ritual termina com a sua derrota. (mas  
não destruição): “Nessa apoteose aparecem ainda os três princípios básicos da cristandade, a 
religião e o anjo pisando o diabo significando então, a vitória do cristianismo”. (Pompeu de 
Pina, 1971: 58). 

A representação das lutas entre Carlos Magno e o Sultão da Mauritânia cria uma outra 
oportunidade para que sejam colocados em oposição duas crenças que possuem alguns  
atributos dignos de nota, se tomados a partir dos discursos dos dois reis e de seus  
embaixadores, cujas partes mais significativas serão apresentadas e discutidas depois. 
(Lembro que todo o Discurso das Cavalhadas de Pirenópolis foi apresentado no capítulo 4). 

1º. Uma das crenças é a Religião Católica (expressa como cristã). Supõe-se com 
evidência ser a mesma da sociedade produtora do ritual. A outra é a “religião 
dos mouros”, o Islamismo do qual naturalmente muito pouco se conhece na 
região e que é melhor compreendida se tomada como a não-crença católica.5  

2º. As duas crenças se apresentam como absolutamente irreconciliáveis. Veremos  
que nos discursos ninguém defende a própria fé nem ataca a do “outro lado” 
através de uma fala demonstrativa de atributos. Elas são opostas sem nuances e 
sem aproximações. Assim a exortação que os reis se fazem um ao outro é 
direta. Não se apresenta motivos de fé para a conversão, mas as alternativas da 
derrota (e possível morte ou desgraça) no caso de manutenção da crença 
oposta, e de nobres honrarias e real amizade, no caso de conversão “à minha 
crença”. 

O que afirmo pode ficar mais  claro através do seguinte esquema. Nele procuro 
organizar as falas de um e outro lados, em dois momentos. Primeiro com a 
declaração e conseqüente definição da própria crença e da crença do “outro 
lado”. Segundo com as propostas e condições de ambos os lados. 

 

Esquema 1 

Rei  

Cristão 

A “minha crença” A “sua crença” 

Professo a Lei de Cristo e adoro as Três  
Pessoas da Santíssima Trindade. 

Muito me custa esclarecer-t e uma verdade 
que tenho por certa, segundo a fé do Deus  
que adoro... do invencível Vaticano. 

... seita vil e infame e dos  diabólicos ídolos  
que tão firmemente idolatra 

Rei 

Mouro 

(não declara) (não declara) 

                                                 
5 A posição de crenças cristã e islâmica poderia ter uma signi ficação efetiva e concreta na Península Ibérica ao 
tempo em que formaram as primeiras representações dramáticas sobre o assunto. Transplantada para o Brasil, a 
oposição é simbólica: estamos na esfera da oposição crença X não-crença. 



 

3º. Sendo irreconciliáveis as duas crenças não são portanto passíveis de redução, uma 
à outra. os Universos Simbólicos não se modificam, mas os sujeitos podem passar 
integralmente de um para o outro, ou, simbolicamente: da fé para a não-fé, ou da 
não-fé para a fé. Desde que não se discute a verdade das crenças, discute-se a 
verdade dos sujeitos. Assim, é preciso repetir, não são oferecidos os benefícios da 
religião (como a salvação da alma), mas os benefícios dos sujeitos (como paz, 
honrarias e amizade). 

 

Esquema 2 

Rei  

Cristão 

A minha exigência Minhas condições  Sua recompensa Seu castigo 

... que deixe Mafoma Mediante as águas do 
Santo Batismo e de 
um Pequeno Tributo 

(que se isso fizer) 
terá paz, honras e a 
minha amizade 

(mas se este partido não 
quiser abraçar) verá 
hoje mesmo a tua 
soberba humilhada e 
abatida. 

Rei  

Mouro 

Que deixe a Lei de 
Cristo e abrace a de 
Mafoma 

(não faz) (que se isso fizerdes) 
ser-lhe-ei amigo... e 
concederá grandes  
honrarias  

(mas se este partido não 
abraçar) verá a terra 
tremer, os clarins 
romperem os ares, o 
bronze gemer, o sangue 
correr aos mares e o  
meu Mafoma vencer. 

Os dois discursos são paralelos. A fala de um rei (através de seu embaixador), repete a 
do outro, com inversão de crenças e igualdade de projetos. 

Entretanto, com uma atenção maior sobre o que diz o rei cristão, é possível ver que ele 
acrescenta dois dados não reproduzidos pelo rei mouro. É apenas nisso que as duas falas  
iniciais se diferenciam. Mas veremos adiante que justamente isso é importante. 

a) o rei cristão declara e define a sua crença na mesma medida em que define, 
acusando, a do rei mouro; 

b) o rei cristão define as condições pelas quais o rei mouro deve se converter e ser 
digno de sua amizade: ser batizado e pagar um tributo.6 

Quando, por ocasião do encontro dos dois reis “nos limites de seus  domínios”, o 
cristão se prepara para lutar pessoalmente com o mouro, ele oferece a única alternativa 
apresentada para os dois, em termos e condições. 

Reproduzo a fala do rei cristão antes de tentar usar sua arma contra o rei mouro, e a 
proposta deste: 

 

Rei Cristão – Essa tua soberba e arrogância, essa tua insolência e fantasia não se acabam com 
palavras, mas com o duro fio da minha espada. 

                                                 
6 Na versão original dos discursos da cavalhada o rei cristão exige a conversão do rei mouro e define condições,  
mas não faz ameaça alguma em caso de a sua proposta ser recusada. A “ fala de ameaça” do rei cristão, colocada 
acima, é uma variant e, o seja, não está presente no texto que me foi mostrado como sendo o tradicional, mas é 
apresentada dramaticamente no primeiro dia das Cavalhadas. 



Rei Mouro – Detem-te ó rei cristão. Vou te cometer um partido.  

– Vamos ao campo de batalha. A Lei do vencedor será firme e valiosa; a do 
vencido, falsa, ingênua e mentirosa.7 

Há duas coisas a lembrar aqui. Em primeiro lugar, antes de tentar o duelo com o rei 
mouro, o rei cristão o convoca impositivamente para que se converta ao cristianismo e receba 
o batismo (ver texto no capítulo 4). É a única vez que isso é feito pessoalmente, desde que 
antes, as duas propostas de conversão foram feitas através de embaixadores. Desta vez o rei 
cristão não faz ameaças (apesar de chamar o mouro de bárbaro) mas lhe promete honrarias e 
amizade após a conversão do mouro, o seu batismo e o pagamento do tributo. Se tenta matá-
lo, é por causa da recusa radical do rei mouro a se conformar com a proposta do rei cristão 
(proposta da fé). 

Em segundo lugar, o rei mouro é quem faz a proposta de luta pela disputa da verdade. 
Isso é importante porque depois a sua proposta vai ser virada contra ele mesmo. No segundo 
dia de “Heróica Refrega entre Mouros e Cristãos”, os mouros serão derrotados e presos. Antes 
de submeter-se ao batismo cristão, o rei mouro dirá as últimas palavras do drama-ritual:  

– “Sim, aceito as águas do Santo Batismo e reconheço o seu Deus como único e 
verdadeiro”. 

Ora, reunidos os discursos dos dois reis, é possível elaborar o seguinte terceiro 
esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Eis a forma como este diálogo é feito, na porta da igreja e na noite de sábado, em Franca (São Paulo): 
“Mouro — Ouve-me, Rei Cristão, neste momento está e jogo a tua sorte, hás de submeter-te à minha lei ou verás  
o teu templo destruído. Dou-t e a escolha: submissão ou guerra”. Cristão —“  Tuas ameaças não me intimidam; 
um cristão morre de fendendo a sua fé. Tua espada corta pelo peso do teu braço, enquanto a minha corta pelo fio  
de seu gume. Prefiro a guerra, prefi ro ver minha bandeira retalhada nos campos de combate do que vê-l a arri ada,  
sem honra, das torres do meu castelo”. 
Mouro — “ Que não te arrependas mais tarde, Rei orgulhoso, e venhas a meus pés, de joelhos, pedir perdão.” 
Cristão — Não, Cristo estará comigo”. (Marconi, 1968, 48). 



 Tema Rei Cristão Rei Mouro 
O

P
O

SI
Ç

Ã
O

  D
E

 C
R

E
N

Ç
A

S 

TENHO 
MINHA 
CRENÇA 

Professo a Lei de Cristo e adoro as 
Três Pessoas da Santíssima Trindade. 

(não define) 

ACUSO SUA 
CRENÇA 

Seita vil e infame.  
... e dos diabólicos ídolos que tão 
firmemente idolatra.  

(não define) 
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S 
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S 

MEU 
PROJETO 
PARA VOCÊ 

Que deixes de Mafoma.  Que deixes a Lei de Cristo e abrace a 
de Mafoma. 

Condições 
DO MEU 
PROJETO 

Mediante as águas do Santo Batismo e 
de um pequeno tributo. 

(não define) 

SEU 
PROJETO 
PARA MIM 

(sim) que se isso fizer 
(não) mas se este partido não quiser 
abraçar.  

(sim) se isso fizerdes.  
(não) mas se este partido não quiser 
abraçar.  

MEU 
PROJETO 
PARA O SEU 
PROJETO 

(sim) ser-lhe-ei amigo. 
... e receberá muitas honrarias. 
(não) verá hoje mesmo a tua soberba 
humilhada e abatida. 

(sim) terá paz, honra e sobretudo a 
minha amizade. 
(não) verá a terra tremer, os clarins 
romperem os ares, o bronze gemer, o 
sangue correr nos mares e o eu 
Mafoma vencer.  
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MEU 
PROJETO 
PARA NÓS 

(não propõe) 
Vamos ao campo de batalha. A Lei do 
vencedor será firme e valiosa: a do 
vencido falsa, ingênua e mentirosa. 

MEU 
PROJETO E 
SEU 
PROJETO 

(não declara) 
Sim, aceito as águas do Santo Batismo 
e reconheço seu Deus como único e 
verdadeiro. 

Na ordem dos discursos é o rei mouro quem estabelece, com a sua fala, os três  
momentos de definição do drama-ritual.  

a) é quem exige em primeiro lugar a redefinição da crença dos cristãos; 

b) é quem propõe uma alternativa para os dois lados, a única proposta por um rei,  
e aceita pelo outro; 

c) É quem redefine a sua própria crença (passa para a da platéia assistente). 

As Cavalhadas de Pirenópolis combinam seqüências de discursos com seqüências de 
ação eqüestre.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Não é preciso prestar muita atenção para observar que os cavaleiros mouros  e cristãos  
apresentam-se iguais em tudo, menos na crença definida; no modo de encaminhar seus  
projetos, e no destino final: 

a) São o mesmo número 12 cavaleiros, sendo deles, um rei e um embaixador. 

b) possuem as mesmas armas = cada cavaleiro tem, e luta com uma lança, uma 
pistola e uma espada. 

c) Têm as mesmas condições = cada lado tem um castelo e um domínio (a metade 
do campo). 

d) Todos fazem os mesmos gestos = os cavaleiros correm da mesma forma, 
dentro de uma coreografia. 

Procuremos recolocar as diferenças entre os dois lados, o que representa a crença da 
sociedade assistente, e o que representa a não-crença. Fora os três componentes que apresentei 
na página anterior, há um quarto que foi estudado no capítulo quatro e que é irrelevante aqui. 
Coloco-o logo no início, para deixá-lo de lado logo depois: 

e) Os “símbolos de crença” = cristãos e mouros se apresentam diferentes nas  
roupas, nas cores de suas roupas (azul e vermelho) e em alguns signos (cruz, 
cálice com hóstia, etc.). bordados na fantasia. 

f) As crenças definidas = 12 cavaleiros são cristãos (a crença da sociedade) e 12 
são mouros (a não-crença da sociedade). 

g)  O encaminhamento dos projetos = o rei cristão define sua crença e o rei mouro 
não define a sua; o rei cristão define a crença oposta e o mouro não; o rei 
cristão condiciona a redefinição de crença dos mouros, e estes não estabelecem 
condições; o rei mouro propõe uma alternativa comum e o cristão aceita. 

h) h) O destino final = os mouros redefinem a sua crença (passam para a dos  
cristãos); os cristãos não redefinem a sua crença. 

A síntese de g e h: o rei cristão define sua crença e condiciona a redefinição do rei 
mouro. O rei mouro apresenta uma alternativa comum para a redefinição, e, ao final, redefine 
a sua crença. 

Consideremos as diferenças em g e h, delas podem ser extraídos alguns pontos de 
análise possivelmente relevantes. 

O que o povo-platéia vê e ouve no ritual-drama das Cavalhadas, é a repetição de sua 
própria verdade transformada de crença em drama-histórico e do drama, no ritual e símbolos  
pelos quais são unificados finalmente os dois universos de conhecimentos e valores  
contraditórios e irreconciliáveis. 



Ora, para reaprender a “sua verdade” muitas pessoas chegam ao campo vindo de longe 
e todos assistem uma vez mais às palavras e aos gestos já decorados por alguns, pelo menos, 
sobretudo por vê-los repetido em público, depois de duas tardes de falas e lutas e dentro de 
uma tão intensa solenidade. Voltaremos a este ponto. 

Se os  mouros apenas perdessem a guerra e fossem, ou presos ou mortos (como nos  
filmes em que os bons vencem os maus que morrem, ou são exemplarmente punidos de outro 
modo), todo o ritual não passaria de um simples drama heróico pobre e desprovido de 
significações capazes de recuperar a cada ano a crença religiosa da população. Afinal é difícil 
crer numa verdade que depois de vencer, destrói.8 

Durante toda a luta não há simulação de batalhas que estejam para ser ganhas por um 
dos exércitos. Apenas ao final há uma carreira em que os mouros parecem ser cercados e 
presos. Assim vinte o quatro cavaleiros lutam simbolicamente durante duas tardes e através de 
quase vinte carreiras. Ao final não há indicação de que um só deles foi ferido ou morto. O 
único morto foi o espião mouro logo no início (ver análise de símbolos no capítulo 5). É 
evidente que a mensagem importante está na esfera das crenças e não na das lutas, embora 
paradoxalmente a redefinição das primeiras  seja condicionada aos resultados das últimas. Por 
isso é nos discursos de definição de crenças e projetos, e é depois da derrota do mouro, que 
acontecem coisas diferentes no ritual, O ponto alto das duas primeiras tardes é o momento em 
que o rei mouro grita a redefinição de sua crença, ou seja, a sua incorporação na do outro 
lado, ou seja, ainda na sociedade que assiste e se emociona, nos limites externos do espaço do 
ritual. Os mouros se transformam em cristãos e todos se reincorporam e reconciliam em/com 
um mesmo universo religioso de símbolos valores e significações do mundo e da sociedade 
que o ritual ao mesmo tempo condensa e evidencia.9  

As diferenças do que fala o rei cristão e do que fala o mouro não são ocasionais dentro 
de um discurso que prima pelo paralelismo. As suas intenções têm uma qualidade pedagógica 

                                                 
8 Nas pastorinhas da noite de domingo, o Demônio é irreconciliável com a crença crista porque já é um 
sobrenatural eternamente definido como a não-crença. Por isso no final ele é derrotado, não morre e permanece 
como Diabo. Mas nas cavalhadas, os mouros são reconciliáveis porque são humanos. Por isso são derrot ados e,  
em termos cristãos, são salvos pel a sua derrota. Porque por ela são batizados, tornam-se também cristãos e 
ganham direitos à vida eterna. 
9 Na verdade o Sultão converte-se a si mesmo, à sua verdade. Ë uma situação contraditória que a rapidez das  
palavras finais não coloca em destaque. Vejamos. Ele tem a sua crença e luta por ela, e para incorporar a el a, a 
Carlos Magno e os cristãos. Mas ele mesmo proclama a verdade de que o combate deverá decidir qual das duas  
crenças é a verdadeira e qual é a falsa: porque tem mais fé nas suas condições de vencer o combate; porque 
acredita que quem tem a crença verdadeira (a sua) não pode perder o  combate que decide a “ verdade das  
crenças”.  
De certo modo a sua proposta, dentro do ritual, transporta a situação-rito para a situação-jogo. Só não há um jogo 
completo, como na tarde do terceiro dia, porque o jogo proposto como combate coloca-o dentro do ritual onde os 
cristãos sempre vencem e todos passam para o lado do vencedor, como no rito dos Fox que vimos no capítulo 2. 
Assim, quando o rei mouro perde, ele se converte não à crença cristã, para onde vai por conseqüência,, mas 
converte-se à sua própria verdade, à proposta feita ao rei cristão, para onde vai por coerência. Mas para 
converter-se à sua verdade ele precisa negar a sua crença, ou seja, precisa redefinir nos termos de sua propost a 
“ em que crer”, e passar à crença do rei cristão, já que pelo resultado do jogo-luta, ela é a crença verdadeira;  
proclamada com antecipação pelo próprio rei mouro. 
O ritual simboliza o fato de que a crença cristã é a verdadeira porque foi confrontada com a não crença, e 
venceu. Interessant e notar que na versão dos discursos e dos acontecimentos de Franca, segundo Marina 
Marconi, há uma modi fi cação radical da situação. As palavras da filha do Sultão (anteriormente raptada pelos  
cristãos e convertida a eles ) e as palavras deste a ela são igualmente a parte mais importante de todo o drama. 
Em Franca o Sultão não se converte porque perdeu (desde que el e antes não colocou a verdade de sua crença em 
jogo, não tem porque seguir o resultado da luta com os cristãos). Tanto é assim que depois de derrotado el e 
recusa a proposta de conversão feita sem ameaças, agora, pelo rei vencedor. Mas el e aceita converter-se através  
de sua filha. Na verdade ele se converte a ela, que por sua vez, converteu-se à crença de seus raptores.  



evidente. Os discursos do Sultão servem para estabelecer um paralelo de proposições iguais  
em nome de crenças opostas. Servem também, como acabamos de ver, para estabelecer uma 
nova verdade: a qualidade da crença é dada pelo resultado da luta entre duas forças  
aparentemente iguais (logo só diferenciadas pela própria crença). O rei mouro terá que 
redefinir a sua crença e se converter à dos cristãos, por ter perdido a luta, 

Mas as falas do rei cristão vão até alguns elementos pragmaticamente importantes. Em 
primeiro lugar ele precisa, logo de início, definir em quem crêem ele e a platéia participante 
do ritual. E precisa também explicitar as qualidades da crença dele e da sociedade que produz 
o ritual. Não se coloca a nenhum momento uma relação entre as duas crenças que não seja de 
oposição exclusiva, justamente porque não são duas crenças que estão em jogo, mas o ter a 
crença da sociedade (estar com os vencedores) e não tê-la (neste caso, “perder” e precisar 
adquirir a de quem vence). 

Por outro lado a fala do rei cristão condiciona a redefinição da crença. Não basta 
adquirir a crença cristã (ficar do lado do vencedor), mas é preciso incorporar-se aos preceitos  
da Igreja que legitima essa crença. Isso é feito de dois modos: receber sacramentos, que só a 
Igreja tem e pode oferecer a quem lhe bata às portas; pagar um pequeno tributo, ou seja, 
assumir o compromisso de participar da manutenção da Igreja. 

Ora, a religião católica “fala”, pelo ritual das Cavalhadas, a sua linguagem de 
catequese: a negação dos universos simbólicos fora do catolicismo; a definição do “em que 
crer” no Catolicismo; as indicações de “como crer”, na Igreja Católica. 

Depois que os mouros recebem o batismo todos os cavaleiros saem do campo para 
voltar juntos, pela primeira vez, entrando no campo por onde antes só os cavaleiros cristãos 
entravam. Os cristãos (todos agora são cristãos) entram “engrazados” (entrelaçados, um 
cristão, um “mouro”, um cristão, um “mouro”, e assim por diante, em coluna). Galopam 
juntos pelo campo e quando se separam é para voltar aos seus acampamentos e entregar as  
lanças aos seus escudeiros. 

Na manhã do terceiro dia voltam com flores nas mãos. Trocam-nas entre si e depois, 
em grupos de seis, levam-nas à assistência como homenagem. Não falam mais nada. Como há 
um só universo de crença não é mais preciso falar. A verdade da sociedade foi, em duas  
tardes: desafiada, posta em jogo, vitoriosa e acrescida, depois de transformada em única. 
Assim também não há mais lutas (porque não há mais o que mudar) e não há mais palavras  
(porque não há mais o que definir).  

Os símbolos finais do ritual são as flores que os cavaleiros trocam entre si nas últimas  
carreiras (unidade e conciliação no campo-histórico do ritual), e entregam, como homenagem, 
à assistência (unidade e conciliação no campo-atual da sociedade). 

Um pouco da pergunta a respeito dos motivos sociais da repetição anual de rituais  
como as Cavalhadas de Pirenópolis (como também das missas e procissões, umas diaias e 
outras ocasionais nas sociedades rurais  do Centro Oeste brasileiro, e ambas solenizadas em 
festas como a do Divino Espírito Santo) poderia ser esclarecida agora, ainda que somente em 
pequena parte. Rituais como as Cavalhadas, são modos de simbolização pelos quais a 
sociedade repete para si as verdades que os seus membros já conhecem. Muitas destas 
verdades não são certamente repetidas porque são verdadeiras. Elas acabam sendo verdadeiras  
porque são freqüente e solenemente repelidas. Por debaixo de um “rito histórico” há sempre 
uma pedagogia de legitimação social que transforma em mensagens simbolizadas em cores, 
sons e gestos, o conhecimento que se repete para ser ao mesmo tempo socialmente verdadeiro 
e pessoalmente acatado pelos integrantes da sociedade. 



Transformada em seus rituais a sociedade se escuta, e nos símbolos que eles  
produzem, reproduz e reconhece os seus sistemas de valores e de conhecimentos (Cf. Levi-
Strauss, 1970). 

 

6.2. As Formas da Ideologia da Ordem Social; o Ritual e a estrutura social 

Foi dito páginas atrás que a Festa do Divino Espírito Santo é urbana, em uma 
sociedade rural porque todos os eventos são realizados, ao longo de doze dias, na cidade-sede 
do município para a população da área urbana e das áreas rurais circunvizinhas. Como quase 
tudo acontece em lugares públicos, pode-se dizer que todo o núcleo da festa é formado por 
rituais gratuitos e abertos a todos como assistência, mas reservados a alguns apenas, como 
atuantes.10 

Chama portanto a atenção, de um lado a gratuidade dos eventos da festa e o fato de 
que qualquer pessoa pode assistir a quase todos os rituais e mesmo participar de alguns, pelo 
menos, como multidão. Por outro lado chama a atenção o fato de que os atuantes em destaque 
(incluo aqui o Imperador do Divino, os Cavaleiros das Cavalhadas, os Mascarados) são 
socialmente selecionados. 

Ora, através das escolhas que faz para “quem pode fazer o que” nos rituais; dos modos  
como são distribuídos os atores e as articulações entre os seus papéis; das relações prescritas 
para as trocas de mensagens e participações entre os atores e a assistência; e, finalmente, dos 
símbolos das relações e da estrutura social — é que a sociedade “em festa” procura oferecer 
como conhecimento social, a síntese ritual de suas relações e estrutura, com valor não só para 
os dias de festa (anti-rotina), mas principalmente para a ordem e organização da própria 
rotina. 

É também por alguns destes quatro indicadores enunciados acima, e tomados em 
conjunto, que pretendo esclarecer pontos sobre as mensagens rituais da ordem social.  

A “História Refrega entre Mouros e Cristãos” é um ritual a cavalo. É certamente um 
dos raros rituais de dramatização de acontecimentos antigos, conservados ainda hoje sobre 
cavalos.11  

Também em Pirenópolis foi-me indicado, e pude ver, que todos os Cavaleiros são 
fazendeiros, comerciantes da cidade, ou filhos de uns ou de outros. Diz-se em Pirenópolis que 
qualquer pessoa pode pretender ser Cavaleiro, mas que apenas os mais ricos conseguem-no na 
prática. Cada cavaleiro, além de precisar possuir um ótimo cavalo, entre arreatas, armas e 
fantasias, gasta pelo menos uma quantia próxima Cr$ 2.000,00.12  

                                                 
10 Todos os eventos religiosos são absolutamente gratuitos: missas e procissões. É verdade que uma parte dos  
gastos atuais sai de coletas populares e anteriores, ou dos compromissos do Imperador, que assume os gastos 
pela comunidade e ganha em prestígio e reconhecimento o que perdeu em dinheiro e bens. Também os rituais  
fol clóricos que foram representados ao ar livre eram gratuitos, incluindo-se aí as Cavalhadas durante os seus três  
dias. Vi ingressos sendo vendidos apenas para as representações feitas no teatro: As Pastorinhas, e uma  peça: O 
louco da aldeia. Também o festival do Chope era pago. Os eventos marginais à festa, o comércio de bens  e o  
comércio  de diversões existiam como feira e naturalmente para serem pagos. 
11 Lembro que segundo Theo Brandão e Câmara Cascudo, os Cristãos e Mouros poderi am ter sido incorporados  
às Cavalhadas praticadas  há mais de quatro séculos, partindo de rituais “ de combate”, feitos a pé, como os  
Batalhões de Carlos Magno (representados em Pirenópolis quatro vezes e hoje extinto (Fandangos e 
Mouriscadas).  
12 De acordo com a Marina Marconi, as Cavalhadas “ são corridas por fazendeiros, seus familiares ou pessoas  
ligadas a eles por parentesco, relações de amizade ou de trabalho”. (Marconi, 1968, 43). A autora continua 
dizendo que isso deve-se ao fato de que o folguedo é dispendioso. Por outro lado, os pajens são peões e 
empregados  das fazendas  cujos donos são caval eiros, no ritual. Eles  cuidam dos  cavalos durante os  intervalos.  



Não deve ser apenas o preço dos gastos o motivo pelo qual o fazendeiro monta a 
cavalo e se faz cavaleiro medieval por três dias. A participação nas Cavalhadas exige ensaios  
que ocupam manhãs e tardes de um período que pode chegar a mais de um mês. Somente 
pessoas cuja produção não depende da presença exclusiva de seu trabalho direto podem, como 
os cavaleiros “do passado” que os de Pirenópolis imitam, dedicar um tempo tão extenso aos 
ensaios de um ritual que não produz bens a não ser os da expressão e prestígio que o ritual 
traduz e atribui. Mas esta razão é apenas introdutória e acredito haver no próprio ritual os 
motivos pelos quais algumas pessoas ocupam posições, e mantém relações prescritas com 
outras pessoas, que ocupam, no ritual e na sociedade, outras posições. 

Os folguedos folclóricos do Brasil Central reúnem grupos de pessoas como atuantes e 
grupos de pessoas como assistência. A assistência tem graus variáveis de participação na 
atuação do ritual, e assim as  relações entre ela e os grupos de atuantes podem ser variadas de 
um extremo a outro. 

Esta diferença é feita através de processos de organização de ritual, muito importantes, 
mas raramente lembrados. Para cada folguedo folclórico são estabelecidos e determinados: 

a) os princípios de inclusão-exclusão da atuação e da assistência; (quem atua e 
quem assiste); 

b) Os modos de participação entre os atuantes do ritual (quem pode fazer o que, 
entre os atores); 

c) Os modos de relação entre os atuantes e a assistência. 

Os princípios de inclusão-exclusão relativos à assistência são muito variáveis. Podem 
ir desde a ausência de restrições de qualquer tipo, como no caso das Cavalhadas de 
Pirenópolis que podem ser assistidas por qualquer um e sem pagar; até os limites de restrições  
que eliminam, por exemplo: crianças, mulheres ou não-iniciados (em geral ritos religiosos). 

Os mesmos princípios de inclusão-exclusão são muito mais rígidos e seletivos, quando 
relacionados aos atuantes. 

Em primeiro lugar a participação no ritual folclórico exige conhecimentos e 
habilidades especiais dos atores, para a sua execução. São portanto rituais de participação 
especializada em que é preciso conhecer música, e “as músicas” de um tipo de ritual,  para 
poder ser incluído no conjunto dos músicos e cantores.13 

Assim como alguns rituais são diferenciados pela etnia dos promotores-atuantes, como 
os Reinados de São Benedito dos Pretos, certos ritos de Ciganos; uma grande parte deles, 

                                                                                                                                                         
Finalmente, todos os cavaleiros são católicos em Franca e não se encontra entre el es nenhuma pessoa de cor (cf.  
Marconi, 1968: 43 e 44). Theo Brandão registra como Cavaleiros em Alagoas, as pessoas das classes mais altas  
da sociedade local; “ senhores de engenho, fazendeiros, seus filhos e parent es, negociantes abastados e de 
famílias tradicionalmente ligadas ao campo”. (Brandão, T., 1962: 22). É importantíssimo notar que no Centro 
Oeste brasileiro, os únicos eventos rituais ou esportivos a cavalo e do povo, são os rodeios (há peões  
profissionais) e corridas como as vaquejadas, mais tradicionais no Nordeste. Ambos são jogos e não há situações  
de dramatização-ritual em nenhum deles. O cavalo é tradi cionalmente um símbolo das classes mais altas. Os 
pobres podem usá-lo para o trabalho para os ricos, ou nas festas em que eles se arriscam e estes se divertem.  
13 Neste mesmo ano de 1973 quis fazer uma gravação de Folia do Divino (fora da época) em Mossâmedes. Não 
foi fácil reunir, mesmo com antecedência, as pessoas que sabiam e que podiam fazê-la. Apenas um homem sabia 
tocar a rabeca e uns dois a caixa de folia. Três ou quatro eram capazes de acompanhar, com violas, e apenas um 
(difi cilmente encontrado) sabi a fazê-lo com a sanfona. Foram poucos os  cantores reunidos capazes  de “ fazer a 
resposta” e dar longo e “ fino” grito ao final de cada estrofe repetida. Mais difí cil ainda foi descobrir os dois  
meninos indispensáveis para essa resposta e esse grito. 



dentro de critérios não-exclusivos de etnia, determina critérios de exclusão segundo os grupos 
ou classes sociais a que se pertence na sociedade14: 

a) Alguns folguedos folclóricos goianos são indiscutivelmente “do povo”. São 
promovidos e realizados integralmente pelas pessoas das classes mais baixas  
da sociedade. Assisti a grupos de Congos, de Moçambiques e de Vilões que 
podem ser perfeitamente incluídos nesta categoria.15  

b) Alguns folguedos reúnem, sem uma separação extrema de papéis, dentro de 
um mesmo ritual, “ricos e pobres” (por exemplo: fazendeiros e seus  
empregados). Folias de Reis e Folias do Divino a que assisti: as primeiras em 
Carmo do Rio Verde (em fazendas) e as segundas em Mossâmedes (na cidade), 
incluíam em um mesmo grupo mais ou menos não diferenciado, a fazendeiros , 
camponeses e empregados rurais e urbanos. É verdade que o capitão da 
bandeira ou os condutores do grupo são quase sempre fazendeiros e um 
camponês ocupa um papel de direção quando tem reconhecidos e raros  
conhecimentos sobre o assunto, ou quando organiza, por sua própria conta, a 
Folia. 

c) Alguns folguedos separam as classes sociais de modo mais radical. Atribuem 
então aos “mais ricos”: ou a totalidade da atuação, ou pelo menos os papéis 
indiscutivelmente mais importantes. Este caso distingue-se do interior porque 
naquele um atuante “rico” pode possuir, por exemplo, o comando da Folia, 
mas igualar-se aos outros, os “pobres”, em tudo o mais, como cantar e tocar. 
Pode inclusive submeter-se, como cantor, a um “pobre”, dirigente: do “coro”. 
Nas Cavalhadas de Pirenópolis os fazendeiros (na sociedade) são cavaleiros  
(no ritual) e alguns de seus empregados (na sociedade) são seus escudeiros (no 
ritual). Coloquemos essas idéias em ordem ao descrever, com detalhes como 
isso funciona.16 Fora a assistência (que também se estratifica, como veremos) 
há, como atores, da cavalhada: 1°.) os doze cavaleiros mouros e os doze 
cavaleiros cristãos, cada grupo com o seu rei e cada rei com seu embaixador; 
2°.) o padre vigário de Pirenópolis; 3º.) grupos de mascarados; 4°.) o espião 
mouro (onça); 5°.) Os escudeiros dos 24 cavaleiros. Fora do campo, mas  
indispensáveis, estão: um diretor das Cavalhadas, o tamboreiro de quem já 
falei, e a banda de música.17  

Os escudeiros que estão a pé, não usam fantasias, mas as suas roupas dos dias de 
rotina. Servem para guardar as lanças dos cavaleiros quando estes atacam com espadas ou 

                                                 
14 Na verdade há outros muitos critérios de inclusão-exclusão dos  rituais folclóri cos. Vimos á os exemplos dos  
grupos pentecostais com relação às festas católicas. Em outros casos, os rituais são recontextualizados para 
poderem ser usado por cl asses di ferentes. Assim assisti capoeiras, em Salvador, praticadas pelas pessoas das  
classes mais pobres, em seu contexto natural, e pelos rapazes das classes mais ricas, nas academias de capoeira. 
15 Encontro-os em Nova Veneza e em Goiânia. Na capital foram feitos num bairro operário e exclusivamente 
pela população pobre do lugar. Em Nova Veneza vi grupos de Moçambique, Vilão e Catupé. Quase todos os 
atuantes eram negros e pobres. Mas alguns pequenos propri etários rurais estavam incluídos nos grupos. Tinham 
em geral alguma função de comando.  
16 Devo dizer, com insistência, que falo pelo que vi pessoalmente em 1973. Não posso afirmar com detalhes se o  
descrito e analisado aqui conserva-se de ano para ano sem modi ficações radi cais. De algumas situações e formas  
tenho certeza. Falei, por exemplo, no capítulo 4, de uma carrei ra altamente signi ficativa e que aqui é part e 
essencial de minha análise e que foi introduzida neste ano.  
17 No ano de 1973 a figura de indiscutível maior sucesso para a assistência, foi o rei mouro. O cavaleiro fazi a o  
papel pel a primeira vez. No ano de 1972 saíra como mascarado. Trata-se de um advogado de Goiânia,  
entusiasmado pelas Cavalhadas de Pirenópolis. 



pistolas. Servem ainda para lhes arrumar os arreios e as fantasias depois de cada carreira e, 
finalmente, um deles servia água constantemente aos cavaleiros. 

No capítulo anterior opus o espião mouro ao padre que entra no campo para batizar os  
mouros. Uma diferença semelhante pode ser reproduzida aqui em outro contexto. O espião 
mouro é uma das pessoas pobres da cidade e o padre é o seu vigário. Mas são os mascarados 
que fornecem a maior quantidade de dados para esta análise. Eles são símbolos opostos aos 
cavaleiros e não, como os escudeiros, uma espécie de continuação empobrecida deles. 

Os cavaleiros tem a sua origem historicamente explicada em Carlos Magno e sua luta 
com os mouros, mas não se sabe explicar a dos mascarados. Sabe-se que são antigos e que sua 
importância cresce como atração, de ano para ano, assim como de ano para ano eles 
aumentam também em número e em “tendência para a organização”. Os mascarados que 
correm pelas ruas da cidade desde a tarde de sábado até à madrugada de terça para quarta 
feira, são rapazes da cidade ou de fazendas próximas. Além da posse de um cavalo, dois dias 
úteis sem trabalho e uma fantasia barata, não há critérios mais restritivos para a inclusão de 
mais um participante entre os muitos mascarados. Eles são semelhantes aos cavaleiros em 
alguns aspectos: 1°) Atuam sempre a cavalo; 2°) Estão presentes durante as três tardes de 
Cavalhadas (como os escudeiros a um canto do campo, o tamboreiro do lado externo de uma 
de suas linhas, e a banda de música sobre um dos palanques); 3°) têm acesso ao campo. 

É entre as oposições de Cavaleiros que representam a nobreza e a riqueza; e os  
mascarados que atuam, de certo modo, como “povo”, que podem ser encontrados os 
componentes mais importantes de análise: 

CAVALEIROS MASCARADOS 

1) Usam fant asias-fardas caras (veludo com 
aplicações em dourado e prateado). Montam 
cavalos finos e cuidadosamente arreados e 
enfeitados.  

1) Usam fant asias-farsa, pobres na maior parte dos 
casos. Montam cavalos comuns e sem cuidado algum 
de arreatas.  

2) Tem um número tradicional e restrito de 
participantes que se apresentam internamente 
hierarquizados: Rei (Sultão), Embaixador, 
caval eiros, cerra-fila (o último cavaleiro). 
Constituem duas equipes que simbolizam dois 
exércitos. 

2) Não possuem restrição de números (a idéia é que 
quanto mais, melhor), e não há absolutamente 
qualquer ordem ou hierarquia interna. Constituem 
bandos e simbolizam multidão. 

3) Criam um ritual solene uma verdadeira 
solenidade (que começa com um desfile cívico e 
termina primeiro com um rito Católico e depois 
com uma competição). Desempenham papéis 
ensaiados com grande antecedência. Possuem 
uma coreografia e discursos tradicionais. Atuam 
portanto dentro de pautas rituais fixas como nos 
ritos religiosos. Domínio do solene, do previsto e 
do drama. 

3) Criam uma pantomima. Uma verdadeira 
“masquerade”. Não desempenham papéis definidos 
nem necessitam de ensaio (alguns resolvem ser 
mascarados na véspera;. 

Não tem posições, nem uma coreografia nem 
discursos, porque não produzem um ritual coletivo 
sobre pautas tradicionais e formalizadas. Domínio da 
pantomima, do imprevisto (como um mascarado cair 
do seu cavalo), e da farsa.  

4) Não usam máscaras mas apenas chapéus. 
Cobrem a cabeça e descobrem o rosto (ver como 
isto é comum nos rituais solenes). Tem discursos 
a fazer e uma história a representar 
simbolicamente. 

4) Só em alguns casos possuem chapéus. Geralmente 
tem máscaras enfi adas pela cabeça. Não falam porque 
não tem nada a dizer. Não recri am uma história. 

5) Sua atuação produz resultados: a 5) Produzem uma atuação que não produz resultados. 



rememoração das lutas de Carlos Magno e seus 
caval eiros, durante os dois primeiros dias. O 
resultado dos jogos eqüestres do último dia. Em 
síntese, transportam simbolicamente o 
acontecimento histórico para o drama ritual. 

Fingem representar, mas não representam 
acontecimentos, e sim, outras representações. Fingem 
ser os cavaleiros que representam ser guerreiros 
mouros e cristãos. Em síntese, transportam 
simbolicamente o drama atual (dos cavaleiros) para a 
farsa. No terceiro dia fingem jogar com lanças, mais 
não jogam e não reproduzem vencedores e vencidos. 

6) Ocupam os momentos nucleares da 
Cavalhada. O tempo maior e essencial do drama 
á deles. 

6) Ocupam os intervalos dos tempos dos cavaleiros. 
Entram no campo quando os cavaleiros estão “ em 
seus castelos”, entre uma carreira e outra. Durante s 
carreiras ficam rio espaço entre os palanques e o 
campo. 

7) Sua atuação abrange várias formas dentro do 
ritual e do jogo. A banda toca para eles. 

7) Atuam em forma única: galope-pantomima. A 
banda não toca durante a sua apresentação,  

É evidente que os Cavaleiros produzem um ritual que representa ao mesmo tempo 
acontecimentos históricos (nível dos reconhecimentos conscientes de atuantes e da 
assistência) e definições ideológicas (nível não consciente para ambos os lados). Os  
mascarados “representam a representação” dos cavaleiros. Incapazes de produzir um ritual 
solene reproduzem o dos cavaleiros (o drama e os jogos) como farsa, ou se quisermos, como 
um anti-ritual.  

Há portanto um contraste radical entre a solenidade de atuação com que os cavaleiros  
desempenham o ritual da memória de uma história e de sua ideologia e a atuação vazia dos  
mascarados. Mas se incluirmos tudo em um só evento a cavalo, eis-nos frente a um 
complicado ritual que reúne a um só tempo, diante da mesma assistência a solenidade e o 
“masquerade” que Roberto Da Matta procurou separar com tanto empenho (Da Matta, 1973). 

Leach, citado por Roberto da Matta, abre a possibilidade da existência de rituais que 
incluam a solenidade e o “carnaval” em seqüência. Cito a Da Matta: “Leach, por seu turno, 
indica como o componente formal e o componente orgiástico são parte e parcela de um 
mesmo conjunto, sublinhando que “um rito que começa com uma formalidade (e. g. um 
casamento) pode terminar numa mascarada; um rito que começa numa mascarada (e. g. Festa 
de Ano Novo, Carnaval), pode terminar numa formalidade”. (Da Matta, 1973, 158). 

Da Matta faz uma oposição importantíssima ao separar os “malandros” típicos das 
mascaradas e os “caxias” das solenidades.18 Os malandros – no caso de Pirenópolis, os 
mascarados — cobrem os comportamentos que variam entre a ordem e a desordem social,  são 
ambíguos e por isso mesmo possuem atributos positivos e negativos. Os “caxias” tem os seus  
rituais próprios os rituais cívicos de alta solenidade. Nessas solenidades as posições sociais  
são definidas claramente e a concentração de poder e autoridade reafirma-se com símbolos de 
máxima evidência, finalmente. “... uma separação é manifestadamente estabelecida entre 
‘povo’ e ‘autoridade’ e, sobretudo, onde os participantes revelam um comportamento sério, 
solene e altamente rígido, o qual endereça a uma visão de um cosmos super-ordenado”. (Da 
Matta, 1973, 156). 

                                                 
18 “Contra tal interpretação, entretanto, existem pelo menos  duas objeções. A primeira decorre da consideração 
de que a categori a malandro cobre comportamentos e pessoas ambíguas, oscilantes entre a ordem e a desordem.  
O termo contém, por isso mesmo, aspectos positivos e negativos. A segunda é a que leva à constatação de que 
também o comportamento coberto pela categoria “ caxias” tem seus rituais populares. São os rituais da ordem, as 
chamadas “ cerimônias cívicas” ou “solenidades”, onde posições sociais são afirmadas (pelo uso de trajes formais  
e fardas), comandos  e autoridades são reafi rmados, uma separação é mani festamento sério, solene e altamente 
rígido, o qual endereça a uma visão de um cosmos super-ordenado”. (Da Matta, 1973 156). 



Nas Cavalhadas vimos que os cavaleiros são sérios e produzem um ritual solene e 
altamente formalizado enquanto os mascarados são cômicos e totalmente espontâneos 
(individualistas além do mais). Vimos também que os cavaleiros representam coletivamente 
um drama histórico enquanto os mascarados “representam” individualmente as  
“representações dos cavaleiros”. 

Por outro lado, ao reunir a solenidade e a mascarada, as Cavalhadas invertem as  
relações, se comparadas com o Carnaval e as solenidades Cívicas em Da Matta. 

Em Pirenópolis quem tem a música são os cavaleiros. A banda não toca quando os 
mascarados estão “em função”. É possível dizer que enquanto os cavaleiros têm “a música 
sem a graça”, os mascarados têm “a graça sem a música”. Ora, mas a única música tocada são 
os dobrados das cerimônias cívicas, os que dão ordem aos passos que, em conjunto, 
pretendem simbolizar a ordem do mundo social assistente e atuante. Os comportamentos 
cômicos e imitativos dos mascarados têm os  seus limites imediatos ao nível do próprio ritual.  
Eles imitam os cavaleiros, logo partem de seus comportamentos. Eles entram no campo 
quando os cavaleiros estão “em seu castelo” e precisam se retirar quando os cavaleiros voltam 
às carreiras. Assim os comportamentos dos que não são elite, (não são poucos, não são nobres  
não têm nem fazem história, não têm um tempo e um espaço próprio, mas precisam usar o dos  
outros, dentro dos limites que estes outros estabelecem) atuam à sombra e na imitação do 
ritual da elite. E se em um mesmo ritual, elite (ordem e solenidade) se permite representar 
com multidão (desordem e informalidade), os dois lados atuam usando um mesmo espaço, 
mas através de situações-rituais diferentes. A da elite é histórica e produz resultados 
simbólicos. Além disso, não dependem em nada da presença da multidão (do povo), a não ser 
para ver preenchidos os seus momentos de “ausência do ritual”. A atuação da multidão, (do 
povo), não é histórica e não produz resultados, mas depende totalmente da atuação da elite: 
ocupa os seus “espaços rituais” e imita como farsa o seu comportamento e suas formas 
solenes. 

A representação mais evidente da ideologia da ordem social não é dada pelas  
diferenças entre os símbolos Cavaleiro e Mascarado, mas pelo modo como se relacionam os  
Cavaleiros, como atuantes, e as pessoas da assistência, como platéia. Comecemos a ver este 
último ponto com algumas generalizações. 

Quase todo o ritual folclórico de proximidade religiosa ou histórica tem características  
de homenagens explícitas: 

a) A uma entidade histórica ou sobrenatural: exemplo — O Divino Espírito Santo 
em Pirenópolis; 

b) As entidades que representem concretamente a outras entidades  
homenageadas. Exemplo; a Igreja Católica, representante do Divino Espírito 
Santo em Pirenópolis; 

c) As pessoas escolhidas para serem homenageadas, por reconhecimento de quem 
o faz (como as quatro pessoas que receberam flores ao final da situação-ritual 
das Cavalhadas), ou pelo posto social ou ritual que ocupam (como imperadores  
do Divino, o novo e o antigo, durante a coroação, missas e procissões). 

Quase sempre os rituais folclóricos feitos pelas pessoas das classes mais pobres  
incluem homenagem às pessoas das classes mais ricas. Isso é formalizado em alguns casos e é 
informal nos outros. Participei de folias produzidas por “gente do povo” que pousavam nas  
sedes de fazendas e cobriam seus donos de homenagens, recebendo em troca a acolhida de 
comida, contribuições para a “bandeira”, e o pouso, quando era noite. Em Mossâmedes, as  



Folias que percorrem fazendas da periferia da cidade terminam como homenagem, primeiro 
ao Imperador do Divino, e em sua casa; depois à Igreja, em sua porta e dentro dela. 

Nas cavalhadas os cavaleiros são parte da elite social e representam uma elit e 
histórica. Durante os três dias suas  relações com as outras pessoas presentes são as seguintes: 
1°) eles se servem dos auxiliares que são gente do povo e fazem os papéis subalternos (o 
espião mouro, os escudeiros, o tamboreiro). 2°) eles interagem com personagens considerados  
social e ritualmente “em seu nível”. Este é o caso das relações rituais entre os cavaleiros e o 
vigário da cidade, frente ao qual os mouros se põem de joelhos e todos cavaleiros descobrem 
a cabeça. 3°) Eles se comunicam à distância com a assistência, e quando prestam uma 
homenagem direta, ela é feita a pessoas escolhidas que observei serem quase invariavelmente 
da mesma classe social dos cavaleiros. Falo dos momentos em que cada tipo de seis 
cavaleiros saía do campo e entregara flores a quatro pessoas da assistência e falo das relações  
de presentes entre doador e cavalo o vitorioso na corrida de argolinhas. Assim, não há 
qualquer relação atuantes-assistência que indique uma posição subalterna da parte dos 
primeiros e quando alguma homenagem é feita, ela se dirige a “outros cavaleiros”, por sua 
posição social, escolhidos e presentes entre a assistência. 

Se quisermos observar um detalhe apenas para ilustrar a tentativa de interpretação feita 
aqui dos usos do ritual para o reconhecimento da ordem da sociedade, é interessante fixar a 
atenção sobre as relações alto-baixo. Todo o cenário das cavalhadas é dominado por esta 
relação. As famílias de mais posses fizeram os seus palanques no alto e assim se colocaram a 
uma altura aproximada à dos cavaleiros que estão no alto de seus cavalos. Nas arquibancadas  
sob os palanques ficam as pessoas “mais do povo”, assim como outras delas ficam de pé no 
chão e junto à corda que separa a assistência dos cavaleiros. Também assim estão os  
escudeiros durante todo o tempo. 

Ao comparar o carnaval do Rio de Janeiro com o de Nova Orleans, Roberto Da Matta 
chega a uma conclusão verdadeiramente notável a meu modo de ver. Transcrevo-a na íntegra: 
“Teríamos assim seguinte relação: no Brasil, a inversão do Carnaval procura desfazer  
ritualmente as segmentações de classe, já que a consciência das descontinuidades sociais é um 
dado flagrante do cotidiano brasileiro. Em Nova Orleans (...) o Carnaval inverte a ideologia 
corrente de classe nédia americana, segundo a qual os Estados Unidos se constituem uma 
sociedade aberta, não hierarquizada, onde somente conta o indivíduo. O foco, portanto, das 
inversões do ritual de New Orleans está nas diferenças étnicas e sociais, ao passo que no 
Brasil o foco está na igualdade e na mistura”. (Da Matta, 1973: 163). 

Sugiro ao leitor que volte algumas páginas atrás, até onde reproduzo conclusões de 
que, ao contrário do Carnaval que se constitui sobre a informalidade e a não hierarquização, 
as Solenidades são essencialmente formais e hierarquizadas para dar a representação de um 
Cosmos ordenado. 

Nas Cavalhadas podemos apontar finalmente uma e outra coisas. Num ritual a que 
todos são convidados como assistência e alguns são escolhidos para atuantes, a sociedade 
produz mensagens de igualdade e identificação sob um mesmo universo simbólico que é dos  
cristãos assim como deve ser fraternalmente o de todos os presentes. E produz as mensagens  
de sua ordem, onde, como em Nova Orleans e de modo diferente ao do Rio de Janeiro, 
subordina num mesmo tempo e num mesmo espaço ritual a mascarada (a desordem) à 
solenidade (a ordem), e dá indicações claras: nas escolhas feitas para os papéis relevantes e 
nos significados das relações rituais mantidas entre os atuantes de uma ordem social 
necessariamente hierarquizada onda poucos fazem a história, e muitos servem a este “fazer de 
poucos”. 
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