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Divino Espírito Santo 

Divino consolador 

Consolai as nossas almas 

Quando deste mundo for. 

 
Quadra de Folia do Divino 

cantada num “pouso” em 

Mossâmedes 

 

 

Eu quero beber cachaça 

Eu quero rolar na lama 

Eu quero que a moça vê 

Eu quero que a moça chora 

Eu quero que a moça fala: 

Meu bem, vem deitar na 

cama. 

 
Recortado de Catira, que a 

mesma turma de foliões do 

Divino cantava, no mesmo 

pouso, um pouco mais tarde. 

 

As coisas sagradas são 

coisas sociais. 

 
Uma frase de Marcel Mauss 

tentando explicar uma coisa e 

outra. 
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Introdução 

O que procuro explicar com a descrição de uma Festa do 

Divino Espírito Santo na cidade de Mossâmedes (antiga aldeia de 

São José e, depois, São José de Mossâmedes) são algumas 

questões intrigantes dos rituais populares do catolicismo brasileiro. 

Estudo um acontecimento religioso muito comum ainda em 

comunidades agrárias no Centro-Sul do país, a meio caminho entre 

a ―festa de igreja‖ e um ―festejo do povo‖. 

―A Festa do Espírito Santo na casa de São José‖ conclui uma 

pequena sequência de estudos sobre o catolicismo rural que andei 

fazendo entre 1973 e 1976 pelo interior de Goiás. A série foi 

iniciada com uma descrição das Cavalhadas de Pirenópolis 

(Brandão, 1974), um ritual religioso-folclórico equestre praticado em 

uma das cidades goianas do ―tempo do ouro‖ e até hoje incluído, 

entre outros, nos festejos anuais de culto coletivo ao Espírito Santo. 

Em um segundo momento a série de estudos foi deslocada 

para os festejos de negros católicos e constituiu uma trilogia de 

investigações a respeito de seus rituais. A primeira abordou a dança 

dos congos da cidade de Goiás. A segunda levou-me de volta a 

Pirenópolis, para descrever o lado negro (não mais tão negro) e 

popular (nem sempre popular) da Festa do Espírito Santo, no 

reinado de Nossa Senhora do Rosário e no juizado de São 

Benedito. Finalmente, a terceira pesquisa procurou ser uma 

retomada mais rigorosa e mais completa das duas anteriores. 

Estudei as congadas de Catalão, um ritual de negros da Festa de 

Nossa Senhora do Rosário de uma cidade do sul do estado 

fronteiriça com Minas Gerais.1 

                                                 
1
 A dança do congos na Cidade de Goiás é o capítulo final de minha dissertação de mestrado Peões, 

pretos e congos (Brandão, 1977). Refundida e aumentada, a monografia foi publicada no n.6 da Revista 

Folclórica (DEC/Goiânia). Sob o título de O Divino, o santo e a senhora, o estudo sobre rituais de negros 

em Pirenópolis foi publicado pela Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro (Brandão, 1978). 

Finalmente, com o nome de A festa de santo de preto, o trabalho a respeito das congadas de Catalão será 

publicado pela Discoteca Pública Municipal de São Paulo, em coedição com o Instituto Brasileiro do 

Folclore. 
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Começando por um ritual de brancos e de ricos em uma muito 

antiga Festa do Espírito Santo, a seqüência de estudos retorna ao 

―mesmo santo‖, agora em outro contexto: uma cidade igualmente 

antiga como Pirenópolis, do começo do século XVIII, mas 

inicialmente destinada a ser um simples local de aldeamento de 

índios e, em momento algum, marcada pela febre e pela riqueza 

interiorana das velhas cidades ―do ouro‖. 

Dois exercícios de análise, ambos fundados sobre a oposição 

entre modos de religiosidade e de prática ritual, provocaram as 

reflexões que serão apresentadas aqui após os dois capítulos 

descritivos da Festa do Espírito Santo.2 

O primeiro é o de Max Weber, que divide a organização e a 

ideologia do campo religioso entre uma esfera de culto e crença 

com características laudatórias e legitimadoras de uma ordem 

social sob o controle ―dos ricos‖, e uma esfera correspondente e 

oposta, com marcas de um caráter rogativo e propiciatório, própria 

dos ―que nada têm‖. O problema foi retomado por Pierre Bourdieu 

(1974: 27 a 98) e na dissertação de mestrado de Alba Maria Zaluar 

Guimarães (1974) essa oposição foi proposta como um suporte 

teórico das descrições feitas sobre o exercício da religião em 

comunidades agrárias brasileiras. É a partir do texto e das 

propostas dos dois trabalhos atualizadores do pensamento de Max 

Weber que uma análise do significado das festas católicas ―de 

igreja‖ é retomada aqui. 

O segundo autor convocado para um confronto de conclusões 

é Roberto Da Matta (1973: 121 a 168). O autor acrescenta a uma 

fascinante análise do carnaval carioca a oposição entre formas 

matrizes de rituais brasileiros, caracterizados, uns, pela dominância 

de um código descontraído e festivo de condutas e de relações 

entre sujeitos praticantes e, outros, pela dominância de princípios 

rígidos de participações formalizadas, sagradas e/ou solenes. 

                                                 
2
 Defino ritual tal como Mariza Peirano e Alcida Rita Ramos (Peirano, 1974: ii) definem o rito ou o 

comportamento ritual. Ele consiste num tipo de conduta mais ou menos fixo e prescritivamente 

determinado, cujo “limite de variabilidade” é conseqüentemente restrito. O ritual caracteriza-se 

essencialmente por sua natureza simbólica... 

Por outro lado, tal como no caso de estudos anteriores, uso Festa (com inicial maiúscula) para fazer 

referência específica à Festa do Espírito Santo em Mossâmedes e festa, (inicial minúscula) é empregada 

para qualquer festa religiosa. 
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Em nossas festas anuais ―de santo‖ nas comunidades rurais 

do Centro-Oeste, os atributos de religiosidade e profanação entre 

os tipos polares de prática do sagrado (Max Weber) e de 

participação nos festejos (Roberto Da Matta) parecem ser, mais do 

que próximos, estruturalmente convergentes dentro de um mesmo 

corpo de rituais com que se festeja solene, mas também 

alegremente, um ―santo padroeiro‖. Aí se quebra, com festa e 

alegria, uma rotina dura de trabalho agrário, pois, entre situações de 

culto e festa profana com os limites entre o religioso e o secular 

muito pouco separados, uma comunidade de desiguais, que vai dos 

grandes proprietários fazendeiros aos peões proletarizados da 

lavoura, reúne-se para viver dias de um mesmo culto a um mesmo 

santo. 

Não é fácil transformar uma ―festa de santo‖ em um texto de 

estudo. O texto tem o poder maléfico de ocultar o que ali é vivo, em 

nome de uma discussão sobre o que sustenta essa vida. 

Muitas pessoas da cidade de Mossâmedes transformaram 

momentos de trabalho de campo sobre uma festa em uma 

verdadeira festa de trabalho. Maria Alice, companheira, e alguns de 

seus familiares — todos eles justa e orgulhosamente 

mossamedinos — prestaram uma ajuda inestimável, uma ajuda 

calorosamente afetiva, acrescida de muitos dados e avaliações. 

Devo ressaltar também a presença de Teresinha de Jesus Coelho e 

o valor de algumas conversas com Else Kornerup. A todos eles os 

meus agradecimentos. Afinal, de Bastião Bento ao ―cumpadre 

Brás‖, alguns deles fizeram a Festa e, outros os melhores 

comentários sobre ela. 
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A FESTA DO ESPÍRITO SANTO EM MOSSÂMEDES 

Festa e ritual 

Um interesse renovado pelo fenômeno ―festa de santo‖ 

ressurgiu recentemente a partir de novos tipos de contato dos 

cientistas sociais com práticas e sistemas de representação do 

religioso, às vezes definidos como exemplos de religiosidade 

popular. De alguns anos para cá sociólogos e antropólogos sociais, 

pesquisadores de campo, têm procurado aproximar-se com um 

maior cuidado e clareza do âmbito dos eventos sócio-religiosos 

praticados em esferas de escala reduzida, de que são exemplo as 

festividades de louvor a santos padroeiros ao longo do calendário 

litúrgico católico. 

Pelas maneiras como combinam e articulam os códigos, as 

versões ideológicas e os padrões de relacionamento das categorias 

de sujeitos envolvidos, os festejos religiosos populares de 

comemoração a santos padroeiros do catolicismo podem responder 

a algumas perguntas inquietantes a respeito da ordem e do 

significado de modalidades de prática religiosa, até há pouco tempo 

apenas etnograficamente descritas. 

Os objetos de estudo das pesquisas que fiz em Goiás foram 

sempre as formas de definição de uma ordem de atuações e de 

representações de um espaço coletivizado da sociedade em torno 

de seus rituais do catolicismo. 

Deixando o trabalho de campo transitar entre os limites da 

Festa como um todo, e os de alguns de seus mínimos rituais 

específicos, procurei investigar os mesmos fenômenos em lugares 

diferentes e dentro de diferentes tipos de festejos. 

Neste estudo sobre a Festa do Espírito Santo em 

Mossâmedes, são propositadamente reduzidos os passos de 

descrições de cerimônias religiosas, as mesmas que foram 

detalhadas em estudos anteriores: a) a organização da festa de 

santo segundo a estrutura dos seus sistemas de relações-posições 

exercidas e ocupadas por diversos tipos de participantes; b) as 

linhas de trocas de ações de serviço produzidas entre as atuações 
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de diferentes categorias de sujeitos, segundo as combinações de 

suas posições na sociedade e na festa; c) as representações que 

procuram explicar a origem, o significado religioso e os sistemas de 

relações na festa e nos seus rituais. 

O primeiro problema metodológico que se coloca para este 

tipo de pesquisa é como constituir e usar indicadores de uma 

descrição analítica que sirvam a uma estrutura social e a situações 

ao mesmo tempo tão complexas e aparentemente tão 

desorganizadas, mas, na verdade, regidas por normas e padrões 

tão rigidamente estabelecidos de atuação simbólica. Situações que, 

no intervalo de poucos minutos, intercalam o sagrado e o profano 

dentro de um festejo considerado pelos seus praticantes como 

religioso (―devoto‖) no seu todo: sagrado por ser de Deus, através 

dos santos festejados; consagrado por ser secularmente ―do lugar‖, 

de suas gentes, de suas tradições. 

Um dos autores cuja atitude de trabalho procurei seguir aqui é 

Victor Turner (1974). Em suas pesquisas junto aos Ndembu ele se 

propõe dividir o estudo do ritual em pelo menos três momentos: 1º) 

a descrição rigorosa do processo ritual — o que fazem os seus 

participantes; como combinam suas atuações; em que posições de 

uso e valor simbólico estão os lugares, as pessoas e os objetos, 

qual a seqüência de prática ritual; 2º) a investigação complementar 

das posições ocupadas pelos sujeitos no ritual e na sociedade local; 

3º) a análise exegética do conteúdo simbólico do ritual, sob a forma 

de uma tradução fiel do que pensam e de como os próprios agentes 

do ritual atribuem significados a situações, crenças, objetos, lugares 

e pessoas. Os dois primeiros itens referem-se à ordem interna do 

ritual e suas projeções em esferas sociais mais amplas, enquanto o 

terceiro recupera a sua ideologia. 

Para o caso, pelo menos aparentemente mais complicado, do 

estudo de rituais de louvor e festejo típicos do ―catolicismo popular‖ 

em sociedades complexas, é necessário desenvolver um modelo de 

análise que, ao nível da ordem do ritual, consiga explicitar formas 

mais variadas de combinações entre tipos de relações, tipos de 

situações e tipos de participantes. 
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Para renovar todos os anos uma festa de oscilação constante 

entre o sagrado e o profano, guardando propósitos confessados de 

culto e louvor festivo a um santo padroeiro, os seus promotores 

produzem seqüências de situações rituais que variam em cima de 

uma mesma base de princípios de atuação. Elas são tanto mais 

reconhecidas como eficazes, quanto mais estão consagradas como 

uma ―antiga tradição do lugar‖. 

No interior dessas situações, os promotores da ―festa de 

santo‖ trocam entre si modalidades de relações transacionais, 

carregadas, algumas delas, de um inquestionável peso simbólico, 

dentro de uma suposta área exclusiva de trocas no ritual que 

ocultam, pelo menos em parte, uma realidade de relações de valor 

social e econômico dentro de uma área de trocas na sociedade. 

Essas relações sociais no ritual são marcadas por conteúdos 

de valor como serviço ou, se quisermos, como trocas de ações de 

serviço entre sujeitos de categorias determinadas, justamente por 

sua posição no sistema de trocas. Os estudos feitos nas festas 

religiosas de Goiás possibilitaram o estabelecimento de três 

conteúdos de valor de troca nas relações entre os sujeitos 

envolvidos: 

a) HOMENAGEM = determinante da direção da deferência ritual. 

Atuações: produzir situações de homenagem simbólica X 

receber formas de homenagem de valor simbólico. 

b) CONTROLE = determinante da direção do exercício do poder. 

Atuações: exercer controle político sobre atuações em áreas 

de rituais X submeter-se a controle em áreas de rituais. 

c) INVESTIMENTO = determinante da direção do uso de bens. 

Atuações: investir bens de consumo para a produção de 

trabalho em situações rituais X receber bens de consumo por 

trabalho pessoal sob forma de participação em rituais. 

É com base neste modelo de descrição de trocas de ações de 

serviço que procedo a ligeiras explicações do sistema de 

posições/relações entre categorias de sujeitos na Festa que 

considero necessárias para as discussões posteriores. 
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Os acontecimentos da Festa do Divino 

A Festa do Espírito Santo, ou Festa do Divino em 

Mossâmedes, não foge ao esquema de outras iguais no santo e em 

seus festejos, realizadas anualmente em algumas cidades goianas 

desde meados do séc. XVIII. 

Sem que as pessoas do lugar apresentem uma razão definida 

para o fato, a não ser a da viabilidade da época do ano com 

respeito ao cultivo de cereais, a Festa se reproduz a cada último 

domingo do mês de agosto. Trata-se, portanto, de um rito de 

calendário realizado em Mossâmedes fora do seu período litúrgico, 

segundo a Igreja Católica: o domingo de Pentecostes, 50 dias após 

a Páscoa.3 Em agosto todas as safras das lavouras sazonais — 

arroz, milho e feijão — já foram colhidas, ensacadas e estocadas. 

Agosto é mês de plena seca anual e de um vazio de atividade 

agrícola. Logo após a Festa, no entanto, são ativados os trabalhos 

agrícolas em toda a região. 

Os principais acontecimentos coletivos da Festa podem ser 

divididos e colocados dentro de três áreas: a da Folia do Divino, a 

da Igreja e a do Rancho Alegre. A primeira envolve a esfera de 

rituais de religiosidade popular local, a segunda, o conjunto de ritos 

da Igreja católica, e a terceira as várias alternativas de 

divertimentos considerados como profanos. 

Para proceder a uma descrição de seqüências de cerimônias, 

procuremos compreender a Festa do Espírito Santo como um 

prolongamento de rituais exclusivos da Igreja Católica — as 

novenas, a procissão e as missas — até áreas de extensão para 

uma esfera de religioso-popular e de festejos profanos. Essa divisão 

                                                 
3
 Durante muito tempo, até quatro anos atrás, havia três festas “de santo” em Mossâmedes: a Festa de São 

José (o padroeiro do antigo aldeamento de índios e da cidade) em abril; a Festa do Espírito Santo, no 

último domingo de agosto; e a Festa de Nossa Senhora da Aparecida, no terceiro domingo de novembro. 

Por decisão dos agentes eclesiásticos locais, esta última festa foi extinta e a de São José deslocada para o 

dia 1° de maio, a fim de coincidir com o Dia do trabalhador. As duas alternativas foram mal aceitas. 

Primeiro porque, mesmo sem ser uma das festas mais importantes, a de Nossa Senhora da Aparecida 

tendia a tornar-se cada vez mais “tradicional e concorrida”; segundo porque a Festa de São José foi 

deslocada de seu domingo “de todo ano”, caindo agora muitas vezes em dias de semana. Veremos a todo 

momento que os determinantes “da tradição” possuem um peso muito importante nas avaliações da Festa. 

Nos últimos dias do mês de dezembro e até o Dia de Reis, algumas Folias de Santos Reis percorrem 

regiões de fazendas no município. Embora seja esta uma época de intenso trabalho na “limpa” ou, ainda, 

no “plantio” do arroz, vários pequenos proprietários e lavradores dedicam-se à Folia, exclusividade, por 

um período de cinco a dez dias. A Festa de São Sebastião, tão antiga quanto a do Divino, desapareceu há 

vários anos. 
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possui inclusive a chancela da própria ideologia do lugar, que 

reconhece como partes de uma só Festa todos os rituais e festejos 

indicados até aqui. 

Um esquema pode reproduzir a ordem e a distribuição dos 

eventos da Festa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os rituais e eventos são colocados em uma escala que vai 

desde um campo legalmente conhecido como religioso até um 

campo tido como de puro profano (a ―festa‖ da Festa). Notem-se os 

rituais a meio caminho entre um campo e outro. 
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A Folia do Espírito Santo 

A Folia é um ritual de iniciativa ―das pessoas do lugar‖ e é 

quase toda realizada nas fazendas do município. Chegando à 

cidade, a Folia festivamente reunia suas quatro bandeiras, que 

entravam no ―largo‖ vindo de quatro direções opostas duas a duas, 

de modo a formar uma cruz que se dissolvia dentro do ―largo‖. Na 

cidade, os quatro grupos da Folia cantavam junto ao ―cruzeiro‖, na 

porta da igreja de São José e, dentro dela, diante do altar onde as 

bandeiras eram depositadas. Assim, por alguns momentos, vindos 

de um mesmo campo religioso e separados segundo os seus 

agentes de controle, o ritual da Folia e os ritos da Igreja convergiam 

sem se confundirem. 

A Folia antecede a festa de vários dias, percorrendo as 

fazendas do município. Ela se divide nas ―quatro bandeiras‖ de 

grupos precatórios responsáveis pelo anúncio da Festa, pela 

distribuição de serviços religiosos-populares entre as populações 

―da roça‖ e pela coleta de bens (dinheiro e prendas) para ajudar a 

cobrir os gastos com os festejos. No passado às quatro bandeiras 

da Folia incorporavam grupos de foliões cavaleiros comprometidos 

com o ritual por um período que podia chegar a 40 dias. 

Hoje em dia a Folia do Divino tende a sair durante muito 

menos tempo. Nem sempre os foliões saem a cavalo como no 

passado e nem percorrem mais, de casa em casa, toda a área rural 

do município de Mossâmedes. Por outro lado, há conflitos nas 

relações entre os promotores populares da Festa e os agentes 

eclesiásticos da paróquia de São José, razão pela qual ―a Folia 

pode até acabar‖. Para muitos sujeitos tradicionalmente 

comprometidos com os festejos do Espírito Santo, isto é o mesmo 

que acabar com a própria Festa. ―Sem a Folia não tem a Festa. Se 

acabar a Festa acaba a Igreja‖. 

Na realidade, há um progressivo desengajamento da Folia do 

Espírito Santo, tanto do contexto da Igreja oficial quanto da Festa. 

Durante pelo menos mais de 70 anos ela foi o principal ritual dos 

festejos do Espírito Santo. Até anos muito recentes, a entrada de 

suas quatro ―bandeiras‖ pelo velho ―largo‖ em frente à igreja de São 
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José era o momento de máxima festividade e, para alguns, de 

máxima religiosidade em toda a Festa. É unanimente atribuído a 

pressões dos agentes eclesiásticos o quase desaparecimento da 

Folia do Espírito Santo. O padre anterior, estrangeiro e não 

residente na cidade, colocou-se radicalmente contra o ritual, O 

vigário atual de Mossâmedes não conserva a mesma atitude 

antagônica com relação à Folia. No entanto, prefere apoiar uma 

redefinição atualizadora dos momentos religiosos da Festa, o que 

equivale a deslocar para urna esfera quase marginal a Folia do 

Espírito Santo. Mas a atitude dos últimos anos pode até mesmo, ao 

contrário, representar uma plena aceitação, de parte da diocese de 

Goiás, da Folia do Divino dentro da Festa do Espírito Santo. 

Há seis anos atrás houve uma crise maior entre a Festa e a 

Igreja. Uma última ―bandeira do Divino‖ chegou na porta da matriz 

de São José e ela estava fechada por ordem do padre. Mais tarde 

ele mandou que a zeladora da igreja abrisse a porta, porém não 

houve qualquer cerimônia ―de igreja‖ para receber os foliões do 

Divino. Um deles tomou a palavra na matriz e fez o seguinte 

discurso: 

Ninguém não sabe quem inventou a Folia em 

Mossâmedes. Duzentos anos e ninguém dá 

notícia. Mas o que os nossos mais velhos fez, a 

gente vamos ver se nós constrói e não destrói. Se 

existe uma lei proibindo a chegada da Folia na 

igreja, nós devemos respeitar. Mas nós queremos 

contar com todos pra, talvez no ano que vem, 

com a ajuda de nós tudo, nós vamos ter o 

encontro das Folias. Que, esse ano, com a força 

de Bastião Bento, nós fez essa pequena 

chegada, uma chegada pro povo ter uma 

lembrança do que é nosso. Mas a partir do ano 

que vem, com a ajuda de todos, nós vamos ter o 

encontro do tipo que os nossos mais velhos 

assistiu. O que aconteceu talvez não seja por 

nossa conta, não seja por querer. Nós vamos 

perdoar, mas a obrigação dos  folião, do festeiro, 

parece que foi feita. 
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Para os seus praticantes, o ritual consiste numa jornada entre 

pousos, onde a Folia interrompe sua caminhada e realiza ritos 

religiosos de serviço aos hospedeiros: os ritos de ―giro‖, casa onde 

a Folia pára por poucos momentos para realizar curta cantoria de 

pedido e de agradecimento pela ―bela esmola‖; os de ―almoço‖, 

onde o grupo descansa e come, e os de ―pouso‖, onde os foliões 

são recebidos para a ―janta‖ e a ―dormida‖ (quando, por vezes, 

passam toda a noite dançando a catira, sempre a pedido do dono 

da casa). 

A idéia de que a Folia é essencialmente uma jornada de um 

grupo ritual que realiza trocas de serviços religiosos por acolhida e 

dádivas é mais evidente na Folia de Reis do que na do Espírito 

Santo. Naquela, o próprio fundamento do ritual é a reprodução 

simbólica da viagem que os ―três reis do Oriente‖ fizeram até a ―lapa 

de Belém‖ pura adorar o Menino Jesus. Em casos extremos, os 

seus praticantes mais rigorosos defendem que a Folia só deveria 

fazer sua jornada ti noite, cm absoluto silêncio, sendo recebida com 

simplicidade e sem festas cm seus ―giros‖ e ―pousos‖. Essa prática, 

seguida até alguns anos, era justificada pela lembrança de que os 

―três reis santos fizeram a jornada perseguidos pelo rei Herodes 

(representado pelo ‗palhaço‘ ou ‗boneco‘) em harmonia e em 

silêncio‖ no meio da noite (Brandão, 1977). 

O grupo de foliões é constituído de um embaixador, um 

gerente, cantores e instrumentistas, seguidos de pessoas com 

função ritual menos definida, às vezes, incorporadas ao grupo para 

segui-lo ―pagando uma promessa‖. O embaixador é o ―dono da 

folia‖ e é quem canta os versos da ―cantoria‖. O gerente responde 

pela conduta dos participantes e pela ordem do grupo, tanto na 

trajetória entre fazendas quanto no interior de cada ―sede‖. Os 

cantores se dividem segundo as vozes com que cantam, que 

podem chegar a oito tons diferentes (―primeira‖, ―segunda‖, 

―contrato‖, ―requinta‖). De modo diferente da Folia de Reis, no 

Divino as ―requintas‖ (os pequenos gritos agudos ao final de cada 

verso) são feitas sempre por meninos. Os instrumentistas, alguns 

dos quais são também cantores, tocam violas, violões, ―caixa de 
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folia‖ (em geral uma só), pandeiros (no máximo dois), rabeca (em 

fase de desaparecimento) ou sanfona. 

O trajeto entre ―sedes‖ de fazendas é marcado por um 

deslocamento de todo o grupo (―folião não deve desgarrar‖), feito, 

se possível, em atitude de silêncio e respeito. A chegada a uma 

casa de ―giro‖, ―almoço‖ ou ―pouso‖ é inicialmente marcada por 

atuações de caráter tido como muito religioso. Assim, no caso da 

chegada a um ―pouso‖, os familiares do ―dono da casa‖, seus 

convidados e pessoas chegadas de outras fazendas aguardam os 

foliões na porteira da fazenda, quando ela não fica muito longe da 

―sede‖ ou, o que é mais comum, junto a um dos arcos feitos em 

geral com bananeiras e bandeiras coloridas. A ―bandeira do Divino‖ 

é levada por um dos foliões ou por alguma pessoa que a conduz 

―cumprindo voto‖. O grupo chega entoando uma ―cantoria de 

chegada‖ em que se apresenta e pede licença para ―passar pelo 

arco‖, depois para ―entrar na casa‖ e para ―chegar até o altar‖. 

Diante do ―arco‖ piais próximo à casa, ou diante de sua porta, 

o ―dono‖ espera pelos foliões e, de costume, ajoelha-se diante da 

bandeira que lhe é passada por sobre a cabeça, depois de ele a 

haver beijado. Os familiares do dono d casa e outras pessoas 

presentes repetem o mesmo gesto. Quase sempre, uma vez dentro 

da casa, a bandeira do Divino é levada a todos os cômodos ―para 

abençoar‖. Ante um pequeno altar — na verdade uma mesa coberta 

de panos com uma combinação de quadros e imagens de massa — 

a bandeira do Divino é depositada por uma noite.4 

Durante todo o tempo os foliões repetem, com a mesma 

música e na mesma cadência, a mesma ―cantoria‖. A letra comanda 

as atuações, seja dos foliões, seja dos outros participantes do ritual. 

Assim, por exemplo, quando alguém faz um voto de ―deitar na 

                                                 
4
 A “bandeira do Divino”, ou “bandeira de Santos Reis” é sempre o mais definido objeto de culto em todo 

o ritual. Ë diante dela que as pessoas se colocam de joelhos para beijar a sua ponta. Ë ela que é passada 

por sobre a cabeça dos fiéis como urna forma indiscutível de “bênção do Divino”. Diante do altar, é a ela 

que se reza o terço, ou é ao seu “santo”, através da presença da bandeira. São muito comuns os votos de 

“levar a bandeira” por um, dois ou vários dias de jornada da Folia. Nela há representações simples da 

imagem do santo (no caso “dos santos reis”, havia, em unia folia de janeiro de 1976, uma pequena 

representação de uma cena do presépio ao lado de uma figura grotesca do “boneco”, o palhaço que 

acompanha o grupo). São comuns também os votos de pregar fotografias de pessoas na bandeira, “pra 

fazer o giro”. Finalmente, pequenas esmolas em dinheiro (quase sempre notas de 1 a 5 cruzeiros) são 

pregadas na bandeira. Em qualquer circunstância, durante os deslocamentos de uma fazenda para a outra, 

a bandeira deve ser levada na frente do grupo, “cm primeiro lugar”. 
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soleira da porta‖ no momento da entrada dos foliões com a 

bandeira, o embaixador comenta õ fato em seus versos e, depois 

de considerado cumprido o voto, ordena à pessoa que se levante 

(mais comum nas folias de ―Santos Reis‖ que do Divino). 

Cantoria de um dos ternos da Folia do Divino na chegada a 

um pouso ―na roça‖: 

Deus vos salve felizmente   O Divino vos convida 

Dessa casa morador    Com amor e grande fé 

Aceitai essa visita    Pra assistir à santa missa 

Deste Divino Senhor.              Na matriz de São José. 

 

O Divino está no giro   Você vai, se Deus quiser 

Reunindo a freguesia    Com toda a sua família 

Ele vem pedir esmola   Ver a missa do Divino 

Pro festejo do seu dia.   No festejo do seu dia. 

 

Deus vos pague a bela esmola  O Divino evai embora 

Dada pelo dono da casa   Tá fazendo a despedida 

O seu nome está no Céu   Até pro ano que vem 

Que os anjos levou nas asas.  Para quem Deus der a vida. 

 

Terminada a cantoria, um dos foliões comanda a reza do terço 

diante do altar. Em situações de maior guarda da tradição o terço é 

cantado. Depois dessa demorada ―reza do terço‖ (outra situação de 

que muitos se aproveitam para pagar promessas), os foliões são 

servidos de uma ―janta‖ onde, invariavelmente, são os primeiros a 

comer. Ninguém come na própria mesa onde são colocadas 

grandes panelas de comida (a mesma comida cotidiana ―da roça‖, 

aumentada de muito em quantidade), mas todos se distribuem por 

perto e comem de pé ou agachados ―do sertão‖. Depois dos 

―foliões‖, servem-se todos os homens e os meninos. As mulheres e 

as meninas ―comem na cozinha‖ (Brandão, 1976). 

Logo depois da ―janta‖ os foliões se dividem em dois grupos, 

colocados nas duas cabeceiras da mesa e, alternando-se entre 

―quadras‖ e ―respostas‖, entoam o ―bendito‖ ou o ―agradecimento de 

mesa‖. 
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Bendito de mesa cantado a oito vozes num pouso de Folia de 

urna fazenda em Mossâmedes, no ano de 1975: 

 

Deus vos pague a bela mesa   Bendito louvado seja 

Pelo pão que nós comeu    As três palavras de Deus 

Dado na vista dos anjos, ai   As horas que Deus quiser, 

ai 

Jesus Cristo agradeceu.    Seja pelo amor de Deus. 

      

Este pão que nós comeu   

Dado de bom coração  

O Divino Espírito Santo, ai 

É a vossa proteção. 

 

Acabada a ―reza‖, vem a ―festa‖. O ―bendito de mesa‖ marca a 

conclusão dos momentos solenes e religiosos da cerimônia. Na 

mesma sala onde foi levada a bandeira e rezado o terço, foliões e 

convidados podem se dividir em mesas de ―jogo de truco‖ ou, o que 

é mais comum, podem se organizar como um grupo de cantadores 

e dançadores de catira. A dança da catira segue também uma 

sequência ritual. Os foliões nunca se oferecem para dançá-la e, em 

qualquer circunstância, aguardam a ordem (sob a forma de pedido 

ou de convite) do dono da casa. Quando a catira ―não é pedida‖, 

não se a dança naquela noite. Por outro lado, considera-se um 

direito do dono pedir tantas ―modas‖ quantas queira, sobretudo se 

tem condições de oferecer garrafas de. ―pinga ‗ em quantidade 

suficiente para algumas horas de dança e farra. 

O costume é que os grupos se dividam de tal modo que ―na 

varanda‖ (a sala da casa) fiquem os mais velhos, foliões e 

convidados homens, dançando catira, enquanto no alpendre 

(muitas vezes o mesmo local sob um toldo onde foi servida a 

―janta‖) fiquem os mais moços e as mulheres dançando, ou 

simplesmente assistindo a um pagode. 

Cantada nos pousos de Folia, logo depois das cerimônias 

religiosas e da ―janta‖, a catira é uma dança macha que reúne ―na 

sala‖ os foliões e outros catireiros. Ë costume que ela ―vare a noite‖ 

e, ao contrário do que se canta e se faz durante os momentos da 
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Folia, a catira é galante. As suas ―modas‖ cantam coisas do 

passado, casos de boiadeiros, roubos de filhas de fazendeiros. Os 

―recortados‖ do fim de cada ―moda‖ são invariavelmente malandros: 

falam de mulheres, criticam as feias e galanteiam as bonitas, 

contam casos jocosos de amor, mexem com pessoas do salão. 

Uma ―moda‖ de catira antiga, cantada num pouso em 1975: 

 

Alembro e tenho saudade   José Aleixo Chaveiro. 

Do meu tempo de vaidoso  Na vizinhança em redor 

No tempo da minha infância  Aonde nós frequentava 

Eu era mais caprichoso,   Ninguém dizia disgrama 

Possuía um burro preto   Nos pagode que nós tava. 

Por nome de Perigoso   Levava a mão na barraca 

E um “Chimíti” trinta-e-oito  Chacoalhava, balançava 

Do cano alumioso.    Montado no Perigoso 

Nós entrava na cachaça   Em qualquer parte eu passava 

Ficava meio perigoso   No cano do meu “Chimíti” 

Pruma coisinha de nada   Logo a brasa clareava 

Nós ficava valentuoso   Quando a fumaça sumia 

Pro lado do querer bem   A negada rareava, 

Toda vida eu fui teimoso.   Eu saía despeitado 

     Minha fama lá ficava. 

Nós era peão de um homem    

Que era rico no dinheiro   Eu alembro e tenho saudade 

Lavourista de café    Daquele nosso bom tempo 

Era um rico fazendeiro.  Que apesar de eu ser peão 

Nós era vinte peão   Mas cumpria os meus intento, 

Todos vinte era solteiro  Tinha um pareio de couro 

Nos pagode que nós ia  E um chapéu de duzentos 

Nós chegava o bloco inteiro A cortina de pelica 

Nós entrava na cachaça  E um laço de oito tentos 

Ficava meio bagunceiro  E uma arreata nova 

Pruma coisinha de nada  Que eu comprei em Sacramento, 

Aprontava um tiroteio  No tempo da barateza 

O nosso patrão chamava   Foi oito conto e quinhento. 

      Pra ter esse burro arreado 

Eu alembro e tenho saudade  Foi dez conto e novecento. 

Oi lararai, oi larai, 

Do bom tempo que eu gozei 

Oi lararai, oi larai 
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Eu alembro e tenho saudade   Eu não somava com a lei. 

Do bom tempo que eu gozei,   De um certo tempo pra 

cá 

Que no bom tempo da infância   O meu viver eu mudei 

Muitos perigo eu passei.    Praser hoje um coitadinho 

No Arraial de Traira    Até da pinga eu deixei. 

Muita vez eu atirei     Alembro e tenho saudade 

No coice do meu “Chimíti”   Duma roxa que eu amei. 

 

Assim como cantam ―cantorias de chegada‖ no ―pouso‖, os 

foliões se reorganizam na manhã do dia seguinte para fazerem as 

―cantorias de despedida‖, com que agradecem ao dono da casa a 

hospedagem e a esmola, com indicações de que ele e os seus 

familiares não deixarão de receber recompensas dobradas ―do 

Divino‖. O momento da saída da bandeira é carregado de forte 

emoção. Novamente o dono, seus familiares e quase todos os 

presentes ajoelham-se diante da bandeira, beijam-na e fazem-na 

passar sobre suas cabeças. Testemunhei algumas situações em 

que várias pessoas ―da casa‖ choravam no momento ―da saída‖. 

É preciso repetir que a Folia do Divino tem um propósito 

definido de ordem econômica. Ela deve arrecadar dinheiro e 

prendas para os leilões da Festa. No entanto, no discurso de seus 

integrantes (foliões e agentes votivos), a Folia é um ritual coletivo e 

itinerante de culto de louvor ao Espírito Santo com uma indiscutível 

eficácia simbólica. A maior prova local dessa crença está na 

quantidade de pessoas que fazem suas promessas para quando a 

Folia passar por suas casas, ou por uma das casas rurais de perto. 

Uma pessoa pode, inclusive, encomendar uma Folia, mesmo fora 

do período das saídas anuais, antes da Festa. Isto é muito mais 

comum com as Folias de Reis. Algumas vezes por ano, o 

embaixador e seus foliões ―tiram‖ folias pedidas por alguém, sob o 

compromisso de pagamento de uma promessa. 

Os quatro grupos de foliões do Divino, vindos ―dos quatro 

cantos do município‖, devem chegai juntos na cidade e nela 

penetrar por volta das 16 horas do sábado. Saudados pelos 

―foguetes de vara‖, morteiro e tiros de antigos bacamartes, 

acompanhados do ―repinicar‖ do sino da igreja de São José, eles se 

encontram no centro tio antigo ―largo‖ e, tal como vimos, cantam ―no 
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pé do cruzeiro‖, tia porta da igreja (aberta especialmente para a sua 

entrada), no meio da nave e diante do altar, quando, em um dos 

momentos solenes do ritual, todos os foliões fazem, ajoelhados, a 

cantoria de entrega da bandeira principal. Cumprida a ―obrigação de 

levar a bandeira‖ até ―o altar de São José‖, alguns dos grupos 

podiam deslocar-se até a casa do imperador (o costume era irem 

todos juntos) e fazer urna cantoria diante de seu altar, onde 

deveriam estar colocados a coroa e o cetro. Algumas casas podiam 

ser também visitadas com cantorias simplificadas. 

Porque são um precioso documento do catolicismo popular 

rural, transcrevo aqui as longas cantorias feitas pelas bandeiras da 

Folia do Divino na cidade de Mossâmedes, no largo, diante do 

cruzeiro, dentro da igreja matriz de São José e na casa do 

imperador do Divino, a quem todas as esmolas recolhidas são 

entregues. 

No largo, o encontro das bandeiras 

 

Deus te salve o Divino 

Neste abençoado dia 

O Divino Espírito Santo 

Percorrendo a freguesia. 

 

Encontrou quatro bandeiras 

Enfeitado dessas imagens 

Os senhores foliões 

Como foram de viagem? 

 

Encontrou quatro bandeiras 

Nesses caminhos de Deus 

O meu nobre encarregado 

Com o alferes da bandeira 

 

Encontrou quatro bandeiras 

Às quatro horas da tarde 

Onde está as três pessoas 

Da Santíssima Trindade? 
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Os anjos desceu do Céu 

Rezando e cantando hino 

Pra assistir essa chegada 

Do nosso Senhor Divino. 

 

Encontrou quatro bandeiras, 

Todas quatro são formosas, 

Uma veio saudou a outra 

Como é benta e milagrosa. 

 

Deus te salve o belo encontro 

Nessa abençoada hora 

Encontrou o Senhor Divino 

Filho da Nossa Senhora. 

 

Ofereço este bendito 

Fazendo o sinal-da-cruz 

Padre, Filho, Espírito Santo 

Para sempre amém Jesus. 

 

Ao pé do cruzeiro, no largo 

 

Deus vos salve o belo encontro 

Debaixo deste cruzeiro 

Onde foi crucificado 

Jesus Cristo verdadeiro. 

 

Nos braços desse cruzeiro 

Foi onde morreu Jesus 

Dando o último suspiro 

Nos braços da santa cruz. 

 

Ó que hora tão sagrada 

Que eu cheguei no pé da cruz 

É o Divino Espírito Santo 

Com o nosso Senhor Jesus. 
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Deus te salve este cruzeiro 

Alumiado à luz do dia 

Onde foi sentenciado 

O filho da Virgem Maria. 

 

Deus te salve este cruzeiro 

Tá na chuva e no sereno 

Onde foi crucificado 

Bom Jesus de Nazareno. 

 

Deus te salve este cruzeiro 

Desde a ponta até o pé 

Onde foi sentenciado 

Bom Jesus de Nazaré. 

 

Do mais alto paraíso 

Duma Virgem santa e pura 

Já desceu do Céu à Terra 

Para todas as criaturas. 

 

Pra olhar por toda gente 

Como manda a profecia 

Pra deixar o crucifixo 

No rosário de Maria. 

 

Ofereço este bendito 

Pra nosso Pai o verdadeiro 

Visitar a casa santa 

E entregar lá no festeiro. 

 

Ofereço este bendito 

Pro Senhor Cristo na cruz 

Sendo rei do Céu e da Terra 

Para sempre amém Jesus. 
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Na porta da igreja matriz de São José e, depois, dentro dela, ao pé 

do altar 

 

O alferes da bandeira 

Vamos acabar de chegar 

Visitar Nossa Senhora 

Colocada no altar. 

 

Deus te salve casa santa  

Deus te salve simplesmente 

Onde está o Senhor Divino  

Que é o primeiro sacramento, 

 

Deus te salve esta matriz 

Neste lugar tão sagrado, 

Aqui está o Senhor Divino 

Com toda a sua divindade. 

 

Deus te salve esta matriz 

Este tão belo portão, 

Vai passar Senhor Divino 

E também os folião. 

 

Alevanta sacristão 

Venha repicar o sino 

Abra a porta da igreja 

Pra passar Senhor Divino. 

 

Capelão da casa santa 

Abre a porta com uma rosa 

Pra passar o Senhor Divino 

Com sua bandeira formosa. 
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Capelão dono da chave 

De Jesus ele é um apóstolo 

O Divino quer passar 

Tá esperando abrir a porta. 

 

Entrou a santa bandeira 

Por esse portão adentro 

Pra fazer sua visita 

Para aquele sacramento. 

 

Deus te salve casa santa 

Onde Deus fez a morada 

Onde está o caliz bento 

E a hóstia consagrada. 

 

Deus te salve, ó lindo arco 

Deus te salve felizmente 

Vai passar Senhor Divino 

Com todo acompanhamento. 

 

Deus te salve casa santa 

Onde tá a religião 

Onde está os evangelhos 

da missa e da procissão. 

 

Deus te salve ó lindo arco 

Enfeitado de papel 

O Divino quer chegar 

No altar de São José. 

 

Deus te salve ó altar-mor 

Onde está a santidade 

Recebei o Senhor Divino 

Que vem vindo de viagem. 
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Deus te salve ó São José 

Rodeado de esplendor 

Recebei o Senhor Divino 

E a Folia que chegou. 

 

Deus te salve ó belo altar 

Forrado de ouro fino 

Visitar o São José 

E também Jesus Menino. 

 

Deus vos salve São José 

E o Menino Jesus 

Deus vos salve os doze apóstolos 

E também a divina luz. 

 

Deus te salve o Divino 

Que é do Pai Deus verdadeiro 

Deus te salve São José 

Que é da aldeia o padroeiro. 

 

O meu nobre sacristão 

Vem pegar essa bandeira 

Coloque ela no altar 

Junto da luz verdadeira. 

 

A Folia do Divino 

Fica entregue neste altar 

E nós que somos devotos 

Vamos o terço rezar. 

 

Ofereço este bendito 

Nesse altar e nessa luz 

Pro Senhor do Céu e da Terra 

Para sempre amém Jesus. 

 

Finalmente, na casa do festeiro,  

o imperador do Divino 
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Essa casa tá bendita 

Divino trouxe uma flor 

Pra salvar a freguesia. 

 

Na casa do imperador 

 

Deus te salve o belo trono  

Enfeitado com essas imagens 

Aqui está Senhor Divino  

Tá chegando de viagem. 

 

Aqui está as três pessoas 

Da Santíssima Trindade 

Pai e Filho e Espírito Santo 

É a mesma divindade. 

 

Aqui está o Senhor Divino 

Retratado na bandeira 

Trazendo vida e saúde 

Pro alferes da bandeira. 

 

Aqui está o Senhor Divino 

Pra trazer toda a alegria 

Pra entregar a sua esmola 

Que tirou na freguesia. 

 

O meu nobre imperador 

Quero vós aqui presente 

Vem receber as esmolas 

Venha aqui na nossa frente. 

 

Avisamos a freguesia 

Pela fé do encarregado 

Pra Festa lá na igreja 

Ficam todos convidados. 
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Pra Festa lá na igreja 

Ficam todos convidados 

O Divino é quem convida 

Na bandeira retratado. 

 

Chega aqui nobre festeiro 

Arrecebe esta bandeira 

Se ajoelha pra beijar 

Que ela é santa e verdadeira. 

 

A Folia do Divino 

Fica entregue neste altar, 

E pra nós que somos devotos 

Vamos o terço rezar. 

 

Ofereço este bendito 

Neste trono e neste altar 

Pra todos que são devotos 

Se ajoelha pra beijar. 

 

Ajoelha pra beijar 

Fazendo o sinal-da-cruz 

Padre, Filho, Espírito Santo 

Para sempre amém, Jesus. 

 

Como um todo, a Folia do Divino é um ritual que permite 

alternâncias entre situações de sagrado e de profano. A ―parte da 

Folia‖ é entendida como plenamente devota, religiosa. No entanto, 

ela sempre se completa com momentos de ―festar‖, incluídos entre 

suas seqüências devocionais e dos quais os integrantes do grupo 

participam intensamente. 

É dos grupos de foliões que os habitantes das fazendas 

esperam serviços prestados de um extremo ao outro. A bandeira 

conduzida pelos homens da Folia do Divino ―traz bênçãos para a 

casa e pra família do dono‖. Formas de participação pessoal 

envolvidas com a presença dos foliões (segurar a bandeira, 
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carregá-la por um par de dias, deitar-se na soleira da porta para que 

os foliões passem sobre o corpo) são o momento final da certeza de 

um ―voto valido‖. A recusa em abrigar os foliões é temida como 

atitude capaz de concentrar sobre seu autor as iras do Divino. 

Vários casos, seja de milagre, seja de castigo, são contados. A 

―reza do terço‖ é muitas vezes o ato religioso coletivo de maior 

significado para uma casa de fazendeiro durante todo um ano. 

Por outro lado, também os foliões promovem ―a festa‖ na casa 

onde chegam. Dançam a catira, às vezes cantam os alegres 

―coretos‖ em torno a uma ―garrafa de pinga‖ e, fora os ―pagodes‖ -

mesmo assim muitas vezes tocados por violeiros e sanfoneiros da 

Folia - são os responsáveis pelo ―movimento‖ de um pouso. 

 

A Festa da Igreja 

Na cidade a Festa é dominada pela seqüência de ritos de 

igreja, pelas cerimônias praticadas ao lado da matriz de São José, 

onde foliões se misturam com os agentes eclesiásticos. Por outro 

lado, ela é dominada pelas diversões da área do Rancho Alegre. Na 

verdade, é útil repetir, quando vista sob o ângulo do que se passa 

dentro da cidade, a Festa do Espírito Santo pode ser entendida 

como um prolongamento de rituais da Igreja oficial — a novena, a 

missa e a procissão — até uma esfera de religioso-popular, com a 

Folia (―popular‖ no sentido de que é praticada sem a presença de 

agentes eclesiásticos e é controlada por agentes religiosos 

camponeses) e uma área de festivo-profano, com os leilões e o 

Rancho Alegre. 

Durante os nove dias anteriores ao ―domingo da Festa‖ há 

rezas de novena, sendo a de cada dia colocada sob a 

responsabilidade de um noveneiro e de um corpo de auxiliares, O 

noveneiro deve responder pelas condições de realização da ―reza‖, 

atividade que cada vez mais se coloca sob o controle do padre, 

atualmente o seu oficiante. Ele deve responder também pelo leilão 
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feito logo depois da ―reza‖, com objetivos de angariar fundos para a 

Festa e, sobretudo, para a igreja local.5 

No começo da noite do sábado, depois da chegada dos 

quatro grupos da Folia, é levantado o mastro com a bandeira do 

Divino. Os capitães do mastro e o alferes da bandeira são 

responsáveis pelo ritual, que se resume no erguimento de um 

grande mastro ao lado da igreja, com a bandeira vermelha do 

Espírito Santo, acompanhado de uma ―queima de fogos‖ e do 

acendimento da grande fogueira, também erguida ao lado da igreja. 

O ritual foi, no passado, revestido de um profundo significado 

religioso e até hoje são conservadas músicas e atitudes de crença 

popular relativas ao momento em que ―a bandeira do Divino sobe 

no mastro‖. No entanto, tal como a Folia, esse ritual a meio caminho 

entre o domínio da Igreja e de agentes religiosos populares tende a 

ser progressivamente deslocado para uma posição de segundo 

plano. Antes de erguida em seu mastro, a bandeira do Divino 

costuma ser levada em pequena procissão à volta da praça 

Damiana da Cunha, pelo seu alferes. O acompanhamento tende a 

reduzir-se bastante de ano para ano e essa parte do ritual do 

―levantamento do mastro‖ deve desaparecer. 

No domingo ―do Divino‖ a Festa é dominada inicialmente pelo 

trabalho religioso. Mais tarde será entregue a uma totalidade de 

trabalho profano, logo após a procissão e a última missa, ou o 

sermão do dia. 

O vigário oficia a missa do Espírito Santo e, à tarde, comanda 

a sua procissão e o grande sermão final, hoje mudado para uma 

última missa. Terminada a procissão e os rituais conclusivos da 

                                                 
5
 Definido como um padre com atitudes e preocupações pós-conciliares, o atual vigário de Mossâmedes 

procura reorganizar momentos religiosos da Festa, ao contrário de alguns de seus antecessores — então 

não residentes na cidade — que procuravam boicotá-la ou mantê-la dentro de parâmetros mais 

tradicionais. Nas duas últimas festas do Divino o padre deslocou as novenas dos seis primeiros dias para 

fazendas do município, retirando-as de seu secular contexto urbano. São escolhidas fazendas cujas sedes 

possam congregar um número razoável de vizinhos, e ali a novena é rezada (agora em estilo francamente 

modernizado) e é feito o leilão. Durante esses dias, uma “irmã” (uma das três religiosas chegadas há 

pouco tempo a Mossâmedes e que, tal como o padre, atendem ao município e a outros vizinhos) reúne 

fiéis na igreja de São José para celebrações coletivas. Não é raro que o padre “reze missa” durante os dias 

de novena nas fazendas. São feitas na cidade apenas as três últimas novenas, cada uma delas agora 

entregue a um dos três festeiros. O padre procura ampliar a participação dos fiéis na ordem propriamente 

litúrgica da Festa, centrando-a sobre a missa do Espírito Santo. 
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parte religiosa, no começo da noite de domingo a Festa se completa 

com festejos profanos.6 

Embora feito no espaço ao lado da igreja e, muitas vezes, 

com a presença do padre, o levantamento do mastro é um 

momento vivo do catolicismo popular. É sempre feito na tarde-noite 

do sábado e é quando o imperador do Divino deve fazer uma 

grande ―queima de fogos‖. Velhos do lugar atroam os seus 

antiquíssimos bacamartes e os ―levantadores do mastro‖ cantam 

―coretos‖ seculares, enquanto fincam no chão o mastro recém-

levantado. São pequenas quadras que oscilam entre o devoto e o 

quase jocoso. 

Divino Espírito Santo 

Sua casa cheira 

Cheira a flor de cravo 

Flor de laranjeira. 

 

Oi que santo é esse 

Que já evai embora? 

É o Divino Espírito Santo 

que nós traz pra fora. 

 

Cantador não bebeu 

Não bebeu não 

Não bebeu não. 

Ei, cantador não bebeu 

 

 

 

 

 

Não bebeu não 

Não bebeu não. 

(isso se repete indefinidamente) 

 

 

Divino Espírito Santo 

Que bonita coroa 

Coroa de ouro 

Que Jesus Cristo mandou. 

 

Espírito Santo 
Que bonita coroa 
Coroa de ouro 

  Que vem de Lisboa. 

                                                 
6
 No passado era grande e solene a procissão do Divino. Ela saía da igreja com o andor do Espírito Santo 

à frente e com os andores de todos os outros santos com imagens na igreja, principalmente a de São José. 

A procissão dava uma longa volta pela cidade percorrendo suas ruas em forma de um 8 e retornava à 

igreja de São José, onde o padre visitante proferia um grande sermão de encerramento. Hoje, por ordem 

do vigário, ficou restrita a uma volta pela praça, apenas com o andor do Espírito Santo. Aliás, fora a 

imagem de São José, as outras foram retiradas da igreja. 
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O Rancho Alegre 

Se uma parte da Festa é feita de ―rezar‖, a outra é feita de 

―festar‖. Entende-se em Mossâmedes que não há festa de igreja 

sem os festejos de rua ou de lugares de dança. O grande Rancho 

Alegre é uma tradição profana e também muito antiga em 

Mossâmedes. O próprio festeiro respondia no passado por sua 

construção e pela sua manutenção provisória durante os dias de 

festejos ao santo. No interior do grande rancho de madeira e palha 

eram organizados os bailes, sobretudo o de sábado e o ―grande 

baile‖ final de domingo, para cuja ―animação‖ eram trazidos até 

conjuntos de ―música pop‖ de Goiânia. Os bailes do Rancho Alegre 

(não mais construídos desde que o ―largo‖ foi transformado em uma 

praça urbanizada) foram deslocados para o prédio de um antigo 

cinema. Ao lado de trechos das poucas ruas de comércio, são 

montadas barracas de ―feira de festa‖. Num segundo largo, ainda 

hoje existente num dos cantos de saída da cidade, são armados 

pequenos circos e arenas, onde grupos vindos de fora apresentam 

espetáculos, ―dramas‖, cantores sertanejos e touradas rústicas. 

Um único laço entre os eventos profanos da Festa e a sua 

área religiosa á o dos leilões efetuados depois de cada novena e, 

com maior brilho, após as novenas ―da cidade‖, quando são feitos 

em frente igreja. Fazendeiros, pequenos camponeses e moradores 

da cidade são convocados a doar ―prendas‖ para o ―leilão da igreja‖. 

São objetos comuns de arremate: bezerros vivos, porcos, ―bandas‖ 

assadas de leitão, pratos de ―quitandas‖ ou de doces ―da roça‖, 

litros de pinga ou de vinho e latas de doces compradas nos 

armazéns da cidade. Apregoadas por leiloeiros, verdadeiros 

especialistas locais no assunto, as prendas são vendidas 

diretamente aos participantes do leilão e o dinheiro obtido é 

destinado à igreja. As situações do leilão são festivas e jocosas, ao 

contrário do clima solene e religioso da novena. É entre 

brincadeiras e desafios. de poder de compra que se estabelecem as 

trocas do leilão, um pequeno momento de competição entre 

produtores rurais, mas cujo propósito, não obstante o divertido da 
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situação, é considerado como de destino religioso e compromisso 

com o Divino através de sua Festa.7 

 

A ORDEM DO RITUAL: RELAÇÕES E POSIÇÕES NA FESTA 

 

O responsável tradicional pela Festa é o festeiro, o imperador 

do Divino. No passado ele e seu pequeno corpo de auxiliares eram 

sorteados de uma lista de candidatos locais. Hoje são escolhidos 

pelo padre vigário, alguns dias antes da Festa do ano anterior. 

Também de modo diferente do passado, hoje são designados três 

festeiros responsáveis pelas três últimas novenas, rezadas na 

cidade nos três dias imediatamente anteriores ao ―domingo da 

Festa‖. 

O festeiro responde pela arrecadação de fundos para os 

festejos do Divino e pelo comando dos rituais, ao lado do padre e 

de algumas autoridades ―do ritual‖ (embaixadores de Folia, 

noveneiros etc.) e ―da cidade‖ (o prefeito e o delegado). Os gastos 

da Festa são desembolsados pelo festeiro e são arrecadados — 

inclusive pela Folia, como vimos — entre pessoas ―da roça‖ e ―do 

comércio‖. 

Era direito do imperador do Divino fazer construir o Rancho 

Alegre, contratar serviços de bar e de baile e cobrar ingressos, 

sobretudo para os bailes das noites de sábado e de domingo. O 

excedente do Rancho Alegre era dividido numa parte de doação 

para a igreja e em outra, com que o festeiro cobria os seus gastos 

com os festejos. Em mais de um ano os ganhos foram suficientes 

para o festeiro não só descontar os seus gastos, como obter até 

mesmo ―um lucrinho com a Festa‖, como declarou um deles. 

O costume não tem sido mais observado com o mesmo rigor. 

O atual vigário, preocupado com ―a pobreza‖ do lugar, tem 

convencido fazendeiros e camponeses a gastarem mais com a 

doação de sacas de arroz do que com objetos e serviços de 

consumo conspícuo da Festa. Em cada Festa do Divino ele (o 
                                                 
7
 Comentava um homem que arrematou uma prenda no leilão de sábado, na última Festa e cujo lance foi 

de 22,50 (cruzeiros). “O leiloeiro disse: vamos arredondar para 22,00, o santo não fará conta de 50 

centavos. Não, eu disse, prefiro pagar 23,00. Com santo eu não brinco, tenho medo deles”. 
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vigário) arrecada mais de cem sacas de arroz, que distribui durante 

o ano inteiro com ―a pobreza‖. 

Os três festeiros atuais dividem com o padre as decisões de 

comando da Festa e, mais diretamente ainda, respondem pelas 

condições dos ritos de igreja e dos rituais da área combinada da 

igreja com a Folia (procissão da bandeira, levantamento do mastro). 

Até muito poucos anos atrás o maior compromisso com a Festa, 

para o seu ―imperador‖, era o das providências para a ―saída‖ das 

bandeiras da Folia do Divino. Ele convocava seus embaixadores e 

gerentes, providenciava condições para o equipamento dos grupos 

(cordas de violão, ―caixas‖ de som etc.) e fazia acordos para 

conseguir locais de ―pouso‖ e de ―almoço‖ para os grupos de foliões 

cavaleiros do Espírito Santo. Também ele devia responder pela 

apoteótica chegada das quatro bandeiras na cidade. Na queima de 

fogos e nas refeições oferecidas aos foliões, consumia boa parte do 

dinheiro reservado para a Festa.8 

Com o progressivo empobrecimento da Folia do Divino, com o 

deslocamento de seis noites de novena para a ―roça‖, com o 

controle dos ritos de igreja nas mãos do padre vigário e das irmãs, 

com o aumento do controle das autoridades civis e de comerciantes 

locais e ―de fora‖ sobre a área de diversões, os três festeiros 

tiveram o seu poder de figuras centrais na Festa bastante 

diminuído. Eles tendem a se transformar em ―noveneiros da 

cidade‖. 

Segundo o modo de ver de pessoas de Mossâmedes mais 

tradicionalmente ocupadas com os festejos, as atribuições do 

festeiro deveriam ser as seguintes, fora as já mencionadas: fazer 

campanha junto à população no sentido de participarem da Festa 

com ofertas, que podem ser prendas para o leilão ou mesmo somas 

de dinheiro, distribuir velas aos fiéis que acompanham a procissão 

de encerramento, trazer a banda que acompanha a procissão 

(vinda de Goiás ou de Itaberaí) e enfeitar a igreja. Na noite de 

sábado ele deve oferecer um grande jantar aos foliões e após a 
                                                 
8
 Para cada dia havia, no passado, um “juiz” (às vezes também o “noveneiro do dia”). Em seu dia, de hora 

em hora ele devia fazer tocar o sino e promover uma pequena “queima de fogos”. A qualidade de um bom 

juiz era medida pela quantidade de fogos soltos em seu dia. Mas as grandes queimas de sábado e domingo 

eram mais responsabilidade do imperador do Divino e, na chegada das bandeiras da Folia, gastava-se 

mais fogos do que praticamente durante todos os dias antecedentes. 
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missa de encerramento (com maior frequência, apenas um grande 

sermão), deve oferecer ―café com quitandas‖ a todos os presentes. 

Vigário e festeiros são até hoje auxiliados por uma pequena 

corte de ajudantes, com funções e compromissos de participação 

restritos a momentos de rituais. 

De um lado estão os capitães do mastro e o alferes da 

bandeira, de outro, as zeladoras do andor e as da igreja. Esses 

auxiliares, escolhidos pelo padre e com ―encargos‖ tidos como de 

valor simbólico abaixo dos dos festeiros, controlam esferas 

especializadas de alguns rituais: a preparação do mastro e da 

fogueira, o levantamento do mastro e o acendimento do fogo, para 

os capitães do mastro, os cuidados de ornamentação da bandeira e 

de realização de sua procissão na tarde/noite de sábado, para os 

alferes da bandeira, e os cuidados de decoração da igreja e dos 

andores dos santos (hoje apenas do Espírito Santo), para as 

zeladoras. 

De outra parte, como já vimos anteriormente, os noveneiros 

respondem pela ―reza da novena‖ do seu dia (no passado entregue 

a ―rezadores‖ de eficiência comprovada, hoje sob o controle do 

padre e das irmãs) e são responsáveis pelo seu leilão. 

Para os responsáveis atuais pelos ―encargos da Festa‖ há um 

código de candidatura previsto pelos agentes eclesiásticos, que, 

mesmo sem um Cumprimento anual rígido, pode, pela não-inclusão 

do candidato em uma das prescrições, afastá-lo da escolha. Uma 

informante da cidade — pessoa de confiança do padre — ofereceu 

a seguinte lista de requisitos de candidatura: ―Ser pessoa que 

freqüente a igreja, pelo menos na missa de Natal, durante a 

Semana Santa e nas cerimônias da Festa do Divino; não freqüentar 

o centro espírita (existente na cidade); ser generoso‖. 

A ―condição econômica‖ não é sempre explicitada como 

requisito para a escolha do candidato. No entanto, sabe-se na 

cidade que ela tem sido determinante, desde o tempo de um 

passado longínquo, em que praticamente propunham-se para a lista 

de sorteio apenas ―pessoas de posse‖. 

Na Festa de 1975 foi a seguinte a relação entre as ocupações 

atuais e os sujeitos escolhidos para os encargos: 
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1. Festeiros: 

1º Fazendeiro, cerealista e comerciante, 

2º Comerciante, arrendatário e vereador, 

3º Fazendeiro (médico proprietário). 

2. Capitães do mastro: 

1º Fazendeiro (médico proprietário), 

2º Fazendeiro e funcionário público. 

3. Alferes da bandeira: 

1º Fazendeiro. 

4. Noveneiro: 

Todos os noveneiros ―da roça‖ são fazendeiros e os da cidade 

são os três festeiros. 

Todos os sujeitos envolvidos na Festa, até aqui, são os seus 

agentes — promotores de rituais com atuações que envolvem 

controle e investimento — ou os seus personagens — promotores 

de rituais ou sujeitos que recebem homenagens através de 

situações rituais. Ao lado dos agentes já mencionados, devem ser 

colocadas as autoridades civis, também responsáveis por esferas 

de comando da Festa. Assim, o delegado da cidade autoriza a 

saída da Folia (inclusive com um alvará) e controla a montagem e 

os usos de barracas de venda de produtos e de oferecimento de 

diversões de festa. 

Há um conjunto de participantes de rituais que se dividem 

entre personagens (produzem atuações de efeito simbólico) e 

especialistas (atuam não pelo posto que ocupam em um ritual, 

como o imperador do Divino, mas pelo fato de dominarem alguma 

habilidade específica e necessária, como o rabequista). Esses 

especialistas são sujeitos da Festa não remunerados por suas 

atuações e simbolicamente gratificados por sua presença em um 

ritual, como os foliões que recebem preferências de alimentação na 

casa dos fazendeiros dos ―pousos‖ e na cidade. 

Finalmente, subordinadas a todos, estão as pessoas que 

prestam serviços auxiliares pelos quais são normalmente 
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remuneradas em dinheiro ou com algum outro bem de consumo. 

Entre eles estilo os sujeitos contratados pelo festeiro para a 

ornamentação da cidade, os fogueteiros e outros auxiliares 

semelhantes. 

Os agentes que repartem o controle sobre os festejos podem 

ser divididos em três grupos: a) os agentes da Festa — festeiros, 

alferes, capitães, noveneiros; b) os agentes da igreja — padre, 

irmãs e zeladoras; c) os agentes da cidade — o prefeito de 

Mossâmedes e o delegado. Os principais agentes da Festa 

(festeiros) investem bens pessoais e exercem controle sobre parte 

dos festejos, sobretudo na área da Folia. São eles também os 

sujeitos a quem se dirigem os serviços de homenagens mais 

significativas: desfilam na pequena procissão da chegada e na 

missa do Divino com a coroa e o cetro, dentro de ―um quadro‖, 

ocupam lugares privilegiados na igreja, recebem homenagens 

especiais dos foliões etc. Na verdade, a Festa do Espírito Santo é 

um complexo conjunto de rituais de culto a uma divindade, feito 

originalmente através de prestações de homenagens ao festeiro — 

o imperador do Divino de até alguns anos atrás — entendido como 

o seu representante na cidade durante os dias de Festa. 

Os agentes da igreja controlam, agora com exclusividade, os 

ritos de igreja (novenas, procissão e missas) e estendem o seu 

comando sobre a área da folia, limitando a participação e reduzindo 

―o brilho‖ das cerimônias ligadas ao mastro e à bandeira. Os 

agentes da cidade limitam-se a autorizações de festejos de rua e 

não são mais, como no passado, objeto de prestações de 

homenagens. 

No desfile pelas ruas da cidade o imperador do Divino era, no 

―tempo dos antigos‖, o principal personagem da Festa e sua 

atuação era considerada como a de maior conteúdo simbólico. 

Eram também personagens significativos os foliões, cuja presença 

na Festa, entre as fazendas e os lugares de atuação na cidade, 

respondia pelos momentos de maior ritualização do culto ao Espírito 

Santo segundo o cerimonial da região. Momentos rituais da Folia 

tinham, para inúmeros fiéis, efeitos de eficácia simbólica maiores 

até do que os de ritos da igreja. 
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O padre divide com o imperador o exercício do controle e a 

atuação como personagem. Enquanto o padre aumenta, de ano 

para ano, o alcance de seu comando sobre toda a parte tida como 

religiosa na Festa, ele amplia também sua presença como um 

personagem. Atualmente dirige as novenas nas fazendas e oficia a 

missa. Entende-se que ele presta serviços de homenagem ao 

festeiro em situações como as da missa e da procissão. Ao 

contrário do festeiro, também ele recebe bens por sua atuação — 

dinheiro e sacas de arroz doadas à igreja, para serviços de sua 

manutenção ou para doação à ―pobreza‖ da cidade.  

 

A FESTA COMO RELIGIÃO 

A prática da religião católica de uma população distribuída 

entre uma sede urbana — depois de duzentos anos ainda inferior a 

três mil habitantes — e uma área ―de roça‖ com pouco mais de dez 

mil habitantes espalhados entre os cinco ―patrimônios‖ do município 

e suas fazendas e chácaras de criação de gado e de cultivo de 

cereais, sofreu muito poucas variações desde os dias em que se 

estabeleceu através de agentes eclesiásticos da Coroa portuguesa, 

em um quase abandonado aldeamento para índios da região. Não é 

nenhum exagero afirmar que houve mais mudanças significativas 

nos últimos cinco anos, desde a chegada do atual padre vigário 

com residência fixa na cidade, do que nos 195 anos anteriores. 

Relativamente isolados da própria cidade de Goiás — a antiga 

capital do estado, não distante de Mossâmedes hoje mais do que 

―sete léguas‖ — e de uma vida religiosa urbana, os habitantes de 

Mossâmedes produziram formas de culto e de crença em tudo 

iguais às de outras áreas ―sem padre‖ do estado. 

Goiás foi ―terra de missão‖ durante muitos anos e, para certos 

efeitos, ainda o é. Durante dois séculos foram poucos os agentes 

eclesiásticos enviados à região. Dentre eles, a maior parte ficou 

sediada nas antigas cidades ―do ouro‖, ou ‗distribuída em trabalhos 

de catequese dos indígenas. Os missionários foram quase todos 

padres estrangeiros, como os holandeses, que passavam uma ou 

duas vezes pelas fazendas e pelos lugarejos de Mossâmedes a 

cada ano. Sendo extremamente esporádicos, os encontros entre os 



37 

 

agentes da Igreja Católica com a população do município envolviam 

situações festivas: a) na ―festa‖ feita pela própria chegada de um 

padre, seja a uma fazenda, seja aos patrimônios, ocasião em que a 

população festivamente atualizava sua vida sacramental (missas, 

comunhões, confissões, batismos, casamentos); b) nas festas de 

santos da região, das quais a do Espírito Santo foi sempre a mais 

importante. 

Para a ―festa do padre‖ e para a ―festa com o padre‖, acorriam 

a Mossâmedes moradores ―da roça‖, de tal sorte que a experiência 

da prática religiosa coletiva esteve sempre associada à situação de 

festa, com as características de aglomeração, de solidariedade 

extra- cotidiana, de comemoração, de intensificação de trocas 

comerciais e de serviços extra-rotina rural, de extensão da prática 

religioso-ritual, dos limites do individual e do familiar para os do 

comunitário.9 

Alba Maria Zaluar Guimarães (1973:93) resenha estudes de 

comunidade feitos por antropólogos e por sociólogos no Brasil com 

respeito à descrição da estrutura de sistemas de crença e de prática 

do catolicismo. De seus estudos, ela conclui que as festas de igreja, 

quando praticadas em comunidades rurais, estavam associadas ao 

calendário agrícola.10 

Por outro lado, as ocasiões de coletivização urbanizada da 

prática religiosa sempre foram um momento de uso privilegiado de 

recursos rituais para o saldo de compromissos (voto, promessas) 

assumidos com a divindade, ou com algum santo padroeiro ou 

                                                 
9
 São uniformes os testemunhos de pessoas entrevistadas a respeito da pouca freqüência das vindas de 

quase todos os habitantes das fazendas a cidade até muito poucos anos passados (fato que se conserva 

para muitos moradores entrevistados por mim pessoalmente em fazendas até mesmo próximas da sede do 

município). Até uns sete anos atrás, várias famílias “da roça” vinham à cidade apenas duas vezes por ano: 

uma no primeiro semestre, por ocasião da Festa de São José, e outra no segundo semestre, para a Festa do 

Espírito Santo. Assim, para uma grande quantidade de famílias de fazendeiros e de agregados, eram estas 

as duas únicas ocasiões de atualização de trocas de serviços com parentes residentes na cidade, com 

“cumpadres” e amigos da família. Eram também ocasiões raras de compras de objetos “da cidade” (panos 

mais finos do que o algodão de tear, calçados, pequenos presentes etc.) e de participação em formas de 

“lazer da cidade”. Eram finalmente as duas únicas ocasiões de presença em rituais na igreja, uma vez que 

nas fazendas, fora os cultos religiosos familiares (rezas de terço), a extensão da prática do sagrado só 

ocorria por ocasião da passagem das folias (de Reis e do Divino) ou de algum padre em “desobriga”. 
10

 Remeto o leitor a Guimarães (1974): 93ss), de quem retiro a seguinte citação: “No ciclo de produção 

econômica, os santos eram homenageados e feitas as promessas referentes à produção da lavoura e da 

criação, nas transições que marcavam as passagens de uma atividade para a outra. Durante a colheita de 

certos produtos, São Pedro, São João e Santo Antônio eram festejados; ao final da colheita realizava-se a 

festa do Divino”. 
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protetor de pessoas com problemas pessoais específicos. A 

promessa feita ao santo é um dos recursos mais costumeiros de 

manipulação católica do sagrado. Ela obedece a um código de 

conhecimento amplamente difundido nas comunidades agrárias. 

Não importa discutir aqui o modelo e os significados das 

alternativas de trocas de serviços entre o fiel e a divindade 

mediadora. Dentro de um contexto de explicações de festas de 

santo, importa colocar a promessa em seu momento de 

―pagamento‖, quando o devoto, depois de ver o seu ―voto valido‖, 

resolve em um dos rituais da festa o seu lado do contrato, de que o 

fiel se reconhece proponente e devedor. Em Mossâmedes, tanto as 

situações propiciadas pela passagem da Folia quanto as de Festa 

de santo são usadas com frequência para o pagamento de 

promessas.11 

Aqui estão, reunidas em uma mesma Festa do Espírito Santo, 

as duas modalidades de crença e de culto propostas por Max 

Weber (apud Bourdieu, 1974:78): uma religião que legitima a ―boa 

sorte dos que são afortunados‖ e uma outra, próxima da ascese e 

do sacrifício, como um recurso simbólico dos ―não-afortunados‖. 

A Festa do Divino é um conjunto de rituais oscilantes entre 

cerimônias religiosas e festejos profanos de comemoração do 

Espírito Santo, todos compreendidos como uma situação anual de 

prática de rituais católicos não-eclesiais (folias), de reprodução, na 

cidade, dos ritos de igreja (missas, novenas e procissões) e de 

trocas de bens e de serviços de produção de lazer. 

Sob essas condições, ela se caracteriza por: a) ser produzida 

em um acontecimento urbano no interior de urna sociedade de 

exclusiva economia rural; b) ter sido originada nas cidades 

                                                 
11

 “Mas a personalização e a dependência na relação esgota o simbolismo do sistema religioso. Nos 

fenômenos descritos por Willens fica bastante claro o caráter coletivo de algumas delas. Era a 

comunidade como um todo que se dirigiria ao santo quando se .tratava de evitar um desastre provocado 

por forças naturais que atingiria a todos. Até mesmo os pedidos individuais assumiam o caráter de ritual 

coletivo nessas áreas onde a ordem tradicional era ainda predominante” (Guimarães, 1974: 96). 

Ainda: “Em tais áreas em que as mudanças nas relações de produção já assinaladas não haviam sido ainda 

radicais, embora seja, possível falar de um „contrato‟ individual com o santo, o culto era quase sempre 

coletivo — as promessas eram cumpridas por meio de novenas, rezas de terços, danças e festas, estas 

realizadas coletivamente. Essas duas últimas tinham também eficácia, isto é, traziam efeitos benéficos 

sobre os seus participantes” (Guimarães, 1974: 97) 

As citações colhidas do trabalho de Alba Maria Zaluar Guimarães são importantes em meu caso, porque 

representam sínteses de pesquisas feitas em diferentes comunidades rurais do Brasil. Como propostas, 

elas são igualmente válidos para o caso de Mossâmedes. 
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urbanizadas de mineração do ouro, tendo sido trazida por 

empréstimo para um antigo aldeamento indígena, depois 

transformado em uma sociedade de produtores rurais; c) estar 

tradicionalmente sob o controle e sob a direção da ideologia e dos 

interesses da Igreja oficial e da elite econômica e política local; d) 

possuir, em todos os seus rituais, os atributos centrais das 

cerimônias coletivas de comemoração e louvor a uma divindade, 

definindo-se muito mais como um festival religioso do que como 

uma romaria penitencial, mesmo se considerarmos que ela atrai 

pessoas que se deslocam de grandes distâncias para a cidade; e) 

ser aproveitada individualmente para a solução de compromissos 

de ―voto‖ ou ―promessas‖, saldados na situação de um dos rituais 

da Folia (deslocamentos, cantorias, rezas de terço) ou da Igreja 

(novenas, procissões, missas). 

Sobre uma matriz tradicional de coletivização de uma 

religiosidade de afortunados após a colheita de seus cereais, há 

lugar para usos de eficácia recorrentes a rituais de aflição (o 

pagamento de promessas). Entretanto, se a origem da promessa 

remete a um contrato com o Espírito Santo em um momento de 

aflição e súplica penitencial, a sua atualização nos rituais da Festa 

não possui características efetivamente penitenciais. A não ser em 

casos muito raros, não são cumpridas promessas com efetivos 

compromissos de sacrifício penitencial. A promessa é paga pela 

promoção contratada de um dos rituais da Festa, ou através da 

participação do suplicante em um dos seus momentos. Dessa 

maneira, um fazendeiro mais afortunado pode candidatar-se como 

festeiro ou alferes da bandeira para ―pagar um voto valido‖; pode 

promover uma Folia ou doar dois ou três bezerros para um dos 

leilões. Um lavrador pobre pode carregar a bandeira do Divino 

durante dois ou três dias nas andanças da Folia, pode acompanhar 

a Folia durante vários dias ou pode assistir à reza do terço com um 

prato cheio de velas sobre a cabeça. 

A Festa do Espírito Santo expressa em cada um dos seus 

momentos de notação francamente religiosa o universo de crenças 

e legitimações e a prática de uma religiosidade de sujeitos 

dominantes da sociedade. Ao mesmo tempo que a ideologia de 

seus praticantes insiste nos fundamentos exclusivamente religiosos 
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da Festa (embora quase todos concordem que ela é também uma 

ocasião para se ―festar‖), ela proclama os valores de uma ordem 

social consagrada e reproduzida nas relações mantidas entre os 

sujeitos dos festejos através das trocas rituais com que efetivam 

suas cerimônias. 

Ao permitir o ingresso de formas de prática penitencial — 

como as que caracterizam, no catolicismo dos grupos dominantes, 

as relações contratuais de atualização da promessa do devoto para 

com o padroeiro — a Festa redefine o próprio gesto da promessa, 

transportando-o, de uma situação de rito de aflição (Fry e Howe, 

1975:75) como forma de penitência individual incorporada ao ritual, 

para uma participação pessoal em uni ritual coletivo de louvor à 

divindade. 

 

A FESTA COMO UM FESTEJO 

Harvey Cox considera que a festa foi esvaziada de seus 

sentidos originais quando se desgastaram laços antes importantes 

dos modos de contato social entre a Igreja e o Cosmo, e quando 

mecanismos repressivos de manipulação de crença e culto 

recodificaram a festividade, afastando-a de sua face profana e 

estabelecendo formas rígidas de conduta ritual em presença do 

sagrado. 

Condutas contritas e controladas representam uma oposição 

às práticas coletivas do ritual expressivo diante da divindade, sob a 

forma de cantos, de música e de danças, tão alegres e 

coreográficas quanto consideradas como religiosas e eficazes 

diante do sagrado, como um exercício descontraído de 

solidariedade e comemoração mascarada entre pessoas de fé. Este 

é o caso da própria Festa dos Foliões, que serve ao autor como um 

paradigma da totalização do festivo na religiosidade cristã da Idade 

Média (Cox, 1974:11ss).12 

                                                 
12

 Já que neste capítulo estabeleço uma aproximação de divergências entre a festa religiosa rural e o 

carnaval urbano, nada melhor, para começar a provocá-la, do que transcrever aqui os primeiros parágrafos 

da apresentação de Harvey Cox ao seu livro: “Durante a Idade Média florescia, em algumas partes da 

Europa, um festival conhecido como a Festa dos Foliões, ou a Festa dos Loucos. Nessa manifestação 

colorida, usualmente promovida a primeiro de janeiro, até padres, geralmente piedosos e cidadãos 

ordeiros colocavam máscaras grotescas, cantavam insinuantes modinhas e, numa palavra, mantinham 
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Uma situação festiva coletiva envolve três atributos 

essenciais, de acordo com os autores a quem Cox recorre para 

explicar a festa (Cox, 1974:26s): o excesso consciente, a afirmação 

celebrativa e a justaposição. A festa precisa ser uma ruptura 

marcada da rotina e, assim, uma situação de evidência de 

contrastes entre sua própria ordem de condutas e de relações e a 

da sociedade nos seus dias de produtora de bens e de serviços. 

As descrições dos capítulos anteriores — mesmo sem 

haverem observado os detalhes de uma ―etnografia do festejo‖ — 

dão alguma evidência de que a Festa do Espírito Santo incorpora 

as três qualidades da festividade prescritas por Harvey Cox. 

No interior de um pequeno município agrário, onde não se 

festeja o Ano Bom e onde muito pouco se comemora o Carnaval e o 

7 de Setembro, a Festa do Divino é o tempo em que a população 

assume comportamentos mais associados aos aspectos 

essencialmente carismáticos de seu restrito mundo, proclamando-

os entre uma sucessão de rituais simples, que são, em verdade, 

situações extremamente festivas e sobre as quais a sociedade 

coloca o peso da crença na eficácia simbólica daquilo que pratica 

como valor coletivo indiscutível, seja para o fiel cumprir parte dos 

seus deveres, ou de seus contratos com a divindade, seja para 

conseguir quebrar a rigidez de sua vocação de rotina como 

produtora de arroz e gado. 

Roberto Da Matta é o segundo autor com quem seria 

proveitoso estabelecer um confronto de conclusões a respeito do 

significado de situações rituais no Brasil. Aparentemente, o carnaval 

carioca estudado por ele (Da Matta, 1973: 121 a 168) é um caso 

limite de oposição às festas da Igreja Católica. No entanto, teremos 

                                                                                                                                               
todo mundo em suspenso por suas sátiras e folias. Componentes do baixo clero lambuzavam a cara, 

estadeavam por aí em trajes reservados a seus superiores e arremedavam pomposos rituais da Igreja e da 

Corte. Às vezes escolhia-se um príncipe da bagunça, um rei-palhaço ou um bispo-garoto para presidir os 

eventos. Em alguns lugares, o bispo-garoto até parodiava a celebração de urna missa. Durante a Festa dos 

Foliões, não havia costume nem convenção social q não se expusesse ao ridículo, e até as personalidades 

mais credenciadas da região não conseguiam subtrair-se à sátira”. “A Festa dos Foliões não era nunca 

prestigiada pelas classes privilegiadas, aias antes condenada e criticada sem cessar. Mas a despeito dos 

esforços de gente de Igreja que se via atingida, e de uma condenação formal baixada eia 1431 pelo 

concílio de Basiléia, a Festa dos Foliões sobreviveu até o século dezesseis, quando então, na época da 

Reforma e Contra-Reforma, foi esmorecendo gradativamente. Suas pálidas sombras se fazem ainda notar 

nas paróquias e folias em vésperas de Todos os Santos (Hallowoen) e de Ano Bom (New Year‟s Eve) 

(Cox, 174 : 11). 
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oportunidade de comprovar que o significado dessa oposição — e o 

que pode haver de relevante em tentar estabelecê-lo aqui — não 

deve ser procurado em uma esfera superficial e aparente de 

modalidades de construção do simbólico e do ritualizado, seja na 

festa profana, seja no festejo do sagrado. 

Vimos no capítulo anterior que a Festa do Espírito Santo 

subordina modos devocionais de relação com a divindade em um 

conjunto de situações consideradas como essencialmente religiosas 

e, no entanto, marcadas pela comemoração festiva da religiosidade 

dos afortunados do lugar. Tal é o significado de um prolongado 

ritual de louvor festivo e comemoração em quase tudo oposto, 

mesmo quando mergulhado dentro de um mesmo universo 

ideológico católico e brasileiro, às cerimônias rituais de aflição, 

como as festas de romaria em seus momentos mais contritos (em 

Goiás, a Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade, e a Romaria 

de Nossa Senhora da Abadia, ―no Moquém‖, para onde acorrem 

todos os anos milhares de devotos). 

No artigo já mencionado aqui, onde fazem um estudo 

comparativo entre práticas e modos de organização da umbanda e 

do pentecostalismo, Peter Fry e Gary Howe chamam a atenção 

para uma diferença entre rituais estabelecida na antropologia social 

(1975: 75ss) Assim, antes de pesquisarem diferenças entre 

aspectos da umbanda e do pentecostalismo, os autores 

estabelecem uma certa ordem para um dos atributos mais 

evidentes das duas modalidades de manipulação do sagrado: a 

presença da aflição. Eles reconhecem três tipos de aflição: a) a que 

se liga a problemas da saúde física e psicológica; b) a aflição 

gerada pelos problemas de relações com instituições e processos 

sociais, a que se referem como ―operando o sistema‖ (desemprego, 

moradia, trabalho e consumo); c) a derivada de dificuldades de 

associação interpessoal. 

Entre as inúmeras agências de aflição (como as de 

advogados, médicos, farmacêuticos, serviços de assistência social), 

os autores relacionam religiões e serviços de igrejas cujos rituais de 

aproximação com o sagrado são, em boa medida, verdadeiros 

cultos de aflição (o conceito é trazido desde Victor Turner). Para o 
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caso específico do catolicismo é indispensável fazer algumas 

distinções, inclusive as que se justificam através das posições de 

classe, tal como as encontramos no capítulo anterior. É certo que 

toda a referência individual ou coletiva ao domínio do sagrado 

carrega um certo peso de aflição. No entanto, há situações rituais 

onde a esperança de uma solução para a aflição predomina. O fiel 

se incorpora a um ritual procurando obter, de sua atuação nele e da 

expectativa correspondente da divindade, a cura de seu mal. Este é 

o caso típico de inúmeras pessoas enfermas ou problematizadas 

que procuram rituais de umbanda, das ―casas da bênção‖ ou de 

romarias católicas. Há um outro tipo de participação em situações 

rituais, nas quais o devoto se envolve para praticar o resgate de 

uma dívida contraída com o protetor, pela certeza de que a redução 

ou a eliminação de uma aflição foi obtida graças a uma resposta do 

sagrado mediante os termos de uma relação contratual. Em uma 

romaria há fiéis esperando o milagre em um momento de ritual, 

assim como há fiéis pagando promessa pela certeza de um milagre 

já anteriormente realizado. A situação de Festa não se confunde 

com a de romaria, a despeito de todo o envolvimento também 

festivo de alguns segmentos desta última. Ela é uma situação 

coletivizada de culto em louvor a um santo tido como 

permanentemente protetor. Não se esperam milagres nos 

momentos de realização de seus rituais festivos. Na festa de igreja 

há uma combinação de fiéis de todas as classes sociais (ao 

contrário do que acontece nas romarias, onde predominam os das 

classes baixas) sob o controle da classe dominante. A conduta ritual 

é coreográfica e festiva e a expectativa é a de uma comemoração a 

uma entidade sobrenatural pelo reconhecimento da permanência de 

sua intervenção protetora sobre a sociedade local e ―em festa‖, 

como um todo. 

A Festa do Divino Espírito Santo é uma combinação 

alternativa de cerimônias religiosas e festividades profanas, com 

proclamada dominância das primeiras sobre as segundas e com 

momentos de tensão derivados dos efeitos da oposição entre 

ambas. 
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Podemos representar as oposições verificadas na Festa da 

seguinte maneira: 

 

FESTA DO ESPÍRITO SANTO 

Estrutura dominante de atuações 

Rituais de exaltação da divindade e de legitimação da 

sociedade através do sagrado (religiosidade da classe dominante). 

Estrutura dominada de atuações 

Participação em rituais como forma de contrição e 

conformidade na busca de solução ou saldo de relações contratuais 

entre o santo e o fiel (religiosidade das classes dominadas). 

 

Roberto Da Matta considera o carnaval como ―a instituição 

paradigmática‖ de um Brasil visto através de suas qualidades mais 

difundi- das interna e externamente e, possivelmente, as mais 

cobertas de adjetivos mistificadores. Um Brasil urbano, quente e 

preguiçoso, entre a paz, o samba, as mulatas e os festejos 

carnavalescos, por onde todos se misturam e se congraçam 

protegidos por uma invejável comunhão de crenças, cultos e 

ideologias (Da Matta, 1973:123). 

Essa ideologia fantasiada que serve de cenário à análise do 

carnaval carioca, é estranha às populações rurais do Brasil Central. 

Ali, o próprio ―cosmo nacional‖ é visto como ordenado sob a 

dominância de uma ordem de valores centrados sobre o trabalho, a 

religião, a variação da epopeia do passado para a rotina do 

presente, e o sofrimento. Um mundo ainda cortado ideologicamente 

pela presença do religioso dentro de algumas das esferas mais 

marcantes da ordem das trocas entre agentes sociais, não encontra 

secularização suficiente para instaurar um espaço festivo 

puramente profano.13 

                                                 
13

 Seguindo os passos da grande Feira Anual da Pecuária, em Goiânia, algumas cidades do interior do 

estado (em geral as mais novas e de mais intenso destaque na produção de gado ou de algum tipo de 

vegetal como o arroz ou o algodão) começam a organizar e repetir anualmente suas festas de produto: 

Festa do Arroz de Itaberaí, Festa do Arroz de Paraúna, Festa do Algodão de Rio Verde e Santa Helena e 

as feiras de pecuária de inúmeras cidades de economia ganadeira. Esses festivais profanos de culto aos 

produtos da terra e aos seus produtores mais afortunados imitam em tudo seus congêneres do Sul do país: 
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Fora acontecimentos de lazer esporádico e restrito (jogos de 

futebol entre times de cidades, lugarejos e fazendas, bailes nas 

fazendas), toda a comemoração festiva e coletivizada é religiosa em 

seu núcleo. Assim, pelo menos para o caso do catolicismo — como 

a religião dominante que envolve todas as esferas de trocas sociais 

— a festa de igreja mescla-se com todas as experiências da 

sociedade. A desmontagem da Festa do Espírito Santo em 

Mossâmedes esboça o desenho dessa estrutura de trocas. 

O ponto de partida da análise do carnaval carioca está na 

oposição estabelecida por Victor Turner entre os atributos de uma 

ordem de communitas, restrita no tempo e no espaço, e uma ordem 

oposta e envolvente de estrutura ou, se quisermos, de sociedade 

(Turner, 1974: cap. 3 e 4). Enquanto a estrutura é uma referência 

necessária ao que está e é estabelecido, ordenado e controlador de 

uma rotina de relações entre sujeitos em suas interações em 

diferentes esferas legitimadas do aparato social, a communitas 

sobre-existe nos interstícios da estrutura e, em aspectos relevantes, 

opõe-se a ela, produzindo uma outra ordem, redefinida e 

contestatória, como um grupo e/ou movimento de aderentes, ou 

como uma situação social submetida, em boa medida, à novas 

regras de participação dos sujeitos envolvidos, em divergência com 

as normas de conduta e participação da rotina e da estrutura social. 

Roberto Da Matta confronta atributos de uma e outra ordens 

da seguinte maneira: 

Communitas 

Pessoal 

Intuitivo 

Ausência de 

propriedade 

Ausência de status 

 

Estrutura 

Impessoal 

Técnico 

Posse 

Insígnia 

                                                                                                                                               
feira de objetos e produtos de compra e venda; situações de trocas entre produtores (sobretudo no caso de 

feiras de pecuária): rodeios, shows, concursos de beleza, de danças típicas, barracas de refeições ele. Ao 

contrário das festas de igreja, as “de produto” são marcadamente profanas e não é raro o aproveitamento 

da situação pelos poderes políticos do estado e do município para o exercício de práticas de caráter cívico. 

Ao lado dos eventos de louvor ao produto e ao produtor, acrescenta-se a Pátria, o estado ou, pelo menos, 

o município. No entanto, fora as oposições entre o domínio do sagrado ou do profano, a estrutura dessas 

festas não diverge muito da de festas de igreja. 
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(Da Matta, 1973: 123; cf. Turner, 1969: 

107). 

Se a festa instaura uma communitas na ordem da estrutura e 

inverte em parte os nomes e os comportamentos da rotina, tipos 

específicos de festas podem se opor umas às outras, conforme os 

seus rituais produzam simbolicamente uma afirmação exagerada ou 

uma descontinuidade frente ao estabelecido na ordem da 

sociedade. Isto, mesmo quando são, em ambos os casos, uma 

evidente ruptura dos Lermos dessa ordem. A solenidade ocupa um 

dos polos e a mascarada o seu oposto.14 

Para o caso brasileiro, o carnaval é o exemplo por excelência 

da mascarada, assim como o Sete de Setembro e a Páscoa podem 

ser tomados como os melhores exemplos da solenidade (Da Matta, 

1973:128, nota). Enquanto um consagra a ruptura de uma ordem de 

rotina para instaurar durante os seus dias uma combinatória de 

atitudes e de congraçamento impensáveis na ordem do cotidiano 

social, os outros servem à confirmação da ordem mais extrema das 

instituições sociais exaltadas: uma por sua esfera cívica, outra por 

sua esfera de religioso. 

Da Matta coloca como figura mais típica do carnaval o 

―malandro‖, enquanto o ―caxias‖ serve de símbolo e modelo da 

solenidade. Quando são colocados em confronto o carnaval e a 

―festa de igreja‖, uma Oposição tão radical não se cumpre, O 

carnaval opera pela ruptura de um cosmo ordenado: aquele que se 

interrompe em uma manhã de sábado e ao qual se retorna, entre 

cinzas, na manhã de uma quarta-feira. Reproduzido a cada ano, ele 

estabelece um hiato de communitas sobre um espaço de trocas 

sociais contínuas regidas pelos códigos da estrutura. 

Uma festa de santo de igreja opera por uma totalização de um 

cosmo ordenado. De modo diferente do carnaval, que separa 

radicalmente o profano do sagrado, expulsando o último para o 

domínio da quarta-feira de cinzas, a festa de igreja combina, nos 

mesmos dias e em situações ora sequentes, ora combinadas, o 

sagrado e o profano, o solene e o festivo, a solenidade e a 

                                                 
14

 O nome mascarada (de masquerade) provém dc Leach (cf. Da Matta, 1973: 128). “Aqui o indivíduo, 

em vez de dar ênfase à sua personalidade social e ao seu status oficial, procura disfarçá-los. O mundo 

surge numa máscara, as regras formais de sua vida ortodoxa são esquecidas”. 
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mascarada. De certo modo, todos os comportamentos separados e 

disfarçados nos tons cinzentos do cotidiano da sociedade são 

festivamente reunidos nos dias e nas horas de comemoração do 

santo padroeiro. Esta congregação de condutas opostas em nome 

de um mesmo propósito, o louvor ao santo, é evidenciada por seus 

praticantes mais tradicionais e é tida como uma das razões de 

conflito de que poucas festas populares do Centro-Oeste rural 

escapam, na oposição entre os projetos dos agentes eclesiásticos e 

os de seus praticantes populares. Em Pirenópolis como em 

Mossâmedes entende-se que tudo o que se faz durante o sábado e 

o domingo do Divino: ―rezar‖, ―festar‖, ―gastar‖, ―comer‖, é praticado 

em nome do Espírito Santo e se confunde em uma mesma 

totalidade de fé e de festividade. 

Mesmo sem separar o sagrado do profano e o solene do 

festivo, a festa do santo produz ênfases sobre um e outro, de 

alguma forma opostas às do carnaval. Enquanto este começa e se 

realiza em meio a folguedos profanos, terminando no inevitável 

religioso-contrito da Festa de Cinzas, a festa de santo começa 

sobre tríduos religiosos do tipo novena, missa, procissão, e termina 

entre as alegrias de situações de dança (pagode e catira) que 

devem ―varar madrugada‖ (e que, curiosamente, nas festas de 

algumas cidades terminam justamente numa manhã de quarta-feira, 

como em Pirenópolis). Mesmo na Folia, ou mesmo em cada dia 

central da Festa (o sábado e o domingo), começa-se com 

cerimônias religiosas (alvorada, missa, ou cantoria, reza de terço e 

bendito de mesa) e termina-se com festejos profanos — leilões, 

bailes rurais, catira. 

Roberto Da Matta segue Leach para lembrar que uma 

solenidade pode terminar em uma mascarada, assim como uma 

mascarada pode converter-se em uma solenidade. Tudo o que 

vimos até aqui demonstra que em uma festa de santo os rituais 

religiosos e os festejos profanos se combinam alternativamente.  
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Tomemos o exemplo da chegada de uma Folia a um pouso: 

1º cantoria de 

chegada; 

2º cerimônias 

de culto 

bandeira do 

Divino; 

3º cerimônias 

diante do 

altar: 

cantorias e 

reza do terço 

4º ―janta‖ 

(sempre 

muito festiva 

e alegre); 

8º cerimônias 

finais com a 

bandeira do 

Divino. 

7º cantorias 

de despedida 

da casa do 

―pouso‖. 

6º danças: 

pagode e 

catira; 

5º bendito de 

mesa. 

O leitor pode conferir as afirmações feitas com as descrições 

de momentos rituais da Festa do Divino (cap. 1). A Folia do Divino é 

um ritual codificado e rígido quanto ao seu cerimonial religioso. Ela 

se apresenta, onde quer que pare em sua trajetória ―do giro‖, 

através de uma sequência de momentos de ―cantoria e de reza‖ 

sobre os quais há um consenso de que são momentos religiosos de 

―respeito‖ e indiscutível eficácia simbólica: chegada na casa, 

cantorio de entrada, cantorio diante do altar, cerimônias de beijo da 

bandeira, reza do terço, orações de agradecimento de mesa. 

Terminada a ―obrigação‖, os foliões e os hospedeiros transmutam-

se para um comportamento ainda codificado e sob controle (por 

exemplo, continuam obedecendo à voz de comando do embaixador 

ou do gerente da Folia), mas agora essencialmente descontraído e 

festivo. A ―pinga‖ é servida sem parcimônia, todos bebem e o grupo 

de rezadores transforma-se em um terno de dançadores de catira, 

ou então se divide, enviando parte dos seus instrumentistas para o 

―pagode‖. É interessante notar que o mesmo espaço da casa 

reservado à prática religiosa dos primeiros momentos é usado para 

as diversões profanas de após ―a reza‖. Muitas vezes dança-se a 

catira durante toda uma noite na mesma sala e ao lado do mesmo 

altar onde, poucos instantes antes, contritos e de joelhos todos 

rezavam o terço. Na manhã seguinte, para a despedida da Folia, o 

mesmo local se reconverte em um ambiente sagrado. A cantoria de 
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despedida e as cerimônias de culto à bandeira do Divino recriam 

um espaço devocional contrito. 

Mais significativo ainda é o que ocorre na mesma região 

durante as apresentações das Folias de Reis. Um dos seus 

principais personagens é um ―palhaço‖, mais comumente chamado 

de ―boneco‖. 

O único momento em que esse personagem mascarado, algo 

agressivo (sobretudo ao assustar crianças e correr atrás de 

cachorros) permanece como uma atitude religiosa é na reza do 

terço, quando tira sua ―farda‖ e se apresenta como um fiel (em uma 

das folias a que assisti em 1976, o mesmo ―boneco‖ do grupo era o 

principal ―rezador‖ de terço). Mesmo durante a cantoria ele assume 

condutas jocosas e debochadas. Logo depois de um cantorio ele 

inaugura um diálogo com o ―dono di casa‖, do tipo: ―Então, meu 

patrão, o que achou de nossa cantoria?‖―Boa‖ (resposta costumeira 

do ―dono‖). ―Então me dá uma leitoa‖ (forma tradicional de 

complemento do início do diálogo). Para os foliões, o ―palhaço‖ 

representa a figura de Herodes, o que explica suas atitudes de 

oposição frontal a todos os outros do grupo. Ele ―vinha perseguindo 

os três Reis pelo caminho, pra saber onde estava o menino Jesus‖. 

Ao final da Folia, no ―pouso‖ da entrega (numa noite de 5 para 6 de 

janeiro), o ―palhaço‖ é chamado a arrepender-se. Nesse momento 

ele se incorpora ao grupo, pede publicamente perdão a Cristo (isso 

é feito sempre diante de um presépio), ajoelha-se juntamente com 

todos os outros e assume postura de adoração da divindade. 

Na mesma aparente figura — o folião — dentro de rituais 

diferentes, há significados de presença e atuação igualmente 

opostos. No carnaval não há diferenças entre pessoas, dissolvidos 

os laços e os pesos derivados das suas posições sociais de rotina. 

Todos são convocados a serem, uniforme e alegremente, foliões. 

No baile, não só todos devem se comportar de um mesmo modo — 

o do ―autêntico folião‖ — como é pela aproximação conseguida 

frente a esse tipo ideal de ator com posturas maximamente 
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descontraídas e debochadas que cada participante é avaliado como 

mais ou menos adequado à situação da mascarada.15 

Na Folia do Divino, o que melhor caracteriza um aparente 

batido errante de cantadores é a presença de uma ordem 

hierárquica – iniciada no embaixador e terminada nos 

acompanhantes simples, sem outra função senão a do uso do ritual 

para o cumprimento de suas promessas — o que designa a cada 

um não só uma posição no grupo como também uma atuação ritual 

prescrita e cuja observação, ano após ano, é considerada como um 

dos fatores mais importantes do cerimonial. 

Tanto o imperador para o caso da Festa, como o embaixador, 

para o caso da Folia, procuram ressaltar as qualidades de ordem e 

―respeito‖ dos seus rituais: a) o compromisso de atuar, obrigando a 

que se cumpra por completo cada ritual; b) a obediência às 

determinações de superiores; c) o respeito a princípios de atuação 

regidos pela ordem prevista pelo ritual e pela garantia de 

continuidade dos valores de sua tradição. 

Todos os embaixadores entrevistados por mim fizeram 

questão de destacar o clima de ordem de suas folias. Todos 

reconhecem que, ao lado dos conhecimentos do ritual, o 

embaixador precisa possuir condições indiscutíveis de liderança 

sobre os seus comandados. Aliás, manter o grupo sob o controle do 

embaixador e do gerente, nos momentos de trajetória, durante os 

rituais religiosos e através de noitadas de ―pinga e catira‖, é sempre 

o maior problema que enfrentam os responsáveis pela Folia e é o 

maior desafio ao reconhecimento de qualidades de um ―bom 

embaixador‖ e um ―bom gerente‖. 

 

 

                                                 
15

 Porque se aproximou mais dos bailes de carnaval do que do bloco e, mais ainda, da escola de samba, 

Roberto Da Matta deixou de registra  os aspectos de estrutura na situação de communitas do carnaval. 

Mesmo em um baile há diferenças e hierarquias. Logo de saída, enquanto alguns pagam para se divertir 

como foliões (os dançantes fantasiados), outros são pagos para responder pelas condições do folguedo (os 

não-dançantes fardados, como os garçons e os músicos). Quanto à escola de samba, o sistema rígido de 

posições rituais, as prescrições de atuações de tipos de atores, o investimento de ideologia, hoje mais de 

competição do que de puro lazer orgiástico, aproximam a escola, ressalvadas as diferenças de domínios, 

mais do contexto e da estrutura de cerimônias solenes do que de um baile de carnaval. Não nos 

esqueçamos de que, pelo menos em parte, a origem das escolas de samba remonta às procissões católicas 

dos séculos passados. 
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O ―folião da Folia‖ considera-se como em um estado de 

compromisso com um grupo de atores investidos de uma missão 

sagrada — a de fazer transitar entre moradias rurais a bandeira, a 

notícia e as bênçãos do Espírito Santo. 

Assim como há um compromisso de fé e culto para com o 

Espírito Santo, entende-se que há compromissos de trocas muito 

bem definidas de serviços entre os foliões e as pessoas a quem 

visitam. Em troca de uma pequena esmola (às vezes notas de um 

cruzeiro), de um almoço ou de um ―pouso‖, os foliões prestam 

serviços religiosos e, por obediência às determinações do ―dono da 

casa‖, não podem furtar-se a ―fazer a festa‖ da Folia logo depois de 

haverem feito o seu cerimonial religioso. 

Em duas outras esferas o carnaval e a festa de santo 

parecem produzir os mesmos resultados: a) provocar dias e 

momentos com atributos diferentes dos da rotina; b) realizar 

situações breves e intensas de congraçamento comunitário 

ampliado. 

O caráter mais ―festivo‖ de uma festa de igreja no interior de 

Goiás está em que ela propicia aos seus participantes experiências 

exclusivas dos seus dias e sempre antagônicos aos compromissos 

de trabalho da rotina rural. Em primeiro lugar, a Festa reúne na 

cidade (mesmo quando ela não passa de um pequeno ―patrimônio‖) 

uma população de pessoas dispersas pelas fazendas, de 

trabalhadores rurais e seus familiares em espaços urbanos opostos 

aos dos seus dias de trabalho na lavoura. 

A própria prática da religião, reduzida nos dias de rotina a 

rituais de devoção pessoal (santo — fiel), familiar ou de vizinhança, 

estende-se a uma ampla esfera de relações institucionais e 

comunitárias. O trabalho é interrompido (mesmo o pouco trabalho 

que possa haver em pleno agosto) e o que se faz durante a Festa e 

a seu serviço não é tido como um trabalho. 

Mais do que inverter situações e inventar experiências novas 

para os seus praticantes, a Festa estende ao público relações 

resolvidas cotidianamente no familiar e, ao fazê-lo, cria as 

condições e as alternativas do festivo. Os participantes da Festa 

rezam juntos e formam uma pequena multidão para produzirem a 
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procissão do Divino, a assistência do levantamento do mastro ou do 

sermão do padre. Ao se reunirem, as pessoas formam grupos 

sazonais (como os da Folia) ou esporádicos (como os da missa) e 

produzem, nesses pequenos grupos ou na sociedade (Folia X 

procissão), rituais coletivos de louvor ao padroeiro. 

As pessoas comem juntas (as mesmas pessoas que sequer 

se ―assentam‖ frente a uma mesa para comer em família, em casa), 

―festam‖ juntas e, finalmente, estabelecem formas coletivas de 

gastar juntas urna porção de dinheiro maior do que a consumida em 

largos períodos da rotina. 

Esse caráter de reproduzir ritualmente em escala ampliada, as 

relações do sagrado e do profano é o principal traço indicador da 

festa de santo. No carnaval — urbano e profano — há uma 

coletivização ampliada de apenas um tipo de comportamento — o 

de folião. O mesmo tipo de comportamento que se considera como 

marginal (não trabalhar e não observar as regras sociais da 

sociedade) nos dias de rotina. Como na grande cidade as condutas 

do campo do religioso e do domínio do profano são coletivizadas na 

sequência da própria rotina, a sociedade propõe urna possibilidade 

de conduta coletiva oposta e aparentemente contestatória da ordem 

do dia-a-dia. Na festa de santo, como vimos, a atuação dos 

participantes reproduz, em escala ritual ampliada, as mesmas 

relações reduzidas do cotidiano. Uma Festa do Divino é, finalmente, 

uma combinação de todas elas, sobretudo quando reúne pessoas 

para rezar, comer, gastar e ―festar‖. Tal como no carnaval, o único 

comportamento proibido (exceto para alguns auxiliares) é o de 

trabalhar. 

Possivelmente esta será a qualidade mais essencial da festa 

de santo, ou seja, a capacidade de, ao invés de propor uma ―forma 

de oposto‖ à sociedade cotidiana, produzir situações de extremos 

de solidariedade, coletividade e celebração, depois de excluir dela o 

tipo de relações mais diretamente produtor de suas divisões e 

contradições: o trabalho. 

Faz parte da crença dos participantes da Festa do Espírito 

Santo a idéia de que, sendo as pessoas do lugar hoje não mais tão 

solidárias como foram no passado (Brandão e Ramalho, 1975 b), 
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encontram na Festa possibilidades renovadas de atualizar laços de 

conformidade e de congraçamento. A participação de sujeitos de 

classes sociais antagônicas nos mesmos rituais, ainda que com 

diferenças de graus e modalidades de controle, investimento e 

homenagem, é ideologicamente traduzida como a matriz das 

relações de uma festa de igreja, também nisso, em oposição ao que 

ocorre na rotina, sobretudo quando os sujeitos são de classes tidas 

como estruturalmente antagônicas (―patrão‖ e ―peão‖). 

Todos os participantes sentem-se obrigados aos mesmos 

compromissos religiosos e aos mesmos proveitos profanos. 

Entende-se que tudo o que se faz e se repete durante os dias da 

Festa pertence igualmente a todos. ―Pobres e ricos‖ redefinem suas 

relações e, sob certos aspectos garantidos pelo código da Festa, 

uma linha de separações, e divergências sociais entre patrões e 

empregados é apagada, pelo menos na esfera de relações 

interpessoais na situação dos festejos. Entretanto, a Festa reduz 

aparentemente diferenças interpessoais ao incorporar inclusive os 

pobres nas posições e nos papéis dos ricos, conservando e 

exagerando a ordem da sociedade. 

Roberto Da Matta (1973:134) afirma que no carnaval todos 

são foliões e as identidades sociais diretoras dos determinantes de 

controle, consumo e deferência, são provisoriamente desprovidas 

de valor, persistindo apenas uma identidade e uma ordem válidas: a 

do carnavalesco, pela qual todos se irmanam a tal ponto que o 

único atributo depreciativo nos ―três dias de folia‖ é não se ser ―um 

folião‖. 

Na Festa do Espírito Santo as identidades sociais são 

simbolicamente alteradas e reproduzidas, ao mesmo tempo, em 

uma ordem de festa. É no campo do simbólico que justamente são 

expressos os valores da ordem da sociedade. Pelo modo como os 

papéis simbólicos de personagens são atribuídos a pessoas 

segundo sua posição na rotina, a Festa opera por uma 

maximização de investimento de relações verticais, onde, por 

exemplo: a) o padre é intensamente o agente controlador do 

sagrado e, em poucos dias, aparece mais investido 

expressivamente de suas funções do que durante todo o resto do 
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ano; b) os fazendeiros, comerciantes e autoridades são 

transformados no imperador (ou nos festeiros), nos alferes e 

capitães;16 c) os ―peões‖ e outros empregados são auxiliares em 

tarefas rituais ou em serviços subalternos de sustentação do lado 

não-aparente da Festa, pelos quais podem ser inclusive 

remunerados, trazendo, somente eles e os comerciantes das lojas 

abertas e das barracas ―de fora‖, o trabalho para dentro da Festa.17 

Finalmente, ao analisar os usos do corpo ou da fantasia no 

carnaval, Roberto da Matta nota com muita felicidade que, 

incontáveis na sua variedade, as fantasias não determinam a 

conduta do folião. Eles servem, na verdade, mais para igualar todos 

os participantes em um só projeto de lazer do que para separá-los, 

segundo o que dizem suas roupas. De outra parte, na Festa há um 

uso reduzido de fantasias e as que investem alguns dos seus 

figurantes, de cores e símbolos não usuais, servem para marcar 

suas posições diferentes na ordem dos rituais. O imperador do 

Divino é investido de coroa e cetro e efetivamente exerce a parte 

mais nuclear do controle simbólico sobre todos 05 Outros súditos do 

Espírito Santo. Os foliões usam pequenos laços de fita pregados 

sobre seus bolsos e são estas as pessoas de quem se espera uma 

contribuição religiosa específica e diferenciada frente àquelas que 

todos os outros sabem fazer. Os cavaleiros mouros e os cavaleiros 

cristãos das Cavalhadas de Pirenópolis (também apresentadas em 

suas Festas do Espírito Santo), atuam como efetivos guerreiros e 

os que se vestem de palhaços são os únicos palhaços (os únicos 

―foliões‖ de ―tempo completo‖) em toda a Festa. Essa diferença no 

uso de trajes diferenciadores será, possivelmente, a forma mais 

expressiva do estabelecimento das diferenças que procuramos 

encontrar nesses confrontos entre uma festa urbana e profana e 

uma festa rural e religiosa. 

 

                                                 
16

 A reprodução simbólica de posições dominantes na Festa contrasta ainda com o que acontece no 

carnaval, onde um Rei Momo pode ser qualquer pessoa e “gorda” e onde a rainha do carnaval é escolhida 

segundo qualidades físicas e com pequena consideração sobre seu status na sociedade. No entanto, é 

preciso chamar a atenção para o fato de que o cargo de imperador do Divino é necessariamente entregue a 

uma pessoa “de posses”, mas a regra geral é que sejam elas as responsáveis costumeiras pelo “encargo”. 
17

 Quando um rico e um pobre ocupam uma mesma função aparentemente subalterna, á pela diferença de 

condutas que se marcam modos opostos de participação. Fazendo as mesmas coisas, o “fazendeiro” é 

autônomo e o “peão” é subordinado. 
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