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A quem leia o que aqui se escreve  

 

Reuni em um só dois escritos anteriores, algum dia redigidos para 

finalidades diversas, mas bastante próximas. Eles foram revisitados e bastante 

revistos para este texto. Teço aqui algumas considerações construídos a partir 

de alguns momentos de um “olhar de antropólogo” sobre festas devocionais do 

catolicismo em dois lugares geograficamente distantes, mas que estão afetuosa e 

vivencialmente muito próximos em minha vida: Goiás, onde vivi durante nove 

anos e até onde retorno sempre que posso, e a Galícia, onde vivi dez meses em 

1992 e mais outros quatro em 1996, entre Santiago de Compostela e as aldeias 

rurais do Concello de Brión. 

Em outros trabalhos de campo, originados justamente em Goiás, com 

Cavalhadas de Pirenópolis, de um já distante 1974, procuro descrever, com os 

saberes, teorias e apetrechos da etnografia, a intimidade, seja a de um simples 

ritual camponês – hoje em dia bastante migrado para as cidades – como a Folia 

de Santos Reis, sejam as grandes e imponentes festividades, como a Festa do 

Divino Espírito Santo em Pirenópolis. Neste ensaio que nos leva a buscar 

compreender “o vivido e o pensado” de festas e rituais que mesmo separadas 

por todo um oceano e mais uma larga porção de terra firme, entre as areias de 

Copacabana, no Rio de Janeiro, onde nasci, até o Brasil Central, onde anos 

mais tarde nasceram minha filha e meu filho.  

Entre um e outro escrito algumas ideias se repetem. Preferi deixar assim, 

ao invés de proceder a cortes cirúrgicos que poderiam empobrecer o fio de 

algumas narrativas. No que toca a parte sobre “a festa galega”, algumas palavras 

deixadas neste idioma tão próximo ao nosso Português  - pois as origens 

remotas são as mesmas - não deverão criar, espero, problemas de leitura e de 

tradução. 

Ao contrário de outros trabalhos meus onde uma sequência de 

fotografias possui um valor de leitura de uma antropologia visual, neste 

pequeno ensaio algumas fotos de um lado e do outro do mar servem apenas 

como uma ilustração mais dada ao deleite estético do que ao rigor da ciência. 

Este escrito sobre festas e folias quero dedicar a Jadir de Moraes Pessoa, 

um goiano, folião de Santos Reis que um dia resolveu ver e compreender o que 

vivia, tocava e cantava pelo “outro lado”. E então virou também um 

antropólogo. 
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A Festa Goiana 

 

Se você parar por um momento e se dispuser a lembrar um dia em suas 

semanas; uma semana em um mês; alguns momentos de meses ao longo de um 

ano;  vários momentos ao longo dos anos de sua vida,  por certo recordará  que 

entre tempos dos dias e da vida dedicados a realizar ações práticas, como tomar 

banho,  escovar os dentes,  trabalhar de segunda a sexta,  ajudar os filhos nos 

deveres escolares e podar a grama do jardim, você viveu e vive ainda (espero) 

inúmeros outros momentos que misturam a ação prática com  algo que, dentro 

dela,  antes ou depois dela, fora dela, ou contra ela, acrescenta o símbolo, o  

rito,  o ritual, a comemoração, a homenagem, a lembrança, a celebração à sua 

vida. E por isto também ela afinal “valha a pena”. Não lembro qual poeta ou 

filósofo grego, pré-socrático,  terá escrito há séculos atrás: “a vida sem festas e 

como uma longa viagem sem hospedarias”.   

Assim, proponho partirmos da idéia de que todas as ações que não são 

vividas, a sós, em grupos ou como seja, visando apenas a realização de uma 

tarefa através de gestos e atos práticos, envolve - ou se envolve - o que podemos 

aqui chamar de  um ritual. Outras palavras já escritas aqui, ou ainda não, 

podem ser pensadas ao lado de ritual. Elas são  muito freqüentes em estudos de 

Folclore, de Antropologia ou mesmo de outras ciências que estudam o que as 

pessoas vivem, criam e fazem quando não estão realizando apenas ações 

práticas. Elas são, recordemos: rito, comemoração, celebração, jogo, 

brincadeira, solenidade, folguedo, festejo, festividade, festa.  

Todos nós continuamente interrompemos a rotina diária, semanal, 

mensal, anual, de uma vida inteira dedicada ao trabalho, aos estudos, a ações 

práticas regidas pelo dever e a obrigação, e nos entregamos a algum tipo de 

ritual, de festejo, de festa. 

 

Em certo sentido pode-se dizer que a vida humana gira em 

torno da festa, move-se no sentido da celebração. Nós 

lutamos de sol a sol para conseguir aquilo que dê alimento 

e sentido á vida e que, portanto, mereça ser festejado 

jubilosamente em companhia de nossos entes queridos: 

trabalho, amor, alimento, saúde, liberdade, paz, tempo 
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para descansar, brincar e desfrutar a amizade gratuita. 

Lutamos constantemente para encontrar motivos, tempo, 

espaço e outros recursos para poder celebrar a vida sem 

medo nem culpa; para poder festejar o bom da vida sem 

causar sofrimento á vida dos outros1. 

  

Em todo o mundo, entre todas as inúmeras culturas do passado e de 

agora, sempre a vida das pessoas e das comunidades esteve e está dividida entre 

trabalho e convivência, entre dever e prazer, entre rotina e festa. A festa. 

Algumas horas, um dia inteiro, um sinal de semana, uma quadra de dias ou até 

mais em que vestimos outras roupas, comemos outras comidas, vamos a outros 

lugares, vivemos outros gestos e, não raro, nos tornamos, com ou sem máscaras 

diante de nossos rostos, por um momento, outras pessoas, outros personagens. 

Em alguns dias seguidos, em uma noite, em um momento breve, mas único, as 

pessoas deixam de ser quem são nos outros dias, nos outros instantes da rotina, 

em outras horas da semana, e se entregam juntos e irmanados a alguma 

celebração, a um ritual, que pode ir de um festivo almoço familiar de domingo 

a uma longa missa solene. A alguma modalidade de festa, enfim..  

Pessoas moradoras das selvas, do campo ou da cidade, índios, 

professores e pedreiros, lavradores, artesãos, operários de fábricas, pescadores, 

manicuras e domésticas, motoristas, vendedores de pipocas, carpinteiros, 

artistas e estudantes revestem-se  de cores e de sedas, de veludos e de singelos 

adereços baratos, mas que valem como preciosos símbolos, por meio dos quais 

se transformam em um pirata do Caribe; em um folião do Carnaval; na figura 

do Tiradentes que, no entanto,  dança e ginga  no desfile de uma Escola de 

Samba. Ou, em um outro contexto de celebração,  em um par de rei e rainha  

de um terno de congos, altivos nobre negros da memória de algum distante 

lugar da África. Ou são, doze de cada lado, guerreiros vestidos de vermelho ou 

de azul que se enfrentam no ritual das Cavalhadas de Cristãos e Mouros. E 

podem converter-se em piedosos devotos de uma romaria até longe de onde 

vivem como “no Muquém”. E podem ainda ser alegres dançadores e 

                                                 
1. Esta citação está na página 11. do livro de Otto Maduro, mapas para a festa – reflexões latino-americanas sobre a 
crise e o conhecimento. 
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promesseiros da Dança de São Gonçalo. E até mesmo a figuração viva dos  

“Três Reis do Oriente” em sua jornada “a caminho de Belém”.  

Homens e mulheres que descem dos bairros pobres em direção à cidade 

e invadem as ruas e depois a praça, o adro de uma igreja, um coreto, a nave da 

capela com as suas preces, os seus gestos rituais, os seus cantos, os seus passos 

de dança, a sua fé e as suas memórias.   

Algumas festas são marcadas por um sentido único e elas uniformizam 

tanto quanto podem o que devem realizar os seus atores revestidos de sérios e 

ordenados personagens. Assim, espera-se que o Sete de Setembro seja coroado 

por uma parada militar em que alguns desfilam e marcham e outros assistem e 

batem palmas. Todo o contrário do Carnaval em que alguns assistem e outros 

“desfilam”, “pulam”, “sambam”, “caem na folia”, no interior de um leque de 

alternativas de condutas bastante mais livre e alegremente maior.  

 

Os costumes carnavalescos ajudam a criar um mundo de 

mediação, de encontro e de compensação moral. Eles 

engendram, assim, um campo social cosmopolita e 

universal, polissêmico por excelência. Há lugar para todos 

os seres, tipos, personagens, categorias e grupos; para todos 

os valores. Forma-se então o que pode ser chamado de um 

campo social aberto, situado fora da hierarquia – talvez 

limite na estrutura social brasileira, tão preocupada com 

suas entradas e saídas. Neste sentido o Carnaval é o mundo 

da conjunção, da liderança e do joking; vale dizer, o 

mundo da metáfora; da união temporária e programada de 

dois elementos que representam domínios normalmente 

separados e cujo encontro é um sinal de anormalidade. Os 

personagens do Carnaval não estão relacionados entre si 

por meio de um eixo hierárquico, mas por simpatia e por 

um entendimento vindo da trégua que suspende as regras 

sociais do mundo da plausibilidade: o universo do 

cotidiano2. 

 

                                                 
2.  Está no livro Carnavais, Malandros e Heróis do antropólogo  Roberto da Matta, na página  49. 
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Os rituais, os festejos e as celebrações comunitárias podem ser 

divididos/as, a um primeiro olhar, em uma múltipla assistência do que está 

acontecendo, versus grupos de pessoas que fazem acontecer os diferentes 

momentos de um ritual ou de toda uma festa popular.  Mas, na verdade, de um 

lado ou do outro “do que acontece”, as pessoas presentes em uma festa popular 

estão, cada qual a seu modo, participando dela. Nelas há cortejos cerimoniais, 

procissões piedosas, desfiles, novenas, missas ou outros momentos de 

celebração religiosa. Há cantos e danças, há visitações (mais do que simples 

visitas) a casas e a lugares sagrados, há simulações de batalhas e reconciliações 

entre grupos rivais. E há, quase sempre, festivos, solenes e alegres momentos de 

uma (se possível) farta comilança. E a festa popular é justamente a conjugação, a 

interação a celebrativa mistura de “tudo isso”.   

Vejamos. A festa pode ser considerada como um ritual, quando muito 

simples, ou como uma configuração interativa de rituais que acontecem ao 

mesmo tempo ou em seqüência. O que caracteriza a festa é ela ser um evento 

coletivo de ruptura da rotina da vida cotidiana. Uma ruptura que em diferentes 

situações  coloca as pessoas, as instituições e a própria vida social diante do 

espelho fiel ou invertido do que elas são, quando não são a festa. Assim, há 

uma tendência algo remota na antropologia em considerar como sendo ritual 

apenas a solenização cerimonial de comportamentos coletivos cujos propósitos 

e símbolos, concentrados em ritos e mitos, têm quase sempre algo a ver com a 

expressão do sagrado, seja ele mágico ou religioso, no seu sentido mais amplo. 

Entre os antropólogos mais conhecidos este parece ser o ponto de vista de 

Victor Turner, para quem o ritual realiza comportamentos formais codificados, 

separados dos da vida rotineira e que se referem a crenças em seres e poderes 

místicos1. 

Outros estudiosos preferem ampliar bastante o significado do ritual. Por 

que ele seria apenas um padrão de comportamento simbólico coletivo, solene 

e, de preferência, referido ao sagrado? Por que apenas o ritual é  aquele 

complexo rígido de gestos e símbolos que se acredita tornar possível algum 

meio de comunicação entre o humano e o sagrado? Assim, alguns antropólogos 

preferem assumir o suposto de que a ideia do que seja um ritual deve ser 

ampliada bastante. A conduta festiva de seus integrantes não precisa ser 

necessariamente regida por normas rigidamente solenes e solenizadoras. Ao 

contrário, o que dá a especificidade de certos rituais é a possibilidade da 
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expressão individual, alegre e espontânea dos sentimentos, ao lado da 

possibilidade do comportamento coletivo que pode mesmo oscilar entre o 

sagrado, o solene, o trivial, o irreverente e até mesmo o  francamente 

transgressivo.  

Defendem também que não deve ser é indispensável que haja uma 

relação explícita ou desejada entre o que se faz e uma esfera mística de sujeitos 

ou instituições em nome de quem se faz o que se vive, para que haja em algum 

lugar e em um momento, um ritual. Ao contrário, parece que em quase todas 

as sociedades humanas há situações festivas em que a presença dos ritos está 

em eles poderem, ao se oporem uns aos outros, realizar simbolicamente a 

contraposição entre o sagrado e o profano, entre a solenidade e a mascarada, 

entre a cerimônia codificada de sagração e a codificação da orgia de 

transgressão da norma. E é exatamente isto o que se vive nos dias ao mesmo 

tempo sacralizados e profanos, solenes e alegres, reservados a pequenos grupos, 

ou abertos a toda uma multidão. Algo de que são bons exemplos uma semana 

de festas, como a “do Divino Espírito Santo em Pirenópolis”, que reúne em 

momentos muito diversos e sequentes ou conjugados, em lugares próximos ou 

distantes, a solenidade e a mascarada, o rito, o jogo e a brincadeira, o sagrado e 

o profano. Um tanto da Semana Santa, um tanto do Carnaval e um tanto do 

Sete de Setembro congregados em uma mesma festa dedicada à “Terceira 

Pessoa da Santíssima Trindade”.  

 

Lá (ou aqui) em Goiás 

 

Se tomarmos um intervalo que vá de uma pequenina festa de santo 

padroeiro de um povoado de menos de quarenta moradores, a uma grande 

celebração de multidões, como a Romaria do Divino Padre Eterno em 

Trindade, ou a Festa do Divino Espírito Santo, em Pirenópolis, e se depois 

abrirmos ainda mais este intervalo, de modo a colocar nele também outras 

modalidades de festas, que vão de grandes festividades nacionais, ou mesmo 

mundiais, como o Carnaval, até as festas ou as “feiras de produtos”, veremos 

com facilidade que em um mundo que parece tornar-se a cada dia mais 

pragmático e alheio ou mesmo hostil a “feriados” e “festividades”, as mais 

diferentes celebrações em nome dos  mais diversos seres, memórias e motivos 
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multiplicam-se e ocupam praticamente todo o calendário de cada ano “civil” ou 

“religioso” (pelo menos do ponto de vista católico). 

Algumas antigas e tradicionais festas devotas de povoados e de cidades 

goianas desapareceram nos últimos anos. Ou perderam bastante de sua antiga 

“tradicionalidade”, de modo a parecerem, pelo menos aos olhos dos mais 

velhos, tudo, menos “a nossa festa com o ela já foi”. Em direção quase oposta, 

pequenas, médias e grandes festas surgem aqui e ali, ampliam-se e, não raro, 

saem de seu lugar de origem e se difundem entre outras comunidades, outros 

municípios, outros estados de nossa Federação.   

Outras, muito recentes ou já consagradas, podem ser uma grande 

celebração  antiga ou moderna que carrega a “assinatura cultural” de um 

município como a profana “Festa do Peão de Boiadeiro em Barretos”, ou 

como a sagrada e devota Romaria de Nossa Senhora da Abadia, no Muquém. 

Festas que podem ir de uma pequenina celebração a um santo padroeiro vivida 

em um mínimo povoado goiano, a grandes e ruidosas concentrações de gentes 

e de acontecimentos, como na aglomeração de milhares de crentes evangélicos 

no Estádio Serra Dourada. Festividades surgidas “no ano passado” dividem um 

fim de semana com outras comemorações que em uma cidade próxima 

rememoram algo que se repete há mais de um, século, ou mesmo dois séculos, 

como a Semana Santa na Cidade de Goiás.  

Em todas elas algo as uniformiza e aproxima. Por um dia, um final de 

semana, uma semana inteira, ou mesmo um tempo ainda maior, todas elas 

rompem com a rotina dos dias comuns, dedicados ao trabalho e a outras 

atividades do correr do cotidiano, e instauram um, alguns ou mesmo vários 

tipos de celebrações, de festejos, de ritos, de comemorações, enfim, de algo que 

entre cores, músicas, desfiles, preces, competições, memórias e tantos outros 

gestos rituais, tornam um tempo e um espaço diferentes de como são “nos 

outros dias”, mesmo quando vivido entre as mesmas pessoas “de todos os 

dias”. 

No entanto, entre as modernas e grandiosas “festas de produto”, e as 

celebrações rituais como as incontáveis festas dedicadas a santos padroeiros, 

existe uma diferença de não pequena a importância. E qual seria ela? Ela está 

em que as festas-e-feiras de feição mais “profana” são em geral mais breves em 

sua duração e ocupam espaços mais restritos e, não raro, fechados e com 

ingressos pagos. Paga-se para se estar presente “ali”, paga-se para ver o que se 
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apresenta como um espetáculo, mais do que como um ritual, paga-se para “se 

divertir”, paga-se para comer e beber. Hoje em dia não raro compra-se 

antecipadamente, por internet, os ingressos para se estar presente em um 

grande “Parque de Pecuária”, em um estádio de futebol; em algum lugar na 

cidade especialmente preparado para “três dias de desfile”, como o 

“Sambódromo”.  

Em uma direção oposta, as  nossas festas tradicionais e populares, 

especialmente as de vocação devocional,  podem  estender-se, solene e 

ritualmente, durante vários dias,  ocupando todo um vasto espaço rural em sua 

passagem, dentre os seus “pousos”, em meio a  suas celebrações, como as 

nossas Folias do Divino Espírito Santo, ou as Folias de Santos Reis. 

Elas podem ocupar toda uma cidade, como a Festa do Divino em 

Pirenópolis, já lembrada linhas acima, ou a Festa de Nossa Senhora do Rosário 

em Catalão. Elas entram por uma igreja adentro, tomam conta dos seus adros, 

ocupam as praças, desfilam pelas ruas, visitam casas.  E, sobretudo a sua “parte 

religiosa” e a sua “parte folclórica” - como costuma estar escrito em alguns 

“programas de festa” - estão de um modo ou de outro ofertadas e abertas a 

todos. São franqueadas a todas as pessoas “do lugar”, ou às pessoas que 

acorram seja a um pequeno rancho de sítio em um “pouso de Folia de Santo 

Reis”, seja a toda uma Pirenópolis durante os dias da “Festa do Divino”.  

Em diferentes situações, diversas categorias de pessoas podem livremente 

participar de ritos como a  missa, a novena, a procissão, os cortejos, as 

mascaradas e, como assistência, das cavalhadas, das congadas, das folias, e até 

mesmo, em certas festas tradicionais, das fartas comilanças abertas a quem 

chegue.  

 

A festa se apodera de qualquer espaço onde possa destruir 

e instalar-se. A rua, os prédios, as praças, tudo serve para o 

encontro de pessoas fora das suas condições e do papel 

que desempenham em uma coletividade organizada. 

Então, a empatia ou a proximidade constituem os suportes 

de uma experiência que acentua intensamente as relações 

emocionais e os contatos afetivos, que multiplica ao infinito 

as comunicações, e efetua, repentinamente, uma abertura 

recíproca entre consciências na medida que a festa não 
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mais necessita de símbolos e inventa as suas figurações que 

desaparecem, muitas vezes, em, seguida, perecível. Sistema 

de metáforas...3 

 

 Se pudermos tomar um calendário de todo um ano, veremos que 

algumas celebrações rituais podem ser vividas em muitos lugares e ao mesmo 

tempo, como as Folias de Santos Reis. Outras em alguns poucos locais 

tradicionais, como as Festas do Divino Espírito Santo. E outras, em uma data 

única de um único lugar, como a grande Festa do Divino Pai Eterno, em 

Trindade. Ainda com o calendário na mão, poderemos observar que as festas 

populares e tradicionais do catolicismo goiano vão de janeiro a dezembro, 

respeitando apenas o intervalo de um mês e mais alguns dias, durante a “guarda 

da quaresma”. 

Podemos encontrá-las nas incontáveis folias e festas de Santos Reis,  logo 

no início de janeiro; e podemos encontrá-las ainda nos dias finais de dezembro, 

como as mesmas Folias de Santos Reis, quando elas começam  - e isto acontece 

em vários locais ainda – na noite de 25 de dezembro. E então podemos pensar 

em ciclos de festas populares em Goiás, como o ciclo de Natal e de Santos 

Reis”, como os ciclos das “festas de santos de negros”, entre São Benedito e 

Nossa Senhora do Rosário, como o “Ciclo do Divino Espirito Santo”, ou o do 

“Divino Pai Eterno”. E, ocorrendo entre eles, tanto na sua dimensão religiosa e 

confessional (e agora não apenas de tradição católica), quando na sua feição 

profana, como nas feiras e festas “de produtos”, festas das mais diferentes 

vocações e dimensões distribuem-se ao longo de todo um ano. De sorte que é 

muito rara a semana em que algum lugar de Goiás não esteja tomando pelo 

menos um domingo ou um fim de semana para realizar alguma celebração 

festiva.   

E a festa são pessoas e interações entre pessoas. São rostos, alguns 

vestidos de sua figura de todos os dias, outros, revestidos de sedas e de 

arminhos, de capuzes e máscaras que os escondem, de chapéus e fardamentos 

azuis e vermelhos que por três dias transformam pedreiros e professores em 

guerreiros cristãos ou mouros a cavalo; ou guerreiros negros de uma distante 

                                                 
3. Está na página 66 de festas e civilizações, de Jean Duvignaud. 
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memória africana, como entre os congos e os moçambiques das festas de Nossa 

Senhora do Rosário em Catalão.  

Gestos que tornam a prática do cotidiano um rito de dias especiais, como 

num cortejo ou no dobrar os joelhos para beijar uma bandeira de Santos Reis. 

Pessoas que trocam entre elas símbolos, sentidos e significados, mas também os 

seus dons e bens, como na “Feira de trocas em Santo Antônio dos Olhos 

d`Água”. Grupos enormes de mascarados montados em cavalos, ou portadores 

de fogo como os farricocos da Semana Santa em Vila Boa de Goiás.  

Entre preces, cantos e danças, a festa popular ora reúne os fiéis em 

um mesmo lugar diante do sagrado, como na missa e na novena. Ora o faz 

desfilar em cortejos pelas ruas, como nas piedosas procissões das noites da 

Semana Santa em Pirenópolis ou na Cidade de Goiás. Ora, ainda, faz com que 

grupos de pessoas, travestidas de devotos do Divino, de guerreiros congos ou 

de foliões de Santos Reis, portem em pequenos cortejos uma bandeira, uma 

imagem que de casa em casa “visita os moradores”, e troca bênçãos por bens, e 

vai embora e segue adiante. Ora, ao contrário das procissões, como “no 

Muquém” ou em Trindade, deslocam milhares de romeiros e peregrinos em 

busca de um lugar sagrado. 

A festa inaugura a cada vez a diferença da rotina do cotidiano, através do 

desusado nos dias comuns por meio do excesso, do contraste, de uma 

ordenada desordem, da celebração seja ao milho, seja a São João, de uma 

simbólica quebra de hierarquias, de uma justaposição de opostos, como no 

contraste entre os grosseiros “mascarados” e os guerreiros “mouros e cristãos” 

nas Cavalhadas de Pirenópolis.   

Assim, tanto em Pirenópolis quanto em outras cidades goianas, o 

“Divino Espírito Santo” é festejado entre a alegria das ruas, a contrição na igreja 

e a solene pompa na procissão, seguida dos três dias das “cavalhadas”. É 

necessário que haja fogos, cores, faixas e fitas, que alimentos sejam ritualmente 

distribuídos, que algumas pessoas se vistam de arminhos do passado e desfilem 

pelas ruas com coroas na cabeça, de tal modo que a um olhar de passagem 

parece que cenas e pessoas estão saltando do século XVIII para os dias de 

agora. Aqui se ora em dias sequentes entre novenas piedosas cantadas se 

possível ainda em Latim; ali se desfila ao som de banda de músicas e dos 

toques da Folia do Espírito Santo; mais adiante guerreiros lutam a cavalo, 

enquanto mascarados multiplicam pantomimas grotescas.  
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E pelas ruas principais da cidade devotada aos festejos, um mercado 

aberto tudo oferece para se comer, divertir ou comprar. E mesmo em uma 

solene e antiga festa devocional, aquilo que desde os seus primeiros tempos até 

hoje melhor a caracteriza é justamente uma evidente (e crescente) justaposição 

entre o sagrado e o profano, entre o raro e o trivial, entre a solenidade e a 

palhaçada, entre o que a memória dos tempos preserva como “uma antiga 

tradição de nossos avós” e a novidade que chega a cada festa, sobretudo por 

pressão dos mais jovens. 

E tudo são trocas. Tudo são transações entre pessoas, entre símbolos 

e entre gestos e objetos. Abertas a quem venha, mas rigidamente organizadas de 

modo a colocar em cena, em diferentes momentos, diversos tipos de atores, as 

festas são, como dizem repetidas vezes os seus praticantes, “a devoção e a 

diversão”. E são mais do que isto. São algo como um simples almoço de 

aniversário aumentado muitas vezes na duração do tempo, na ocupação de 

diferentes espaços, na variedade de autores, atores e assistentes do que acontece 

em e entre cada um de seus rituais: os da igreja, os dos adros, os das praças, os 

das ruas, os das casas, os dos caminhos. 

E quem melhor do que os estudiosos acadêmicos das celebrações e 

festas definiu o que elas são foi um homem em Pirenópolis, há muitos anos 

atrás. Quando do alto da rua que passa pela igreja de Nossa Senhora do 

Rosário, em um pleno “Domingo do Divino” eu perguntei a ele: “mas, afinal, o 

que é a festa?”. Ele me olhou, e depois, voltando os olhos a tudo o que naquele 

momento acontecia entre a igreja e as ruas da cidade, estendeu os braços em 

um largo movimento e me respondeu: “ora, a festa... é tudo isso!” 

 

 

 

 

A Festa Galega 

 

 Pensar a festa galega é olhar o calendário. Comecemos por ele. Uma 

agenda pessoal na Espanha precisa ser muito moderna e assumidamente 

profana e profissional para deixar  colocar ao lado ou embaixo do número do 

dia do ano e do mês, o nome de um  “santo do dia”, às vezes no plural: alguns 

ou mesmo vários “santos do dia”. Calendários familiares de parede, ou até as 
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pequenas agendas-de-bolso registram um a um  os nomes dos santos, e marcam 

com relevo as datas festivas, religiosas, mais do que as civis. 

 Iste calendário é chusqueiro, escotolido, galego-castelãn, profético, 

enxebre, noticioso verdadeiro, artimañeiro e também barato, diz na capa o O 

Mintireiro Verdadeiro, um pequeno calendário rural e jocoso, tradicional da 

Galícia de outros tempos, mas que se reproduz e vende até hoje, com as suas 

64 páginas por apenas 200 pesetas antigas. 

 Alguns meses do ano, ditos em galego, esquecem regras universais e são 

enunciados pelos nomes de seus santos, ou de acontecimentos cristãos: San 

Xoán (junho), Sant-Iago (julho), Nadal (dezembro). Novembro aparece 

também como San Martiño, e se celebra com castanhas, matanças de porcos e 

ritos no dia 11.  

Os dias aparecem com o nome das festas religiosas e dos santos de 

devoção. Assim, fico sabendo que o dia 2 de Dezembro é dedicado a Santo 

Marcelino, Santa. Paulina, Santa. Bibiana, Santa. Elisa e Santa. Amélia. 

 Cada mês do ano deve conter uma dedicação religiosa especial, afora 

contar com pelo menos uma das grandes ou médias festas do ciclo litúrgico 

católico, dedicadas a um ser ou a um acontecimento sagrado. Assim, janeiro é 

devotado ao Menino Xesus; fevereiro é carinhosamente o mês da Mundeza de 

Virxem; março é dedicado a San Xosé; abril, poeticamente, à Soidade da 

Dona; maio sugere flores a honra de N. Señora; junho é de San Xoán, e é o 

mês dedicado ao Sagrado Corazón de Xesus; julho, Sant-Iago, é o mes do 

apóstol e também  do Carme; agosto é dedicado ao Sacro Cor de Maria; 

outubro destina-se ao Santo Rosário; novembro não é apenas mês de 

Samartiño, mas dos Difuntos; e dezembro, Nadal,  é de novo um mês de 

Maria, Maria Puríssima. E setembro? 

Ora, eis um lugar cultural que na esfera de suas tradições religiosas 

católicas, demarca os anos, os meses do ano e os dias de cada mês com uma 

ênfase sacralizada entre a história e o mito. Uma sociedade onde, também por 

isto, e não somente pela lógica dos seus ciclos de natureza – a começar pelas 

estações do ano - os tempos diferenciais do trabalho e a sequência dos períodos 

de estudos dos jovens e dos circuitos dos mercados entre os adultos, são 

profana e instrumentalmente individualizados, e são também ritual e 

religiosamente lembrados e celebrados. 
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 Pois a cada ano todos os dias e os seus nomes, e as suas marcas sagradas 

retornam, passam, sucedem-se e se repetem. E outra vez, uma vez mais em 

outro dia, em outro ano, alguns dias repetem, nas mesmas festas, os mesmos 

gestos, os mesmos gastos,  as mesmas cores, as mesmas e outras músicas. E 

como o eixo e o feixe de tudo, repetem-se as mesmas cerimônias que vão de 

uma solene procissão a uma comilança de polvos regada a vinho branco. Até 

quando as mesmas e outras mulheres, já não tão cobertas de negro como 

outrora, desfiarão entre os dedos as pedras do rosário, acenderão velas na igreja 

e, depois, reunirão à volta da mesa os parentes e os vecinos para uma farta e 

ruidosa comida de dia-de-festa?   

E no repetir-se entre um inverno e um verão, a pequena festa patronal de 

uma aldeia, assim como a grande Festa do Apostol em Santiago de Compostela,  

deixam entrever que afinal tudo ao mesmo tempo passa, flui, e também retorna 

e se repete,  entre  pequenos ou grandes e solenes gestos em que ela própria, a 

festa, de tanto repetir-se parece de fato renascer a cada ano.  

E assim a festa sugere ofertar aos que morrerão um dia a esperança de 

que tal como acontece neste rememorar e repetir sem fim o que finda, para 

além da morte que separa familiares, parentes, amigos e vizinhos existirá um 

lugar onde eternamente nada mais haverá de ser o duro trabalho sobre a terra. 

E tudo, todo o tempo,  será de então para sempre uma só e eterna festa 

celestial. Mas, de preferência, com todos os costumeiros atributos de qualquer 

festa patronal de aldeia. 

Eis-nos culturalmente envolvidos dentro de um vértice do passar natural 

do tempo medido pela conta fácil e ritual do passar cerimonial dos dias, dos 

meses e dos anos. Agora é março de 2014 D.C. Passou o ano de 2013 e virá 

adiante 2015. Comecei a viver minhas pesquisa nas aldeias galegas em um 

março de 1992.  E aquele foi, en todas las tierras de España, el año del Vº 

Centenário. E o que seria como sempre foi, um ano coberto de festas en todo 

el País, derramou-se como  um ano de grandes e solenes festas multiplicadas. 

Dentro desta linha entendida entre um passado que os mitos recobrem e 

tratam de dar sentido, e um futuro que outros mitos pressagiam, tudo o que há 

acontece como se em uma série de esferas conectivas que se tocam, interligam, 

sucedem e geram, uma pelas outras, os anos, os meses, as semanas, os dias e as 

horas.   
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Sobretudo entre pessoas do campo, da lavoura e do trato com o gado, 

como aquelas com quem estive a maior parte de meu tempo na Galícia, o 

passar do tempo que simbolicamente se pode sacralizar, deixa os minutos e os 

segundos e seus relógios modernos aos que se importam com  a face profana 

do passar do tempo. Pois é sobre tempos que podem ser lembrados com 

“horas santas”, como a do “Ângelus” todos os dias às 18 horas; como os dias, 

tal como a “segunda feira das almas” ou o “domingo do Senhor”, que a medida 

das eras pode sugerir uma prece, lembrar uma pessoa sagrada, ou obrigar uma 

paróquia ou uma aldeia a se congregar para uma  festa patronal que ocupe pelo 

menos dois dias. 

Assim, no interior de uma religião tão pouco cósmica, no seu sentido 

mais oriental da palavra, e tão localmente histórica, tanto a repetição dos ciclos 

canônicos quanto a das tradições populares – desde os pequenos e repetitivos 

ritos familiares até os de toda a Galícia – devolvem ao mundo católico 

tradicional justamente aquilo que teologicamente ele desconhece ou recusa: o 

desejo pelo menos cerimonial do eterno retorno.  

Não o eterno retorno da repetição cósmica de eras passadas, mas a 

sempre volta de um passado que justamente ao ser sempre relembrado, 

repetido e re-celebrado, pereniza o seu presente e parece mesmo ser imune ao 

passar do tempo. Uma tarde, pelo menos entre os que ainda nela creem, haverá 

de chegar o terrível dia dos dias: o “dia do juízo final”. Mas antes o que o 

Apocalipse de João venha a acontecer, e para que no correr dos tempos entre 

agora e ele as esperanças e as profecias se cumpram, que o tempo contido nos 

ciclos das festas devolva a cada ano não um Nadal, um Xan Xoan, um  Sant 

Iago, uma Señora do Pilar, mas a esperada e ordenada sucessão de todos eles, 

dias e tempos sagrados. E a volta sempre de todas as celebrações e festas que 

relembrem, solenizem e festejem a cada ano, ao longo de cada vida:  uma 

pessoa, um casal,  uma família, uma rede de parentes, uma aldeia, uma 

paróquia, uma comunidade estendida com o nome de Galícia. Uma nação não 

oficialmente reconhecida pela ONU, mas que no alto dos edifícios públicos 

prefere hastear a branca e azul bandeira galega, com o seu sagrado cálice e sua 

hóstia, em lugar da vermelha e amarela bandeira de todas las Españas. 

Não sou capaz de lembrar se ainda subsiste com frequência tradicional o 

costume de as velhas aldeãs irem, logo após os primeiros tratos matinais do 

corpo e da casa, consultar as folhas do calendário católico, visitando com os 
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olhos e os dedos a folha-do-dia para recordar os nomes e os fatos de cada dia 

da semana.  

Em qualquer calendário caseiro alguns nomes de maior destaque 

assinalam dias civis que, apenas por isto, deixam de ser qualquer dia e são um 

único 12 de outubro de 1992, para os espanhóis, ou um 26 de julho de 1993, 

Ano Santo Compostelano, para os galegos. Não esquecer que em toda a 

Espanha celebra-se mais o “dia do santo” (o santo do nome de uma pessoa), do 

que o próprio aniversário, quando as duas datas não coincidem. 

Retomo memórias. Havia em Santa Maria de Ons um vello Marcelino. 

E sempre era preciso cumprimentá-lo com deferência quando eu passava por 

sua casa e ele estava no portão ou na janela da cozinha. Foi com ele que um dia 

eu falei sobre nomes de calendários.  Das santas daquele dia, entre Paulina e 

Bibiana ele não conheceu nenhuma. Haverá delas em algum lugar da Galícia? 

Mas ele recordava bem três Elisas. Uma delas, se ainda viva, estaria em Buenos 

Aires. E ele lembrou uma Aurélia que foi professora de escola e estava morta 

fai tempo.  E, então, no entrecorte de nossa conversa, ele murmurou uma 

pequena jaculatória pola sua alma. E logo recordou uma outra Aurélia, uma 

antiga vizinha hoje moradora em Negreira. Todas deverão ter festejado naquela 

noite  o seu “dia de santo”.  E o dia seguinte seria um 3 de dezembro, o dia de 

Xan Xulio. E o velho lembrou então o filho de alguém com este nome, morto 

pequenino. E disse que seria preciso ir, como em todos os 3 de dezembro, ao 

cemitério em Fonteparedes, faça sol, vento ou chuva. Pois aquele será também 

o dia de Xan Francisco Xavier, muito celebrado em outras Espanhas. Na 

Galícia, menos.  

Bem mais do que números e marcadores de um tempo civil e profano, 

na piedosa memória do cristianismo católico popular os dias são, vimos, 

também nomes, assim como as horas podem ser traços do rosto do tempo, a 

cada tempo. Os nomes são pessoas, corpos, presenças, seres, almas, gestos. 

Perto do lugar onde eu morei em Santigo de Compostela uma semana e um dia 

ao ano são reservados para os festejos de Nossa Señora da Quinta Angustia. E 

esta pequena ermida fica na rua onde morei: rua do Home Santo. 

Assim, dias especiais lembram não apenas seres sagrados, mas uma de 

suas personificações. Como a própria “quinta angústia” da mãe de Jesus Cristo.  

Vários deles são lembranças dos acontecimentos da presença entre nós, há 

muito tempo e em um lugar distante daqui, de um homem-deus chamado 
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Xesus Cristo E o mesmo acontece com sua mãe terrena, Maria. E os dois - mãe 

e filho - são os únicos seres das escrituras sagradas do cristianismo católico 

celebrados ao longo de todo o ano em diferentes datas e entre diversas 

festividades. 

E estes seres, seus nomes, suas pessoas e seus feitos, entre um Deus-Pai 

e uma Santa Mínia, nominam também as cidades, as paróquias, as aldeias, as 

casas, as pessoas de uma família, as famílias de uma parentela. E não só entre 

os santos, mas entre as pessoas terrenas de todos os dias, nomes são também 

ritos de memória. Pois em nome de um filho querido que agora vive longe, nas 

Américas, uma velha nai ora todos os dias. E através não apenas do santo que 

deu nome a uma mãe morta, mas em nome de seu “santo nome” e da 

santidade que nele habita, uma filha ora também. Pois se os santos são outros, 

porque não podem ser também os nossos outros?   

Todos os anos ao longo do ano a festa reúne uma vez mais as mesmas 

pessoas e outras, para de novo refazer a mesma sequência de  fatos e feitos. 

Pois mesmo em tempos vertiginosamente cheios do desejo ou da imposição 

colonizadora da novidade, a festa patronal zela e vela com extremo pudor, cada 

ocasião em que precisa acrescentar “o novo” na sequência do antigo.  

Festas podem ser de uma pessoa apenas. Vimos já. Como a velha viúva 

que vai sozinha ao cemitério com flores e enfeita com elas, preces e lágrimas, o 

túmulo do marido morto há vinte anos. Pode ser a de uma pessoa ao redor de 

familiares e parentes, como quando os seus filhos se reúnem com mais alguns 

vecinos para partilharem uma vez mais, com vinho e comida farta, o aniversário 

dos 92 anos de uma nai.  

Mas a festa de que falo aqui envolve a celebração, o moderado excesso e 

a  partilha que ultrapassem a esfera da pessoa e da família, e se estendam aos 

lugares sagrados e profanos de pelo menos uma toda uma aldeia galega.  Se 

possível, uma sequencia de ritos que enlacem  as casas de uma aldeia, as aldeias 

de uma paróquia e, como em algumas delas, as paróquias de um concello.  

Falo aqui de festejos que em seu tempo certo convidem ou convoquem 

cada um e cada “nós” a saírem de si mesmos e a se abrirem aos outros de uma 

maneira menos rotineira, mais entusiasmada, mais dada a pequenos e 

consagrados exageros.  E, então, que em seu nome se troque, se gaste, e se doe. 

Que juntas as pessoas cantem e orem. Que percorram um trecho de caminho 

atrás do andor de uma santa. Que algo se oferte. Que se compre e venda. Que 
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se leiloe isto e aquilo, e que cerimonialmente se consuma hoje mais e menos 

utilitariamente do que nos outros dias.  

Cumpridas as devoções rituais, que se baile, que se coma e beba com 

moderado exagero.  E que ao término de uma boa festa santoral os festeiros 

ofertem à noite uma queima de fogos de artifício. E que em que em menos de 

cinco minutos muitas pesetas dos tempos de antes do euro sejam convertidas 

em fumaça, para que por alguns instantes, diante dos olhos de todos, o céu 

fulgure com luzes efêmeras. Mas, brotadas do chão da terra, luzes mais claras e 

coloridas do que as próprias estrelas que terá criado o deus a quem se celebra 

tudo o que se festeja, através de seu próprio nome ou do nome de quem se 

supõe que viveu uma vida inteira a seu serviço e em seu nome.   Sim, que 

aquela noite brilhe com as estrelas dos homens. E que a luz de seu clarão 

chegue aos olhos do ser que se festeja. 

 Com a festa talvez se busque congelar metaforicamente o tempo e o fluir 

dos tempos por meio de mitos e ritos que o transportem de um plano onde os 

homens se sentem controlados por ele, entre um verão e um inverno, a um 

outro plano do inevitável  fluir de tudo. Uma dimensão simbólica em que os 

homens, celebrando o que figura ao mesmo tempo o eterno e o retorno, 

pareçam pelo menos por algum tempo controlar o seu próprio passar.   

“Não podemos saber quando virá a próxima tempestade, mas sabemos e 

podemos antecipar a cada dia a chegada de um novo Nadal”. Talvez esta seja a 

diferença essencial – mas também a similitude, em outro plano - entre as festas 

de religiões anteriores e tidas como primitivas, em que os ritos do tempo e 

entre os tempos foram e são celebrações de seus ciclos naturais, e as festas de 

religiões francamente históricas, como as do cristianismo.   

Religiões que aspiram - mas nunca inteiramente - submeter a ordem 

imposta da natureza  à uma  ordem construída como cultura. E, assim, 

submeter as leis do cosmos às de uma história humana e social. Logo, uma 

história de estórias antecipáveis, previsíveis e, quem sabe? Salvadoras.  E, assim, 

que os homens se empenhem em celebrar o passado, viver o presente e 

antecipar o futuro, como se todas as coisas que tenham sido, sejam ainda e 

venham a ser regidas pela vontade de seres como um menino judeu que um dia 

nasceu sobre palhas, entre um burro e um boi.  

 Sobrepor e impregnar sentidos e metáforas de uma sequência de tempos 

naturais, a que na Galícia o trabalho dos agricultores e criadores de gando – 
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homens e mulheres - se submete dia a dia, aos previsíveis tempos e ciclos do 

eterno retorno do calendário católico. O que não significaria, creio, passar de 

uma esfera natural e profana a uma  outra  esfera, cultural e sagrada. Não 

parece haver mesmo uma ruptura aqui. E talvez tudo seja um passar de uma 

esfera de sacralidade ancestral, inscrita ainda no lugar mais profundo dos 

corações das gentes das aldeias. Pois aquele é o lugar dos seus seres fundadores 

e de seus antepassados, com os seus nomes e gestos apenas em parte 

esquecidos, e, depois de mortos, elevados a uma outra sacralidade.  

Uma ordenada, canônica e também transgressivamente popular e 

saborosamente galega festividade em que, vimos já, num domínio de vidas 

menos superficial, mas mais solidariamente reconhecível, tudo tem o seu nome. 

Ali onde os nomes – cristãos ou não - relembram o sentido de tudo. Assim é 

que a sagrada Semana Santa deságua em Padrón em uma quase desbragada 

festa profana. Do mesmo modo como em Brión, o cavalo e Santa Mínia quase 

se encontram em seus dias de memória e festa. 

 Não quero exagerar uma visão-de-rascunho que parece perceber que as 

festas patronais aproximam-se, pelo seu lado mais profano, das festas profanas, 

pelo seu lado mais sagrado. Sobretudo no caso dos grandes festejos - aqueles 

que passam depressa de sequências rituais “entre nós” a espetáculos “para os 

outros” e, deles e diante das câmaras devoradoras da TV, a simulacros “para 

todos” - como a solene e turística semana da Festa do Apostol, nos verões de 

julho em Santiago, observamos que em boa medida as festivas celebrações 

tendem hoje a não contar com muito mais do que contém, entre a missa e a 

feira,  um bom fim de semana qualquer. Ainda mais agora, quando o pequeno 

aparelho de televisão (que em muitas casas é colocado na cozinha, não raro 

sobre a geladeira)  e a sua tela mágica  invadem a intimidade da casa com a 

transmissão “ao vivo e a cores” da Missa no Vaticano rezada por João Paulo II, 

ou uma grande celebração pública de “hispanidad”, com a presença de “los 

Reyes” (a quem os nacionalistas galegos não assistirão nem na “Tele”), e a 

partida entre e “Depor” contra o  “Barza”.  

Eis um bom domingo de aldeia. A missa, a sequência sempre igual dos 

gestos de fé comum entre familiares, parentes, parceiros e vizinhos. A visita 

casual de parentes de outras paróquias. A comida festiva à volta do vinho e da 

avó.  A alegria fugitiva dos jovens, cada vez mais autorizados, a contragosto dos 

pais, a incursões coletivas em vilas e cidades, em busca de tudo o que 
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justamente não existe mais nas aldeias. A espera do jogo de futebol (sempre 

melhor assistido quando na “barra” dos bares). Os mesmos estádios onde, mais 

no Brasil do que na Espanha, tanto se celebra uma “final de campeonato de 

futebol” quanto a “chegada triunfal da imagem de Nossa Senhora”.  

 Mas acontece que a festa patronal, ou mesmo a festa profana, fazem tudo 

isto “agora”. Fazem tudo de uma vez em um longo dia inteiro, ou em dois dias 

de um final de semana. Elas retomam a sequência de atos e de gestos familiares 

e vicinais conhecidos: “ir a”, reencontrar, celebrar, orar, comungar, estar-em-e-

com, olhar, comer, comprar... e concentram “tudo aquilo” de uma maneira 

cerimonial e exageradamente especial. Para que juntamente o “mesmo” seja, 

naqueles dias, revestido de uma outra diferente e mesma qualidade. Temo 

poder estar me repetindo aqui, mas existem ainda dois aspectos que eu não 

quero deixar de lembrar. 

 O primeiro é o seguinte. Mesmo considerando que as festas tradicionais 

galegas, entre patronais e romaxes, terão perdido bastante da duração solene e 

cerimonial dos ritos da igreja e, principalmente, de celebrações de uma antiga 

cultura camponesa na Galícia, elas são ainda um lugar público de partilha de 

experiência de recriação de tradições desejadas com intensidade. E por isto 

mesmo, é preciso compreendê-las com redobrado cuidado. Sobretudo as 

pequenas festas de âmbito local.  

 Numa era de vida e de trabalho em que parece que tudo, cada vez mais é 

transferido  de mãos humanas a poderes entre a eletrônica e a  mecânica, numa 

era em que muito depressa domínios do virtual (a realidade da tela) tornam 

empobrecidos e distantes os domínios do vivencial (a realidade face-a-face); em 

tempos em que mais depressa ainda, as cidades e mesmo as vilas são invadidas 

por espetáculos de música “pop”, quando o ruído ensurdecedor dos alto-

falantes e a repetição estridente e desarmônica das guitarras elétricas faz com 

que os jovens vindos das aldeias comecem a desconfiar das bandolas e das 

gaitas de fole de seus avós;  quando tudo isto ameaça acontecer,  uma festa 

lenta, com vagarosas procissões,  com  estandartes ancestrais, com cantos entre 

irmãs e filhas “durante a comunhão”, com as suas inocentes passaruas entre 

pequenos bandos de jovens vestidos de outros tempos,  é, ou parece ser algo 

existente ou sobrevivente de um tempo comunal de criação do que ainda é 

próprio. Do que ainda é “nosso” e desenha para nós e os outros alguns traços 

de nosso próprio rosto.  
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É bem verdade que agora os jovens e as jovens não bailam mais “entre 

eles” e “para eles” como os seus avós quando eram jovens, com  gestos que 

continham, ao mesmo tempo, o peso da tradição antiga e a reiteração de sua 

atualidade. É bem verdade que meninos e meninas, mozos e rapazas treinados 

na escola pública do Concello, ou em uma agremiação local de cultura galega, 

dançam e simulam danças “para outros”. Outros que, mesmo quando são os 

seus familiares, os olham ao lado de pessoas de fora e são, como os de “de 

fora”, um “público”. E devo lembrar que elas são as mesmas moças e eles são 

os mesmos rapazes que após a sua apresentação em um 26 de julho em 

Santiago, depressa trocam as suas longas saias e os outros traxes galegos por 

roupas modernas de rua, para irem ver a “banda pop” anunciada com  

estardalhaço, e que veio de Madrid se apresentar em uma ou duas noites da 

Festa do Apostol.  

 Quero estar longe de imaginar que todo este retorno cerimonial e festivo 

a um passado cultural seja o fruto apenas de uma vontade política nacionalista 

centrada em “não deixar morrer o que é nosso”. Algo bem além de decisões 

deste tipo haverá de responder pelo que vejo acontecer tanto em Santa Minia 

quanto na Romaxe dos Crentes Galegos.  

O segundo aspecto que quero recordar aqui está no desejo tão espanhol 

e, mais ainda, tão galego, de ir a algum lugar para “encontrar alguém” e, por um 

longo momento  “estar e viver algo, juntos”.  

 E lembro agora como várias pessoas das aldeias de Oms reclamam com 

pesar os confortos caseiros dos últimos anos, e as inevitáveis e desejadas 

conquistas da tecnologia do trabalho, naquilo em que eles e elas convidam 

pessoas, casais e famílias a um progressivo isolamento e a uma perda do tempo 

e do desejo do estar-juntos e do conviver e do fazer-algo-com-os-outros. Alguns 

homens e algumas mulheres de aldeias consideram a convivência na e fora da 

aldeia ainda muito pessoalmente desejável e muito socialmente importante. E 

as mais críticas chegam a entrever, no primado de uma individualização 

crescente, a verdadeira perda de substância de um modo de vida 

ancestralmente galego. 

Lembro-me das casas fechadas, dos belos jardins com grandes gramados 

vazios (é verdade que era num inverno) e das noites desertas entre as ruas de 

Cambridge, nos dois meses em que morei lá. Lembro-me de caminhar entre 

estradas rurais da Anglia e viajar muitos minutos sem cruzar sequer com uma 
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única pessoa.  

Não muito diferentes foram as estradas, entre italianas aldeias de pedra e 

sonho por onde séculos antes terá passado a pé como eu, mas provavelmente 

descalço, Francisco de Assis. Lembro-me delas desertas, lembro-me de campos 

sem pessoas, divididos entre ruidosas máquinas e silenciosos animais. Lembro 

as aldeias ao redor de Assis, onde quase sempre eu cruzava apenas com uma 

roda de velhos que, em silêncio (mesmo sendo na Itália), pitavam os seus 

cigarros enquanto da porta casa as filhas ou as esposas não gritavam mais que o 

almoço estava pronto. E revejo ao meu redor estes campos e estradas de terra 

das aldeias de Galícia ainda recobertos de homens de boina e mulheres de 

trajes negros, curvados sobre a terra, entre jovens (mais raros) e adultos e velhos 

(bem mais frequentes). Até quando? Alguns deles me perguntavam. 

Creio ainda que a festa é, antes e depois de Marcel Mauss, uma 

persistente recriação da experiência da reciprocidade. Bem ou mal, entre crises 

na hora de organizar e entre perdas de valores e gestos rituais na hora de fazer e 

partilhar, a festa ainda cria e recria, antes, durante e depois, a experiência 

generosa e gratuita do encontro. E a quem queira desfrutar funcionalmente de 

algum valor utilitário entre os que promovem e os que partilham a e participam 

da festa, seria bom lembrar que para a imensa maioria dos seus diferentes 

autores e atores, ela é um momento de gasto e de consumo conspícuo, cujos 

retornos econômicos e mesmo sociais são cada vez menores, quando não, 

inexistentes.  

Fora alguns padres (cregos), os donos de barracas e os artistas solo ou em 

grupos, remunerados profissionalmente, todas as outras pessoas investem 

tempo, trabalho e dinheiro sem retorno financeiro algum em uma pequena 

festa de aldeia.   

Não estarão na mesma busca destas duas origens arcaicas  do homem: a 

criação e a partilha – os germens fundadores da própria cultura – os motivos 

nem sempre conscientes, mas repetitivamente presentes na razão de ser da 

persistência das festividades que se recusam ainda a tornarem-se apenas um 

espetáculo?  

Não será o progressivo desgaste desses valores de origem: o sair-de-si, o 

dar-receber-retribuir, o partilhar com e entre os outros, em seus nomes ou 

através de seres cultuados em comum, o que tem contribuído a facultar a 

invasão e o domínio de novos acontecimentos nas antigas festas? Ou, por 
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outros e os mesmos caminhos, a imposição de novos festivais cada vez mais 

anônimos e espetaculares? Grandes e ruidosas festas em que a reciprocidade 

gratuita vai cedendo lugar a diferentes formas de concorrência e competição 

entre competentes – os novos especialistas em transformar convivência em 

entretenimento - e onde a celebração pouco a pouco se perde, ou se abre a 

transformar-se em  diferentes e performáticas demonstrações públicas de 

ilusória excelência?  

Pois quando, em uma direção os fregueses e paroquianos privatizam a 

festa do adro da igreja, e aos poucos levam o melhor e mais desejado dela para 

o interior de casas com portas e janelas fechadas, ou quando, na outra direção  - 

e as duas, vimos, não raro são cúmplices - os espaços ao redor de uma velha 

igreja vão passando da festa à feira, o melhor e o mais realista talvez seja mesmo 

soltar os cavalos pelas ruas e, entre altos sons de alto-falantes, ir dizer a outros 

deuses – mas não os antigos deuses pagãos de um passado galego – que talvez 

agora tenha mesmo chegado a hora deles.  

 

Por que e pra que as festas populares? 

 Retomemos alguns passos em nossa caminhada entre ritos e festas. 

 

Afinal, para que servem as festas? Podemos começar a tentar responder 

a esta pergunta e a outras que virão logo a seguir, lembrando que na 

antropologia do século passado vários pesquisadores de campo restringiam a 

idéia de ritual a sistemas de símbolos acompanhados de mitos, de gestos e de 

outras prescrições cerimoniais que os separavam bastante de todo um outro 

complexo de acontecimentos culturais semelhantes, mas não tão demarcados. 

Um de seus principais representantes terá sido o antropólogo Victor Turner4. 

Hoje em dia há uma crescente tendência a alargar em todas as dimensões o 

sentido cultural do rito, do ritual. Ele pode estar tanto em um jogo vivido 

também como um ritual, como o que nos espera logo adiante, quanto na 

torcida inflamada e colorida de um time de futebol, ou mesmo em um conflito 

de ruas. 

                                                 
4  Eis o que diz Victor Turner:  Entendo como ritual condutas formais e prescritivas para ocasiões não compreendidas na 
rotina tecnológica, e possuindo referência a crenças e seres ou poderes místicos. Está na página 19 de seu livro  The 
Forest of Symbols. 
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Retomemos nossa pergunta. Para que servem as festas? E talvez melhor 

do que perguntar para que elas servem, talvez seja perguntar o que elas dizem. 

O que querem dizer e significar todas aquelas sequências de desusados gestos, 

de celebrações não raro custosas, de cores e de rostos, de trocas disto por 

aquilo, e de condutas rituais? Afinal, as pessoas “fazem a festa” porque ela 

responde a alguma necessidade individual ou coletiva, ou porque ela cumpre 

alguma função social nem sempre clara e explicita para os seus próprios 

praticantes, que a torna, por outros caminhos, necessária ou mesmo 

indispensável?   

Talvez essas perguntas possam ambas serem respondidas com um “sim’, 

Mas, de dentro para fora, talvez seja  preferível acreditar que as pessoas “vivem 

a festa” porque ela é um entre outros meios simbólicos tão humanamente 

ancestrais e essenciais, através dos quais os sentimentos, os saberes, os sentidos, 

os significados e as sociabilidades inevitáveis  da vida de todos os dias  são re-

traduzidos e re-ditos entre a prece, o canto, a dança, o cortejo, a romaria, o 

teatro, a celebração, enfim. 

O mundo do símbolo, da dilatação de sentidos e de sentimentos, o 

momento da gratuidade e do exagero, o tempo da metáfora: serão estes o eixo 

do ser e a razão do acontecer da festa? Uma alternativa coletiva 

surpreendentemente densa e afetiva de se estar, afinal, aqui e se ser, finalmente, 

o mesmo e um...  outro? Um meio pelo qual, sob a ilusão provisória da 

inexistência das regras do código de conduta que tornam o cotidiano ao mesmo 

tempo inevitável, indispensável e opressor, as pessoas trocam entre si afetos e 

sentidos? E trocam mais, pois na festa elas exageram intercambiar gestos e 

palavras que não servem apenas para que sejamos ilusória e momentaneamente 

mais felizes, mas para que, mascarados e diferentes, possamos nos dizer uns aos 

outros,  com ou sem a mediação do sagrado, quem somos e porque somos 

quem somos. 

Podemos por um momento viajar de Goiás e da Galícia entre mares e 

terras distantes. Depois de estudar as “brigas de galos” da Ilha de Bali, em Java -  

um esporte a que os balineses se entregam como a um rito, e a cujas regras se 

submetem, de tal sorte que por debaixo daquilo que aos olhos de estrangeiro 

parece ser pura desordem e violência, reina a ordem da festa e a ética do justo - 

um antropólogo, Clifford Geertz, estabelece conclusões teóricas e abrangentes 

que poderiam nos ajudar aqui. 
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Ele lembra que a briga de galos é um ritual de arte, mais do que de jogo 

e, com mais motivos, isto vale também para os nossos ritos e as nossas festas. 

Afinal, bem mais do que uma pequena e corriqueira briga de galos em Bali, as 

Cavalhadas de Pirenópolis são um longo e solene rito que se realiza sob a 

aparência de um jogo. Então Geertz lembra que se a arte tem função, tal como 

em uma série de combates em que ritualmente os homens se apostam uns 

contra os outros e os animais se matam uns aos outros, ela deveria servir para 

tornar... 

compreensível a experiência comum, cotidiana, 

apresentando-a em termos de atos e objetos dos quais foram 

removidas ou reduzidas (ou aumentadas, se preferirem) as 

conseqüências práticas ao nível da simples aparência, onde 

seu significado pode ser articulado de forma mais poderosa e 

percebido com mais exatidão5 

 

Ao ver de Geertz, brigas de galo, danças no templo, festas de aldeia, 

romarias e procissões não “funcionam” apenas, jurídica e rasteiramente como 

reguladores de uma ordem social. Tanto elas quanto uma Folia de Reis, uma 

Festa de Congos ou as nossas Cavalhadas não reduzem conflitos e nem os 

criam de outro modo, em uma outra dimensão. Não são o espelho invertido e 

nem a face real das relações de poder e prestígio de uma pequena tribo da 

Amazônia, ou de uma grande e agitada cidade como o Rio de Janeiro em seu  

Carnaval. 

Festas e rituais são falas. São mensagens ao mesmo tempo 

compreensíveis e cifradas. São meios fortemente carregados de simbologia e de 

afeto pelos quais as pessoas vivem, na celebração coletiva da cultura, o 

aprendizado de seu próprio modo de ser. De algo que não é nem a identidade 

e nem sequer a ética de um povo, mas o seu ethos. Alguma coisa que inscreve 

na cultura a maneira afetiva e efetivamente densa e cheia de significados através 

da qual um povo resolveu ser, sentir, pensar-se a si mesmo e viver as 

vicissitudes de sua vida.  

Ritos e festas “dizem alguma coisa sobre algo” e são, portanto, mais um 

processo simbólico de semântica da cultura do que um problema pragmático 

                                                 
5. Clifford Geertz, na página 311 do capítulo 9: A briga de  galos na sociedade balinesa, no livro  A Interpretação das 
Culturas. 



26 

 

de mecânica social. Como a briga de galos que se joga como um jogo e se vive 

como um rito, ela se torna “uma leitura balinesa da experiência balinesa”. Entre 

gestos de amor e ódio, atos de desespero acompanhados de atos de uma 

intensa euforia; afinal, “uma história sobre eles que eles contam a si mesmos6 

.Situações de trocas entre pessoas através de símbolos e sentidos  que a vida 

sabe, a fé relembra, a cultura escreve e a festa canta, dança e diz a quem venha 

ver e ouvir. 

Ditos entre preces, cantos, dramas e danças que são, devota e 

divertidamente, ditos e entre e para os que participam do “lado de dentro” das 

festas populares, através de seus ritos, de seus mitos e de suas memórias. 

Porque cada ritual de cada festa e cada festa popular de cada lugar de Goiás ou 

da Galícia rememora e coloca nas ruas, praças, casas e igrejas algumas histórias 

e estórias que quase todos conhecem já. Mas que a cada ano se reúnem para 

ouvir recontar de novo. 

Assim, as Cavalhadas relembram uma acreditada e distante luta entre 

povos culturas e religiões diferentes. Uma ou várias histórias estórias tornadas 

lendas, passadas em outros tempos e em outros lugares. Histórias de outros 

povos e séculos de repente todos os anos recriadas num campo de batalhas, e 

de batizados e jogos supostamente um dia vividos como verdadeiras guerras 

entre povos distantes, e simbolicamente trasladadas, séculos mais tarde, para o 

interior do Brasil Central.  

E elas recontam todos os anos as  estórias da história de momentos da 

Festa do Divino Espírito nas tradições “aqui” desta cidade, aqui neste lugar. E, 

finalmente, elas narram de novo, como um teatro, os pequenos mitos das 

estórias da história de vida de cada qual de seus muitos personagens. E, em boa 

medida, é esta mistura de lembranças, de mitos, de lendas, de crenças, de fatos 

que a memória pessoal e coletiva não deseja esquecer, que faz serem tão 

tocantes, a cada ano, as repetições dos mesmos gestos com que as pessoas do 

povo recriam juntas os momentos  certamente mais belos de suas vidas.  

Podemos encerrar agora estas palavras que abrem um livro onde o que 

vale são as imagens, com as palavras de um goiano, um folião de Santos Reis, 

                                                 
6.  Clifford Geertz, na página 316 do mesmo capítulo, no mesmo livro.  
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entre dezembros e janeiros de todos os anos. Mas, nos outros dias, um 

professor, pesquisador de ritos e de festas populares de Goiás. 

Pois bem!  Como podemos perceber, a festividade popular 

ou, num horizonte mais específico, a religiosidade popular, 

tantas vezes tratada como sub-religião, constituiu-se séculos 

afora, nesta perfeita interação entre pulsações vitais – 

homens/plantas/animais. Quem sabe, no colorido das fitas 

e bandeirolas; na alegria singela das músicas e danças; nas 

simpatias casamenteiras em volta das fogueiras; as festas 

juninas nos ajudem a fazer, tanto quanto ainda seja 

possível, essa viagem de volta. Isso não quer dizer reeditá-

las pura e simplesmente, mas trazer o seu espírito, a sua 

consciência da relação homem/natureza, a sua alegria e o 

seu mistério, para dentro do eu somos e fazemos hoje7  
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