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No estado de Goiás, diversas cidades anualmente se mobilizam para a prática de uma 

manifestação popular bastante apreciada na região: as cavalhadas. Esta pesquisa 

focaliza o processo ritual na cidade de Pirenópolis, reconhecida pela sua tradicional 

festa eqüestre, hoje um ícone da cultura local. A cavalhada pirenopolina se estrutura em 

duas partes: na teatralização do mote mouros e cristãos, seguida de competição festiva. 

Iniciada no domingo de Pentecostes, a encenação se estende por três tardes, período ao 

longo do qual os cavaleiros são em campo acompanhados pela presença intermitente de 

um desordenado grupo de mascarados. A performance dos protagonistas, um conjunto 

de coreografias previamente ensaiadas, se baseia no aspecto visual e em uma marcante 

dimensão religiosa: ao codificar em cena valores francamente católicos e ao evocar em 

diferentes reprises o próprio Divino, os cavaleiros ocupam a posição de mediadores de 

um tipo de relação cosmológica. A experiência de vivenciar a cavalhada implica, 

portanto, compartilhar um momento de fé e de devoção ao Divino, sintetizado no 

caráter integrador do rito. Neste trabalho proponho enfocar o ápice do processo ritual, 

que corresponde aos três dias de encenação, a fim de observar sentidos implicados na 

ritualização posta em cena pelos cavaleiros pirenopolinos. 
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Teatro eqüestre em Pirenópolis 

 

As cavalhadas pirenopolinas podem ser definidas como um teatro eqüestre a céu 

aberto, livre e gratuito. Elas hoje se realizam na ainda incompleta “arena das 

cavalhadas”, uma estrutura de concreto quadrangular construída no centro da cidade, 

popularmente conhecida como “cavalhódromo”. A encenação é efetuada por vinte e 

quatro cavaleiros que se organizam conforme a repartição e a hierarquia do próprio rito: 

entre mouros e cristãos, formando dois subgrupos de doze, cada qual com um rei e um 

embaixador. Junto aos cavaleiros apresenta-se um numeroso e irreverente grupo de 

personagens mascarados, que intercalam sua atuação com a dos protagonistas.  

Todos os anos, a cavalhada se realizada na época de Pentecostes, cuja data 

móvel se situa entre os meses de maio e junho. Ela integra a popular festa do Divino, 

                                                             
1 Este artigo apresenta resultados da dissertação de mestrado “Cavaleiros de Pirenópolis: etnografia de um 

rito eqüestre”, realizada sob orientação da Profª. Drª Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti e 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia (PPGSA – IFCS) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial para a titulação. A pesquisa foi realizada 

ao longo dos anos 2007 e 2008, com financiamento do CNPq. 



complexo festivo executado em homenagem ao Espírito Santo que polariza diversos 

ritos, todos centralizados na figura de um personagem chamado imperador. O processo 

ritual dos cavaleiros corresponde a uma seqüência de ações prescritas que se repetem 

anualmente; ele se expande e retrai respeitando um tempo cíclico, cuja dinâmica 

coincide com a da festa do Divino. 

Embora a encenação ocorra à época de Pentecostes, a produção da cavalhada se 

inicia com vários meses de antecedência. Já em janeiro os cavaleiros começam a efetuar 

suas primeiras reuniões para a reza do terço, processo que se estende por três meses. Há 

cerca de quinze dias do domingo de Pentecostes começa-se a produzir a cavalhada: uma 

longa rotina de ensaios então se inicia, período em que os cavaleiros ocupam livremente 

a cidade, reconhecíveis e distintos sob o seu uniforme (bota, calça jeans, camisa 

abotoada, lenço e chapéu).   

 Iniciada a apresentação das cavalhadas, significativa parcela da população do 

município reúne-se na arena. O público se dispõe ocupando sobretudo três espaços: a 

arquibancada principal, com capacidade para até dez mil pessoas; os camarotes, 

privados e destinados a famílias pirenopolinas, conforme distribuição da prefeitura; as 

passarelas e os interstícios entre um espaço e outro, pelos quais se pode transitar. A 

prática de circular pela arena, modo tradicional de assistir à cavalhada, deriva da 

atuação intermitente dos cavaleiros: a encenação intercala cada movimento a uma 

pausa, o que proporciona uma constante suspensão na audiência.   

O tempo pendular, que oscila entre ação e repouso, é um dos elementos 

estruturantes da cavalhada, marca de que a socialização por parte dos espectadores 

sempre foi uma resultante imediata à prática cultural. O movimento da platéia produz 

uma festa paralela à cena, em que diferentes grupos sociais se encontram e inter-

relacionam. A ocupação do espaço permite observar: distinções e pertencimento a 

diferentes camadas da hierarquia social; sentidos atribuídos à festa e ao ato de 

compartilhá-la; olhares e interpretações diversas acerca daquilo que os cavaleiros em 

campo põem em cena. 

 

A encenação em três atos 

 

A encenação das cavalhadas se inicia no domingo de Pentecostes e se estende 

até a terça-feira, perfazendo um total de três tardes. Nos dois primeiros dias, comumente 

considerados “de guerra”, realiza-se a dramatização da luta entre mouros e cristãos, que 



se encerra com a invariável vitória cristã e com o batismo dos mouros. Já no terceiro 

dia, “de confraternização”, os cavaleiros executam provas de destreza, a fim de 

comemorar a paz alcançada pelo compartilhamento da fé comum. A encenação pode ser 

subdividida em três seqüências: guerra pela fé; vitória sobre a alteridade e conversão 

com batismo dos mouros; confraternização festiva.  

Ao longo da perfomance é possível observar dois grupos de elementos, que 

operam em um mesmo plano e se inter-relacionam: por um lado, estão presentes na 

representação da guerra violência e destruição; por outro lado, constam também 

dominação e vitória. No teatro, a violência, simbolicamente contida no ato de guerrear, 

resulta num tipo de destruição ideológica e os “mouros”, vencidos, se convertem, ou 

seja, se subjugam a uma nova crença. Essa seqüência de ações pode ser entendida por 

dominação ou por vitória: o desfecho é uma vitória coletiva, dado que ao fim todos são 

cristãos. Esse ciclo se conjuga a outro, em que opera um tipo de renascimento. Ao invés 

de serem mortos, os cavaleiros vencidos são batizados e, assim, adquirem uma nova 

vida; eles renascem, sob a égide do Divino Espírito Santo.   

 A partir desses elementos, a dramatização permite algumas leituras. Há três atos 

em cena: questionamento da crença oposta seguido de guerra; vitória cristã, marcada 

pela conversão dos mouros; confraternização. Se aplicarmos à encenação uma leitura 

que prioriza a crença cristã, poderíamos constatar: afirmação da fé; vitória; irmandade 

ou cristandade. Nesse sentido, cada ato poderia ser sintetizado em uma única palavra se 

pensarmos que se encena, respectivamente: fé, harmonia, irmandade. Esses valores são 

dramatizados ao longo de toda a festa do Divino; na cavalhada eles se condensam, 

resultando numa encenação francamente católica.  

 A eficácia do ritual repousa sobretudo no processo de sacralização a que os 

cavaleiros são desde o período dos ensaios investidos, e cujo ápice se desenrola no 

palco das cavalhadas, no momento do batismo dos mouros. Ao longo do processo ritual, 

os cavaleiros efetivamente vivenciam um rito de passagem (Turner, 1974; 2005): na 

arena, eles assumem a dimensão de mediadores entre a platéia e o próprio Divino, em 

cena várias vezes evocado. Assim, os cavaleiros agem como intermediários de relações 

cosmológicas, função que exercem devido à imprescindível alternância com os 

mascarados na arena
2
. A performance de cada grupo de personagens se define por 

                                                             
2 Na encenação dos cavaleiros, a máscara serve como um canal para desviar da cena aquilo que dela se 

quer afastar (Girard, 1998), tal como a violência intrínseca ao ato de guerrear. Assim, a máscara opera 



oposição e é por isso complementar: atuando em um encadeamento seqüencial ambos 

constituem um conjunto orgânico, base da força simbólica do rito. 

  

Considerações finais 

 

Ao longo dos três dias de encenação das cavalhadas, o rito tece diferentes planos 

de significação que se sobrepõem, constituindo um complexo e polifônico sistema 

comunicativo. No universo simbólico encenado é sobressalente a luta entre mouros e 

cristãos, enfatizada no discurso oficial localmente difundido acerca da festa. Outra 

característica marcante da cavalhada pirenopolina é seu caráter integrador: no plano das 

relações interpessoais, reencontra-se na arena amigos e conhecidos de longa data; no 

plano ideológico, encena-se a supressão da alteridade e a harmonia entre iguais, que se 

supõe resultante à vitória do catolicismo.  

Alguns mecanismos de ritualização são acionados para induzir ao espectador a 

noção de harmonia, que se faz presente nas falas nativas por via da freqüente referência 

à sensação de paz e de união nos dias de festa. Diferentes relatos indicam que o 

ambiente da festa gera nos pirenopolinos momentos de vivência de caráter 

transcendental: na experiência nativa, trata-se efetivamente de uma festa religiosa; numa 

dimensão simbólica, trata-se de um teatro catequético, que põe em cena diversas facetas 

da cultura e da história local. A arena da cavalhada é igualmente um palco em que se 

expõe a estrutura da sociedade local. Tal como os cavaleiros, a platéia opera de forma 

ativa e performativa; a interconexão entre os atores sociais da festa é em boa medida 

transpassada pela devoção compartilhada ao Divino Espírito Santo.  
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