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Trata-se este de um estudo sobre o que poderiam ser definidos como invenção performática de 

novas práticas tradicionais em  ritos espetaculares religiosos no entorno do Distrito Federal. Partindo 

de reflexões advindas dos processos de retradicionalização, são localizados, nesse ambiente, vários 

movimentos de criação de novas performances rituais, ou mesmo de re-significação de outras, antes 

consideradas extintas. Desdobramento das pesquisas concluídas em 2005, com a defesa da tese A 

Visita do Divino, é esta comunicação um debruçar-se sobre a criação de uma nova Folia do Divino 

Espírito Santo, no meio rural de Novo Gama – GO., a 30 km de Brasília. Este ritual segue os moldes da 

“recriação” das cavalhadas, não praticadas desde o início do Séc. XX, e da implantação de uma 

Procissão do Fogaréu, ambas em Luziânia, município também visinho ao DF. A Folia do Divino da 

Fazenda Choramar obedece aos mesmos princípios de um cortejo que, em procissões e evoluções 

espetaculares, vai de morada em morada até completar um giro de 360 graus, por dezenas de 

quilômetros, durante três dias. Ali, seus participantes, montados em seus cavalos, levam suas 

orações, seu espetáculo e sua fé, traduzidos em performance, individual e coletiva, em troca de 

pouso, comida e bebida, donativos ao santo e espaço para suas festas. 

 

Em Brasília, mesmo nos dias de hoje, ainda são muito recorrentes os discursos 

intelectuais e acadêmicos que afirmam ser a cidade uma grande obra de arte que se caracteriza 

como um grande caixote de cultura que foi implantado num espaço vazio pela ação 

desenvolvimentista do Presidente JK. E é exatamente para a segunda parte desta afirmação 

que direcionei alguns aspectos de minhas pesquisas, desde os estudos iniciados com o 

mestrado, em 1999, e o doutorado, concluído em 2005, ambos na Universidade Federal da 

Bahia. 



Na via inversa dessa maneira de ver a nova capital, é constatável a existência de 

práticas e comportamentos exemplares daquilo que podem ser consideradas como 

manifestações culturais muito antes existentes na região, o que contradiz totalmente o mito do 

“vazio”.  

Nos espaços em que se localizava originalmente o município de Luziânia, no entorno 

goiano do Distrito Federal, é perceptível a permanência e recrudescimento de festas, cortejos, 

brincadeiras, danças e outras, tais como as Folias do Divino, ali existentes desde os períodos 

de colonização do Estado de Goiás, em meados do Século XVIII. Ou mesmo a recriação, com 

novos significados, das cavalhadas e da procissão do fogaréu, ambas desaparecidas por volta 

de 1910, e reiniciadas nos últimos anos, na sede do antigo julgado de Santa Luzia das 

Marmeladas
1
, bem como em vários outros lugares da região. 

Assim, partindo de reflexões advindas dos processos de retradicionalização, além da 

(re)significação dessas práticas, reinventadas, também são localizados, nesse ambiente, vários 

movimentos de criação de novas performances rituais. Observa-se, nos últimos anos, o 

surgimento de um sem número de manifestações ritualísticas espetaculares, geralmente 

ligadas a movimentos religiosos denominados populares.  

Este estudo é, então, um debruçar sobre o surgimento de uma dessas experiências 

culturais (Geertz): a Folia do Divino da Fazenda Choramar, que teve seu primeiro giro em 

Julho de 2009, e alguns dos aspectos performativos de seus participantes. Iniciada como 

sacrifício de “pagamento” de uma promessa feita pelo proprietário da Fazenda, Sr. Antonio 

Geraldo é, por suas características, praticamente a reprodução da Folia de Roça do Novo 

Gama, objeto de minhas pesquisas de doutorado (Veloso, 2009). Esta, por sua vez, é a 

continuidade dos giros iniciados há mais de sessenta anos, por moradores da região, com o 

objetivo de arrecadar donativos levados até a Capela do Divino Pai Eterno, na localidade que 

viria a se tornar a cidade de Trindade, na hoje Grande Goiânia.  

As Folias, tal qual as conhecemos nos Brasis da contemporaneidade, têm suas origens 

localizadas nas festas de adoração ao Divino Espírito Santo, iniciadas no Séc. XIV pela 

Rainha Santa Isabel de Aragão, esposa de Don Diniz, sexto rei de Portugal. São cortejos 

rogatórios, votivos e precatórios, derivados de práticas sagradas associadas às folias 
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 Assim foi conhecida a cidade de Santa Luzia, hoje Luziânia, por sua produção do fruto do marmelo. 



portuguesas, dança profana realizada em giros festivos por rapazes travestidos de donzelas, ao 

som de adufe, espécie primeva dos atuais pandeiros. 

Não me interessa, porém, simplesmente descrever a Folia do Divino da Fazenda 

Choramar, mas, principalmente, discutir dois dos aspectos perceptíveis nesta manifestação. O 

primeiro está diretamente localizado naquilo que Eric Hobsbawm classifica como tradição 

inventada. “Por ’tradição inventada’ entende-se um conjunto de práticas normalmente 

reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; [...] certos valores e normas de 

comportamento; [que visam] uma continuidade em relação ao passado” (Hobsbawm, 2002, 

p.9). 

Ao criar um novo giro da Bandeira do Divino nas ambiências de sua fazenda, pelas 

palavras do próprio Sr. Geraldo, além da intenção de “pagar” sua promessa, ditando regras 

que considera como as mais apropriadas para esse tipo de convivência social, ele também 

pretende dar sua contribuição para a “manutenção” da tradição das folias naquela região do 

entorno goiano do DF. 

Já o segundo ponto que levando como reflexão desta comunicação, diz respeito aos 

enfoques interdisciplinares dos conceitos de performance, propostos por Richard Schechner, e 

das noções de teatralidade e espetacularidade, levantadas no âmbito da etnocenologia. Para os 

teóricos da Etnocenologia, teatralidade se difere da espetacularidade pelo nível de consciência 

mútua da presença da alteridade estabelecida entre o atuante e seu espectador. Enquanto na 

espetacularidade existe uma intencionalidade clara e objetiva de atuar para alguém que 

assiste, que também mantém esta consciência, na teatralidade isto ocorre de forma mais ou 

menos clara, mais ou menos difusa. A ação também é para o outro, mas sua intencionalidade 

consciente já não é tão perceptível (Bião, 2000).  

Para Schechner, no âmbito das artes do espetáculo,  

fazer performance é um ato que pode também ser entendido em relação a: Ser, Fazer, 
Mostrar-se fazendo, Explicar ações demonstradas. Ser é a existência em si mesma. 

Fazer é a atividade de tudo que existe, dos quazares aos entes senscientes e formações 

super galáticas. Mostrar-se fazendo é apontar, sublinhar e demonstrar a ação. Explicar 

ações demonstradas é o trabalho dos Estudos da Performance. 

 Assim, observando os participantes do giro de uma nova folia, como aqui visto, 

podemos constatar que, se pensamos pela perspectiva de Schechner, sua espetacularidade é 

plenamente identificada com os conceitos de performance. Na descrição de cada passo do 



ritual, desde a chegada, no final da tarde, até a saída, depois do almoço, no dia seguinte, é 

possível explicar as ações demonstradas como o ser de cada indivíduo, o fazer do grupo e seu 

mostrar-se fazendo espetáculo. 

 Seguindo o traçado de um círculo pré-estabelecido, que será completado girando em 

sentido anti-horário por estradas que levam a sítios e fazendas, a companhia, como os 

participantes se autodenominam, chega ao lugar do pouso por volta de dezoito horas, ao som 

das caixas e de fogos de artifício. A aproximação se dá da seguinte maneira: quando o grupo 

se encontra a uma pequena distância da casa a ser visitada, o fogueteiro, solta o primeiro 

rojão. Se os barraqueiros (como são chamados os anfitriões) estiverem prontos, respondem 

também com o mesmo recurso. 

 O grupo de foliões então se aproxima com o caixeiro e o alferes da bandeira à frente. 

Começa uma série de evoluções dos cavaleiros, que simulam desenhos de um S, um coração e 

um 8, cada um com seu significado próprio. Depois, ao se ouvir o som de um apito, todos 

param em uma formação de frente para a casa principal, quando são entregues as bandeiras 

vermelhas com uma pomba branca pintada ao centro para os donos da morada. 

 Depois de um pequeno intervalo os guias e contra-guias, acompanhados de caixa, 

violas e violão, cantam os pedido de licença para passar a noite, em frente a um cruzeiro 

colocado na entrada de um corredor, normalmente feito com folhas de bananeira ou bambus. 

Depois desse pedido de autorização, as bandeiras seguem em procissão pelo ruamento até 

adentrar à sala da casa, onde ficarão até a hora da partida, no dia seguinte. 

 Ali, diante de um altar, muitas vezes improvisado com várias imagens de santos, são 

feitos todos os rituais sagrados do pouso, começando com um cantorio que descreve toda a 

história de Jesus Cristo, do nascimento à crucificação, e das diversas santidades 

representadas. Em seguida fazem uma parada para o jantar, oferecido pelo dono da casa aos 

foliões divisados e aos convidados, que é concluído com o bendito de mesa, oração cantada 

de agradecimento pelo alimento e pedido da “esmola”. Para a realização deste ritual, faz-se 

uma procissão cantada para buscar uma das bandeiras no altar da sala, para onde ela é 

devolvida logo em seguida. 

 Depois do jantar, quando solicitado pelo barraqueiro, é feita a brincadeira da raposa, 

espécie de dança de roda, em que se ridicularizam quem vai para o centro, e em seguida, 



também quando pedido pelo dono da casa ou por um dos convidados, é feita a catira, dança de 

palmas e sapateados, espécie de sinalização para a parte profana da festa. Quando oferecido 

pelo anfitrião, acontece o forró que, não raro, só termina na manhã seguinte, na hora do café. 

Quando não acontece a dança noturna, os foliões mais jovens geralmente passam a noite em 

catiras e farras regadas a muita bebida alcoólica. 

 E a continuação do giro ocorre depois do almoço, que segue as mesmas regras de 

orações e cânticos do jantar. Ao seu término, é feita a despedida cantada, quando se agradece 

o pouso e se pede o milagre do retorno no ano seguinte. 

 O que tenho observado nos últimos anos, e principalmente em manifestações novas, 

como a folia aqui descrita, as cavalhadas e a procissão do fogaréu, em Luziânia é um sentido 

cada vez maior de espatecularidade dos participantes de cada evento. Não quero afirmar aqui 

que o princípio de se “mostrar fazendo” não existia antes. Pelo contrário, conforme diz 

Schechner, isto é ontológico de qualquer performance. O que destaco, entretanto, é que o Ser, 

sem querer fazer nenhum juízo de valores, nessas performatizações rituais, tem perdido cada 

vez mais espaço para o Mostrar-se fazendo. Para o bem e para o mal, para o pior e para o 

melhor na manutenção dessas tradições. 
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