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RESUMO 

 

 

 

O Circuito Comunitário da Festa do Divino em Brotas de Macaúbas, Bahia. Dissertação de 

Mestrado. Instituto de Estudos Brasileiros, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2016 

 

 

O presente estudo é resultado das pesquisas de campo sobre a festa do Divino em Brotas de 

Macaúbas, Chapada Velha do sertão baiano, realizadas em 2011 e 2014. Neste movimento 

etnográfico, as questões socioespaciais da Festa, através das visitações durante os cinquenta dias 

de itinerância, indicaram elementos importantes para a nossa pesquisa. Neste sentido, 

destacamos a ideia de circuito comunitário, que são as comunidades visitadas anualmente pela 

bandeira do Divino. Suas espacialidades, conexões, linhas, improvisos e mudanças, bem como os 

mecanismos utilizados na escolha e exclusão das comunidades, serão os temas abordados. 

 

Palavras Chaves: 1. Festas Populares 2. Festa do Divino Espírito Santo 3. Comunidades 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

 

The Community Circuit of the Feast of the Divine in Brotas Macaúbas, Bahia. Dissertação 

de Mestrado. Instituto de Estudos Brasileiros, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2016 

 

 

This study is the result of a field research on the Feast of the Divine Holy Spirit held in 2011 and 

2014 in Brotas de Macaúbas, Chapada Velha, in the arid backcountry of Bahia. In this 

ethnographic movement, the socio-spatial aspects of the feast, which are characterized by the 

visitations during fifty days of itinerancy, indicated important elements for our research. In this 

regard, we emphasize the idea of community circuit, which are the communities visited annually 

by the Divine flag. The approached themes concern spatiality, connections, lines, improvisations 

and changes as well as the mechanisms used in the choice and exclusion of the communities. 

 

Key-words: 1. Popular Feasts 2. Feast of Divine Holy Spirit 3. Communities 
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1. Introdução 

 

  

 No ano de 2011, tivemos a oportunidade de coordenar os mapeamentos dos 

recursos materiais e imateriais de Brotas de Macaúbas, Bahia, através das pesquisas de 

campo e registros audiovisuais das comunidades do município4. 

 Durante as etnografias, percebemos que o movimento de maior magnitude e mais 

duradouro no município do Brotas de Macaúbas é a Festa do Divino Espírito Santo. Ela 

mobiliza grande número de comunidades, pessoas e agentes sociais durante cinquenta 

dias de festa e visitações. 

 O acompanhamento integral das visitações da bandeira do Divino junto dos 

Tocadores e do Imperador incentivou-nos a aprofundar os estudos sobre a Festa em 

questão através do projeto de pesquisa que apresentamos posteriormente ao Programa de 

Pós-Graduação Culturas e Identidades Brasileiras do Instituto de Estudos Brasileiros da 

Universidade de São Paulo, ingressando em 2013. 

 Na pesquisa de campo de 2011 pudemos ter contato com os diversos elementos 

que compõem a Festa do Divino de Brotas de Macaúbas, onde a mobilidade espacial, 

através dos deslocamentos diários da bandeira e dos tocadores, nos chamou a atenção 

para as infinitas dimensões que se abrem na Festa, pois ela é o único evento que circula 

entre as comunidades.   

 Realizamos os ajustes empíricos interdisciplinares entre a antropologia e a 

geografia, que nos incentivaram na busca e na identificação dos elementos espaciais 

expressos no circuito comunitário da Festa, já no retorno ao campo de estudo em 2014. 

 Como a festa do Divino no Brasil é múltipla nos locais onde ocorre e tema de 

diversos estudos, procuramos dispor os temas de modo que o leitor possa se familiarizar 

com o assunto antes de tratarmos especificamente dos Circuitos Comunitários da Festa 

de Brotas de Macaúbas. 

 As configurações atuais da festa-circuito serão apontadas no capítulo 2. No 

terceiro capítulo introduziremos a dimensão do lugar onde ela acontece, através dos 

registros históricos sobre as ocupações da Chapada Diamantina. No quarto capítulo, 

                                                           
4 Os relatórios e documentários da pesquisa realizada (organização Foco SocioAmbiental) foram entregues 
à 7ª Superintendência do Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em Salvador, ano 
de 2012. 
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apresentaremos elementos do sertão baiano e da popularidade do Divino entre a 

população local. 

 Essa perspectiva histórica como ponto de partida para nosso estudo é adotada 

também no capítulo seguinte, onde buscamos estudos e relatos sobre a festa, destacando 

elementos como o tempo, o espaço e os contextos dos festejos estudados. Procuramos os 

indícios que permitem adentrarmos nas multiplicidades das festas do Divino, no sentido 

de que cada lugar imprime suas características no movimento festivo. 

 O circuito da Festa do Divino expressa as espacialidades das comunidades, que 

se articulam dinamicamente no dia-a-dia. Suas distribuições no espaço serão 

apresentadas através do Mapa 1 – Comunidades de Brotas de Macaúbas e Região, e as 

composições/segmentações comunitárias na Tabela 1 – Composição comunitária das 

regiões do município de Brotas de Macaúbas, auxiliando nossas considerações sobre 

esses locais que são visitados pela Festa, e que imprimem suas perspectivas e visões de 

mundo nas espacialidades do Circuito. 

 Entre os capítulos 6 a 10 estudaremos os circuitos em suas especificidades, 

atentando para os roteiros, prestações de contas da Festa, interesses políticos, religiosos 

e econômicos, bem como os mecanismos de escolha, rodízio ou exclusão das 

comunidades do roteiro de visitações da Festa. As dimensões e abrangências dos 

circuitos estão dispostas no Mapa 2 – Os Circuitos Comunitários da Festa, e, no Mapa 3 

– Frequência das Comunidades, atentamos para as intensidades de participação das 

comunidades nos festejos através da modulação das frequências. 

 Na definição dos circuitos, consideramos que as condutas que têm influências 

dos tocadores, dos moradores das comunidades e dos acompanhantes apresentam 

elementos mais livres de controle e hierarquização. Denominamos que esse fazer-festar 

mais autônomo integra o que chamamos de Circuito Rizomático – CIRI. 

 Por outro lado, as condutas que têm maior influência ou controle por parte da 

Igreja, da Prefeitura e de organizações políticas comunitárias integram o que chamamos 

de Circuito Programado – CIPO. Revela-se assim, através dos Circuitos em questão, não 

dois conjuntos de comunidades, mas duas perspectivas principais do fazer-festar que são 

complementares e conflituosas, tencionando a cada movimento festivo. 

 Para nós, a Festa possui um núcleo duro, ou elementar, que são os tocadores e a 

bandeira. Quando imbricados, assumem a potência do movimento fazer-festar, 

acionando as demais movimentações e dimensões do Circuito, onde as visitações de casa 
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em casa, baseadas também em trocas e reciprocidades entre visitante-visitado, acabam 

sendo uma das principais tônicas do movimento.  

 Neste sentido, os Circuitos que propomos em nossa interpretação da Festa são 

móveis, variam, assim como variam dinamicamente os elementos do movimento festivo 

em cada lugar onde o CIRI e o CIPO são construídos, e também desfeitos durante as 

visitações; portanto, os Circuitos não estão dados. 

 No Capítulo 11, indicamos alguns elementos de estudos de outras festas do 

Divino, que, em maior ou menor grau, são contrapontos que contribuem no 

entendimento do nosso estudo, apresentando-nos diversas aberturas e amplitudes sociais 

de lugares onde ocorre a Festa. 

 Por fim, no Capítulo 12, procuramos considerar sobre alguns elementos 

constituintes da Festa e do Circuito, dialogando, sobretudo, com a vitalidade do 

movimento fazer-festar do Divino de Brotas de Macaúbas.   

 A possibilidade de comparação entre as duas etnografias das pesquisas de campo 

(2011 e 2014) acendeu importantes reflexões e análises, indicando possíveis disposições 

e hipóteses sobre a Festa, pois elas foram as principais ferramentas metodológicas da 

nossa pesquisa.  

 A fim de dar conta dessa vitalidade e complexidade festiva, buscaremos as 

inspirações necessárias, mesmo sabendo que corremos o risco de equivocidades em 

nossas interpretações.  

 
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. (BRANDÃO, 1985, p. 166, grifo do autor) 
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2. Como a Festa se configura atualmente 

 

 

 Os elementos do fazer festivo no que tange às condutas e espacialidades5 do 

Circuito através dos seus deslocamentos foram os principais norteadores da nossa 

investigação, fruto da maleabilidade e dos diálogos interdisciplinares que se sucederam 

ao longo do processo da pesquisa. Afinal, trata-se de uma Festa móvel, de caráter 

itinerante e que vai a “qualquer lugar”, possuindo potência para isso. Em linhas gerais, o 

Divino de Brotas de Macaúbas rompe os isolamentos espaciais e participa, em alguma 

medida, da integração social das comunidades. 

 Assim, buscamos as mobilidades da Festa, a elaboração dos roteiros de visitação 

às comunidades, suas lógicas, suas conexões, variações, segmentações, improvisos e 

mudanças. Além do ajuste da pesquisa, a Festa, por sua vez, também apresentou 

mudanças em comparação às visitas ao campo que fizemos em 2011 e em 2014.  Dentre 

elas, citamos a mudança na ordem das visitações, a inclusão e exclusão de algumas 

comunidades no roteiro de visitação, a priorização e a troca dos grupos de tocadores. 

Novos elementos, novas questões. 

 Anualmente, é elaborado um roteiro de visitações da bandeira, onde constam as 

comunidades que serão visitadas, as divisões de trabalho dos grupos de tocadores, locais 

de pousos e alimentação. A festa do Divino de Brotas é uma Festa “que chega” até as 

pessoas e lugares. 

 De acordo com as observações de campo, a feitura do roteiro da Festa sofre 

influências diversas, principalmente de três esferas de poder e interesse: 1. Político-

religiosa – Paróquia, Padres e Comunidades; 2. Político-administrativa – Prefeitura, 

Vereadores e Associações Comunitárias e 3. Econômicas – Imperadores e Comunidades. 

As esferas se reacomodam, promovem intersecções e interferências, desde a feitura do 

roteiro e a definição do Circuito, como também nas possíveis mudanças e ajustes, até o 

final da Festa e a escolha do próximo imperador. 

 A Festa conta com os tocadores, responsáveis pelas cantorias da Ladainha das 

Esmolas e visitações juntamente com a bandeira. Nas localidades visitadas, ocorrem 

diversas formas de conduções e relacionamentos entre tocadores-bandeira e moradores, 

                                                           
5 Entendemos por espacialidade o resultado das relações dos atores sociais com o espaço preexistente. São 
as estratégias de usos e de manobras em seu cotidiano, utilizando-o como recurso. Os espaços 
preexistentes, por sua vez, permanecem sendo transformados nessas relações. 
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que vão das cantorias ao forró, das andanças ao almoço comunitário-coletivo, indicando 

uma perspectiva de festa que, em alguns pontos, se diferencia da visão de festa das 

esferas de poder-interesse.  

 Os tocadores são consultados sobre o roteiro (quem se visita, qual região, 

sequência de comunidades), mas raras vezes deliberam algo. Geralmente, o imperador é 

quem decide. A Paróquia, por sua vez, procura delimitar espacialmente as comunidades 

visitadas e controlar a cultura festiva do Divino no que se refere ao “excesso” de 

consumo de cachaça, danças e às cantorias-forró, que ocorrem de casa em casa. Ainda, 

atualmente é o Conselho Paroquial quem define o perfil dos imperadores, que devem ter 

vida ativa na Paróquia, reconhecendo ou não as candidaturas, que vão a sorteio na missa 

de Pentecostes.  

 A Prefeitura, oficialmente, não investe nas cantorias nas comunidades. Ela 

costuma ceder transporte (ônibus, van escolar) para comunidades próximas à sede (Nova 

Vista, Nova Santana, Lagoa de Dentro, Alvorada), ou se compromete, muito raramente, 

em levar os tocadores para comunidades mais distantes (Cocal, Paramirim/Serra Negra, 

Baixio), onde é preciso permanecer por uma semana. A organização das atrações 

musicais no fim de semana que encerra os festejos fica a seu cargo, no entanto.  

 As comunidades possuem diferentes formas de empoderamento e influências, 

que variam de acordo com suas formas de organização/fragmentação social. 

Comunidades com número maior de moradores representam lugares estratégicos para os 

interesses religiosos e políticos eleitorais, além de maior volume de contribuição nas 

arrecadações das esmolas. As comunidades com menor número de moradores, mais 

fragmentadas socialmente, que ficam sob a influência microrregional de comunidades 

maiores e distantes da sede, são as mais afetadas nesse processo.  

 Diante do exposto, indicamos a existência de diferentes pontos de vistas a 

respeito da Festa, mas que convergem, a nosso ver, em duas condutas distintas do fazer-

festar, que acabam definindo dois Circuitos de uma mesma Festa. 

 O Circuito Rizomático – CIRI é aberto a improvisações e aos excessos, sendo, 

por isso, mais instável e imprevisível, devido à sua porosidade, pois constitui um fazer-

festar influenciado pelas conduções dos tocadores, moradores e comunidades; já o 

Circuito Programado – CIPO tem caráter normatizador e controlador, devido à 

interferência das esferas de poder institucionais, como a Igreja-Paróquia e Prefeitura, nas 

condutas do fazer-festar. 
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 Tanto no CIRI como no CIPO, ocorre o que podemos chamar de revelação social 

dos espaços, ao mesmo tempo em que eles estão em construção, através dos próprios 

Circuitos.  

 

  



21 
 

3. O Lugar: Brotas de Macaúbas, a Chapada Velha e o Sertão Baiano 

 

 

 Nosso intuito neste capítulo é dimensionar o atual “lugar da festa”, Brotas de 

Macaúbas, através de alguns relatos históricos e estudos que tratam da Chapada 

Diamantina e do sertão baiano.  Os temas da Chapada Velha e do sertão serão dispostos 

de acordo com relatos de Theodoro Sampaio (1938) em O Rio São Francisco e a 

Chapada Diamantina, e Os Sertões, de Euclides da Cunha (2001).  

 Nosso interesse reside no entendimento do processo de ocupação do interior da 

Bahia através da mineração, visto que Brotas de Macaúbas tem sua fundação como 

arraial e vila devido ao garimpo, no final do século XVIII, pois, 
 
 
[...] não se sabe, ao certo, quando se iniciaram os primeiros trabalhos de 
mineração do diamante na Bahia.  
É bem provável que taes trabalhos tivessem a mesma origem que os da 
mineração do ouro, pois que aqui como em tantas outras localidades do Brasil, 
as alluviões diamantiferas muito frequentemente se apresentam de mistura 
com as alluviões auríferas.  (SAMPAIO, 1938, p. 207) 

 

 O autor, além de destacar a importância do rio São Francisco no processo de 

povoamento do interior do Brasil, ao retornar por terra, em direção a Minas Gerais, cita 

algumas localidades que ainda hoje pertencem à região de Brotas de Macaúbas, além de 

descrever os limites territoriais da Chapada e alguns dos processos de ocupação através 

da mineração.  
 

Neste vasto ambito, cujo maior comprimento é de 370 kilometros, e a maior 
lárgura 228, se comprehendem : No extremo noroeste, as antigas lavras de 
Santo Ignacio de Assuruá, visinhas do Chique-chique; no meio, tendendo 
para Oeste, as não menos antigas lavras, hoje abandonadas, da Chapada 
Velha, ao nordeste de Macahubas; no extremo sul, as primitivas lavras 
diamantinas  do Sincorá e do rio Una; no centro da face de leste, e quasi que 
abrangendo-a totalmente, a Chapada Diamantina, propriamente dita e no 
extremo nordeste, as minas do districto do Morro do Chapéo. (SAMPAIO, 
1938, p. 198, grifos do autor) 
 
 

 De acordo com Sampaio, Chapada Velha, antigo distrito de Brotas, era o local 

onde se davam as lavras e o comércio de pedras preciosas, aparecendo como referência 

limítrofe para “Macahubas”. Relata também que ali a atividade mineradora já era 

decadente. Além disso, cita os povoados de Santo Inácio e Santa Izabel (atual Mucugê), 
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considerados como um dos possíveis locais de penetração do Divino em Brotas de 

Macaúbas, segundo algumas versões orais dos moradores6. De acordo com o autor,  

 

Até 1844, a mineração de diamante que, desde alguns annos, se vinha fazendo 
na Chapada Velha, região mais central, situada nas cabeceiras do rio Verde 
de Baixo e equidistante cerca de 30 leguas de Macahubas, S. Ignacio de 
Assuruá e Santa Izabel de Paraguassú (Mucugê), não apresentava resultados 
dignos de mensão. Os diamantes eram em geral miudos e de pequeno valor. 
(SAMPAIO, 1938, p. 209-210, grifos do autor)  

 

 Outros locais citados merecem menção, por se tratar de localidades que recebem 

a visita da bandeira e que provavelmente mantiveram o mesmo topônimo7 ao longo dos 

anos. Cocal é o nome dado ao rio e à serra, nas palavras do autor. Para nós, 

complementado Sampaio, Cocal é a comunidade referência para outras comunidades 

menores, como Barauninha e Pau Ferro (citadas por ele também), além, de “região”, 

designada no roteiro de visitações da festa do Divino, como “Região do Cocal”.  

 

Seguimos margeando o rio de Contas pela esquerda, a rumo do norte, e fomos 
sucessivamente atravessando os riachos do Pau Ferro e do Cocal que vem de 
leste, o pequeno povoado de Baraúna com seus 18 a 20 visinhos e, depois de 
quatro horas de marcha regular, chegamos ao povoado de Giquy, onde se 
começa a subir a serra do Cocal. (SAMPAIO, 1938, p. 191, grifos do autor) 

 

 Alguns aspectos da história da fundação, do processo de formação territorial de 

Brotas de Macaúbas e sua relação com o povoamento da Chapada Diamantina são assim 

descritas na página do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na internet: 

 
A primeira penetração no território se deu na segunda metade do século 
XVIII, por garimpeiros à procura de ouro e pedras preciosas.  
Dessa penetração, formou-se o povoado Macaúbas, elevado à freguesia, em 
1847, com o nome de Nossa Senhora das Brotas de Macaúbas.  
O arraial desenvolveu-se em função da mineração do diamante. Em 1878, 
criou-se o município com o nome de Vila Agrícola de Nossa Senhora das 
Brotas de Macaúbas.  
Em 1931, simplificou-se o topônimo para Brotas, e posteriormente, em 1943, 
para Brotas de Macaúbas.  
No decorrer de sua história, Brotas de Macaúbas teve seu território 
desmembrado para formar os Municípios de Monte Alto (1917), Oliveira dos 
Brejinhos (1933), Barra do Mendes e Ipupiara (1958) e Morporá, em 1962.  

                                                           
6 Reunimos algumas versões sobre as possíveis origens da festa segundo relatos orais dos moradores, que 
comentaremos mais adiante. Não encontramos em nossa pesquisa realizada nos acervos do Instituto 
Geográfico e Histórico da Bahia, em Salvador, qualquer referência documental sobre a mesma, assim 
como nenhuma pesquisa científica. 
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O topônimo foi a adoção do nome da padroeira (nossa Senhora das Brotas), 
acrescido de Macaúbas (vocábulo tupi que significa o fruto de macaba). 
(BRASIL, 2016) 

 

 Diante dos elementos que destacamos, fica clara a relação da mineração com a 

ocupação do interior da Bahia, em fluxos migratórios e sazonais (como o garimpo), 

sobretudo em Brotas de Macaúbas e na Chapada Diamantina.  

 Euclides da Cunha, em Os Sertões (2001, p. 207), prioriza em seu estudo não só 

os elementos físico-naturais desses interiores, mas revela, sobretudo, o tipo humano 

emergente: o sertanejo. “O sertanejo é, antes de tudo, um forte”. A relação desses 

habitantes com a natureza, em seu processo dinâmico de adaptação, é abordada da 

seguinte forma. “É inconstante como ela. É natural que o seja. Viver é adaptar-se. Ela 

talhou-o à sua imagem: bárbaro, impetuoso, abrupto” (CUNHA, 2001, p. 215). 

 Neste sentido, o autor constrói uma categoria discursiva, um tipo ideal, o 

sertanejo, onde as contradições sociais se misturam com as dificuldades de fixação junto 

ao espaço físico. 
 
O homem dos sertões – pelo que esboçamos – mais do que qualquer outro, 
está em função imediata da terra. É uma variável dependente no jogar dos 
elementos.  
[...] 
Perfeita tradução moral dos agentes físicos da sua terra, o sertanejo do Norte 
teve uma árdua aprendizagem de reveses. Afez-se, cedo, a encontrá-los, de 
chofre, e a reagir, de pronto. (CUNHA, 2001, p. 215) 

 

 Além de destacar a pressão do meio físico na constituição social do sertão-

sertanejo, o autor aponta outros elementos também importantes para o nosso estudo. Ao 

descrever a Campanha de Canudos, ele destaca a importância vital da bandeira do 

Divino entre os combatentes e moradores do arraial, liderado por Antonio Conselheiro. 

De certa forma, a bandeira/Divino cumpria um papel de integração social via visitação, 

empreendida, inclusive, pelo próprio Conselheiro, como bem relatou Euclides da Cunha. 

 Seus relatos histórico-literários nos permitem entender melhor e até arriscar a 

comparação com alguns componentes atuais do Divino de Brotas de Macaúbas. 

Contudo, sabemos que os contextos e necessidades são outras. O autor descreve que a 

entrada do líder nos povoados da região tinha a bandeira do Divino sempre à frente, com 

o intuito de apaziguar ou amortizar qualquer tipo de resistência por parte dos moradores 

que por ventura pudesse vir a ocorrer, além de legitimar a autoridade do pregador, 

conforme relata Cunha (2001, p. 273, grifo nosso): 
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A sua entrada nos povoados, seguidos pela multidão contrita, em silêncio, 
alevantando imagens, cruzes e bandeiras do Divino, era solene e 
impressionadora. Paralisavam-se as ocupações normais. Ermavam-se as 
oficinas e as culturas. A população convergia para a vila onde, em 
compensação, avultava o movimento das feiras; e durante alguns dias, 
eclipsando as autoridades locais, o penitente errante e humilde monopolizava 
o mando, fazia-se autoridade única.  

 

 O destaque é o movimento, a mobilidade, a marcha empreendida por Conselheiro 

pelos povoados da região, sempre acompanhado pela bandeira do Divino, pois ele 

“conhecia o sertão. Percorrera-o todo numa romaria ininterrupta de 20 anos” (CUNHA, 

2001, p. 273). Essa descrição ajuda a contrariar qualquer ideia de fixidez, material ou 

conceitual, em relação ao sertão-sertanejo. 

 O curioso também é que a bandeira do Divino ultrapassa o borrão de símbolo 

religioso. Ela o é em sua origem, mas as apropriações e as relações derivadas, sobretudo 

pelos usos em Canudos, também a transformaram em símbolo de resistência social e 

política, agregando-se ao religioso de saída. Sobre a Batalha de Uauá, Cunha afirma que 

os combatentes e os fiéis “não tinham, ao primeiro lance de vistas, aparências guerreiras. 

Guiavam-nos símbolos de paz: a bandeira do Divino e, ladeando-a, nos braços fortes de 

um crente possante, grande cruz de madeira, alta como um cruzeiro” (CUNHA, 2001, p. 

378). Ainda sobre o conflito e a mística que envolvia as relações da população local com 

a bandeira/santo, a Festa é assim relatada: 
 
Reunidos sempre em volta da bandeira do Divino, estraçoada de balas e 
vermelha como um pendão de guerra, os jagunços enfiavam pelas ruas. 
Contorneavam o arraial. Volviam ao largo, vozeando imprecações e vivas, em 
ronda desnorteada e célere. E foram, lentamente, nesses giros revoltos, 
abandonando a ação e dispersando-se pelas cercanias.  
[...] 
Como quer que fosse, abandonaram, a pouco e pouco, o campo. Em breve, ao 
longe, desapareceu, listrando uma ponta das caatingas, a bandeira sagrada que 
reconduziam a Canudos. (CUNHA, 2001, p. 351) 
 

 Como dissemos, o nosso foco de pesquisa é como a festa do Divino de Brotas de 

Macaúbas se realiza hoje, e não historiografar a festa do Divino no Brasil, ou o sertão 

baiano, Brotas de Macaúbas ou a Chapada Diamantina. Contudo, a adoção inicial de 

uma amplitude historiográfica dimensiona melhor nosso estudo. Prosseguindo com 

nossas interpelações, sobre a categoria sertão, Neves (2011, p. 56) aponta que 
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[...] tanto na condição de categoria geográfica quanto nas perspectivas 
socioantropológica e econômica, a categoria sertão se revela polissêmica. 
Mais que uma alteridade negativa de litoral, afirma-se na condição de 
referente do regional e se expressa enquanto representante da cultura nacional. 
Como fator cultural, sertão se impõe pelos seus antecedentes econômicos, 
sociológicos e antropológicos, que expressam “poder de evocação de 
imagens, sentimentos, raciocínios e sentidos”, construídos ao longo de sua 
experiência histórica.  

 

 Os principais fatores de difusão dessa cultura sertaneja encontram-se, para o 

autor, principalmente “no culto à resistência dos combatentes do Sertão de Canudos” 

(NEVES, 2011, p. 54), através da obra de Euclides da Cunha, e musicalmente, através 

das canções de Luiz Gonzaga. Para nós, esse ponto levantado pelo autor se mostra 

crucial para o Divino de Brotas de Macaúbas. Atualmente não existe festa sem forró, ou 

outra expressão musical tida como nordestina, sobretudo o samba de coco e o repente. 

Aprofundando as relações socioespaciais pertinentes ao sertão, o autor também salienta 

que  

 
Nesse devir histórico, os centros urbanos e os sertões configuram espaços 
simbólicos, explicativos da dualidade social brasileira apresentada pela 
historiografia e pela literatura, através da dialética do progresso e do atraso, 
do moderno e do arcaico. De um lado, o sertão cenário de conflitos sociais, 
impulsionadas pelas atividades dos bandoleiros, coronéis da Guarda Nacional, 
pregadores messiânicos, lideranças comunitárias ou movimentos sociais rurais 
em luta pela posse da terra; de outro lado, o sertão como referente de 
expressões artísticas e de manifestações culturais que se afirmaram como 
patrimônios nacionais. (NEVES, 2011, p. 55-56) 

 

 Em seu estudo sobre o regionalismo (capitaneado principalmente por Gilberto 

Freyre e Euclides da Cunha), Vasconcelos (2007) destaca a tentativa de criação de uma 

identidade do nordestino, fruto de teorias científicas e costumes locais, sedimentando, 

consequentemente, uma alternativa de brasilidade em oposição à sociedade litorânea. 

Para a autora, 

 
É em defesa do Brasil, do Nordeste, do sertanejo e da cultura popular que o 
discurso regionalista se vai legitimando e dando forma, gosto, cheiro e cara a 
uma região chamada Nordeste. Só um movimento capaz de agregar tão 
diferentes tipos e tão diversas características poderia impulsionar, com rápida 
adesão e com tanta eficácia, a existência de uma identidade regional tão 
marcante chamada nordestinidade. (VASCONCELOS, 2007, p. 52-53) 

 

 Ela salienta que em Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, o sertanejo, 

representado por Riobaldo, apresenta uma nova abordagem colocada pela literatura. O 

sertanejo é o sujeito da narrativa, “se situa no centro da fala” com seus costumes e 
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inquietações. Não estabelece a discussão no aqui e lá, mas destaca que o sertão vive 

dentro de cada um. Nessa perspectiva, Guimarães Rosa atenta que, para ser considerado 

sertanejo, não é preciso ter nascido no sertão, “basta pensar e sentir-se como tal” 

(VASCONCELOS, 2007, p. 65).  

 A autora também destaca o importante papel de Luiz Gonzaga (assim como 

Neves, 2011) e Guimarães Rosa na construção de uma visão alternativa sobre o sertão, 

mais ativa, em oposição a uma concepção mais estática, ou até mesmo patológica: 

 
Desse modo, é impossível negar a importância de Luiz Gonzaga para o Brasil 
ao cantar um Sertão vivo e dinâmico, assim com a obra o escritor Guimarães 
Rosa, ao criar um sertanejo inquieto e falante diante da vida. Ambos, de 
formas diversas, relativizam as fronteiras que separam o Brasil rural do Brasil 
urbano, pois afirmam que a cidade também é Sertão e trazem novos elementos 
para compor o texto de brasilidade, provocando um outro olhar sobre o Sertão 
e o sertanejo. (VASCONCELOS, 2007, p. 68) 

 

 Chegamos, assim, a um termo introdutório no tocante à Chapada Diamantina e 

ao sertão baiano, pois, conforme Santos (2006, p. 222), “os eventos operam essa ligação 

entre os lugares e uma história em movimento”. Avancemos, onde abordaremos algumas 

características históricas da festa do Divino no Brasil. 
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Foto 1 – Divino na Comunidade de Carnaúba Grande 

 

 

 

 

Foto 1. Autoria: Thiago Marcelo Mendes, Brotas de Macaúbas, Bahia, 2011. Acervo do pesquisador 
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4. Sobre o Divino no Brasil 

 

 

 Neste capítulo, apontaremos algumas das características históricas do Divino no 

Brasil, que poderão nos mostrar os elementos constantes e as variações nos fazeres da 

festa. 

 Como dissemos, não temos pretensão enciclopédica em relação à festa do Divino 

ou ao sertão baiano, tarefa que demandaria anos de estudo e, ainda assim, seria difícil 

contemplar todos os aspectos. Por outro lado, temos consciência de que são 

minimamente necessárias essas breves interpelações de nossa parte, pois os sentidos da 

festa de Brotas somente serão mais bem apreendidos se atentarmos para certos processos 

sociais abordados em estudos anteriores. 

 Nesse movimento um tanto espinhoso, procuramos destacar principalmente em 

nossa leitura o tempo, ou a durabilidade da festa (quantidade de dias festejados: 

sequências diretas dia após dia, somente aos finais de semana, uma semana antes de 

Pentecostes, duas depois e assim por diante), o espaço (onde se realiza: os locais 

visitados, regimes de distâncias/métricas, espacialidades criadas e adotadas,) e os 

contextos sociais, históricos, políticos, econômicos e ambientais, além dos aspectos 

organizacionais (roteiros/cronogramas de visitações, divisões do trabalho, hierarquias, 

disputas, conflitos de interesses). 

 A festa do Divino no Brasil foi tema de inúmeros historiadores, antropólogos, 

poetas, cronistas e sociólogos, dentre os quais citamos os trabalhos de Abreu (1994, 

1999), Andrade (1989), Cascudo (2012), Debret (1989), Moraes Filho (1901), Martins 

(2008, 2011 e 2014), e Priore (1994), principalmente por apresentarem em seus estudos, 

aspectos interessantes para pensarmos as dinâmicas do Divino de Brotas de Macaúbas. 

Câmara Cascudo afirma em seu Dicionário do Folclore Brasileiro (2012, p. 266) que a 

festa do Divino “foi trazida ao Brasil no século XVI”, primórdios da colonização 

portuguesa.  

 Sobre as características da festa, o autor cita que “para a organização da 

festividade havia a Folia do Divino”, constituída “de músicos e cantores, com a Bandeira 

do Divino, ilustrada pela Pomba simbólica, recepcionada devocionalmente por toda a 

parte” (CASCUDO, 2012, p. 266). Percebemos nessa passagem uma correlação entre a 

bandeira do Divino e os músicos que a acompanham, onde a música-folia acaba 
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desempenhando um papel imprescindível na narrativa da festa, pois ela agencia o 

contato Divino-Homem. 

 O termo Folia do Divino ou Folia do Espírito Santo também foi assinalado por 

Mário de Andrade no Dicionário Musical Brasileiro (1989). O interessante é que o autor 

não diferencia festa do Divino de folia do Divino, fazendo subentender, em certa 

medida, que a folia-música é a festa. “Em Portugal a folia do Espírito Santo era a festa 

toda, principiada domingos antes do dia com preditórios de foliões” (ANDRADE, 1989, 

p. 230). 

 Durante nossa jornada, em nenhum momento ouvimos a menção ao termo folia 

como equivalente de música ou de tocadores. Para designar os músicos da Festa, 

registramos somente “tocadores”, podendo ser complementado por “Tocadores da 

Bandeira”, “Tocadores do Divino”, “bandeiristas” e até “reiseiros do Divino”, 

dependendo do lugar visitado.  

 A durabilidade e a amplitude das comemorações do Divino é também algo que 

Cascudo (2012, p. 266) destaca em seu estudo, sobretudo o caráter móvel da festa, que 

tem na visitação, o cerne ativador e definidor de relações sociais.  
 
 
Essas folias percorriam grandes regiões, gastando semanas ou meses inteiros.   
[...] 
A festa do Divino é móvel. Quarenta dias depois do Domingo da Ressurreição 
é a quinta-feira da Ascensão do Senhor (Dia da Hora) e dez dias depois é 
Domingo de Pentecostes, dia do Divino Espírito Santo. 

 

 As primeiras referências histórico-documentais relativas ao Divino registradas 

por Santos (2008, p. 93) datam respectivamente de “1738, relativa à Freguesia de Nossa 

Senhora de Nazaré de Cachoeira, em Minas Gerais”; de 1765, referente à “Matriz de 

Santo Antonio de Além do Carmo da Bahia”, e, por fim, 1761, registrada no “livro de 

tombo de Guaratinguetá”, em São Paulo.  

 Jean-Baptiste Debret registrou, durante suas pesquisas de 1816 a 1831, uma 

aquarela que intitulou de Quête, Présidée par l’Empereur du St. Esprit (1826), 

importante registro visual da festa durante esse período. Debret (1989, p. 211) chama a 

atenção para a cena:  
 

Chama-se no Rio de Janeiro, folia do Imperador do Espírito Santo uma tropa 
de jovens meninos, tocadores de violão, de tambor, de pandeiros, de triangulo, 
precedidos de um tambor. O grupo alegre acompanha um porta-bandeira, cujo 
chapéu ricamente enfeitado de penas e fitas, lembra os da tropa de músicos, 
também com fitas, embora mais simples. (grifo do autor) 
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 As visitações da festa também são registradas pelo autor, bem como a 

importância dos músicos, pois as Folias “percorrem as ruas da cidade, cantando 

quadrinhas apropriadas à festa e endereçadas aos fiéis que sustentam o trono do 

Imperador do Espírito Santo”; e “é durante a semana anterior à festa de Pentecostes que 

se realiza essa coleta solene para estipular a generosidade dos fiéis caridosos” 

(DEBRET, 1989, p. 211).  

 A obra do autor também fornece pistas para observarmos os aspectos luxuosos, 

aristocráticos e raciais em algumas vestimentas dos participantes, sobretudo a do 

imperador menino. “O pequeno imperador veste casaca estilo francês de tecido escarlate 

bordado em ouro, calça de mesma cor e colete de seda branca bordado em cores. 

Carrega sob os braços um chapéu, espada à cinta, sapatos com fivela de ouro, pó branco 

na pele e carrega uma bolsa” (DEBRET, 1989, p. 211). 

 Moraes Filho (1901), no clássico estudo Festas e Tradições Populares do Brazil, 

identifica elementos distintos nas relações sociais que se estabelecem para a festa e na 

festa, destacando a mobilidade das folias e a importância das Irmandades Católicas na 

realização e organização dos festejos do Divino na capital do Império.  

 O autor atenta para a divisão dos trabalhos das folias em mais bandeiras, para dar 

conta das visitações, fazendo com que “desde então, tres, quatro ou cinco bandeiras, de 

conformidade com a extensão das freguezias ou districtos, punham-se em marcha” 

(MORAES FILHO, 1901, p. 45, grifo do autor), e que “até o anno de 1855, nenhuma 

festa popular no Rio de Janeiro foi mais attrahente, mais alentada de satisfação geral” 

(MORAES FILHO, 1901, p. 167), que a do Divino. 

 
À notícia de que andavam bandeiras, não havia casa que não se julgasse 
honrada de receber-lhes a visita, não ha via um pobre que, em sua palhoça 
humilde, deixasse de se prevenir para o favoravel agasalho dos foliões, 
reservando, na falta de esmola pecuniaria, uma galinha, uma leitôa, uns 
pombinhos, um perú, para offerecer ao Divino. (MORAES FILHO, 1901, p. 
49, grifo do autor)  

 

 A profundidade da narrativa na descrição da mobilidade da festa realizada pelo 

autor nos remete às andanças do Divino de Brotas de Macaúbas em algumas passagens:  

 
Por valles e serras, por estradas e povoados, mezes antes da festa do Espirito 
Santo, garridos foliões dispersavam-se em bandos no interior da provincia do 
Rio de Janeiro, angariando esmolas para as festas das capitaes dos municípios, 
que se faziam outr’ora a rigoroso capricho dos festeiros e segundo os 
donativos das populações devotas. (MORAES FILHO, 1901, p. 45) 
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[...] 
E internando-se nas estradas, transpondo o terreiro das fazendas, subindo à 
crista das montanhas, as folias denunciavam-se longe fazendo vibrar a 
melodiosa orquestra, enchendo o espaço de sonâncias tradicionais em todo o 
País. (MORAES FILHO, 1901, p. 49) 

 

 Os aspectos bem enumerados pelo autor merecem um maior desdobramento de 

nossa parte. Para nós, ele distingue dois momentos característicos da bandeira: nas roças, 

freguesias e distritos, com relações sociais distintas e descontraídas entre foliões e 

anfitriões por um lado, onde “em jornada penosa, desprovida de albergues, as bandeiras, 

fallando a linguagem da poesia, encontravam na liberalidade dos roceiros o 

indispensavel para o sustento e para a viagem” (MORAES FILHO, 1901, p. 50, grifo do 

autor); e quando a bandeira iniciava sua romaria para a festa na cidade, com elementos 

mais espetaculares, cerimoniais e opulentos, como as cavalhadas, a constituição do 

Império do Divino, com barracas, apresentações artísticas, novenas, leilões, solenidades 

das irmandades e confrarias, terminando e começando no largo da Igreja.  

 Na roça, são as folias que sustentavam certas formalidades, com seu repertório de 

“quadras de recurso” em agradecimento ao roceiro pelo pouso, pelo alimento e esmola.  
 
A bandeira aqui chegou 
Um favor quer merecer: 
Uma xícara de café 
Para os foliões beber. 
 
O Divino entra contente 
Nas casas mais pobrezinhas; 
Toda a esmola ele recebe: 
Frangos, perus e galinhas.  
(MORAES FILHO, 1901, p. 50) 

 

 Dentre elas, uma quadra mencionada é inteiramente similar ao que é cantada na 

Ladainha das Esmolas em Brotas de Macaúbas, conforme Moraes Filho (1901, p. 169): 

 
O Divino pede esmolas  
Mas não é por carecer, 
Pede para exp’rimentar 
Quem seu devoto quer ser 

 

 Por seu turno, Abreu (1994, 1999) nos chama a atenção ao focar seu estudo nas 

ambiguidades das estratégias de controle e tolerância da festa por parte das autoridades 

do Estado e da Igreja, além de destacar a disseminação de um catolicismo barroco 

repleto de sobrevivências pagãs.  
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 Também destaca momentos e espaços sociais distintos da festa, revelando 

antagonismos presentes na sociedade em questão, entre autoridades e foliões, entre a 

Igrejae a festa na rua, entre as visitações nos distritos e freguesias comparadas ao 

Império do Divino na cidade e, sobretudo, sobre a participação dos escravos e da 

população negra, sempre com muita intensidade:  

 
Para desagrado de muitas autoridades civis e religiosas, preocupadas com a 
continuidade da ordem e com o não cumprimento das determinações 
tridentinas, essas festas costumavam confundir as práticas sagradas e 
profanas, tanto nas comemorações externas como nas que eram realizadas 
dentro das igrejas. Além das missas com músicas mundanas, sermões, Te-
Deum, novenas, procissões, eram parte importante as danças, coretos, fogos 
de artifício e barracas de comidas e bebidas. Em geral a população escrava 
e/ou negra não perdia a oportunidade de tocar suas músicas e “batuques" e 
dançar suas danças. (ABREU, 1994, p. 184, grifo da autora)  

 

 

 Sobre esse processo de controle dos batuques no Divino carioca, Abreu liga suas 

proibições e controles à decadência progressiva da festa, até a sua gradual substituição 

por outras festas, como o carnaval. O Divino no Rio de Janeiro também era, portanto, 

uma concentração de batuques. Isso aponta para o fato de que a Festa revela a separação 

social-espacial, mas, ao mesmo tempo, participa do processo de integração, movimento 

que, no caso do Divino de Brotas de Macaúbas, é processado pelo Circuito comunitário. 

 
E claro que as festas religiosas comandadas pelas irmandades, cuja expressão 
máxima era o Divino, não acabaram. Mas, certamente, enfraqueceu- se o seu 
potencial de atrair todos os habitantes da cidade para uma mesma 
comemoração e local. Outras manifestações, paralelamente, aumentaram em 
muito sua popularidade em direção ao final do século XIX e, de alguma 
forma, substituíram o espaço cultural deixado pelo Divino Espírito Santo. Foi 
este o caso do Carnaval e da festa da Penha. (ABREU, 1994, p. 196)  
 

 Outra pista dada por Abreu (1999, p. 52) no que se refere à relação entre a 

população negra e a devoção para com o Divino, “identificava-se com a libertação dos 

escravos.” A popularidade no Rio de Janeiro era tamanha, que as divisões das maltas de 

capoeira seguiam as cores vermelha e branca do Divino (bandeira vermelha e pomba 

branca): 

 
[...] as duas grandes maltas de capoeiras, “Nagôas” e “Gayamús”, 
identificavam-se, respectivamente, com as cores branca e vermelha, 
principalmente a partir da segunda metade do século XIX, quando também, 
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declara o autor, se registra um significativo ingresso de portugueses pobres 
nas maltas da cidade. Soares8 (2002 apud ABREU, 1999, p. 53) 

 

 Por sua vez, Martins (2008, p. 253) relata a popularidade da festa entre os 

habitantes da zona rural, afirmando que ela é a “principal manifestação religiosa da 

cultura caipira e da cultura sertaneja em todo o Brasil”, pois trata-se de um “catolicismo 

comunitário”, que integra via visitação. Na ocasião, o autor acompanhou algumas 

visitações da Folia do Divino na Serra de Cunha, no estado de São Paulo. 

 O autor trabalha com a ideia de que tanto em Canudos, como no Contestado, 

onde o Divino se fez fortemente presente entre a população, foram manifestações 

religiosas com fortes influências “joaquimitas” 9  (Joaquim de Fiore) e sebastianistas 

(Dom Sebastião, rei de Portugal), e ambas acreditavam no advento do Tempo do 

Espírito Santo. Segue Martins (2014, p. 18):  

 
A Guerra de Canudos começou com uma denúncia de monarquismo contra o 
crescente número de habitantes do povoado até então quase abandonado. Mas 
o monarquismo de Canudos e do Conselheiro era o da monarquia do Divino 
Espírito Santo, o do advento da Terceira Era. Avizinhando-se o início do 
último século do milênio, difundia-se no Brasil a inquietação milenarista. O 
sertão esperava o fim dos tempos. O milenarismo luso-brasileiro combinava a 
expectação do retorno do Rei Dom Sebastião com a concepção joaquimita 
sobre o Quinto Império e o fim do mundo. Essa associação está documentada 
no processo em que o padre Antonio Vieira, acusado de sebastianismo pela 
Inquisição, explica-se perante seus acusadores. 
 
 

 Portanto, alguns movimentos do fazer-festar do Divino se apresentam para nós: 

popularização-disseminação-controle da festa, presença e alternância de condutas de 

diferentes grupos sociais, itinerância, mobilidade espacial da bandeira e da festa-folia 

(tocadores), tendo na visitação festiva o fator de integração social. 

 

 

                                                           
8 SOARES, Carlos Eugênio Líbano. A capoeira escrava e outras tradições rebeldes no Rio de Janeiro 
(1808-1850). 2. ed. Campinas: Ed. Unicamp, 2002. 
 
9 De acordo com Martins (2014, p. 18) o “joaquimismo difundia as ideias de Gioacchino Da Fiore, monge 
cistercense, calabrês, do século 12, que propusera uma releitura da Bíblia, nela constatando não a 
existência de dois testamentos, mas de três, o Velho, o Novo e o Novíssimo, o do tempo do Pai, o do 
tempo do Filho e o do tempo do Espírito Santo, o testamento de Pentecostes e do Apocalipse. Cada tempo 
nascendo da consumação e realização do outro. Gioacchino é reconhecido como o formulador da moderna 
concepção de História. Influiu na formação dos milenarismos de várias regiões da Europa e chegou ao 
Brasil por conta da difusão das santas casas da misericórdia, criadas em Portugal pela Raínha Santa Isabel, 
seguidora do joaquimismo. Ganhou a devoção popular na Festa do Divino, uma festa regulada pelo ciclo 
agrícola, porque é a festa da fartura, da liberdade, da justiça e da alegria, a festa da comida e da 
comunhão”.  
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4.1 – Versões do Divino de Brotas de Macaúbas 

Diante desses valiosos fragmentos historicamente documentados e também 

estudados por diversos pesquisadores, por nosso turno, destacamos algumas das versões 

orais sobre a festa do Divino em Brotas de Macaúbas. 

Durante nossa pesquisa de campo de 2011, não encontramos nos acervos do 

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia - IGHB, no bairro da Piedade, na capital 

Salvador, e na Biblioteca Municipal Milton Santos, nenhum documento histórico ou 

estudo que tratasse sobre a festa do Divino em Brotas. Repetimos a visita ao IGH da 

Bahia em julho de 2015 na busca de qualquer referência e, novamente, não encontramos 

nenhum registro sobre a festa de Brotas. 

Desta forma, cabe-nos relatar essas versões para posteriores possíveis 

correlações/suposições interpretativas sobre a Festa. Esses relatos orais demonstram 

mais de uma versão ou ponto de vista sobre o tema. Neste quebra-cabeça, agrupamos os 

fragmentos e identificamos quatro principais narrativas do Divino em Brotas. Essas 

narrativas não são excludentes e, em determinados aspectos, se complementam nos 

detalhes ou reafirmam versões. 

Para Matos (2011), o despontamento da Festa no município se deu através do 

contato entre mineradores e tropeiros. De acordo com sua versão, mineradores oriundos 

do arraial do Tejuco (atual Diamantina) de Minas Gerais, atraídos pela descoberta de 

metais preciosos na região, teriam fundado a comunidade de Minas do Espírito Santo 

(pertencia a Brotas), que, por sua vez, era abastecida por tropeiros da comunidade de 

Lagoa de Dentro 10 . A Festa “surge”, portanto, com a migração do garimpo de 

Minas/Tejuco para a Bahia/Brotas, espalhando-se também para regiões distintas da 

Chapada Diamantina [...] (informação pessoal)11. 

Martins (2011, 2012) defende a hipótese de que a Festa teria chegado a Brotas 

também através do garimpo, por meio dos povoados de Santa Inês, Santo Inácio, Gentio 

10 As características socioeconômicas, formações históricas e influências políticas das comunidades de 
Brotas de Macaúbas serão apresentadas e discutidas com mais especificidade nos capítulos seguintes. 
11 Entrevista com Wanderley Rosa Matos, concedida pessoalmente em 10/2011. Acervo do pesquisador.
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do Ouro e, por fim, Lagoa do Prudente. Ele escreve em sua página na internet o seguinte 

comentário sobre a Festa, informação também confirmada pessoalmente por nós12: 

 
Não se sabe ao certo a origem da devoção, mas a mais antiga capela em 
louvor ao Divino fica na comunidade de Minas do Espírito Santo, que hoje 
pertence ao município de Barra do Mendes, desanexado de Brotas em 1958. O 
mais provável é que os garimpeiros trouxeram a devoção para a localidade 
Santo Inácio (entre Ipupiara e Gentio do Ouro), primeira parada desses 
homens e mulheres pioneiros na formação da nossa gente, lá para os idos de 
1.800. O certo é que a devoção cresceu principalmente entre as famílias 
Barreto, Novais, Araújo, Fernandes, Espírito Santo, Martins e Sodré, 
espalhando-se por toda a região.  
 
 

 Maria de Jesus (2011), moradora da comunidade de Novo Horizonte, antiga 

Sangradouro, afirmou que a Festa foi organizada e trazida pela família Sodré, que, 

segundo ela, vieram de Portugal, e que o primeiro santo de devoção em Sangradouro foi 

o Divino Espírito Santo. Ela relatou também que a “pombinha” do Divino que havia na 

antiga comunidade está afixada atualmente na bandeira do Divino da comunidade de 

Novo Horizonte 13 . Essa medalha, segundo ela, pertencia à família Sodré [...] 

(informação pessoal)14. 

 Atualmente, há uma disputa por legitimidade religiosa-territorial envolvendo as 

duas bandeiras (Brotas e Novo Horizonte), na qual Novo Horizonte afirma que tem a sua 

própria Bandeira e que o Divino de lá é mais antigo. Brotas de Macaúbas rebate 

(sobretudo a paróquia), dizendo que sua Bandeira é mais antiga, acusando Novo 

Horizonte de querer se diferenciar e se destacar. 

 Coincidência ou não, lembremo-nos do episódio conhecido como “Guerra dos 

Coronéis” (MORAES, 1963) entre Militão Coelho (comandava Ipupiara e Barra do 

Mendes) e Horácio de Matos (comandava Chapada Velha, Brotas de Macaúbas e 

Lençóis). A então comunidade de Sangradouro apoiou o coronel Militão Coelho, pois 

muitos dos seus moradores eram parentes e familiares próximos. Após a derrota política-

                                                           
12  Entrevista Rosalvo Martins Jr. (Rosalvinho), concedida pessoalmente em set/2011. Acervo do 
pesquisador. 

13 A bandeira da comunidade de Novo Horizonte rivaliza com a bandeira de Brotas a origem da festa junto 
à população. Apesar dessa disputa por legitimidade e poder, a bandeira de Novo Horizonte canta somente 
em comunidade vizinhas como Mata do Bom Jesus, Sodrelândia e às vezes Nova Vista, pois elas recebem 
pressão da Igrejade Brotas para que não recebam a bandeira de Novo Horizonte. Por outro lado, a bandeira 
de Brotas não canta na comunidade de Novo Horizonte atualmente. 
 
14 Entrevista Maria de Jesus, concedida pessoalmente em 04/08/2011. (acervo do pesquisador) 
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militar para Horácio, depois de violentos combates, Sangradouro foi destruída 

totalmente. Dona Maria afirmou que a comunidade “ficou um zero”, “eles queimaram 

tudo”. Depois de muita perseguição aos seus moradores por parte de Brotas, eles 

começaram a reconstruir a comunidade em outro local próximo, sendo posteriormente 

chamado de Novo Horizonte. 

 O ex-imperador do Divino de Brotas, Davi Fernandes (2011), comerciante 

nascido na comunidade de Lagoa de Dentro15, detalha que a Festa tinha a bandeira, mas 

não tinha “música”, referindo-se diretamente à Ladainha das Esmolas, cantada 

atualmente em todas as casas visitadas. A Ladainha é também conhecida entre os 

moradores como “reis do Divino”. Assim, como não havia o “reis do Divino”, os 

músicos cantavam seus sambas de cocos e outros “reis” durante as andanças com a 

bandeira, conta-nos Davi: 

 
Moço eu sei que ainda era criança, teve uma festa lá na Palmeira dos Mendes, 
em Lençóis, e um pessoal daqui, parente, foram lá na festa; a gente não 
cantava a bandeira, tinha o Divino, mas não era cantado. Então eles foram lá, 
trouxeram a letra e a música; o primeiro imperador que eu conheci foi da 
Lagoa de Dentro, o finado Clarêncio, mas não foi cantada ainda, e nesse 
intervalo de Clarêncio para Antonio Domingos eu não sei quem foi 
imperador, eu ainda era criança, aí quando Antonio Domingos foi imperador é 
que começou a cantar e aí todo ano ela foi cantada. (Informação pessoal)16  

 

 Por último, uma versão bastante comum nas falas dos moradores é de que foi a 

comunidade de Lagoa de Dentro que trouxe a festa para Brotas de Macaúbas. Além do 

que já relatamos sobre a relação garimpos/tropeiros/festa do Divino, as comunidades de 

Lagoa de Dentro, Alvorada, Barrinha e Lagoa do Meio tiveram muitos imperadores-

tropeiros ao longo da história da festa, que, segundo Martins (2011) costumavam 

“invadir” a cidade de Brotas de Macaúbas com os animais enfeitados, vindos pela 

ladeira do Boqueirão [...] (informação pessoal)17.  

 Em suma, esses relatos confirmam que a bandeira do Divino em Brotas, além dos 

aspectos de devoção religiosa e do garimpo, também envolve conflitos sociais e tensões 
                                                           
15  A comunidade de Lagoa de Dentro tem significativa influência sobre a festa ainda hoje. Muitos 
imperadores (em grande parte tropeiros) da festa eram moradores da comunidade. Atualmente ela costuma 
ser sempre a última comunidade visitada pela bandeira antes dela seguir para as cantorias na cidade. 
Maiores detalhes, como a segregação racial, a produção de fumo e a influência política da Lagoa de 
Dentro serão esmiuçadas mais adiante. 
 
16 Entrevista concedida pessoalmente em 10/06/2011, acervo do pesquisador. 

17 Conforme nota de rodapé 12. 
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políticas, ao mesmo passo que produz integração social, que não prescinde dos contatos 

das comunidades que participam da festa recebendo a bandeira, não importando as suas 

distâncias. 
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5. Espacialidades da Festa: As Comunidades de Brotas de Macaúbas 

 

 

 Em Brotas de Macaúbas, 70% da população de pouco mais de onze mil 

habitantes reside em comunidades rurais, segundo dados do IBGE (BRASIL, 2015; 

2016). Elas estão espalhadas pelo território atual do município, chegando a 

aproximadamente cem comunidades dependendo dos critérios de contagem. 

 Tentaremos descrever algumas comunidades e regiões visitadas pela bandeira, 

trazendo num primeiro momento elementos de uma descrição panorâmica, abordando 

suas composições, deslocamentos-comunicação (isolamento-integração), aspectos 

organizacionais, segmentações e áreas de fragmentação. Para nossa sorte, o tema de 

2011 foi “O Divino nas Comunidades”. 

 O uso dos termos povoado e/ou comunidade, proferidos pelos diversos agentes e 

esferas de poder (Prefeitura, Igreja Católica e Associações Comunitárias) para designar 

esses lugares, foi acordado em nosso estudo, na medida em que decidimos utilizar o 

termo comunidade, considerando que seus moradores se autodefinem, principalmente, 

como sendo moradores de comunidades. 

 Esses locais, ao final da década de 1960, foram constantemente visitados e 

orientados através dos trabalhos do padre João Cristiniano e equipe18, propagando e 

coordenando as ações da Teologia da Libertação, embrionárias das CEBs (Comunidades 

Eclesiais de Base), braço progressista da Igreja Católica.  

 Padre João (2011) relatou em entrevista que no início os contatos eram difíceis, 

pois as estradas eram raras e mal cuidadas, os moradores das comunidades estavam 

muito preocupados com a realização dos cultos, e ele, por sua vez, procurava discutir os 

problemas que a comunidade enfrentava no seu dia a dia [...] (informação pessoal)19. 

Procurando a aceitação mínima dos moradores e o espaço para desenvolver o trabalho de 

conscientização pretendido, começou sua inserção junto às comunidades celebrando o 

culto e, a partir daí, iniciou a nomeação das primeiras comissões de “animação” - 

Conselhos Animadores de Comunidades, que foram as células responsáveis pelos 

processos organizativos e associativistas desses locais. 

                                                           
18 Johannes Christiaan Fancius Appelboom (Holanda), Generosa, Maria e outros.  
 
19  Entrevista Padre João e Generosa/Entrevista Padre João, concedidas pessoalmente em 16/06/2011, 
acervo do pesquisador. 
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 O modo encontrado pelo padre foi envolver o maior número de pessoas, 

independente de gênero e idade, organizando as relações e a divisão do trabalho social 

em ações comunitárias e paroquiais. As comissões eram de agricultura, batismo, leitura 

(fundamental no combate ao elevado analfabetismo encontrado), patrimônio, 

matrimônio, saúde e administração, além do Conselho Paroquial das Comunidades.  

 Esse trabalho contínuo de organização das comunidades elevou-as a outro 

patamar com os passar dos anos, desenvolvendo desde ações aparentemente simples, até 

o desenvolvimento político da “consciência de classe social”. Entre as ações iniciais 

junto das comunidades, destacam-se o uso de água filtrada ou fervida, a utilização de 

balde furado para banho, hábito de produção e alimentação de verduras, legumes e 

frutas, obrigatoriedade da certidão (registro) de nascimento para realizar batismos (quase 

ninguém tinha documento algum, segundo ele), ações até então inimagináveis para quem 

vivia no completo abandono estatal, pois nenhum representante do poder público ali se 

manifestava fora do período eleitoral [...] (informação pessoal)20. 

 Também foram introduzidas nas comunidades novas técnicas de agricultura, 

liderança e relação com o meio ambiente através da implantação do regime de 

alternância21 aplicado pela Escola Comunidade Rural de Brotas de Macaúbas22. Padre 

João também fundou a Casa de Santo Afonso em Brotas, onde ainda são capacitadas 

lideranças jovens para trabalho teológico e organizativo junto às suas comunidades de 

origem (as atividades estavam sendo retomadas, mesmo após o seu recente falecimento). 

 Não é à toa que no final da década de 1970 as CEBs de Brotas ocupavam lugar 

de destaque na Bahia, de acordo com De Burghgrave (2011. p. 31), sendo consideradas 

“das mais desenvolvidas na região”, ao citar o relatório da SEDEC23 de 1978. 

 Thierry De Burghgrave 24  também é uma figura que influenciou e foi 

influenciado consideravelmente pelo modo de vida de algumas comunidades, através da 
                                                           
20 Conforme nota anterior. 

21 Os alunos, oriundos das comunidades vizinhas mais próximas a Brotas, como Mata do Bom Jesus, 
Araci, Lagoa de Dentro, Pé do Morro, Alvorada, entre outras, tinham que retornar periodicamente às suas 
comunidades e implantar as técnicas e mecanismos de produção e organização comunitária, num regime 
de alternância entre a ECR e as comunidades. A ECR foi uma parceria entre Pe. João e equipe, Thierry e 
Comunidades. 
  
22 Fazia parte da política das EFAs – Escola Família Agrícola. Em Brotas recebe o nome de ECR – Escola 
Comunidade Rural, nome adaptado à “realidade social própria da região”, segundo De Burghgrave (2011, 
p. 18) 
 
23  SEDEC – Serviço de Desenvolvimento de Comunidades, Relatório FUNDIFRAN (Fundação do 
Movimento Integrado do São Francisco) de 1985. 
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militância por uma educação libertadora e do campo, baseada no despertar histórico do 

ator-sujeito. Como integrante da CPT (Comissão Pastoral da Terra) sua trajetória está 

ligada às lutas pela terra e pela agricultura familiar, de desenvolvimento sustentável e 

solidário, sobretudo nas décadas de 1970 e 1980, quando estoura em comunidades na 

divisa entre Brotas e Oliveira dos Brejinhos a luta pelo “bode solto”. Os moradores 

dessas comunidades defendiam que o bode deveria ser criado livremente pelas caatingas, 

de modo familiar, como era criado pelos seus antepassados, sem cercas de arames.  

 A criação nesses moldes é determinante no modo de vida das comunidades e das 

famílias criadoras, pois o bode apresenta uma adaptação positiva em relação à caatinga. 

Sobre a importância dessa atividade para a região, uma curiosa menção de Dom Luiz 

Cáppio, bispo diocesano da Barra do Rio Grande 25, no prefácio de De Burghgrave 

(2011, p. 14): 

 
Se Luiz Gonzaga consagrou o jumento como “cidadão brasileiro”, podemos 
consagrar o bode como “cidadão nordestino”, diante dos benefícios que a 
cultura deste animal oferece a uma população inteira, dada a sua interação 
com o clima e condições de vida nas caatingas.  

 

                                                                                                                                                                           
24  Belga de nascimento, Thierry chegou à Bahia em 1972 para trabalhar na Fundifran – Fundação 
Movimento Integrado do São Francisco. Também foi um dos articuladores e responsáveis pela fundação 
da ECR de Brotas e da CASEF – Cooperativa Agro Mineral Sem Fronteiras (em apoio ao garimpo 
familiar), hoje coordenada por Olderico Barreto. O movimento dos trabalhadores do garimpo também 
enfrentou perseguições e ameaças políticas por parte dos políticos, empresários e mineradoras que 
operavam e ainda operam na região. Após inúmeras reuniões dos trabalhadores do garimpo com o DNPM 
(Departamento Nacional de Produção Mineral) em Brasília, a Cooperativa é reconhecida em 1990, e 
demarcada sua área de extração e exploração (sobretudo do quartzo), na região da comunidade de Buriti 
Cristalino, envolvendo os Garimpos do Bojo Vermelho ou Bojo de Ioiô, Garimpo do Cabelo – Baixa 
Funda e outros.  

25 Dom Luíz é também ativista político. Fez greve de fome em protesto pela transposição do São Francisco 
em 2005 e 2007. Juntamente com o diretor da CASEF, Olderico Barreto (irmão de Zequinha Barreto), 
idealizou o Memorial dos Mártires na Comunidade de Pintada, comunidade onde Carlos Lamarca e 
Zequinha Barreto foram assassinados durante a Operação Pajussara, em 1971. Anualmente, no dia 17 de 
setembro, os moradores fazem um ato pela memória dos militantes e trabalhadores mortos pelo Estado 
durante a Ditadura Civil-Militar (1964-1985).   

Durante a Operação que inicialmente contou com o “Esquadrão da Morte”, sob a liderança do delegado 
Sérgio P. Fleury, do DOPS de São Paulo, os moradores do Buriti Cristalino foram torturados e ameaçados, 
sobretudo o pai de Zequinha, José Barreto, Zé de Virgílio e Abel. Otoniel (irmão de Zequinha) e 
Robertinho Santa Bárbara (militante MR-8) foram executados, e Olderico, ferido, sendo baleado no rosto e 
na mão. Casos de estupros (homens e mulheres) foram apontados por alguns moradores. Depois do 
acontecido, a comunidade recebeu algumas visitas posteriores do Exército, em que os moradores recebiam 
alguns donativos como alimentos e brinquedos, numa tentativa de diminuir a “má impressão”. Esse terror 
causado também foi usado por alguns políticos locais como ameaça aos moradores, caso eles não 
votassem ou agissem de acordo com os seus desígnios. Atualmente poucos moradores ainda vivem na 
comunidade. Os dias com maior movimentação e concentração dos moradores e sobreviventes ocorrem 
durante a o ato dos Mártires em setembro e, também, durante a passagem da bandeira do Divino. 
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 Após a vitória do movimento, à custa de prisões e ameaças de morte dos 

pequenos produtores pelos grileiros, políticos e empresários da região, são estabelecidas 

as áreas de Fundos de Pasto26, nas fronteiras entre Brotas, Oliveira dos Brejinhos e 

Ibitiara. As comunidades visitadas pela bandeira são as que ficam situadas em Brotas, 

como Jatobá, Lagoa do Capim e Barriguda. 

 Um dos aspectos da dinâmica do Circuito da festa do Divino em se adaptar às 

características dos locais e incorporar com fluidez novos elementos em seu repertório é 

assim descrita pelo cantador e tocador Dinho 27 , demonstrando que o Circuito leva 

influências, ao mesmo passo que deixa se influenciar por onde passa, estabelecendo 

nesses movimentos, inúmeros processos criativos: 

 
Eu comecei a cantar a bandeira do Divino em 99, foi quando o imperador foi 
Clésio Rosa. E Samuel Crisanto, me convidou pra fazer essa cantoria aí com 
eles e eu fui. O primeiro giro que nós fizemos foi na região de Barriguda, 
Jatobá, Lagoa do Capim..., diante da existência da criação de bode lá, tem 
uma música de Luiz Gonzaga que chama Ladrão de Bode, e eu cantei lá. 
“Vixe”! aí agora toda casa quando terminava o reis, se não cantasse essa 
música, parece que o reis não servia! [...] (informação pessoal) 

 

 De um modo geral, as comunidades pertencentes à região da Paróquia de Brotas 

(Diocese da Barra do Rio Grande) avançaram na organização e no associativismo 

comunitário, apresentando formas de organizações similares, inclusive em suas 

arquiteturas e distribuições espaciais mais ou menos concentradas, possuindo 

“aparelhos” como associações de moradores, capela ou igreja (predomínio católico 

quase hegemônico) e escola. As comunidades menores, mais dispersas, não possuem 

nenhum ou apenas um e outro aparato.  

 Seus moradores envolvem-se direta ou indiretamente nas discussões sobre suas 

necessidades, conflitos, ações, alianças, iniciativas de cultura e de geração de renda, 

onde destacamos as associações de mulheres (Araci, Novo Horizonte, Brotas e Cocal: 

produzem e comercializam doces, bordados e polpas de frutas), de apicultores (Novo 

Horizonte, Mata do Bom Jesus), de criadores e produtos derivados do bode (Jatobá, 

Alvorada), produtores de alho (Buriti do Alho), grupos de jovens (Araci, Nova Vista, 

                                                           
26 Integrante das PCTs – Povos e Comunidades Tradicionais, decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que 
institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 
 
27 Entrevista concedida pessoalmente em 30/10/11, juntamente com os demais tocadores da Bandeira, 
Noé, Benjamin e Bola, reunidos na casa de Bola, na cidade de Brotas. Ao longo da exposição 
recorreremos aos relatos e informações pessoais dos entrevistados, que constam no acervo do pesquisador.  
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Mata, Alvorada, Cocal, Feira Nova) e de garimpeiros filiados à CASEF (Brotas, Mata, 

Buriti Cristalino, Colônia, Pé do Morro), além das inúmeras associações comunitárias.  

 Esta padronização das comunidades pela ótica da organização sociopolítica-

religiosa pode ser uma armadilha analítica e metodológica, pois elas possuem 

consideráveis complexidades sociais, talvez não visíveis numa perspectiva de 

abordagem deste tipo, mas que podem se revelar se considerarmos as infinitas 

dimensões e combinações socioespaciais e individuais que a compõem e decompõem em 

sua vitalidade.  

 Falamos de diferentes realidades, diferentes ocupações/desocupações, diferentes 

mundos coabitando, diferentes papéis: benzedeiras28, cantadores, tocadores29, produtores 

de farinha de mandioca 30 , de cachaça e de rapadura 31 , criadores de bode, líderes 

comunitários, estudantes, artesãos da palha da palmeira de licurí, de barro, de couro, de 

carros de boi, comerciantes, trabalhadores, viúvos, viúvas, professores, roceiros, grupos 

de reisados, caçadores, ferreiros, garimpeiros, políticos; enfim, indivíduos e grupos 

diferenciados pelas diversas ocupações, condutas e situações que se realizam no âmbito 

familiar e comunitário. 

                                                           
28 Mulheres em sua imensa maioria. São curadoras que utilizam ervas, raízes e folhas para chás, banhos e 
rezas, durante os benzimentos e para as garrafadas (composto de ervas e raízes). Às vezes possuem um 
altar com imagens de diversos santos católicos (Santa Bárbara, São Jorge Guerreiro, Cosme e Damião, 
Espírito Santo e outros tantos) que fica num cômodo dentro da casa ou em local construído fora da casa. 
Na verdade, muitos moradores conhecem as finalidades medicinais e litúrgicas da flora local, onde as 
benzedeiras foram muito importantes até o paulatino estabelecimento de um sistema governamental de 
saúde, que dialoga pouco com estes saberes e fazeres da medicina “popular” ou “nativa”, além das 
influências e controles que sofreram da Igreja Católica ao longo de sua expansão pelas comunidades. As 
benzedeiras ajudavam a cuidar da saúde física e espiritual dos moradores, realizando visitas e diversos 
partos, a exemplo de dona Ita do Buriti Cristalino, entre outras. 

 
29 Possuem uma influência social considerável no município todo. São (re) conhecidos pelos moradores. 
Costumam tocar nas festas religiosas dos padroeiros e padroeiras das comunidades e na festa do Divino. 
Sambadores de coco (quase extintos), sanfoneiros (figura mais comum e extremamente requisitada) e 
gaiteiros (tocadores de pífanos, já menos comum) são as maiores expressões musicais do município.  

30  As produções familiares da farinha de mandioca concentram grande parte da economia das 
comunidades. Os processos de plantio, colheita, raspagem, prensagem, peneiramento e secagem são 
realizados pelos diversos grupos familiares e agregados que se ajudam mutuamente nas casas de farinha, 
artesanais em sua grande maioria (não são elétricas), num exaustivo trabalho de meses, madrugada afora. 
Muito do que é produzido é largamente consumido e o excedente é comercializado. Um saco de 50 quilos 
era comercializado em 2011 por R$ 60 em média. 

31 Os derivados da cana de açúcar são comuns entre os moradores, sobretudo a cachaça, que é produzida 
artesanalmente em muitas comunidades. Os trabalhos nos engenhos também requerem empreitada de 
meses, que vão do plantio, moagem, destilação, consumo próprio e pequena comercialização da produção. 
Por safra, os engenhos produzem cerca de 4000 litros individualmente, vendidos a R$ 4 cada. O consumo 
da cachaça entre a população é bem difundido e possui notável poder de sociabilização nas festas 
religiosas, principalmente na do Divino, onde ela é oferecida e consumida, praticamente, em grande parte 
das casas. 
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 A festa dialoga com essas múltiplas realidades, despertando ou aguçando as 

(co)relações, composições e improvisações entre as pessoas durante a sua passagem 

pelas casas e comunidades.  

 Não falamos sobre comunidades, mas de comunidades de potencialidades e 

multiplicidades, discernimento fundamental. Diversas, múltiplas, com infinitas 

dinâmicas peculiares. Estes locais são selecionados ou não para o roteiro anual da Festa 

do Divino em Brotas de Macaúbas; daí a ideia de Circuito Comunitário da Festa, por 

conta dos movimentos socioespaciais que ela promove anualmente nos cinquenta dias de 

visitações de casa em casa, de comunidade em comunidade. 

 Nesta perspectiva, não tem “fora” ou “dentro”, pois o circuito da Festa não 

subjaz à ideia de exclusividade, imbricada mais ao conceito de território (festa estática, 

que recebe visitantes), dado pela sua fixidez e limites. No Circuito, todos os atores 

sociais visitados pela Festa participam dele, produzindo e revelando espacialidades que 

são espaços de circuitos, mais reticulares, pois suas dinâmicas, ligações e caminhos, 

refletem as espacialidades do ponto de vista das comunidades, com suas lógicas 

próprias..  

 A bandeira do Divino possui um notável poder de alcance espacial, pois, se 

considerarmos o Circuito Comunitário da Festa, ele é maior que as atuais dimensões 

territoriais de Brotas, adentrando em comunidades que hoje pertencem a outros 

municípios, conforme demonstramos no Mapa 2 – Os Circuitos Comunitários da Festa.  

 Podemos indicar que a Festa possui uma relação de proximidade-intimidade com 

esses lugares, independente das divisões políticas e linhas imaginárias criadas pelos 

governantes e religiosos. Historicamente, a extensão territorial brotense foi sendo 

desmembrada para formar outros municípios como Monte Alto (1917), Oliveira dos 

Brejinhos (1933), Barra do Mendes e Ipupiara (1958) e Morpará (1962), conforme dados 

do IBGE (BRASIL, 2015). 

 Por ser móvel e itinerante, a bandeira-festa possui entre os moradores a ideia de 

potência para chegar a qualquer lugar; numa perspectiva histórica, ela liga lugares 

distantes e fragmentados, incluindo, aquele que estava isolado ou excluído, por conta das 

circunstâncias e dos contextos locais. Desse modo, a festa do Divino consegue articular 

essas comunidades através dos movimentos anuais que propõe, legitimando-as com sua 

inclusão ou exclusão, pois a não visita da bandeira, passa pela quase desconsideração da 

comunidade.  
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 Esta característica de diminuir ou encurtar as distâncias espaciais, integrar, não 

excluir são também verificáveis nas relações sociais e nas falas originadas pela festa, 

onde “todo mundo entra na casa de todo mundo”, “todos abrem as suas portas”, “rico 

visita pobre e pobre visita rico”, relegando as tensões sociais e desavenças para outro 

plano, se assim, por hora, podemos afirmar.  

 Fato é que as etnografias da festa nos permitiram ir pouco além de certo 

ensaísmo empírico ou até, digamos, de um pensamento dualista, maniqueísta, nos seus 

propósitos e limitado quanto ao poder da abrangência do campo de pesquisa. Nosso 

estudo procurou não somente a Festa na comunidade, mas, sobretudo, a comunidade na 

Festa.  

 Pudemos constatar inúmeras festas no interior de uma festa “guarda-chuva”; 

infinitos universos comunitários e individuais, revelados e experimentados a cada dia, a 

cada vinte minutos, a cada movimento, num considerável vigor espacial juntamente com 

o poder de renovação cíclica dos seus rituais. 

 Para maior clareza, procuramos segmentar as comunidades visitadas pela 

bandeira agrupando-as em regiões principais ao qual estão relacionadas, isto é, que 

mantém relações mais dinâmicas no seu dia a dia, conforme demonstramos na Tabela 1 

– Composição comunitária das regiões do município de Brotas de Macaúbas. Essas 

segmentações são somente para fins analíticos e nossa arbitrariedade foi sedimentada em 

parte pelo roteiro (os mais recentes possuem as divisões por regiões) e em parte durante 

a festa e depois da mesma, pois após o seu término, nos movimentamos pelas 

comunidades por oito meses.  

 Sobre essa bifurcação espacial que obedece ao critério de região, temos em 

Neves (2011, p. 53) uma discussão de um instrumental teórico que auxilia nossa 

interpretação a respeito dos mecanismos dessas “divisões”. Para o autor, 

 
A categoria região, do mesmo modo que sertão é portadora de sentidos 
históricos, geográficos, econômicos, sociológicos, antropológicos e de outros 
campos do conhecimento. Nessa profusão de sentidos, cada recorte espacial, 
por ser socialmente construído, revela uma diversidade de características 
específica dos viveres e saberes ali praticados, mas, por resultado da ação 
humana traz também facetas comuns a espaços de outras comunidades e deve 
ser avaliado nas peculiaridades das suas relações de alteridade intragrupal 
para se identificar semelhanças e diferenças.  
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 A região do Cocal é formada por cerca de quarenta comunidades32, que, em 

relação à sede e à métrica local, são as mais distantes visitadas pela bandeira. Localizam-

se numa região de serras, com acessos somente por estradas de terra, a partir da BR 242, 

conforme a distribuição do Mapa 1 – Comunidades de Brotas de Macaúbas e Região, 

com hipsometria variando entre 1000 e 1500 metros de altitude.  

 Cocal, especificamente, é a comunidade com maior número de habitantes. 

Recebe alunos das comunidades vizinhas, sobretudo os que frequentam o ensino médio, 

pois algumas comunidades menores possuem apenas escolas de ensino fundamental; aos 

sábados é realizada a feira habitual, onde a movimentação de moradores vizinhos é 

intensa. É o dia de ir “ver gente”, levando produtos da terra para vender, passear, visitar 

conhecidos, ir à missa, “tomar umas”; a comunidade possui posto de saúde e ponto de 

apoio da administração municipal, e a opção de transporte é a lotação de passageiros que 

segue para Brotas ou Seabra, em dias variados. Portanto, é uma região mais isolada em 

relação às demais e à sede33.  

 Vale registrar que a construção do Parque Eólico Brotas de Macaúbas-Seabra 

(próximo à comunidade de Sumidouro) no ano de 2010 alterou algumas dinâmicas do 

Cocal em seus aspectos relacionais e referenciais, principalmente no tocante à 

organização dos moradores quanto à indenização de algumas comunidades afetadas 

diretamente pelo Parque, com diversos diálogos e discussões entre a empresa 

responsável pela construção e operação, Prefeitura, lideranças e moradores.  

 Outra “curiosidade” da região foi relatada por alguns professores da comunidade. 

Brincaram conosco, apesar do fato não ser tão cômico, dizendo que quem (entre eles) 

não era alinhado politicamente com o grupo que dominava a Prefeitura do município há 

muitos anos, por terem opiniões críticas e progressistas, era “exilado” de Brotas, banido 

para trabalhar no Cocal, como represália política. Cocal era uma espécie, ao avesso, de 

“Sibéria” do sertão. 

 Esse fato concreto demonstra um pouco do imaginário brotense, sobretudo dos 

moradores da sede, a respeito da região do Cocal: distante e inóspita. Quando se visita 

                                                           
32 Esses números podem variar um pouco para mais ou para menos, mas essa medida quantitativa é 
concreta, de acordo com os registros de campo, documentos como os roteiros e as prestações de contas. 
 
33 Segundo o IBGE (Brasil 2015), a densidade de Brotas de Macaúbas é de 4,78 habitantes por quilômetro 
quadrado. Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas – DPE – Coordenação de População de Indicadores 
Sociais – COPIS. 
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essa região, o grupo de tocadores ou a comitiva, caso o imperador esteja presente, 

permanecem lá durante uma semana para dar conta das visitações.  

 Talvez o caso mais intrigante que podemos citar é o que envolve as comunidades 

de Boca das Palmeiras e de Santo André (pontos 3 e 4, Mapa 1), que estavam em litígio 

judicial envolvendo as prefeituras dos municípios de Brotas e Barra do Mendes (Barra 

queria tirar as comunidades de Brotas) com casos de abusos de autoridade por parte da 

polícia e da prefeitura de Barra, prendendo estudantes e lideranças comunitárias, como 

Dona Maura, 65 anos, presa dentro do ônibus escolar e ameaçada, e alunos igualmente 

detidos, além de intimidações e ameaças de invasão territorial, tentativa de sabotagem e 

proibição dos festejos de Santana, padroeira da comunidade de Boca das Palmeiras, em 

agosto de 2011. 

 Acompanhamos os técnicos da SEI (Superintendência de Estudos Econômicos e 

Sociais da Bahia) que estiveram nas duas comunidades envolvidas para ouvir seus 

moradores e encaminhar as discussões ao governo baiano. Seus moradores foram 

praticamente unânimes (subtraindo um em Boca das Palmeiras e dois em Santo André, 

num universo de 100 votantes) em afirmar seu sentimento de pertencimento em relação 

à Brotas. As falas dos moradores e a decisão comunitária não surtiram efeito junto ao 

governo. 

 Depois dos lamentáveis episódios coronelísticos, os estudantes das duas 

comunidades envolvidas foram proibidos de estudar no Cocal, e, durante o processo 

eleitoral para prefeitura em 2012, os títulos dos moradores foram “automaticamente” 

transferidos de Brotas para Barra, de acordo com os moradores. Brotas perdeu 

praticamente em definitivo essas comunidades que, coincidência ou não, poderiam até 

definir a eleição a favor do prefeito candidato à reeleição, e que mantinha uma relação 

fortalecida com as lideranças comunitárias locais, chegando inclusive a quase ser preso 

durante os conflitos, recebendo voz de prisão.  

 Para nossa posterior surpresa, ao nos depararmos com as localizações das 

comunidades no Mapa 1, percebemos que Boca das Palmeiras e Santo André se situam 

fora dos limites territoriais de Brotas. Porém, para seus moradores, a fronteira entre 

Brotas de Macaúbas e Barra do Mendes situa-se a partir da comunidade de Serrinha 

(ponto 5), que pertence atualmente a Barra do Mendes. Entretanto, os moradores de 

Serrinha afirmam que são de Seabra. Esses movimentos de fronteiras e pertencimentos 

comunitários possuem dinâmicas singulares que as divisões político-administrativas dos 

mapas governamentais ainda não se debruçaram devidamente, de modo a considerar 
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também em suas definições, os pontos de vista dos agentes sociais diretamente 

envolvidos. 

 No ano de 2013, que teve a senhora Genelísia (2014) como Imperatriz, o 

acordado para o deslocamento dos tocadores até a região do Cocal e início das tocarias 

em Santo André, depois Boca, era com a Prefeitura (gestão 2013), que ficou de ceder o 

transporte para a empreitada. Os Tocadores esperaram desde as cinco horas da manhã, 

horário previsto para a saída. Ninguém da Prefeitura apareceu para dar qualquer 

satisfação à Comitiva da festa. A Imperatriz, de modo a cumprir o combinado com as 

comunidades, fretou um carro particular para levar os tocadores, que tiveram que 

depender de caronas para cantar a bandeira, entre uma comunidade e outra, durante o 

tempo restante que estiveram na região do Cocal, prejudicando a Festa nas comunidades 

[...] (infomação verbal)34. 

 O acontecido coloca à tona os múltiplos interesses políticos que também 

envolvem as visitações e as presenças das comunidades na Festa. Era um momento em 

que os conflitos territoriais estavam na pauta política do dia, sendo que as comunidades 

de Boca das Palmeiras e Santo André estavam mais alinhadas com o adversário político 

(ex-prefeito) da atual administração da Prefeitura, que por sua vez é mais alinhada com a 

administração de Barra de Mendes. O cálculo eleitoral, disputas e alianças conduziram 

não à definição, mas ao desajuste/reajuste do roteiro da Festa, no dia previsto pelo 

roteiro para a visitação nas duas comunidades, bem como as visitações subsequentes na 

região do Cocal. 

 A região de Mata do Bom Jesus conta com vinte e duas comunidades, fica mais 

próxima à sede e o deslocamento segue também por estradas de terra, apesar de há dois 

anos possuir pavimentação no trecho entre Brotas e Ipupiara, numa continuidade da BA 

156, pavimentada e recuperada nos anos de 2010-2011 e inaugurada em 2012, no trecho 

que liga Brotas à BR 242. Mata do Bom Jesus, assim como Cocal, possui uma estrutura 

de aparelhos que confluem estudantes e moradores que precisam de atendimento de 

saúde. Não possui feira.  

 As comunicações e recados para os moradores vizinhos são levados 

principalmente pelos estudantes (aliás, um recurso utilizado em todo o município), pois 

eles vêm e passam por distintas localidades e por lotações, que têm comunidades em 

seus itinerários, sobretudo próximas à sede, como Nova Santana, Novo Horizonte, Mata 

                                                           
34 Entrevista Genelísia concedida pessoalmente em 21/04/2014. Acervo do pesquisador. 



48 
 

do Bom Jesus e Sodrelândia. Nesses locais mais próximos, onde a presença do 

imperador é comum, a comitiva sai da sede pela manhã, entre 6h e 7h, após um primeiro 

café (café preto, às vezes biscoito de polvilho “avoador” e algumas vezes frutas ou 

sucos) e retorna ao final do dia, após a jornada de cantorias. 

 Por sua vez, a região do Baixio soma 11 localidades, e seu acesso é mais instável, 

principalmente nas chuvas. Por ser uma zona de transição (vale), os declives são bem 

acentuados, fazendo com que os deslocamentos sejam mais lentos nas subidas ou 

descidas. Quando se canta nas comunidades de Caiçara, Cacimba Velha, Santa Rosa, 

Mourão, Baraúna e Piranha os tocadores permanecem uma semana, assim também como 

no Cocal e no Paramirim. Geralmente há um revezamento dos grupos de tocadores que 

ficam responsáveis pelas visitações da bandeira; nessas comunidades permanece um 

grupo, enquanto os demais seguem cantando em outras. Mesmo assim, há sempre o 

grupo mais constante. 

 A região de Lagoa de Dentro possui dezenove comunidades. As cantorias nesses 

locais são feitas geralmente por dois ou três grupos de tocadores: o grupo “principal”, 

que mais visita as comunidades como um todo, e os grupos das comunidades de 

Alvorada e de Araci, que tocam em suas comunidades de origem e, caso necessário, em 

comunidades que precisam de remanejamentos de tocadores. É uma região com maior 

proximidade e ligação entre as comunidades, situando-se no vale da Colônia, tendo, 

portanto, maior facilidade de deslocamento automotivo, fazendo com que o Circuito seja 

vigoroso do ponto de vista de agregação das comunidades.  

 Em certo sentido, a Festa nas comunidades mais próximas à sede apresenta-se 

com características mais “urbanas”, se considerarmos as diminuições das distâncias, a 

integração num conjunto específico de comunidades e o aumento do fluxo entre os 

grupos de indivíduos. O Mapa 3 – Frequência das Comunidades mostra o veio principal 

da Festa, ou seja, onde se localizam as comunidades de maior frequência no Circuito. 

Elas se concentram na região central e nordeste do Circuito.  

 A região de Feira Nova agrega quinze comunidades e, assim como as 

comunidades de Mata do Bom Jesus e Cocal, concentra as demandas por escola e 

assistência médica. Também possui feira aos sábados que atrai moradores de 

comunidades vizinhas. O que nos chamou a atenção durante as cantorias em Feira Nova, 

foi a não cantoria em algumas casas, pertencentes a moradores evangélicos 

neopentecostais, fato que a diferencia de outras comunidades em termos, sobretudo se 

considerarmos elementos da relação festa(s)-comunidades-indivíduos.  
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 Outra comunidade em que o número de evangélicos neopentecostais tem 

crescido é Pé do Morro, próxima a Buriti Cristalino. Segundo Bola, um dos cantadores 

da bandeira e ex-morador, o reisado de São Sebastião, que pertence à comunidade há 

alguns anos, estava à beira da extinção, devido aos embates e sua não aceitação por parte 

dos evangélicos. A região possui nove comunidades e faz ligação com o 

Paramirim/Serra Negra e Beira Rio. Também foi curioso observar no Mapa 1 as 

comunidades de Buriti Cristalino, Pé  do Morro, Itapecuru, Lagoa do Maciel, São 

Francisco, Marinheiro e Tombador (pontos 46, 47, 48, 49 e 123) fora dos limites 

territoriais de Brotas, já em Oliveira dos Brejinhos, assim como Boca das Palmeiras e 

Santo André no Cocal.  

 Durante a realização dos trabalhos de campo, fizemos as marcações dos pontos 

com a utilização de GPS (Global Positioning System), e em momento algum houve 

referência dos moradores sobre a questão colocada pelo Mapa 1, a não ser somente a 

referência a uma estrada vicinal entre o Buriti Cristalino e o Beira Rio (ponto 157), 

como possibilidade de acesso à BR 242.  

 Serra Negra e Paramirim concentram nove comunidades e todas se situam em 

Oliveira dos Brejinhos. Os tocadores permanecem uma semana realizando as cantorias 

nas comunidades definidas, antes de retornar à sede. Assim como o Cocal, é a região 

mais distante visitada pela bandeira. 

 Por fim, a região de Fundo de Pasto, que agrupa as comunidades onde os bodes 

são criados soltos pela caatinga, compreende cerca de cinco comunidades (incluindo o 

Posto Luizão) que recebem as cantorias da bandeira. 

 Afastamos, assim, qualquer prerrogativa de estabelecer nas relações festa(s)-

comunidades-indivíduos algo, ou elemento dado a priori, que seja determinante, 

relegando a um segundo plano o poder criativo e improvisativo dos participantes durante 

os constantes movimentos, deslocamentos, recepções, pousos, tocarias, alimentações, 

conversas e diálogos.  

 As comunidades apresentam-se com n multiplicidades constitutivas35, não sendo, 

portanto, lugares com baixa complexidade social. Ao contrário, essas multiplicidades 

constitutivas produzem inúmeras dimensões relacionais interna e externamente a elas. 

 As multiplicidades constituem comunidades; não são as comunidades que 

                                                           
35 Nos sentidos usados por Viveiros de Castro (2015), e Deleuze e Guatarri (1995), ao tratarem do 
conceito de multiplicidades (n-1). 
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possuem multiplicidades. As multiplicidades constituem a Festa, e não é a Festa que 

constitui as multiplicidades.  

 Assim, aos poucos, fomos abrindo, esmiuçando e entendendo as dimensões do 

campo empírico, inclusive atentando para aspectos toponímicos presentes no discurso 

relacional da festa, como “tocar no Cocal é diferente”; “no Paramirim o povo é festeiro”; 

“em Nova Vista a abertura é boa”; “a última a tocar é sempre Lagoa de Dentro”, “No 

Cocal sempre tem as sobras”, dentre tantas outras referências. O ambiente criado e o 

apontamento do lugar durante o processo ou cronograma, ou a própria divisão do 

trabalho entre os tocadores ganham nomeações que são, também, as dos lugares.   
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Mapa 1 – Comunidades de Brotas e Região 

 

 

 

 

Mapa 1. Autoria: Dados de Thiago Marcelo Mendes e elaboração cartográfica de Eduardo Dutenkefer, 
2015. Acervo do pesquisador. 

Informações complementares ao Mapa 1:  

Brotas de macaúbas: Área: 2.370,492  km2 / População estimada (2015): 11.070 habitantes (70% reside 

na zona rural) / Densidade Demográfica: 4,78 habkm2 / Bioma: caatinga / Distritos: Brotas, Ouricuri do 

Ouro e Vila Saudável / IDH de 2010: 0,57. Fonte: IBGE (BRASIL, 2015, 2016) 
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Foto 2 – Bode Solto: Comunidades de Fundos de Pasto 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Autoria: Thiago Marcelo Mendes, Brotas de Macaúbas, Bahia, 2011. Acervo do pesquisador 
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Foto 3 – Família da Comunidade de Lagoa de Dentro (Núcleo Escorrega) 

 

 

 

 

 

Foto 3. Autoria: Thiago Marcelo Mendes, Brotas de Macaúbas, 2011. Acervo do pesquisador 
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Tabela 1: Composição Comunitária das Regiões do Município de Brotas de 

Macaúbas36 
 

 

 

                       REGIÕES                     COMUNIDADES37 

1. Cocal 

Distância média das 

comunidades em relação à 

sede: 110 a 170 km 

 

Deslocamentos e 

mobilidade: Rodovias BA 

156 (asfalto), BR 242 

(asfalto) até a entrada 

(trevo) para o Parque Eólico 

(cerca de 80 km), sentido 

Seabra. Daí em diante, 

Cocal (5), Boca das Palmeiras (4), 

Santo André (5), Curralinho (5), Mata do 

Eufrásio (1), Mangabeira (2), Santa Cruz 

(3), Fundo do Largo (2), Papagaio (2), 

Malhada (1), Boa Vista (3), Morro da 

Fumaça (2), Alagado (2), Olhos D’Água 

de Dentro (2), Tamboril (2), Roças 

Velhas (2), Ponta do Morro (1), Moita 

(1), Lages (1), Mucambo (2), Vila 

Saudável (5), Cocos (3), Carnaubinha (2), 

Sumidouro (3), Baixio do Sumidouro (2), 

Perdidos (2), Perdidos do Morro (2), Saco 

                                                           
36 Em 2011 não conseguimos nenhum documento ou acesso a dados gerais sobre as comunidades na 
Prefeitura do município ou na igreja. Não encontramos mapas com referências organizadas sobre as 
comunidades ou outro tipo de material nas bases de dados do IBGE, SEI e TSE até o presente, com 
exceção da carta topográfica da comunidade de Ouricuri do Ouro elaborada no ano de 1966 (verificar em 
anexos).  
 Os censos que constam no IBGE são unidades de dados ou agrupados como dados gerais do 
município. O que encontramos na Prefeitura, à época, era uma espécie de rascunho de mapa feito à mão, 
numa alusão às comunidades de Cocal.  
 
37 As comunidades de que falamos apresentam diversas composições étnicas, religiosas e sociais, bem 
como diferentes clivagens socioeconômicas, indicadores de escolaridade, distribuição por sexo, idade, 
representação e peso político/eleitores, etc., configurando territórios com singularidades e multiplicidades 
específicas, sendo espaços estratégicos com interesses diversos, apesar de Brotas integrar 
administrativamente, juntamente com outros 15 municípios, o Território de Identidade Velho Chico.  
 Vale registrar dois projetos governamentais que tiveram grande impacto na qualidade de vida e 
nas relações entre moradores e entre comunidades: O Programa Luz Para Todos e o Programa de Cisternas 
do governo federal, com seus prós e contras.  
 A ampliação das redes de telefonia móvel e internet no município iniciaram entre 2010 e 2011. 
Nas comunidades só é possível falar por telefone fixo (algumas casas) e não há internet banda larga ainda, 
a não ser nas escolas das comunidades maiores, como Cocal, Mata e Feira. Na sede, o serviço tem tido 
alguns ajustes visando a melhoria do sinal de conexão e da velocidade (ainda bastante instável em 2011), 
mesmo na biblioteca municipal Milton Santos. 
 Em 2014 a quantidade de smartphones na comunidade Andiroba, na abertura da festa, por parte 
de alguns participantes estava causando certa euforia em tocadores de “última hora”, que se apertavam 
para tocar e serem registrados. Noé reclamou várias vezes do ritmo (que saiu do andamento algumas 
vezes) e do tom, “que estava fora”, segundo o tocador ancião. 
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estradas de terra/ cascalhos 

e serras. 

 

dos Bois (1), Água Nova (2), Caracu (1), 

Lagoa da Palha (3), Gamela (1), Curral 

Velho (1), Pasto (1), São Pedro (2), 

Minas do Espírito Santo (4), Serrinha (4), 

São Lourenço (2), Solidão (2), Resina da 

Gata (1) 

2. Mata do Bom Jesus 

Distância média das 

comunidades em relação à 

sede: 08 a 50 km 

 

Deslocamentos e 

mobilidade: Estrada até 

Ipupiara (recente, com 1 

ano de asfalto). As 

comunidades são próximas 

à pista, sendo que as mais 

distantes ficam a 15 km do 

asfalto.  

 

 

Mata do Bom Jesus (5), Descanso (1), 

Cristalândia (3), Água Verde (2), Nova 

Santana (4), Novo Horizonte (5), 

Pintada (4), Bela Sombra (4), 

Sodrelândia (5), Nova Vista (3), Buriti 

do Alho (3), Riacho do Carro (3), 

Humaitá (1), Olhos D’Água de Brotas (1), 

São Domingos (1), Sonhém (1), Bojo (1), 

Amansador (2), Estiva (1), Baixão (1), 

Barreiro (1), Pega dos Custódio (2) 

3. Baixio 

Distância média das 

comunidades em relação à 

sede: 40 a 80 km 

 

Deslocamentos e 

mobilidade: estradas de 

terra/cascalhos e serras. 

Asfalto somente até as 

proximidades de Novo 

Horizonte (estrada de 

Ipupiara) 

Tamboril Pequeno (2), Tamboril 

Grande (3), Baraúna (3), Caiçara (2*), 

Cacimba Velha (2*), Mourão (2), 

Piranha (2), Poço do Paulo (1), São 

Lourenço (2*), Santa Rosa (2), Poço 

Grande (1) 
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4. Lagoa de Dentro 

Distância média das 

comunidades em relação à 

sede: 10 a 30 km 

 

Deslocamentos e 

mobilidade: estradas de 

terra/cascalhos (“por 

dentro”) e trecho de asfalto 

(“por fora”, BA 156) 

Lagoa de Dentro (4), Lagoa de Fora 

(2), Lagoa do Meio (2), Lagoa Nova (4), 

Araci (3), Alvorada (4), Barrinha (4), 

Salinas (1), Lagoinha (2), Santa Maria 

(1), Baixa (1), São Pedro (1), Colônia de 

Baixo (1), Colônia do Meio (2), Colônia 

de Cima (1), Riacho do Milho (1), Cipó 

(1), Lagoa do Viana (1), Olhos D’Água 

da Pedra (1) 

5. Feira Nova 

Distância média das 

comunidades em relação à 

sede: 20 a 50 km 

 

Deslocamentos e 

mobilidade: estradas de 

terra/cascalhos (por dentro) 

e trecho de asfalto (por fora, 

BA 156) 

 

Feira Nova (5), Ouricuri do Heitor (2), 

Ouricuri do Ouro (4), Santana do Ouro 

(2), Barreiro (2), Barreirinho (2), 

Varzinha (3), Morro Redondo (2), Cais 

(1), Peixes (1), Andiroba (3), 

Andirobinha (2), Aguada (1), Salina (1), 

Tomé (1) 

6. Pé do Morro 

Distância média das 

comunidades em relação à 

sede: 18 a 40 km 

 

Deslocamentos e 

mobilidade: estradas de 

terra/cascalhos, serras e rios 

 

Pé do Morro (4), Buriti Cristalino (2), 

Lagoa do Maciel (3), Itapecuru (3), 

Marinheiro (1), Tombador (1), Cachoeira 

do Brundué (2*), São Francisco (1), 

Gameleira (1) 

7. Paramirim e Serra Negra 

Distância média das 

Pajeú (4), Bonito (3), Rio do Peixe (2), 

Flora (3*), Brejinhos de Serra Negra 



57 
 

comunidades em relação à 

sede: superior a 80 km 

 

Deslocamentos e 

mobilidade: BA 156 e BA 

242 (asfalto, cerca de 70), 

sentido Ibotirama.  

Estradas de terra/cascalhos, 

serras e rios 

 

(5), Carnaúba Grande (3), Ipuçaba (3*) 

8. Fundos de Pasto 

Distância média das 

comunidades em relação à 

sede: 30 a 60 km 

 

Deslocamentos e 

mobilidade: estradas de 

terra/cascalhos (por dentro) 

e trecho de asfalto (por fora, 

BA 156) 

 

 

Jatobá (2), Lagoa do Capim (2), 

Barriguda (2), Milho (1), Entroncamento 

e Posto Luizão (2) 

9. Brotas de Macaúbas – 

Sede do município 

 

Deslocamentos, 

mobilidades: caminhadas 

Santana (bairro rural). Bairros: BNH, 

Parque das Árvores e centro. Casas dos 

moradores, comércio em geral, Câmara 

Municipal, Delegacia de Polícia, 

Conselho Tutelar, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais e Escolas 
 

Tabela 1. Autoria e organização dos dados: Thiago Marcelo Mendes, ano de 2014. Acervo do pesquisador. 

Legendas da Tabela 1:  

1 – de 0 a 10 casas / 2 – de 10 a 30 casas / 3 – de 30 a 60 casas / 4 – de 60 a 90 casas / 5 – acima de 90 

casas; (*) - projeção aproximada. Nome em negrito: comunidades que sempre costumam constar no 

roteiro; Nome em itálico: comunidades que pertencem a outros municípios; Itálico e negrito: costumam 

constar no roteiro e pertencem a outros municípios. 
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5.1 – A Bandeira nas Comunidades  

 

 

 O roteiro da Festa colabora na construção de diferentes lugares, podendo ela 

mesma, a Festa, ser o lugar dessa catarse criativa. O Circuito, por ser móvel, possui 

“linhas ao longo das quais as coisas são continuamente formadas”, formando “um 

emaranhado de coisas [...] não uma rede de conexões, mas uma malha de linhas 

entrelaçadas de crescimento e desenvolvimento” (INGOLD, 2012, p. 27, grifo do autor). 

A importância das trajetórias nas composições criativas potencializadas pela festa-

circuito é abordada por Oliveira e Calvente (2012, p. 81) do seguinte modo:  
 
[...] o lugar da festa, longe de se apresentar como um simples local do evento, 
irá influenciar sua trajetória e, também, ser influenciado pelas trajetórias dos 
diferentes elementos que o compõem. Estes se inter-relacionam, se 
reconfiguram e se estabilizam continuamente. 

  

 Esses lugares criados, portanto reais e não apenas imaginados, ajudam na 

constituição das espacialidades da festa. As visitas da bandeira nas comunidades 

contempladas são similares a uma corrente elétrica, que distribui seus elementos-

componentes de recepção, conexão, linhas de transmissão, comunicação, áreas de 

transição, áreas intensas, variações, áreas fragmentadas, dobras e limites.  

 Não gostaríamos de nos desgastar em nosso estudo com questões dicotômicas 

entre sujeito e objeto, indivíduo e sociedade (comunidade), natureza e cultura, sagrado e 

profano, solenidade e mascarada etc. Atentamo-nos para evitar esses dualismos e 

almejamos, mesmo que insipidamente, tentativas de interpretações e descrições que 

deem conta das diferentes dimensões do campo, com várias festas dentro de uma Festa 

maior e, a cada momento, num lugar diferente.  

 As comunidades promovem relações e comunicações diversas entre si, da 

economia à política, passando pelo matrimônio. Os maiores fluxos de visitações entre 

moradores vizinhos, do ponto de vista do deslocamento coletivo, ocorrem durante as 

festas religiosas como a dos (as) padroeiros (as), dos reisados (atualmente mais 

circunscritos na região do Cocal) e principalmente do Divino. Portanto, a festa é motivo 

de visitação entre moradores e comunidades vizinhas, que poderão repetir esse 

movimento na próxima comemoração. 

 Este aspecto da visitação entre grupos foi oportunamente citado por Couto (2011, 

p.70). Respeitando os limites de tais comparações e transposições conceituais de 
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realidades empíricas distintas, entre as zonas rurais de Moçambique e as comunidades de 

Brotas de Macaúbas, destacamos que, para o autor, 

 
Entre as ocupações invisíveis do homem rural sobressai a visitação. Esta 
actividade é central nas sociedades rurais de Moçambique. O homem passa 
meses do ano prestando visitas aos vizinhos e familiares distantes. As visitas 
parecem não ter um propósito prático e definido. Quando se pergunta a um 
desses visitantes qual a finalidade da sua viagem ele responde: “Só venho 
visitar”. Na realidade, prestar visitas é uma forma de prevenir conflitos e 
construir laços de harmonia que são vitais numa sociedade dispersa e sem 
mecanismos estatais que garantem estabilidade. Os visitadores gastam a maior 
parte do tempo em rituais de boas-vindas e de despedida.  

 

 Se o texto de Couto não mencionasse o contexto de Moçambique, as descrições 

contidas poderiam até indicar uma analogia com as visitações da bandeira pelas 

comunidades durante a festa do Divino, sobretudo as rizomáticas. Portanto, o fenômeno 

das visitações e as relações que se estabelecem são potencializadas pelas necessidades 

materiais e imateriais de cada contexto específico, cada lugar.  

 Neste sentido, “[...] cada lugar, cada subespaço, tanto se define por sua existência 

corpórea, quanto por sua existência relacional. De resto, é assim que os subespaços 

existem e se diferenciam uns dos outros” (SANTOS, 2006, p. 173). A existência 

relacional colocada pelo autor vai de encontro a Deleuze e Guatarri, que definem a 

“filosofia da diferença como uma filosofia da relação” (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, 

p. 119). A Festa produz, portanto, um circuito comunitário relacional, com maior ou 

menor segmentação, que encontra no movimento das relações comunitárias os seus 

mecanismos para conceber e agir.  

 Podemos, assim, ponderar que o circuito-festa também tem a capacidade de 

operar uma “síntese disjuntiva” ou uma “disjunção inclusiva”, onde o modo relacional 

tem a divergência e a distância como causa e como devir, e não a semelhança ou 

identidade, que poderiam nos ajudar a indicar os agrupamentos necessários para os 

objetivos propostos, mas que, por outro lado, podem também sufocar e colocar em 

segundo plano as multiplicidades, ou melhor, as variações que se relacionam. 

(VIVEIROS DE CASTRO, 2015) 

 As diferenças nunca são as mesmas, assim como os trajetos; elas podem ser 

distinguidas pelo Circuito e no Circuito, pelas comunidades e nas comunidades, pelos 

participantes, a cada movimento, trajeto, fluxo, linhas de fuga ou de devir. Esses 

movimentos corpóreo-relacionais fazem com que a Festa determine espacialidades e seja 

determinada por elas, produzindo e sendo produzidas por n possibilidades, n dimensões. 
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Decorre desse jogo entre festa(s)-comunidades-indivíduos a ideia dos devires 

movimento-festa, uma quase “metamorfose ambulante” (como cantaria Raul Seixas) 

itinerante, ajudando a afastar as armadilhas deterministas que podem reclamar qualquer 

tipo de procedência ou proeminência de definição categórica ou conceitual.  

 Portanto, o Circuito do Divino de Brotas é também uma metamorfose sócio-

espacial. Ela se adapta, interfere e define a construção de suas espacialidades, criando 

novos espaços integrantes, excludentes, mas com propósitos motivacionais e relacionais 

específicos. A experiência comum, orgânica, de festejar o Divino, alimenta o sentido da 

ação comunitária e das práticas individuais, onde o Circuito acaba expressando as 

relações com os espaços e suas variações entre as comunidades, definindo os espaços 

mais articulados e outros, mais fragmentados.  

 Bartoly (2011, p. 69) também contribui para o entendimento desses conceitos 

que auxiliam na interpretação do nosso estudo, destacando que:  

 
É justamente da tensão entre a subjetividade e a objetividade que nasce o 
lugar composto pela dimensão material, aquela que nos fala da localização 
dos objetos, de sua distribuição objetiva no espaço e da relação do lugar com 
a totalidade; e, pela dimensão abstrata, aquela que trata dos símbolos e dos 
significados que são atribuídos pelos indivíduos ao lugar e dão sentido à 
própria arrumação dos objetos e das pessoas nesta porção do espaço 
geográfico. 

 

 

 Os autores Lévy e Lussault (2003, p. 10) também destacam importantes 

elementos nas formações sociais originadas pelas relações e representações espaciais, 

onde o espaço entra “por inteiro” na sociedade que se encaixa “por inteiro” no espaço, 

sendo possível graças a uma análise de “dimensão multidimensional”, uma vez que “o 

espaço é societário de parte a parte, assim como a sociedade é espacial de uma ponta a 

outra”. Afirmam também que, “por suas espacialidades, de uma variedade infinita, as 

substâncias societárias tornam-se visíveis, sua existência se cristaliza: falar do espaço é 

evocar o regime de visibilidade das substâncias societárias” (LÉVY; LUSSAULT, 2003, 

p. 11, grifo do autor).  

A respeito dessa relação física e interpretativa do espaço, Strathern (2011, p. 244) 

fala de uma possibilidade de reversão da “figura-fundo” sobre o movimento 

interpretativo. Para a autora, os “espaços estão dentro dos lugares, e não o contrário”. 

Assim, 
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No momento em que uma figura é vista em relação ao seu fundo, ela está 
destinada a aparecer como sendo englobada por uma entidade maior. Esta é 
uma hierarquia permanente ou uma assimetria. Não importa o quanto uma 
figura seja ampliada pela sua inserção dentro de um “contexto mais amplo” de 
compreensões, ela inevitavelmente estará aquém daquele próprio contexto. 
A reversão figura-fundo implica uma alternância de pontos de vista. Ora, 
apesar do fundo, por definição, englobar a figura, o que virá a contar como 
figura e o que virá a contar como fundo não é, de forma alguma, algo 
definitivo, e aqui os valores a serem atribuídos a fenômenos particulares são 
imprevisíveis. Poderíamos dizer que figura e fundo promovem relações 
instáveis. 

 

 

 Diante dessas ponderações, acreditamos que o Circuito da festa do Divino de 

Brotas, potencializado pelos deslocamentos diários no período festivo, apresenta as 

espacialidades distintas das comunidades, revelando os usos dos espaços, dos caminhos 

e das comunicações no dia-a-dia. Essas composições e alternâncias do Circuito 

demonstram as dinâmicas que se produzem a partir do movimento e da relação 

socioespacial, onde as visitações são as entradas dessas realidades.  

 Na década de 1970, o estudo pioneiro de Brandão (1985, p. 173) alertava o fato 

da durabilidade da festa do Divino estar diminuindo, deixando de existir com amplitudes 

maiores de tempo. Em Mossâmedes, estado de Goiás, o autor relata que,  

 
[...] no passado as 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.  

 

 O contrário acontece atualmente em Brotas. Não podemos afirmar que a festa do 

Divino é decadente, no sentido do esvaziamento ou da diminuição dos dias de cantorias-

visitações e das comunidades. Com a substituição da montaria animal por automotores, o 

alcance territorial da Festa aumentou. Por exemplo, citamos a inclusão da região de 

Cocal, que segundo Noé (2014), sanfoneiro ancião da Festa (toca há 55 anos no Divino), 

começou a ser visitada ao final da década de 1970, quando ele e o delegado João 

Queiroz (era imperador e ajudava nos festejos) resolveram levar a bandeira para tocar 

nas comunidades da região [...] (informação pessoal)38; menor tempo de deslocamento 

na região do Paramirim, ou até mesmo uma competição não declarada por arrecadação 

de esmolas por parte dos Imperadores dos últimos anos, cantando em mais lugares, 

                                                           
38 Entrevista Noé, concedida pessoalmente em 28/04/2014. Acervo do pesquisador. 
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superando sempre seus antecessores. Nestes termos, é uma Festa que tem crescido nas 

três últimas décadas. 

 Farias (2005, p. 656) orienta sua pesquisa no que tange às relações entre festas 

populares, informação, turismo e consumo mercadológico. Apesar de priorizarmos o 

estudo da festa em comunidades de base agrária e de baixa densidade demográfica, e não 

propriamente a versão Festa-Espetáculo, notamos em seus estudos uma interessante 

correlação entre sociabilidades, sentidos lúdicos das festividades e suas diferentes 

percepções. Segundo o autor, 

 
Se o circuito de sociabilidades festivas corresponde à teia composta de 
situações de ócio em que a forma de convivência é referida pelo sentido 
lúdico que articula e circunscreve a diversidade de grupos nelas presentes, 
logo a recursividade a esse sentido condiciona a heterogeneidade de 
interesses, motivações e conhecimentos implicados nas condutas e expressões 
de indivíduos. 
 

 

 Neste sentido, através das etnografias da Festa em 2011 e 2014, podemos afirmar 

categoricamente que durante o processo anual de formação da espacialidade da Festa, 

que deságua no Circuito Comunitário, está subjacente uma “heterogeneidade de 

interesses” múltiplos, como destaca o autor, que acabam determinando os mecanismos 

de escolhas ou exclusão das comunidades: suas frequências (conforme o Mapa 3), 

distâncias, receptividades, arrecadações das esmolas, alcance microrregional, influências 

políticas, religiosas e econômicas, apesar da ideia de contemplar e atender a diversos 

elementos nas feituras dos roteiros anuais da Festa. 

 Podemos então, pensar o Circuito da Festa propondo o seguinte modelo 

estrutural-funcional:  

a) existência de um Circuito comunitário, dado pelos roteiros anuais: comunidades que 

serão visitadas pela bandeira; b) pontos de transmissão: comunidade específica e casas 

dos moradores; c) linhas de transmissão, trajetos: bandeira, Tocadorese acompanhantes; 

d) mensagem: festa do Divino; e) configuração da malha da bandeira: Circuito criado e 

legitimado pelas visitações anuais. A variação de qualquer ponto de transmissão não 

impede a existência do Circuito e da circulação da mensagem.  

 Acontece que o Circuito é instável, imprevisível, ele precisa se atualizar numa 

intensidade constante, senão não há festa, não há comunidade. Talvez um entendimento 

mais flexível, liminar e menos sistêmico dessas realidades festivas possa estar mais 

próximo das suas dinâmicas e rearranjos socioespaciais.  
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 O Circuito vai se adequando às intervenções que sofre a cada ano, com maior ou 

menor intensidade. Novos paradoxos são criados: em linhas gerais, a Festa atua contra a 

fragmentação e o isolamento comunitário-social e individual (visita todas as casas, todas 

as comunidades etc), mas, como afirmamos, legitima as já visitadas e exclui 

automaticamente as que ficam fora do roteiro.  Não é de se estranhar que a grande 

maioria das comunidades quer participar da Festa, pois a bandeira-Divino tem o poder 

de ir onde “ninguém” vai. Assim, se a bandeira não vai, teoricamente é porque não 

“existe” local ou casa a ser visitada.  

 Visitar “todas” as comunidades sem exceção (considerando apenas o município 

de Brotas), durante o tempo habitual de cinquenta dias de festa, demandaria uma média 

de 2,5 comunidades/dia39, sem contar as casas da sede (atualmente as cantorias na sede 

ocorrem durante a semana que antecede o final da Festa). A abrangência espacial do 

Circuito é visível no Mapa do Estado da Bahia (canto superior direito dos Mapas 1, 2 e 

3), onde percebemos que seus deslocamentos não são poucos e refletem, em alguma 

medida, o entendimento e as apropriações técnicas dos atores sociais, em relação aos 

recursos desses lugares.  

 

 

5.2 – Toponímicas da Festa-Circuito 

 

 

 Visando adensar nossas observações, os nomes ou topônimos das comunidades 

brotenses indicam diversas referências históricas, apropriações e relações espaciais. 

Neste sentido, o Circuito da Festa também é um Circuito de base toponímica e 

relacional. 

 Assim, o breve estudo toponímico das comunidades indicadas, como também a 

adoção de uma perspectiva histórica realizada nos capítulos iniciais, contribuem ambos 

com o nosso arcabouço teórico a respeito do contexto geral e de lugares específicos do 

Circuito comunitário; em suma, podem nos auxiliar, se mantivermos as distâncias 

necessárias para uma análise dinâmica, com poder de transformação conceitual que 

dialogue com os movimentos do fazer-festar. 
                                                           
39 Somatória das comunidades de Brotas (cerca de 100) além das comunidades de outros municípios 
visitadas anualmente pela bandeira. Na sede, como já afirmamos, as cantorias duram atualmente cerca de 
7 a 10 dias.  
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 Nesta perspectiva, Oliveira (2008, p.10), em seu estudo toponímico da Chapada 

Diamantina, destaca que:  

 
[...] o ser humano estabelece sua leitura do real buscando significações e, 
simultaneamente, propondo significações àquilo que chega aos seus sentidos. 
Nessa medida, a realidade é, então, um produto tanto da percepção do real 
quanto da sua interpretação. Nomeando aquilo que o cerca, o homem, ao 
mesmo tempo em que interpreta, cria. 

 

 Os relatos dos Tocadores ou dos acompanhantes sobre algumas comunidades e 

regiões visitadas, como a de Cocal, Paramirim ou Baixio, indicam não apenas o lugar 

físico, mas, sobretudo, o lugar móvel-relacional, remetendo nosso entendimento a uma 

atmosfera criada entre moradores das comunidades e a Festa, revelando um Circuito 

festivo específico, além dos inúmeros ambientes mutáveis.  

 
De maneira geral, é melhor o termo ambiente apenas quando se faz 
referências a influências principalmente de natureza física, que escapam à 
vontade do homem. Não obstante, tratando-se da língua, que se pode 
considerar um complexo de símbolos refletindo todo quadro físico e social em 
que se acha situado um grupo humano, convém compreender no termo 
ambiente tanto os fatores físicos como os sociais. Sapir 40  (1969 apud 
OLIVEIRA, 2008, p. 11)  

 

 Outra função exercida pelo topônimo é uma função referencial, pois além de 

indicar o lugar, ele também aponta para o próprio homem. Nesta perspectiva, “o lugar, 

num estágio pré-linguístico, é um fato natural que somente passa a ser fato cultural na 

medida em que dele o homem toma conhecimento” (OLIVEIRA, 2008, p. 27). 

 A função referencial para o autor (aproximação do topos ao ícone) é vital no 

processo de comunicação, pois essas narrativas possuem aspectos com uma 

subjetividade maior em relação aos lugares. Portanto a “narrativa toponímica” da Festa, 

se assim podemos denominar, passa pelas experiências individuais em sua relação com 

as comunidades e com os lugares criados por ela.  
 
O homem não escapa nunca da relação física do espaço, particularmente 
quando este se apresenta na perfeição de um topos memorável, rural ou 
citadino. O material, em sua diversidade de origens, de substâncias e de 
arranjos, em suas diferentes escalas é, portanto, ao mesmo tempo instituído e 
instituidor. Entretanto, esta relação do homem com o espaço concreto é um 
processo cultural, uma informação da matéria pela semi-esfera. 
Consubstancialmente à sua dimensão material, o espaço é dotado de uma 
dimensão ideal, que não se revela mais leve ou superestrutural que a da 
materialidade. (LÉVY; LUSSAULT, 2003, p. 12) 

                                                           
40 SAPIR, Edward. Linguística como ciência: ensaios. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica, 1969. 
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 Topônimos como Brejinhos de Serra Negra, Roças Velhas, Sumidouro, 

Mangabeira, Mata do Eufrásio, Pega dos Custódio, Baraúna, Cocal, Mourão, Tamboril, 

Carnaúba Grande, Boca das Palmeiras, Morro da Fumaça, Morro Redondo, Olhos 

d’Água de Dentro, Papagaio, Perdidos, Brotas de Macaúbas (antiga Caim Bola, 

designativo de carambola), além de nomear os lugares, também indicam as relações que 

estes lugares possuem com a bandeira.  

 Oliveira (2008) destaca em seu estudo dois campos principais no sistema de 

análise das taxionomias toponímicas: as taxes de natureza física e as taxes de natureza 

antropocultural. Neste sentido, as comunidades de Brotas de Macaúbas apresentam 

taxionomias das mais diversas, conforme os exemplos abaixo:  

A - Fitotopônimos: referência aos elementos vegetais. Citamos as comunidades de 

Cocal, Baraúna, Mourão, Lagoa da Palha, Mangabeira, Cocos, Mata do Eufrásio, Mata 

do Bom Jesus, Boca das Palmeiras, Flora, Jatobá, Barriguda, Milho, Carnaúba Grande, 

Carnaubinha, Tamboril Grande, Tamboril Pequeno, Baraúna, Buriti do Alho, Gamela, 

Moita, Mourão, Cipó. 

B - Hidrotopônimos: Paramirim, Olhos d’Água de Dentro, Lagoa Nova, Lagoa do 

Maciel, Água Verde, Água Nova, Alagado, Itapecuru, Cachoeira do Brundués, Aguada, 

Rio do Peixe.  

C – Geomorfotopônimos: Baixão, Baixio, Barrinha, Pé do Morro, Lages, Bojo, 

Brejinhos de Serra Negra, Ponta do Morro, Malhada. 

D – Litotopônimos (referência mineral): Cristalândia, Santana do Ouro, Ouricuri do 

Ouro, Buriti Cristalino. 

E - Metereotopônimo: Morro da Fumaça. 

F - Zootopônimos: Papagaio, Piranha. 

G - Animotopônimos Vila Saudável, Solidão, Bonito, Boa Vista, Roças Velhas, Bom 

Sossego, Bela Sombra, Nova Vista, Amansador, Descanso, Perdidos, Perdidos do 

Morro, Novo Horizonte. 

H - Antropotopônimos: Pega dos Custódio, Ouricuri do Heitor, Sodrelândia. 

 Portanto, os lugares do Circuito não indicam apenas direções e logísticas de 

deslocamentos, e sim as relações e apropriações socioespaciais e afetivas, realizadas 

pelos atores sociais, que se tonificam nas repetições e atualizações rituais durante os 

festejos. Para Lévi-Strauss (2008, p. 109), os “sistemas de relações”, resultado das 

“várias formas da vida social”, é que vão definir os lugares. 
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[...] a partir do momento em que várias formas da vida social – econômica, 
linguística etc. – se apresentam como relações, abre-se o caminho para uma 
antropologia concebida como uma teoria geral das relações e para a análise 
das sociedades em função dos caráteres diferenciais próprios aos sistemas de 
relações que definem umas e outras. 

 

 Temos, assim, a indicação de que são agregadas aos lugares dos Circuitos as 

condutas dos moradores das comunidades, que acrescentam ao topônimo de origem suas 

perspectivas sobre a Festa, imprimindo suas especificidades relacionais. O topônimo, 

além de indicar o lugar, possui outros sentidos para quem participa do Circuito. 
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Mapa 2 – Os Circuitos Comunitários da Festa do Divino 

 

 

 

 
Mapa 2. Autoria: Dados de Thiago Marcelo Mendes e elaboração cartográfica de Eduardo Dutenkefer, 
2015. Acervo do pesquisador. 
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Foto 4 - Divino na Comunidade de Alvorada 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Autor: Thiago Marcelo Mendes, Brotas de Macaúbas, Bahia, 2011. Acervo do pesquisador. 
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Foto 5 – Divino Alimento: almoço oferecido na comunidade de Boca das Palmeiras 

 

 

 

 

Foto 5. Autor: Thiago Marcelo Mendes, Brotas de Macaúbas, Bahia, 2011. Acervo do pesquisador. 
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Foto 6 – Benzimento da Bandeira do Divino 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Autor: Thiago Marcelo Mendes, Brotas de Macaúbas, Bahia, 2011. Acervo do pesquisador 
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Foto 7 - Movimento Fazer-Festar: Tocadores e Bandeira 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Autor: Thiago Marcelo Mendes, Brotas de Macaúbas, 2011, Acervo do pesquisador. 
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6. O Circuito Comunitário da Festa do Divino 

 

 

 As festas dos(as) padroeiros (as) das comunidades que acontecem anualmente 

circunscrevem-se à comunidade onde o santo é o protetor. São comemorados Sant’Ana, 

Bom Jesus, Nossa Senhora Aparecida, do Carmo, da Piedade; talvez com exceção da 

comunidade de Mangabeira 41, onde não há Igreja Católica. Ela possui dois espaços 

dedicados aos cultos religiosos: um centro espírita Divino Espírito Santo e um centro de 

culto afro-ameríndio, chamado Nossa Senhora da Guia42. 

 Já os grupos de reisados ou ternos de reis (designação local) se movem 

microrregionalmente. Eles organizam suas visitas e andanças entre 25 de dezembro a 6 

de janeiro (em Boca das Palmeiras, onde a padroeira é Sant’Ana, a festa ocorre também 

em agosto), realizando deslocamentos à pé pelas comunidades vizinhas durante a noite. 

Para eles, a “bandeira do Divino é de dia, e o Reis é à noite” (informação pessoal) 43; 

semelhante ao que acontece nas visitações do Divino, os reiseiros também costumam 

festejar com danças, comidas e bebidas junto aos moradores após as cantorias dos “reis”. 

 Os grupos citados em nota também são da região do Cocal, exceto Genorina do 

Pé do Morro (Fundo de Pasto). Os grupos possuem ligações estreitas com as 

comunidades do local, pois muitos são parentes próximos ou conhecidos de longa data. 

Durante os reisados, eles recebem dos moradores das comunidades visitadas as sobras e 

as esmolas, além da dupla fundamental comida e bebida, regada a cantorias, propiciando 

bate-papos, novas amizades e renovação das antigas. As rupturas são raras. 

                                                           
41 Curiosamente Mangabeira também possui bandeira do Divino, que costumava visitar as comunidades 
vizinhas Papagaio, Malhada, Fundo do Largo, Boa Vista, Santa Cruz, a exemplo dos reisados. Suas 
visitações estavam paradas há algum tempo por alguns contratempos, como a falta de tocadores 
(sanfoneiro, sobretudo) e pelo desgaste imposto pela jornada, aumentando as dificuldades com o avanço 
da idade. Diferentemente da maioria dos grupos reiseiros, com predominância masculina, algumas 
moradoras dessas comunidades são reiseiras e assumiam a articulação das cantorias e visitações da 
bandeira de Mangabeira. Além de se referirem aos tocadores do Divino de Brotas como bandeiristas, entre 
um trajeto e outro, uma casa e outra, também eram cantados por elas benditos em louvor ao Divino 
levando a bandeira à frente dos acompanhantes, características singulares das moradoras dessas 
comunidades. 
 
42 O responsável pelo centro espírita, Sr. Zé de Léro, faleceu em 2011 e o sucessor provavelmente seria 
seu filho Manoel. Sua irmã, Sra. Roxinha, é a responsável pela outra casa, juntamente com seus filhos e 
parentes, além do prof. Roberto. Os dois Centros são frequentemente visitados por moradores de Seabra, 
Barra do Mendes, Ibotirama, Barreiras, Ibitiara, Brotas de Macaúbas, São Paulo e outros estados. 
 
43 Segundo os chefes(as) de ternos de Reis entrevistados(as): José João do Baixio do Sumidouro, Zé 
Nilson de Lajes e Mucambo, Waldemar da Moita, Toizinho da Ponta do Morro, Arnaldo do Curralinho, 
Marizete da Malhada e Genorina de Pé do Morro (Fundo de Pasto), realizadas no decorrer de 2011. 
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 A festa do Divino, ou melhor, os seus tocadores, só recebem as sobras nas 

comunidades desta região, fato constatado durante nossa jornada e comentado inúmeras 

vezes pelos Tocadores nas nossas conversas. Observamos, assim, uma correlação 

mínima entre os reisados do Cocal e a festa do Divino, principalmente se considerarmos 

os princípios de deslocamento, de visitação, oferta de alimentos, bebidas, esmolas e 

cantorias como articuladores e definidores de um Circuito comunitário das festas. Os 

dois festejos citados não são espacialmente estáticos como a dos padroeiros (as). 

 Comunidades com maior importância política, econômica ou religiosa, além de 

mais populosas, como Mata do Bom Jesus, Cocal, Nova Santana, Feira Nova, Alvorada 

e Lagoa de Dentro44, são sempre visitadas, e é comum durante os festejos a presença de 

políticos e clérigos acompanhando as cantorias pelas casas. Comunidades menores e 

distantes da sede entram numa espécie de rodízio, como as comunidades da região do 

Cocal, Serra Negra/Paramirim e Baixio.  

 Os roteiros45 e prestações de contas que conseguimos em 2014 foram fornecidos 

pelo padre Joel46, pároco do município na época. Eles nasceram de uma proposta do 

então padre Evando47, no final dos anos 1990, que determinou como meta que 75% dos 

recursos arrecadados com as esmolas da Festa deveriam ser repassados à Paróquia do 

município. Segundo ele, a medida buscava coibir repetidos excessos e alguns desvios de 

dinheiro da Festa por parte dos imperadores. Para outros participantes, esse ato é mais 

                                                           
44 A comunidade de Lagoa de Dentro foi uma grande produtora de tabaco em meados do século XX e 
muitos moradores eram tropeiros. Para alguns, a origem migratória da festa em Brotas surgiu do contato 
desses tropeiros por meio do abastecimento de mineradores oriundos do Tejuco, através da formação da 
comunidade de Minas do Espírito Santo, hoje pertencente ao município de Barra do Mendes, conforme 
entrevista de Matos (2011).  
Também em Lagoa de Dentro as cantorias se dividem habitualmente entre o domingo e a segunda: no 
domingo canta-se no núcleo mais denso, com famílias de descendência portuguesa (branca) e na segunda 
no núcleo menor, com famílias oriundas de escravos africanos (negros). É a única comunidade que possui 
duas igrejas: a dos brancos (Nossa Senhora Rainha) e a dos negros (construída, segundo dona Nilza, pelo 
seu avô, Sr. Filipi, dedicada a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos). Atualmente os dois grupos 
historicamente segregados se visitam, convivem minimamente e procuram se respeitar nesses espaços 
vizinhos que compõem a comunidade. Mas o histórico de preconceitos e de segregação racial são fatores 
constituintes dos seus moradores, pois os grupos identificados com um núcleo ou outro não realizam 
trocas matrimoniais entre eles. 

 
45 Roteiros e prestações de contas de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2011, 2013 e 2014. 

 
46 Padre Joel na época em que cedeu os documentos para esta pesquisa pensava em se candidatar a 
imperador da festa. Ao final da festa de 2014 ele foi sorteado como imperador da festa do Divino de 2015. 
Antes, em relato, manifestou intenção de redefinir o roteiro e cantar somente em comunidades 
pertencentes a Brotas, além de querer controlar mais os excessos do consumo de cachaça, popular em 
entre os moradores e também consumida durante as cantorias. 
 
47 Pe. Edvando foi o primeiro padre a ser sorteado para Imperador do Divino, ano de 2011. 
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uma interferência clara da Igreja Católica nos festejos, que têm sua própria dinâmica e 

autonomia.  

 Com a aquisição desses documentos conseguimos dimensionar não só os 

circuitos de cada ano, mas também as frequências de participação das comunidades e o 

peso econômico de cada uma na arrecadação das esmolas. Não podemos desconsiderar a 

relevância desse aspecto nas definições e indefinições do roteiro, dada a frequência alta 

de algumas e frequência baixa de outras.  

 Esses dados foram trabalhados no Mapa 3 – Frequência das Comunidades, onde 

vemos uma clara concentração de comunidades em alguns pontos próximos à sede 

(ponto 149) e outros espaços mais rarefeitos, principalmente as comunidades agrupadas 

na região do Cocal (ponto 10), lado leste do Circuito. Os detalhes do Mapa 3 serão 

melhor discutidos nos capítulos adiante. 

 O fato é que a presença da bandeira no território comunitário produz uma relação 

da Festa vinculada à questão do espaço/poder pela definição do “lugar festivo” 

(FERREIRA, 2003, p. 7) e legitimação da comunidade junto da Festa, renovando seu 

reconhecimento como lugar da Festa junto das demais, seu poder. 

 Destacamos duas características interessantes para o nosso entendimento: a 

mobilidade da Festa, que tem como locomotiva a bandeira e os tocadores, e o 

estabelecimento de um Circuito comunitário, produzido pelo roteiro de visitações anuais 

da bandeira, onde são, a priori, estabelecidas as comunidades que sempre constam 

(pontos fixos) e as comunidades que se alternam ou entram no rodízio (pontos móveis).  

 É importante registrar também que a bandeira costuma percorrer inúmeras 

comunidades de municípios vizinhos, não se limitando apenas à Brotas de Macaúbas48; 

as espacialidades da Festa são outras e vão além das atuais divisas territoriais brotenses. 

Sua força é o movimento e sua imanência reside no poder de chegar a qualquer lugar. É 

a Festa que chega – ela que faz o ato; todos a conduzem de trajeto em trajeto, de mão em 

mão; no cerne desses movimentos, a Festa está sempre sendo. 

 Para os moradores, em geral, o imprescindível é a presença da Bandeira e dos 

Tocadores, apesar do imperador também ser homenageado, quando presente. Mas sem a 

Ladainha das Esmolas, que inicia o clima nas visitações no contato com os anfitriões que 

recebem e empunham a bandeira no centro da casa, numa mistura de orgulho, alegria, 

                                                           
48 Comunidades pertencentes aos municípios de Brejinhos de Serra Negra, Morpará, Ipupiara, Seabra, 
Ibitiara e Barra do Mendes. 
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tristeza e nostalgia, e o faceiro forró dançado incansavelmente, onde todos os presentes 

são abençoados pela presença da bandeira vermelha com a pomba branca, a Festa não se 

realiza, ou melhor, ela não se completa. São chaves de entrada e saída, de início, meio, 

fim, (re)início. Por isso que essa dupla de elementos vitais, os tocadores e a bandeira, 

assumem o que chamamos em trabalhos preliminares de “unidade elementar”, ou 

“núcleo duro” da Festa49. (MENDES, 2013a, 2013b) 

 O ambiente criado contém a oferta, a comunhão e a partilha de alimentos e 

bebidas, intermediados pela música, que, afinal, produz os andamentos, os códigos 

gestuais e as dimensões temporais da Festa e do Circuito (chegada-encontro, recepção-

benzimentos, danças-comidas-bebidas, novo deslocamento-outro encontro). Nessa 

perspectiva, o Circuito da Festa também é musical-socioespacial, pois a música é o fio 

condutor das relações nascidas nos encontros e desencontros durante as itinerâncias da 

bandeira do Divino e tocadores, além de demarcar espacialmente esses territórios. 

 No dia da Festa os moradores vão se juntando, alguns outros vêm de comunidades 

vizinhas e acabam dividindo as atividades e participações, que vão da tocaria ao almoço 

coletivo em suas casas, quando não oferecem o jantar e o pouso aos tocadores e 

imperador. A Festa tem a ação como causa e a relação como devir.  

 Quando a comunidade recebe a bandeira, as atividades do dia a dia são suspensas 

voluntariamente. Nesta ocasião, “decreta-se” uma espécie de feriado na comunidade, 

onde geralmente ninguém trabalha na roça ou em outras ocupações. Sobre este aspecto 

constatado repetidas vezes por nós, Brandão (1985, p. 203) destaca que 

 
[...] 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.  

 

 Constatamos, assim, que o circuito, de acordo com Magnani (2014, p. 3, grifo do 

autor), é capaz de “ligar pontos descontínuos e distantes”, “sem perder a perspectiva de 

totalidades dotadas de coerência”. Aliás, para o autor, termo “mais neutro” e alternativo 

à “totalidade” seria o de “conjunto”, que introduz a variável “grau de pertinência”, 

                                                           
49 Publicamos dois artigos que foram reflexões embrionárias da pesquisa: um trata do caráter musical da 
festa, marcada pela Ladainha das Esmolas e pelo forró, e outro que aborda a oferta das Sobras, que são 
doações de alimentos, bebidas, animais etc, ofertados aos tocadores. 
 



76 
 

determinada “pelo recorte, pela pergunta, pelos objetivos da pesquisa em curso”; 

portanto, o grau de pertinência pode variar. A variação e a “vinculação entre esses 

diferentes círculos concêntricos” originados pela pertinência “se dá através do termo 

convenção, que define, segundo Becker, as regras comuns para a ação coletiva”. Ainda, 

“Penso que essas duas referências – as noções de conjunto/grau de pertinência e a de 

convenção – mutatis mutandis, podem contribuir para um melhor entendimento do 

alcance do circuito”. 

 Neste sentido, o circuito é formado e transformado por relações de pertinência, 

com alcances variados, sendo construído, mas também desfeito, de acordo com a 

durabilidade da festa, como processo e como visita diária. Para o autor, ele também pode 

abrigar subcircuitos ou subconjuntos, de acordo com o recorte e com a pertinência 

atribuída pela pesquisa. A ação dos indivíduos e dos grupos na formação desses circuitos 

é assim abordada por Magnani (2014, p. 4, grifo nosso):  

 
O circuito passa, assim, a abrigar diversas classes de atores, inclui os espaços 
onde ocorrem suas práticas e se pauta pelo calendário de sua realização. Não 
se trata apenas de identificar pessoas, objetos, locais, estilos e marcas que 
estão em relação por compartilharem determinados interesses, valores, 
práticas: o que torna vivo o circuito é a movimentação dos atores, que pode 
ser apreciada, por exemplo, nos eventos, celebrações, rituais coletivos etc [...]. 

 

 A dinâmica complexa das espacialidades da festa-circuito, suas movimentações e 

influências exigem de nossa parte, uma mobilidade conceitual maior, a fim de não 

incorrermos no paradigma da simplicidade, conforme aponta Morin (1990, p. 86): 

 
Assim, o paradigma da simplicidade é um paradigma que põe ordem no 
universo e expulsa dele a desordem. A ordem reduz-se a uma lei, a um 
princípio. A simplicidade vê, quer o uno, quer o múltiplo, mas não pode ver 
que o Uno pode ser ao mesmo Múltiplo. O princípio de simplicidade quer 
separar o que está ligado (disjunção), quer unificar o que está disperso 
(redução).  
 
 

 Assim, diante de algumas ferramentas teóricas, começamos a conceber possíveis 

dimensões do circuito-festa que tratamos em nosso estudo. Entendemos que suas 

movimentações dinâmicas podem ser interpretadas também como um jogo entre 

“materiais e forças”, ao passo que consideramos os “processos de formação ao invés do 

produto final, e os fluxos e transformações dos materiais ao invés dos estados da 

matéria” (INGOLD, 2012, p. 26). O subsídio teórico do autor se verifica na medida em 

que nos possibilita uma leitura do nosso estudo “para frente”, auxiliando-nos na 
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identificação dos processos criativos que ocorrem nas visitações e nas movimentações 

da bandeira.  

 Para Ingold (2012, p. 27), a leitura da criatividade para frente a considera 

“enquanto uma reunião improvisada com processos formativos, ao invés de ‘para trás’, 

enquanto abdução, a partir de um objeto acabado, até uma intenção na mente do agente”. 

Ao propor a superação entre sujeito e objeto, o autor trata os objetos como “coisas”, 

invertendo a forma acabada, pela primazia dos processos criativos, contribuindo 

significativamente quanto ao nosso entendimento festa(s)-comunidades-indivíduos, pois 

temos procurado chamar a atenção quanto ao protagonismo das comunidades, dos 

moradores e dos tocadores na condução dos festejos.  

 A vitalidade festa-circuito do Divino está no movimento e nas suas extensões 

espaços-temporais, associada às suas múltiplas dimensões e às diferentes relações 

criadas, nunca iguais, sempre mudando e alterando através das suas 

repetições/reativações.  

 De acordo com as pesquisas de campo e os roteiros/prestações de conta da Festa, 

temos que o Circuito do Divino se apresenta como uma “malha”50 complexa, podendo 

ser entendido, de acordo com Ingold (2012, p. 39, grifo do autor), “não como texto, mas 

como textura [...] não de pontos interconectados mas de linhas entrelaçadas; não uma 

rede (network), mas o que eu gostaria de chamar de malha (meshwork)”. Nestes termos, 

o Circuito comunitário diferencia-se de rede, pois sua maleabilidade também “vaza” 

para comunidades de outros municípios, não possuindo elevada rigidez e fixidez 

espacial, e por sua vitalidade encontrar-se ao longo das “linhas”, e não somente nos 

pontos de conexão. 

 Os movimentos, os trajetos e as dimensões relacionais do Circuito nunca são os 

mesmos, apesar da repetição anual dos festejos. Quando acionados se modificam 

dinamicamente a cada ação nuclear das visitações-cantorias (benzimentos, pagamento 

das esmolas e as ofertas de comidas e bebidas). “São os trajetos que acionam essa 

movimentação, produzindo configurações no interior do circuito” (MAGNANI, 2014, p. 

8). Dessa relação entre movimento e itineração, Ingold (2012, p. 38) aponta que “seguir, 

como colocam Deleuze e Guatarri (2004, p. 410, grifo do autor), não é o mesmo que 

                                                           
50  Usamos o conceito de malha analiticamente, reservado os seus devidos objetivos metodológicos. 
Inspirado por Heidegger e Deleuze, Ingold afirma que “tomou o termo malha de empréstimo da filosofia 
de Henri Lefebvre”, partindo da crítica ao conceito de “ator-rede” de Latour, Law e Collon, “por manter e 
reproduzir uma separação física entre sujeitos e objetos”. (INGOLD, 2012, p. 39-25) 
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reproduzir: enquanto reproduzir envolve um procedimento de interação, seguir envolve 

itineração”.  

 Nessa perspectiva, temos a festa-circuito com fluxos em constantes mobilidades, 

deslocamentos e configurações reticulares. São categorias de análise difíceis de serem 

congeladas apenas em um contexto, em uma análise ou paradigma, devido à sua 

imanência51, pois o circuito-festa não se restringe ao ponto de vista ou vontades de um 

único sujeito. “São os trajetos que instauram as diferentes dimensões do circuito” 

(MAGNANI, 2014, p. 5), potencializados pelas diferentes realidades das comunidades, 

dos moradores-anfitriões, dos tocadores e dos acompanhantes. 

 As interferências internas ou externas diretamente nessas múltiplas realidades 

festivas, alterando suas relações e dinâmicas, são controversas e polêmicas. Como 

exemplos já citados temos as metas de repasse de 75% das esmolas à Paróquia52, que 

geraram polêmicas e acenderam o debate sobre os limites das interferências da Igreja 

Católica nos festejos, apesar da medida vigorar atualmente; a intenção de padre Joel 

(imperador de 2014) de barrar os “excessos” da festa “profana” em Lagoa de Dentro e 

visitar somente as comunidades da Paróquia, excluindo as comunidades que ficam fora 

dos limites, como Bonito, Pajeú e outras, foram questionadas seriamente e não surtiram 

efeito, assim como a falta de transporte para o Cocal em 2013 causou  mal estar entre a 

Comitiva (Imperatriz e Tocadores), a Prefeitura e as comunidades prejudicadas.  

 Assim, as diferentes realidades são catalisadas na Festa e no Circuito através da 

hibridez das múltiplas dimensões das comunidades-indivíduos. Essa hibridez entre festa-

circuito-comunidades-espacialidades não é simétrica, não ocorre na ordem de nossa 

equação e não há proeminência de uma dimensão sobre outra; há sim alternâncias dos 

protagonismos. Também por serem processos criativos (são relativamente instáveis), as 

produções da(s) festa(s) estão sujeitas a adaptações e improvisações, podendo promover 

no Circuito movimentos alternados, sulcos nos trajetos, relações pontilhadas, ausências, 

presenças, contornos. 

 Consideramos então, dois polos principais de relação assimétrica (desigual) nos 

processos criativos do fazer-festar, sendo eles o polo circuito(s)-festa (convenção) e o 

polo festa(s)-comunidades/indivíduos (atualização-efetivação). Essa relação assimétrica 

                                                           
51 Viveiros de Castro (2015, p. 25). O autor defende que a teoria-prática da pesquisa antropológica adote o 
ponto de vista da imanência, em alusão ao pensamento de Deleuze, como uma “ontografia comparativa”, 
nas suas duas versões, tanto cientificamente quanto filosoficamente.  
 
52 Medida proposta pelo padre Edvando, conforme relatamos anteriormente. 
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da festa-circuito pode ser exemplificada por Viveiros de Castro (2015, p. 129) da 

seguinte maneira: 

 
Um ponto de importância é que a pressuposição recíproca determina os dois 
polos de qualquer dualidade como igualmente necessários, vistos que 
mutuamente condicionantes, mas não faz deles polos simétricos ou 
equipolentes. A interpressuposição é uma relação de implicação recíproca 
assimétrica: “o trajeto não é o mesmo nos dois sentidos”. 

 

 Deste modo, com o termo “(inter)pressuposição recíproca”, o autor nega uma 

causalidade linear ou dialética e aproxima-o da “dupla semiótica wagneriana da 

convenção e da invenção, onde cada modo de simbolização precipita ou ‘contrainventa’ 

o outro, segundo um esquema de alternância da figura-fundo” (VIVEIROS DE 

CASTRO, 2015, p. 128). De acordo com o autor, essa aproximação teórica entre 

invenção-convenção da antropologia de Wagner (2010), com a “síntese disjuntiva”53 de 

Deleuze-Guatarri, considera os elementos dos polos na relação de “tensão-alternância” 

“simultaneamente contraditórios e solidários”, e numa dialética “sem resolução nem 

conciliação [...] em suma: uma cismogênese batesoniana antes que uma Aufhebung 

hegeliana”.  

 De certo modo, as relações assimétricas entre os polos circuito(s)-festa 

(extensivo) e festa(s)-comunidades-indivíduos (intensivo) depositam a ideia de que 

(co)existem no movimento do circuito um “plano de consistência ou composição”, em 

oposição, a um “plano de organização e desenvolvimento”. Porém, entendemos que 

ambos convergem em inúmeras possibilidades relacionais, que são ativadas/desativadas 

durante os festejos. Para Deleuze e Guatarri (1995, vol. 5, p. 222, grifos do autor), no 

plano de consistência, temos  

 
[...] as hecceidades, acontecimentos, transformações incorporais apreendidas 
por si mesmas; as essências nômades ou vagas, e contudo rigorosas; os 
continuums de intensidade ou variações contínuas, que extravasam as 
constantes e as variáveis; os devires, que não possuem termo nem sujeito, mas 
arrastam um e outro a zonas de vizinhança ou de indecidibilidade; os espaços 
lisos, que se compõem através do espaço estriado.  

 

 

                                                           
53 “Modo relacional que não tem a identidade e a semelhança como causa (formal ou final), mas a 
divergência ou a distância; ou outro modo deste modo relacional é ‘devir’ ” (VIVEIROS DE CASTRO, 
2015, p. 119). 
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7. O Circuito Rizomático – CIRI  

 
 
O rizoma procede por variação, expansão, conquista, captura, picada. Oposto 
ao grafismo, ao desenho ou à fotografia, oposto ao decalques, o rizoma se 
refere a um mapa que deve ser produzido, construído, sempre desmontável, 
conectável, reversível, modificável, com múltiplas entradas e saídas, com suas 
linhas de fuga. (DELEUZE; GUATARRI, 1995, vol. 1, p. 32) 

 

 

 Agrupamos como características deste Circuito, de acordo com o fazer-festar, as 

condutas que têm, no conjunto de cada contexto em que elas se realizam, maior 

influência dos tocadores, dos moradores das comunidades visitadas e dos 

acompanhantes da Festa. Por serem mais espontâneas, estão sujeitas a improvisações, 

portanto, suas realizações não são lineares, são abertas a experimentos e atravessados 

por todo tipo de intensidades. 

 Essas inúmeras possibilidades criativas das relações festa(s) 

[tocadores/bandeira]-comunidades nascem da multiplicação de conexões e dos 

ambientes criados durante essas visitações. Agrupamos, assim, os lugares que 

apresentaram essas características rizomáticas no fazer-festar no Mapa 2. 

 Em nossa perspectiva de análise, o movimento mostrou-se ser a vitalidade da 

Festa e do Circuito. Pensando nos diferentes lugares aos quais chegamos durante os dias 

de caminhadas e nas múltiplas condutas e relações durante e entre as festa(s)-tocarias, 

inferimos que o movimento cria, que ele risca o espaço, atravessa, delimita, traça 

caminhos, trajetos comunitários, dimensões relacionais verticais e horizontais, num 

mundo infinito de possibilidades, direções, velocidades (aceleração) e intensidades. 

 O movimento fazer-festar itinerante tem suas linhas, bem como ele se expressa 

nelas. Ele faz romper a vida. “Indeed the line, like life, has no end. As in life, what 

matter is not the final destination, but all the interesting things that occur along the way. 

For whenever you are, there is the somewhere further you can go” 54 (INGOLD, 2007, 

p. 170, grifos do autor).  

                                                           
54 “Na verdade, a linha, como a vida, não tem fim. Como na vida, o que importa não é o destino final, mas 
todas as coisas interessantes que ocorrem ao longo do caminho. Onde você estiver, há um lugar além que 
você pode ir” (Tradução nossa). 
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 A vida se constitui ao longo dessas “linhas-fio”, também em Deleuze e 

Guatarri55 (2004 apud INGOLD, 2012, p. 38): 

 
[...] eles a chamam de “linha de fuga”, e por vezes “linhas de devir”. O mais 
importante, contudo, é que essas linhas não conectam. “Uma linha de devir”, 
escrevem eles, “não é definida pelos pontos que ela conecta, nem pelos pontos 
que a compõem. Pelo contrário, ela passa entre pontos, insurge no meio deles 
[…] Um devir não é nem um nem dois, nem a relação entre os dois; é o entre, 
a […] linha de fuga […] que corre perpendicular a ambos”.  

 

 

 Observamos que era muito comum em todo município e região ouvirmos 

expressões como “Oi fulano(a) como vai? - Vou/vamos rompendo...”, numa constante 

associação ao movimento de atravessar caminhos, de levar a vida, de passar, de se valer, 

indicando um ponto de vista que tem o movimento numa constante dinâmica de se 

relacionar com o mundo, de fazê-lo.  

 Neste sentido, temos que a vida se desenvolve ao longo dessas “linhas-fios”, para 

Ingold (2012, 2007), “linhas de fuga” e “de devir” para Deleuze e Guatarri (2000) e, o 

que podemos chamar de “linhas-rompimento”, que constituem o CIRI da festa do Divino 

de Brotas. Logo, as linhas/trajetos constituem-se em espaço etnográfico privilegiado de 

percepção da festa, do fazer-festar, onde experimentar esta mobilidade junto da comitiva 

da bandeira do Divino, tocadores, Imperador e acompanhantes nos fez perceber as 

multiplicidades socioespaciais envolvidas na e pela festa, bem como as possibilidades 

dimensionais e existenciais de “outras realidades”, “outros mundos”, que contagiam e 

são contagiados em suas realizações festivas.  

 De fato, o movimento fazer-festar itinerante estimula a busca da experimentação 

de outras perspectivas e seus pontos de vista, produzindo alteridades através das 

visitações e andanças, criando infinitas possibilidades. Movimento-criação: encontros, 

intensidades, linhas e trajetos.  

 Neste ponto de vista prático-teórico, o movimento (fazer-festar) é tido como 

sinônimo de potência e as velocidades de realização-possibilidades como intensidades. 

Podemos avançar nessa operação, substituindo o movimento pelo espaço e as 

intensidades pelo tempo. Neste trocadilho, teríamos a percepção do espaço como 

potência e como potencialidades reveladas, e o tempo, com diferentes intensidades e 

possibilidades.  

                                                           
55 Deleuze, G; Guatarri, F. A thousand plateaus. London: Continuum, 2004, Trans. B. Massumi. 
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 A itinerância da bandeira angaria improvisações, segundo algumas distintas 

situações presenciadas durante os deslocamentos, com algumas mais corriqueiras que 

outras, dependendo dos lugares e dos momentos do fazer-festar.  

 Condutas como entrar no mato (para necessidades fisiológicas, pegar folhas, 

raízes, se esconder, dar um tempo, refletir), chegar, receber, entrar, rezar, benzer-se com 

a bandeira a seu modo, tocar mais uma música, pegar jurema, paquerar, descansar na 

sombra dum pé de pau (árvore), fumar, quebrar uma (beber cachaça), rir, debochar, 

comer bolo, fruta, carne pilada, aipim, discutir, conspirar, dançar, prosear o dia-a-dia da 

terra, do garimpo, da casa de farinha, da água, de decidir se canta ou não canta em 

determinado local, que casa começa a cantoria, relativizar o tempo, mandar avisos, trazer 

recados, esconder os cavalos dos tocadores para não irem embora, tocaria-forró à noite 

depois das cantorias na comunidade, desafios de samba de coco, repente, improvisar 

solos na sanfona, receber sobras dos moradores, namorar, romper espaços hierárquicos, 

laços, nós, inverter protagonismos, tocar uma música pedida, fazer novas amizades, 

rever antigas, tomar mais uma, agradecer, se despedir, partir para novas buscas; enfim, 

criam n situações e n possibilidades rizomáticas de misturas e trocas dinâmicas 

potencializadas pela Festa. 

 
A festa não tem outro paradoxo aparente: repetir um “irrecomeçável”. Não 
acrescentar uma segunda e uma terceira vez à primeira, mas elevar a primeira 
vez à “enésima” potência. Sob esta relação da potência, a repetição inverte-se, 
interiorizando-se. [...] Opõe-se, pois, a generalização, como generalidade do 
particular, e a repetição, como universalidade do singular. (DELEUZE, 2006, 
p. 20) 

 

 As repetições de algumas dessas condutas do fazer-festar não são generalizações 

do CIRI, mas, sobretudo, produção de singularidades do diferente. De acordo com o 

autor, a repetição é o motor da diferença, e esta, por sua vez, institui a relação, o “entre” 

dois polos. “Como conduta e como ponto de vista, a repetição diz respeito a uma 

singularidade não permutável, insubstituível” (DELEUZE, 2006, p. 20). 

 De certo modo, o recurso epistemológico-filosófico do rizoma, que adotamos 

como ferramenta de entendimento do CIRI, reivindica que as multiplicidades da festa e a 

importância do movimento para a sua criação e vitalidade não sejam consideradas em 

segundo plano, reduzindo-as a uma estrutura de maior rigidez e fixidez.  

 O CIRI “não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e 

transborda” (DELEUZE; GUATARRI, 1995, vol. 1, p. 17). Ele precisa no mínimo ativar 
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dois polos do fazer-festar à medida que os relaciona/tenciona, produzindo n linhas-

rompimento que podem atravessar a Festa e serem atravessadas por ela, transbordando 

limites e se ramificando ao acaso. 

 A proposta do CIRI procura atentar para essas características fundamentais do 

fazer-festar desses lugares, suas possibilidades improvisativas e espontaneidades 

relacionais, sem o controle ou influência das estruturas institucionais dos poderes 

políticos e religiosos (igreja, Prefeitura, políticos) na determinação das condutas entre 

tocadores/bandeira-comunidades-indivíduos, pois o CIRI vai “contra os sistemas 

centrados (e mesmo policentrados), de comunicação hierárquica e ligações 

preestabelecidas” (DELEUZE; GUATARRI, 1995, vol. 1, p. 32), mais características do 

CIPO. 

 As condutas do CIRI são relativamente mais livres, não possuindo uma estrutura 

central de controle mais rígido e normativo. Ele apresenta as multiplicidades dos pontos 

de vista e das espacialidades comunitárias, que compõem e se decompõem 

constantemente, pois ele “é feito somente de linhas: linhas de segmentaridade, de 

estratificação, como dimensões, mas também de linha de fuga ou de desterritorialização 

como dimensão máxima segundo a qual, em seguindo-a, a multiplicidade se 

metamorfoseia, mudando de natureza”. 

 Neste sentido, o CIRI é composto de condutas espontâneas, motivadoras de 

buscas, de contatos, de devires, aparições e desencontros. Sob esse ponto de vista do 

contato, ele é mais orgânico e liminar, com abertura a criações e improvisações. 

 Improvisar, na festa do Divino de Brotas, requer uma leitura “para frente”, como 

sugeriu Ingold (2012, p. 38), à medida que arrisca infinitas possibilidades e fazeres 

criativos. Improvisação não se reproduz, se cria: “é seguir os modos do mundo à medida 

que eles se desenrolam, e não conectar, em retrospecto, uma série de pontos já 

percorridos”; nas condutas do fazer-festar rizomático criam-se novos caminhos, novas 

necessidades e novas experiências: o que quisermos e o que desejarmos, sem receio de 

“excessos”. 

 
Para os enunciados como para os desejos, a questão não é nunca reduzir o 
inconsciente, interpretá-lo ou fazê-lo significar segundo uma árvore. A 
questão é produzir inconsciente e, com ele, novos enunciados, outros desejos: 
o rizoma é esta produção de inconsciente mesmo. (DELEUZE; GUATARRI, 
1995, vol. 1, p. 28) 
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 Neste ponto, o movimento fazer-festar rizomático expresso no Circuito também é 

“produção” de inconscientes, uma máquina social que opera o paradoxo entre o desejo e 

a falta, pois o Circuito carrega e flui demandas de todo o tipo, numa constante produção 

de realidades e de espacialidades, onde “tudo” cabe, pois nada está determinado. O CIRI 

também é produção, expansão, povoamento e contágio. 

 Prigogine (2000, p. 2) também interessa-nos para nossas interpretações do CIRI, 

e, em certa medida, com as teorias citadas. Na explicação dos fenômenos sociais, o autor 

trabalha a necessidade de “reconciliação” entre as ciências da complexidade e as 

ciências humanas, uma vez que “as recentes ciências da complexidade negam o 

determinismo; insistem na criatividade em todos os níveis da natureza. O futuro não é 

dado”, pois, “nas ciências fundamentais há um elemento temporal, narrativo, e isso 

constitui o fim da certeza”. 

 O autor também acrescenta o conceito de flutuação (emprestado do estudo do 

não equilíbrio em física) ao tratar da importância da ação dos indivíduos (para além das 

classes, grupos e segmentos sociais) no processo histórico. “Flutuações do nível 

microscópico decidem que ramo emergirá em cada ponto de bifurcação, e, portanto, que 

evento acontecerá”. Continuando, “essas bifurcações aparecem em pontos especiais nos 

quais a trajetória seguida por um sistema se subdivide em ramos” e, “no geral, 

bifurcações são a um só tempo um sinal de instabilidade e um sinal de vitalidade em 

dada sociedade” (PRIGOGINE, 2000, p. 4). 

 O CIRI, portanto, possui uma proliferação de ramificações relacionais devido a 

um número maior de eventos, oferecendo, consequentemente, mais situações de 

flutuação, abrindo espaços às condutas individuais, não individualistas. Logo, constitui 

um Circuito com maior possibilidade de flutuações e indeterminismos, onde cada um faz 

a festa a seu modo, livre de controles externos. De acordo com o autor, “as ciências da 

complexidade, assim, conduzem a uma metáfora que pode ser aplicada à sociedade: um 

evento é a aparição de uma nova estrutura social depois de uma bifurcação; flutuações 

são o resultado de ações individuais” (PRIGOGINE, 2000, p. 4). 

 Outro autor que pode nos auxiliar teoricamente em nosso estudo do CIRI é 

Morin. Ele destaca que o determinismo não dá conta da complexidade do real, daí a 

necessidade do pensamento complexo na ciência, assim como também se orienta 

Prigogine. Ambos destacam o principio da incerteza no conhecimento científico, senão, 

ao menos da possibilidade dele ser considerado. Conforme o autor, 
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Descobriu-se no universo físico um princípio hemorrágico de degradação e de 
desordem (segundo princípio da termodinâmica); depois, no que se supunha 
ser o lugar da simplicidade física e lógica, descobriu-se a extrema 
complexidade microfísica; a partícula não é um primeiro tijolo, mas uma 
fronteira sobre uma complexidade talvez inconcebível; o cosmos não é uma 
máquina perfeita, mas um processo em vias de desintegração e de organização 
ao mesmo tempo. (MORIN, 1990, p. 22-23) 

 

 O CIRI lida com essas realidades complexas, multiplicadas a cada momento por 

infinitas dimensões materiais e ideais que formam o caos comunitário paradoxal de 

desintegração e organização, pois ele, como o CIPO, integram comunidades diferentes 

que não coexistem o tempo todo, lidando com a dispersão inerente. Neste sentido, existe 

também um paralelo entre as definições de Morin (1990) sobre o pensamento complexo 

e os pressupostos dinâmicos do CIRI, o “princípio da incerteza”. 

 Nosso exercício prático-teórico entre dados do campo e autores citados consiste 

em deixar claro o que entendemos por CIRI, suas singularidades, objetividades, 

recursividades e limites no estudo de um fazer-festar com características mais 

rizomáticas, que exprimem condutas abertas aos “devires”, que são, em certa medida, 

livres de um poder controlador-normatizador alheio, pois o CIRI também aponta para 

relações totalmente diferentes da relação “arborescente”, vertical, indicando a 

possibilidade de "devires" mais horizontais (DELEUZE; GUATARRI, 1995, vol. 1, p. 

32). 

 Se adotarmos por hora uma leitura plana do Mapa 2, entendendo a distribuição 

das comunidades como espaço contíguo e não reticular, o CIRI poderia ser 

desmembrado em CIRI Cocal ao leste, CIRI Paramirim/Serra Negra a oeste e sul, e CIRI 

Nova Vista mais ao centro. As comunidades de Lagoa de Dentro e Alvorada constituem 

um caso à parte. 

 Tivemos dificuldades para decidir e apontar o Circuito específico ao qual essas 

duas comunidades pertencem. São comunidades onde as tensões/relações entre os 

Circuitos acontecem a todo instante, em todos os lugares.  

 Em Lagoa de Dentro (ponto 78, Mapa 1), o fazer-festar inicia-se dias antes da 

passagem da bandeira, pois as cantorias nessa comunidade determinam o final do ciclo 

das cantorias nas comunidades. São realizadas pequenas quermesses, alguns shows e 

missas, produzindo uma estrutura organizativa mais desenvolvida sob esses aspectos. 

Mercado, religião e política comungam com a festa em Lagoa de Dentro, que na escala 

interna fica atrás apenas para a festa na sede Brotas, pois recebe elevado número de 
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visitantes. É o maior fazer-festar das comunidades considerando esses elementos 

organizativos, mais estruturados hierárquica e administrativamente. 

 Esse é o ponto, pois há tensão/separação entre a “festa das cantorias” e a “festa-

entretenimento”. O excesso da “zuada” invade as cantorias, principalmente quando se 

aproxima das casas próximas às barracas e ao palco, o que acaba gerando reclamações 

entre os tocadores e acompanhantes das cantorias. A comunidade exprime fazeres 

distintos da Festa; são unidos pelos aspectos motivacionais (festa do Divino, visita da 

bandeira), mas se diferem na prática (como experimentam, conduzem o fazer-festar), 

pois são públicos distintos, espacialmente separados.  

 Como os Circuitos não são unânimes, a comunidade também apresenta 

considerável variação do CIRI, à medida que o fazer-festar das cantorias ganha as casas 

mais distantes do aglomerado festa-entretenimento. Aos poucos, os protagonismos 

individuais aparecem com destaque nos deslocamentos, com desafios de samba de coco 

entre moradores e Tocadores (principalmente Noé), extensão do tempo de permanência 

nas casas, com variados grupos de conversas que se formam e se desfazem a cada 

movimento deste fazer-festar mais ligado às cantorias.  

 Considerando o papel da comunidade na estratégia comunitária local e nos 

festejos (suas influências históricas, econômicas e políticas), definimos que ela pertence 

ao CIPO, apesar dos seus moradores estarem ativamente envolvidos na realização da 

Festa em “ambos” os Circuitos. Nesta “queda de braço” interna entre os Circuitos, o 

CIPO acabou predominando em Lagoa de Dentro.  

 Uma das determinações que pesaram sobre nossa decisão foi o fato das cantorias 

serem divididas em dois dias, no domingo e na segunda-feira. No dia “principal”, onde a 

comunidade fica mais movimentada com a agitação, as cantorias acontecem no núcleo 

denso, com a maioria de moradores de descendência branca. Na segunda-feira, dia que 

os moradores também chamam de “feriado” na comunidade, as cantorias acontecem no 

núcleo menor, pejorativamente chamado de Escorrega56, de descendência negra. Como 

                                                           
56 (Informação pessoal) - Em entrevista realizada em 17 de julho de 2011, dona Nilza (descendente de 
Lagoa de Dentro) disse-nos que decidiu sair da comunidade e morar em Brotas, pois não aguentava mais 
os insultos e xingamentos racistas que ouvia dos outros moradores quando era moradora, como “as pretas 
da Joana”, e, em relação ao Escorrega, era “Escorrega macaco”, em alusão ao solo argiloso e escorregadio 
e aos moradores descendentes de escravos africanos. Segundo alguns, as cantorias da bandeira em Lagoa 
de Dentro procuraram contemplar os dois grupos. Outros afirmam que ela não conseguiu romper as 
diferenças raciais que ainda hoje influenciam a conduta do fazer-festar. Outros mais afirmaram que 
segunda-feira a festa é “só” dos moradores da comunidade, que se visitam, apesar dessas diferenças 
históricas.  
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ainda há resquícios de tensões escravocratas e separações raciais que se refletem na 

condução da Festa, entendemos ser conveniente considerá-la como comunidade do 

CIPO57. 

 Em Alvorada (antiga Açoita Cavalo, ponto 83, Mapa 1), ocorrem conduções 

também interessantes. Os moradores (tocadores e cantadores) do “Grupo Alvorada” 

assumem algumas cantorias da Bandeira em comunidades menores e dividem as tocarias 

com o “grupo da sede” (que canta nas comunidades mais vezes, sai mais, composto por 

Noé, Benjamim, Bola, Naldo, variando um ou dois a cada ano, mas Noé, Benjamin e 

Bola têm repetido a formação há alguns festejos). Os espaços de protagonismo entre os 

grupos vão se alterando, se misturando, às vezes mais tranquilamente, em outras horas 

com pouco mais de vaidade musical ou outras legitimidades e disputas que afloram no 

movimento fazer-festar e dão a sua dinâmica peculiar. 

 Na comunidade (com histórico de imperadores, como a Lagoa de Dentro) é 

comum no dia da visita da bandeira a presença de políticos (há um vereador que está no 

terceiro mandato consecutivo e foi o capitão do mastro de 2014), partidos, tendências e 

interesses, pois Alvorada tem associativismo, cooperativismo e organização política 

comunitária influente. Há alguns anos a comunidade tem trabalhado para o 

funcionamento da Casa do Mel, derivados e defumados do bode, projeto de Aguadas em 

parceria com a Prefeitura (construção de pequenos açudes nas comunidades, como 

reservatório de água e como fonte de alimentação/criação de peixes, 2011), ampliação da 

escola municipal com ensino médio, construção da nova sede da associação, enfim, 

formas de condução da vida de forma mais organizada, centralizada, aplicadas a um 

propósito específico, direcionado. Não deixam, entretanto, de festar a seu modo, sendo 

uma das comunidades em que mais se comemora a bandeira, se consome cachaça e 

comida durante o Divino. 
                                                           
57 Nas pesquisas de campo, registramos a hipótese de que os moradores do “Escorrega” em Lagoa de 
Dentro poderiam ser descendentes quilombolas das comunidades de Barra do Brumado e do Bananal, em 
Rio de Contas, mais ao sul da Chapada. Em outra ida à Chapada Diamantina, em 1994, em companhia do 
amigo e antropólogo Manoel de Almeida Júnior, o líder comunitário de Barra do Brumado, Carmo 
Joaquim, descendente do ancião fundador “Izídio”, disse-nos à época, que Barra havia se constituído 
através de escravos e ex-escravos garimpeiros. Em Lagoa de Dentro, ao que tudo indica a relação com o 
garimpo remete aos tropeiros da comunidade, que abasteciam esses locais. A família de Nilza disse 
desconhecer essa hipótese e não há documento ou registro que conseguimos encontrar a este respeito. 
Vale registrar que em uma das festas que presenciei na comunidade de Barra do Brumado, em Rio de 
Contas, ano de 1994, as pessoas seguravam uma bacia com água para ajudar a baixar a poeira levantada 
pelo arrasta-pé do forró. A coisa mais comum que se ouvia naquelas andanças era, sem dúvida, “vamos 
chegar”; depois “café e bolacha”, às vezes um substituto pra bolacha. Cachaça se quiser, mas os dois 
primeiros eram obrigatórios.  
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 Em Alvorada, como em outras comunidades, também há uma afinidade entre 

liderança política e liderança religiosa, aspecto recorrente em associações comunitárias 

influenciadas pelas CEBs, onde os maiores exemplos são o Araci, Mata do Bom Jesus, 

Novo Horizonte (apesar desta não receber a bandeira de Brotas), Jatobá e Cocal, entre 

outras. Em certa medida, são comunidades que mais bem codificaram “fluxos de 

Estado” através dos trabalhos das CEBs. 

 
É sobre esses fluxos descodificados e desterritorializados que a nação se 
constitui, e não se separa do Estado moderno que dá uma consistência à terra 
e ao povo correspondentes. É o fluxo de trabalho nu que faz o povo, como é o 
fluxo de Capital que faz a terra e seu equipamento. Em suma, a nação é a 
própria operação de uma subjetivação coletiva, à qual o Estado moderno 
corresponde como processo de sujeição. (DELEUZE; GUATARRI, 1995, vol. 
5, 156) 

 

 Essas importantes informações da sua atual constituição não interferem 

substancialmente na Festa, de modo que possamos conceber um festar mais ligado ao 

CIPO, como também não conseguimos, de antemão, fincar como um festar do CIRI. 

Alvorada literalmente se divide entre os dois Circuitos, como Lagoa de Dentro. Através 

dos festejos não conseguimos fechar nem para um, e nem outro, pois os dois Circuitos se 

complementam, se revezam e se misturam, como é a Festa em seu realizar diário. Para 

resolver o impasse criado, apelamos ao papel estratégico da comunidade no município, 

considerando-a como comunidade do CIPO.  

 O que nos resta é o cuidado empírico em não escamotear as diferenças e 

variações do fazer-festar “fechando” a comunidade em CIRI ou CIPO, podando o leque 

de potencialidades criadas, inclusive para além-festa(s). Por isso os circuitos CIRI e 

CIPO não são imutáveis, fixos ou homogêneos, apesar do CIPO ser mais rígido, mas não 

duro e impermeável. Ou seja, eles não estão dados, somente podemos inferi-los após as 

ocorrências festivo-comunitárias.  

 Por sua vez, o CIRI Cocal congrega o maior número de comunidades que têm os 

aspectos rizomáticos da Festa em primeiro plano, seguido pelos CIRIs Paramirim/Serra 

Negra e Nova Vista. De um modo geral, as regiões dos CIRIs acabam ocupando as 

bordas do Circuito Principal, com exceção de Nova Vista (ponto 71, Mapa 1), que se 

sobrepõe ao CIPO.  

 Por geralmente abrir a Festa (em 2014 foi Andiroba), a comunidade de Nova 

Vista também costuma receber inúmeros visitantes e acompanhantes da bandeira. As 

condutas do movimento fazer-festar são intensas, expressam suas singularidades, seus 
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diferenciais, sempre com intensidade considerável. A potência comunitária não cessa, 

não diminui. Pelo contrário, muitos dançam sem parar a cada tocaria, outros bebem a 

cada intervalo. Alguns seguintes cantam, trocam instrumentos, falam, riem, reclamam, 

caminham, não importa, fazem o que querem e o que desejam fazer segundo suas 

necessidades, sem controle externo ou hierárquico acentuado, controlador. Essas 

condutas indicaram o CIRI como mais adequado ao fazer-festar da comunidade. 

 O Rizoma Paramirim/Serra Negra é composto pelas comunidades de Bonito 

(137), Rio do Peixe (136), Pajeú (159) e Ipuçaba (141). Elas estão distribuídas no lado 

oeste do Circuito ao extremo sul. Quando a comitiva se desloca para essa região, 

permanece uma semana pousando nas comunidades que serão visitadas. Esse Circuito 

faz fronteira com as comunidades de Buriti Cristalino, Pé do Morro, Lagoa do Maciel, 

Itapecuru e outras, “pertencentes” a Brotas, mas localizadas em Oliveira dos Brejinhos. 

Formam um enclave do CIRI, pois todas são pertencentes ao município de Oliveira dos 

Brejinhos. 

 Noé, que toca no Divino anualmente há cinquenta e cinco anos, conhece esses 

lugares a seu modo e seus moradores com intimidade, fato este constatado nas 

comunidades por onde acompanhamos o sanfoneiro, juntamente com os tocadores 

Benjamim, Bola e Naldo. Ele considera essas comunidades festeiras, assim como Dinho. 

 Presenciamos entre os moradores do CIRI Paramirim uma intimidade efetiva em 

relação à Festa, tanto com os tocadores/imperador, como também com a bandeira. 

Muitos deles se reuniram na primeira casa da cantoria e, após a reza e a ladainha, 

festaram como quiseram, dançando aos pares, rindo, debochando, colocando 

intimidades, bebendo e comendo, enfim, uma explosão de possibilidades, de múltiplas 

condutas festivas e relações que vão se avolumando a cada momento.  

 No caso, é a comunidade que festa o Divino e não o Divino que festa na 

comunidade. E festa à sua maneira, onde os ingredientes da alquimia dionisíaca festiva 

não faltam: música, bebida e comida. O fazer-festar intenso de Bonito dissipa condutas, 

cria novas e improvisa outras.  

 Contudo, para isto acontecer deve haver o motor dissipador, que liga o Circuito, 

a Festa. A possibilidade da parceria criativa entre tocadores-moradores para a realização 

nestes termos somente aflora se houver diferenças entre eles, colocando-os em relação-

atualização.  

 O fazer-festar do CIRI aponta para a construção de uma conduta descentralizada, 

mesmo com o imperador presente, uma conduta que cede ou divide o comando à medida 
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que as cantorias avançam pelas casas. Não vimos, talvez, alguns cavalos escondidos 

(esclareceremos mais adiante), mas os moradores da comunidade tomaram a condução 

da Festa.  

O movimento e o trânsito entre tocadores e moradores das comunidades 

acontecem há tempos. É a dinâmica local do festar-visitar, que tem nos tocadores o seu 

veio principal, pois o movimento itinerante é criado por eles e a Festa os requer para 

poder existir como tal. Há uma espécie de imbricação movimento-festa/tocadores. De 

acordo com os ex-cantadores do Divino, reisados e sambadores de coco, João de Selvina 

e Genuíno (2011)58, eles “já saíram cantar” em 

Lagoa Nova, Lagoa de Dentro, Açoita Cavalo (Alvorada), Barrinha, até 
no Capim [...], aqui pra baixo, pra Ipupiara, pra esse mundo aí, 
Lagoa do Prudente, Ipupiara, Caiçara, Baraúna, Pitombeira, Ingazeira, 
Lagoa de Zé Veio, Tanquinho, Lagoa da Boa Vista, Pintada, Mourão, 
Buraco, Tamburí, Santa Rosa, Água Verde, Mata, Sonhem, até aqui, e foi 
bom, passou, mas foi bom [...] (informação pessoal). 

Contam que quando chegavam passavam “as vistas” pra ver o que estava 

acontecendo, até que “triscavam a mão no pandeiro” e faziam a Festa. “Todo mundo ia 

pra sala sambar”; “não tinha sanfona certa”, lembra João. O caso contado tem a ver 

diretamente com as cantorias do Divino, com outras festas e reisados, ficando claro o 

movimento “sair pra cantar” nas comunidades, conduta própria da festa do Divino 

atualmente. 

Essa fala também revela a dinâmica espacial das cantorias, pois essas 

comunidades citadas atualmente são pertencentes a Ipupiara e Morpará (norte, nordeste 

do CIPO). Das comunidades citadas, algumas delas (mais ou menos a metade) deixaram 

de receber a festa do Divino. Atualmente, nessa região, a bandeira de Brotas visita 

comunidades situadas mais na zona de transição entre os municípios Brotas-Morpará-

Ipupiara, como Tamboril Grande (162), Caiçara (161), Cacimba Velha (160), Santa 

Rosa (144) e outras. 

58 Entrevista concedida em 22/09/2011, comunidade de Nova Santana, acervo do pesquisador. 
 De acordo com João de Selvina, os cantadores de reisados e sambadores do Pega e proximidades 
anteriores a eles eram Tomé de Gervásio, Zuca Fernando, Samuel (irmão de João e Getúlio), Agenor de 
Tomé, João de Tartinha (pai do tocador do Divino Benjamim), Totonho Fernandes e Braizinho da Mata; 
“eram os que mandavam no samba daqui”, afirma ele. “Eu, Genuíno e Pedro Mendes somos uma geração 
depois”. Com 89 anos de idade, seu João é o único vivo e mora em Nova Santana. Seu parceiro de longa 
data, Genuíno, faleceu recentemente, após os registros da pesquisa. Eles foram os responsáveis pelas 
cantorias de reisados, do Divino, e sambas de coco em diversas comunidades, sendo chamados de, “os 
últimos cantadores”. 
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 Em Pajeú, também comunidade de pouso, depois das cantorias durante o dia os 

Tocadoresforam convidados (quase que intimados) a tocar à noite para os moradores 

(maioria de mulheres, mas também homens, crianças, jovens), depois da festa diurna nas 

casas.  

 Antes, nas visitações durante o dia, os desafios repentistas entre Noé e Rosalvo59, 

morador da comunidade, aconteceram entre uma tocaria e outra. Alguns dos muitos 

versos rimados foram: 
 
Noé:  
 
Rosalvo vamos si embora 
Que na casa de vizinho 
Se você não souber cantar 
Deixa que eu canto sozinho 
 

Cê deixa que eu canto sozinho 
Se você não souber mais cantar 
Não vim aqui tirar leite 
Nem vim lhe dar de mamar!  

 

**** 

 

Rosalvo:  
 
Tu não venha aqui 
Que agora eu vou te contar 
Tu tem um grande defeito 
Querer sem bom sem prestar! 

 

 Pajeú é uma comunidade que tem as casas um tanto quanto dispersas, cortada ao 

meio pela BR 242. O fazer-festar acontece à medida que os moradores ocupam as 

funções elementares da Festa, revezando os instrumentos (exceto a sanfona), conduzindo 

a bandeira e criando desafios a cada movimento. A BR corta a comunidade, a Festa 

cruza a BR e a comunidade cruza o movimento fazer-festar.  

 A composição de Noé relata algumas das relações e condutas nas visitas: pra 

“chegar” em casa de vizinho (em outro lugar) você tem que saber cantar. Esse cantar não 

é somente o cantar em sua expressão musical. É saber respeitar, conduzir as relações, a 

hora de entrar e a hora de sair. E neste movimento, entre entrar e sair, produzir o efeito 

necessário, desejado e compartilhado. 

                                                           
59 Rosalvo já morou em Riacho do Carro e segundo ele, aprendeu a sambar coco (improvisar os repentes) 
olhando a dupla João de Selvina e Genuíno. João, na ocasião em que conheceu Rosalvo, gostou do que 
ouviu e convidou o então rapaz para cantar junto com a dupla na comunidade de Bela Sombra, no 
intervalo de uma das sequencias das tocarias.   
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 Depois, deixa claro que o desafio irá se acirrar, pois “não vim lhe dar de 

mamar!”. Rosalvo responde a Noé (caminhando, já em outro lugar, momentos depois) 

em tom de deboche: “você tem um grande defeito, querer ser bom sem prestar!”. Assim 

seguem as múltiplas improvisações que afloram nas condutas rizomáticas e fazeres 

criativos desses “lugares Pajeú”, cada qual à sua maneira, em cada contexto ou tocaria. 

Desafios, arrasta-pé e oferecimento do combustível bebida e comida, que se condensam 

e se dissipam a cada movimento.  

 Em Rio do Peixe os moradores também reclamaram para si a condução dos 

festejos, com tocadores e cantadores da comunidade participando das tocarias nas casas. 

O lado de “fora” é o espaço onde também acontecem outras conexões entre moradores, 

visitantes e acompanhantes em geral.  

 Quando estivemos alocados “fora” das casas (sempre fica um público nas 

entradas, pois não cabem todos no lado de “dentro”) durante as cantorias nas 

comunidades, as abordagens foram sempre intensas – em Rio do Peixe fomos 

convidados a visitar casas onde não estava tocando a bandeira, conhecer outras pessoas, 

ver alambiques de cachaça, cisternas, produção artesanal de fumo, nascentes d’água pelo 

caminho, pegar frutas, comer bolos, almoçar, ouvir críticas da Prefeitura que não 

comparece, do padre que não aparece, do vizinho que não ajuda, da associação que não 

ouve, da comunidade vizinha que não é aliada política, dos governos e das mudanças de 

qualquer ordem sofridas pela comunidade e moradores, da falta de chuva, ao passo que 

as cantorias iam seguindo de casa em casa.  

 Esses contatos permitem isso e mais uma infinitude de situações que poderíamos 

mencionar. Durante as cantorias, os assuntos, as necessidades e os diferentes pontos de 

vista são atualizados pelo movimento fazer-festar, que estimula essa condição, essa 

possibilidade. 

 A comunidade de Ipuçaba foi considerada de conduta rizomática, pois, segundo 

Noé (2014), ela também é “boa de tocar” (informação pessoal)60, pois os moradores 

apreciam bastante o forró. Para ele, a comunidade “também é festeira”, como Bonito, 

Pajeú e Flora, que foi considerada por Bola (2014) como “boa de cantar”, pois os 

                                                           
60 Entrevista concedida em 26/04/2014 (sábado), antes da abertura da festa de 2014, na comunidade de 
Andiroba (domingo). Acervo do pesquisador.  
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moradores “gostam muito da bandeira” e de cantar o “reis do Divino” (informação 

pessoal)61. Portanto, ambas foram consideradas como CIRI. 

 Em Brejinhos de Serra Negra verificamos maiores interferências nas conduções. 

Pela manhã os moradores e tocadores faziam as visitações; no período da tarde até o 

final das cantorias na igreja, as conduções perderam em espontaneidade, se comparadas 

com as que ocorreram no período matutino. É uma comunidade que se divide entre os 

dois Circuitos como as demais, ficando difícil a sua determinação. Mas, de acordo com 

as possibilidades do fazer-festar que presenciamos na ocasião, achamos melhor 

considerá-la como comunidade do CIPO. 

 O CIRI Cocal, por sua vez, situa-se no lado leste do Mapa 2. De certo modo, as 

comunidades desse Circuito concentram as multiplicidades de possibilidades criativas 

como práticas internas a elas, expressões das condutas e pontos de vista dos seus 

moradores.  

 Boca das Palmeiras (Ponto 4, Mapa 1), por exemplo, merece alguns 

discernimentos. A comunidade também é uma comunidade musical de batuque-reisado e 

comunidade de rezadeiras-benzedeiras, entre outras expressões. Esses dois grupos têm 

maior concretude no dia a dia comunitário, dividindo as funções religiosas e 

organizativas. 

 Os Tocadores do grupo de batuque-reisado de Nossa Senhora Sant’Ana, 

padroeira, misturam instrumentos percussivos (surdos/bumbos, caixas de couro, sem 

arame, pandeiros, pratos e sinos) com pífanos (feitos com cano PVC ou bambu, vedados 

com cera de abelha manda-saia)62. Ikeda (1994, p. 180) denominou essa agrupação 

musical-festiva como “folia de gaita”, sendo uma das derivações da “folia baiana”: 

 
A Folia de Gaita baseia-se no uso de duas flautas de bico (pífanos) 
denominadas "gaitas" ou "pifes" e instrumentos de percussão: "bumba", 
"tambor" ou "caxa", além de outros como o "requi-requi" (reco-reco), 
pandeiro, triângulo e o "maracaxá" (chocalho). Trata-se do tradicional "Terno 
de Pifes" ou "Zabumba", comum na região nordestina do Brasil. O bumba e o 
tambor são tambores de tamanhos variados, denominando-se bumba ao maior 
deles. 

 

                                                           
61 Entrevista Bola, Noé Benjamim e Naldo concedida em 26/04/2014. Acervo do pesquisador. 
 
62  São gerações de tocadores, como Terto, João, Argemiro, Damião, Artur, Eliseu, Manoel, João da 
Serrinha, Geraldinho, José Alves, Valdir, Alteir, Adalberto (os dois últimos são da geração mais recente) e 
mais de uma dúzia deles, também parentes e/ou moradores vizinhos.  
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 Assim como no Divino, onde denominamos tocadores da bandeira e não folia do 

Divino, continuamos a tratar o grupo de Boca como grupo de reisado que canta batuque, 

pois foi assim que eles se auto definiram.  

 As moradoras rezam o Santo Ofício em latim há gerações. Nos reisados de 

agosto, conduzem as rezas na capela de Sant’Ana, onde todos se apertam para 

acompanhar e ouvir o mantra entoado. Durante os festejos da Padroeira, ocorre um fluxo 

constante entre a capela e a casa sede do reisado, num ritual de tocarias que vão e 

voltam, ora tocando dentro da casa sede, ora na entrada da Igreja, ora na oferta das flores 

à padroeira Sant’Ana, ou na comida preparada para todos. 

 O leilão de prendas também é animado pelas tocarias. Os lances envolvem 

animais, frutas, bolos etc. Tudo é motivo de deboche entre um lance e um arremate, 

afinal é um leilão festivo. 

 Em termos, a festa do reisado na comunidade, em agosto, foi maior em 

movimentação e fluxos de pessoas em relação à passagem da bandeira. No Divino, a 

tensão vivida pelos seus moradores devido às ameaças políticas por parte de Barra (que 

depois aconteceram de fato) não foram motivadoras da Festa. Nos reisados de Sant’Ana, 

a tensão política tinha se agravado mais, causando uma mobilização comunitária maior. 

 O palco montado (prefeitura de Brotas e comunidade de Boca) teve um caminhão 

atravessado em sua frente como retaliação da prefeitura de Barra de Mendes, que 

pretendia barrar a Festa, impedindo o livre acesso entre a sede do reisado, onde ficam os 

instrumentos e se faz a comida coletiva, e a capela, onde se reza e se faz o leilão.  

 A intensa mobilização comunitária de Boca das Palmeiras e a organização que 

esse movimento das tocarias desempenha na comunidade (mesmo que 

momentaneamente) numa paradoxal “máquina de guerra”, ao mesmo tempo contra e a 

favor do Estado. Inclusive, supomos a partir da perspectiva deste exemplo, que a festa 

do Divino também pode se apresentar, numa das suas múltiplas facetas, como uma 

“máquina de guerra”, dependendo das necessidades e conduções dos envolvidos.  

 Os Circuitos seguem na seguinte proporção: quanto maior a diferença entre os 

atores sociais (ultrapassa a dimensão individual e comunitária), maior a capacidade 

relacional; quanto mais possibilidades se produzem, mais oportunidades de realização, 

como extensão da potência do movimento fazer-festar. É o Circuito da Festa que expõe 

as necessidades e potencialidades das comunidades, de se refazerem, se expandirem, 

contraírem, explodirem e se fragmentarem em infinitas espacialidades. 
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 Neste aspecto, não há conduta determinada ou ponto de vista predominante, pois 

essas comunidades do CIRI Cocal apresentam infinitas possibilidades criativas e 

múltiplos universos (co)existindo e coabitando.   

 O histórico descaso comunitário-social de carência de serviços públicos 

prestados na região de Cocal, fruto do distanciamento administrativo e social dos 

governos locais, pode ter ajudado a fermentar mais (e não a originar) a necessidade 

criativa como prática alternativa dos moradores frentes às adversidades e necessidades 

materiais e ideais enfrentadas. Neste ponto, é plausível afirmar, em certa medida, que há 

uma (co)relação entre necessidades sociais como condição sine qua non de práxis 

criativas.  

 As comunidades não são multiplicidades, as multiplicidades é que são 

comunidades, e elas, para realizarem-se, precisam mais do “modelo do rizoma” do que 

do “modelo da árvore”. Essa é uma das chaves, ou também, um dos “princípios” do 

CIRI, podendo auxiliar-nos quanto ao entendimento mais adequado da realidade 

empírica do nosso estudo. Como “metaconceito”, a multiplicidade é   

 
[...] o instrumento principal de um ‘prodigioso esforço’ para pensar o 
pensamento como uma atividade outra que a de reconhecer, classificar e 
julgar, e para determinar o que há a pensar como singularidade intensiva antes 
que como substância ou sujeito. (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, P. 115-
116) 

 

 Afirmamos, assim, os indeterminismos e as complexidades das condutas do 

fazer-festar que têm maior influência dos tocadores e das comunidades, onde as 

possibilidades criativas são multiplicadas com mais intensidade, podendo ser elevadas 

ao infinito.  

 Portanto, o CIRI é um Circuito de condutas criativas, se comparado às condutas 

do CIPO. A princípio, ao definirmos os Circuitos, acreditamos ser mais adequado não 

submeter as multiplicidades do movimento fazer-festar itinerante a uma estrutura rígida, 

de caráter sistêmico, assim como poderia acontecer se submetêssemos ao conceito 

“guarda-chuva” comunidade, perdendo de vista os processos criativos e constitutivos. 

“A força própria do lugar vem das ações menos pragmáticas e mais espontâneas, 

frequentemente, baseadas em objetos tecnicamente menos modernos e que permitem o 

exercício da criatividade” (SANTOS, 2006, p. 152). 

 Assim sendo, no CIRI, deixamos em aberto o entendimento das múltiplas 

complexidades criativas das “linhas de fuga” que o envolvem e são envolvidas nas 
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condutas e relações festivas entre tocadores/bandeira-comunidades-moradores, 

potencializadas por n possibilidades, n dimensões, n eixos de 

significâncias/subjetivações e n combinações, compreendendo que ele pode variar e 

mudar constantemente. 

 Adiante, discutiremos as condutas e as práticas rizomáticas que acrescem ao 

fazer-festar comunitário do CIRI: os tocadores e o dom das sobras. 
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8. Tocadores do Divino: Ética Itinerante 

 

 

 Para além da função de animar a Festa, os tocadores/cantadores são, em linhas 

gerais, os próprios movimentos fazer-festar.  Em seus aspectos musicais como nas 

cantorias das ladainhas, nos forrós, nos desafios e composições, como também em sua 

vertente espacial, através dos deslocamentos de qualquer escala ou dimensão, os 

tocadores acabam exprimindo uma conduta que tem sua potência no movimento e vice 

versa.  

 Essa ética nômade alimenta não somente as práticas criativas do movimento 

fazer-festar, mas também pode nos indicar sentidos outros que os tocadores apresentam 

para as comunidades e as comunidades para eles.  

 Iremos nos ater principalmente a alguns exemplos do movimento ou que passam 

pelo movimento: os tocadores do Divino nas tocarias do CIRI Cocal e CIRI Paramirim 

(sobretudo), grupo de tocadores de Boca das Palmeiras e a dupla de cantadores João de 

Selvina e Genuíno.  

 Como já dissemos, de acordo com os depoimentos dos Tocadores entrevistados, 

as cantorias dos reisados tinham uma considerável constância nas comunidades das 

regiões de Brotas-Ipuiara-Morpará, Brotas-Oliveira dos Brejinhos, Brotas-Barra do 

Mendes-Seabra. Essas andanças dos tocadores por diversas realidades, suas inspirações, 

motivações, podem ser exemplificadas na composição do cantador João de Selvina 

(2011), que a “tirou” quando chegou de uma dessas viagens:  

 
 
Saí de Nova Santana, próximo ao romper do dia 
Pra rever meu amigo, que há muitos anos não via 
As cinco hora da tarde, cheguei em Santa Maria 
 

Perguntei a um preto velho, por nome José Ferreira 
Eu fui e perguntei a ele: onde fica a Corredêra? 
O velho me respondeu: - Tem gente de lá na feira 
 

Me apresentou uma mocinha, falou com boa maneira 
Eu vou pra Caruaru, lá no descer da ladeira,  
Eu te boto na estrada, que você vai pra Corredêra 
 

Viajei quatro quilometro numa estrada linheira 
Quando avistei uma casa, com os pés de planta na beira 
Eu bati palma na porta, e João Brotas veio na carreira 
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Segurou na minha mão, mais ou menos uma hora 
E então me perguntou, quem era aquela senhora 
Esta aí é minha esposa, e a outra é minha nora 
 

De manhã fui ver o rio, que eu subi na ribanceira 
De longe eu avistei, uma ponte de madeira, 
As tábuas eram de sucupira, e os mourões de aroeira [...] 
 

Vou trabalhar esse a-no, pra voltar na Co-rre-dêra, 
Onde os poste ainda é de pau 
A ponte ainda é de madeira 
As tá-buas é de sucu-pira, aiai.... 
E os mourões de aro-ei-ra, aiai...!”  
 
[...] (informação pessoal)63 

 

 Fica em aberto, ao nos debatermos com os versos, os constituintes dos lugares 

nas cenas projetadas pelo poeta-compositor, portanto, temos uma dimensão mínima de 

como o lugar se apresenta, sobretudo em seu caráter significante e rítmico-temporal. O 

movimento se faz necessário para o processo criativo entre tocadores, moradores e quem 

ou o que surgir no caminho.  

 No caso, podemos concordar que se verifica um agenciamento territorial na 

composição dessa canção-poema, tornando-a música da terra; por sua vez, os ritmos e 

cadências das cantorias distinguem os territórios, promovendo suas organizações, como 

também, suas linhas de fuga.  

 Percebemos, então, espaços que determinam composições e andamentos, e que 

também são constituídos por elas em suas dinâmicas cotidianas. Estabelece-se assim, de 

acordo com os autores e de acordo com a poesia citada, uma relação de transição 

território-passagem. “O agenciamento territorial é um consolidado de meio, um 

consolidado de espaço-tempo, de coexistência e de sucessão. O ritornelo opera com os 

três fatores” (DELEUZE; GUATARRI, 1995, vol. 4, p. 141). 

 O movimento fazer-festar tem na cantoria da Ladainha das Esmolas, de 

importância empírica relevante, a cadência dos ritmos das ações rituais e os tempos de 

deslocamentos de casa em casa, e de comunidade em comunidade. A criação de diversos 

espaços da bandeira do Divino nas comunidades mantém um dinâmico processo fluído 

de desterritorializações, quando ela chega à comunidade, e reterritorializações, quando 

ela sai da comunidade, constituindo e propagando, nessas passagens, um considerável 

                                                           
63 Entrevista João de Selvina e Genuíno, concedida em 22/09/2011. Acervo do pesquisador. 
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arcabouço de fluxos de desejos, contradições, afirmações, necessidades comunitárias e 

individuais. Segue a Ladainha 64, princípio-ativador da visita do Divino: 

 

 
É chegada em vossa casa – 1ª voz 
Uma formosa bandeira, uma formosa bandeira 
E nela vem retratada – 2ª voz 
Uma pomba verdadeira, uma pomba verdadeira 
 
Essa pomba que aqui vem – 1ª  
É de Deus muito amada, É de Deus muito amada 
São as mesmas três pessoas – 2ª  
Da Santíssima Trindade, Da Santíssima Trindade 
 
Vem pedindo a sua esmola – 1ª  
Que muito carece dela, que muito carece dela 
Para serem festejadas- 2ª  
Dentro de sua capela, dentro de sua capela 
 
Divino Espírito Santo – 1ª  
Dono do Sol que nos cobre, dono do sol que nos cobre 
Ele é dono do tesouro – 2ª  
Pede esmola como pobre, pede esmola como pobre 
 
Ele pede é por pedir – 1ª  
Mas não é por carecer, mas não é por carecer 
Pede pra experimenta – 2ª  
Se seu devoto esqueceu, se seu devoto esqueceu 
 
Divino Espirito Santo – 1ª  
Divino consolador, Divino consolador 
Consolai as nossas almas – 2ª  
Quando deste mundo for, quando deste mundo for 
 
Quem se benze com a bandeira – 1ª  
Deste divino senhor, deste divino senhor 
Benze Deus com sua graça – 2ª  
Dentro do seu resplendor, dentro do seu resplendor 
 
Quem dá esmola a esse santo – 1ª  
Não repara o que vai dar, não repara o que vai dar 
Seja um real ou vinte, - 2ª  
Fica mil em seu lugar, fica mil em seu lugar 
 
Deus lhe pague a esmola – 1ª  
Deus lhe dê muita saúde, deus lhe dê muita saúde 
A esmola é caridade – 2ª  
A caridade é virtude, a caridade é virtude 
 
Deus lhe pague a esmola – 1ª  
Se vos deres com grandeza, se vos deres com grandeza 
Deus permita que por ela – 2ª  
No reino dos céus se veja, No reino dos céus se veja! 

                                                           
64 Não encontramos referências a seu(s) compositor(es). Provavelmente são fragmentos de versos que 
migraram e se acomodaram com a Festa, misturando-se também com expressões características dos 
lugares visitados. 
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 A estrutura da narrativa da ladainha ordena os fragmentos-versos numa certa 

linearidade temporal e ritual, acordando as condutas entre tocadores e moradores. É o 

momento onde acontece o encontro do visitado com o Divino, “organizador do caos”, 

que vem visitá-lo, benzê-lo, trazer alegria, amenizar seus sofrimentos, as faltas, pois ele 

também “pede esmola como pobre”, colocando-se numa posição de inferioridade sócio-

existencial frente ao indivíduo, propondo uma inversão, não submissão, castigo. É um 

santo, portanto, que “testa” o morador-devoto visitado em sua “humildade”, estimulando 

a fé e a caridade cristã, tida como umas de suas virtudes. Ele, o Divino, essa entidade de 

que falamos, além da ética da caridade, também estimula o acolhimento, o respeito, a 

igualdade de condições e de possibilidades, ações exaltadas pela Ladainha das Esmolas e 

cantorias, conferindo ao Circuito da Festa inúmeras variações e especificidades a cada 

movimento.  

 Como dissemos, existe um motivo pecuniário captado pela Festa, que é a 

arrecadação das esmolas. Essa ligação entre movimento festivo e música é característica 

das “folias”, grupos precatórios que promovem andanças divulgando reisados e festas do 

Divino. A esse respeito, Brandão (1985, p. 137) descreve que 

 
[...] muitas vezes o festeiro “solta uma Folia” que percorre durante dias e dias, 
seja uma zona rural entre casas de lavradores, seja as moradias de uma cidade. 
Folias de Santos Reis, Folias do Divino Espírito Santo, Folias de São 
Sebastião, Folias de outros santos são grupos errantes de devotos cantores e 
instrumentistas que angariam bens (dinheiro ou “prendas”) para a Festa do 
Santo. 

 

 Surgem, assim, três frentes envolvidas direta ou indiretamente nas esmolas: 

quem controla a arrecadação (imperador e Paróquia), quem angaria (os tocadores) e 

quem contribui (visitados-anfitriões-devotos). Atualmente os tocadores são pagos com 

esses recursos financeiros, que geralmente correspondem ao dia de trabalho na roça: 

“só” cantador ou “só” tocador recebem R$35 reais; cantador e tocador, e sanfoneiro 

recebem R$70 reais. O sanfoneiro acaba sendo o articulador e organizador musical do 

“grupo”: sanfona, zabumba, triângulo e pandeiro.   

 Noé (2011), por exemplo, expôs nas seguintes palavras a oportunidade de sair 

tocar com a bandeira e ganhar um rendimento extra, ao perguntarmos a ele como seria se 

não tivesse o pagamento em dinheiro. Enfático, respondeu-nos: 
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Muito ruim, pra nós seria muito ruim. O mês todinho tocando, cantando, 
bebendo, dando trabalho ao povo (sorri), pra receber aquela esmola pro Santo 
né, então a gente não pode ali, fazer aquele serviço, diretamente de graça não, 
porque se fosse pra gente cobrar o que valia, a produção não dava, acho que 
não dava pra pagar. O serviço é muito trabalhoso, você viu aí [...] (Informação 
pessoal)65. 

 

 A oportunidade das tocarias com o Divino e um “trabalho justo” foi levantado 

por Benjamin (2011), pois “não falta nada de comer” a eles durante as jornadas. “O 

imperador paga pra nós por dia, o sanfoneiro, os tocador. E não falta nada de comer, 

dormida, almoço, café, janta e uma caninha pra gente tomar de vez em quando não falta 

[...]” (informação pessoal)66. 

 Bola (2011) rebateu ao expor seu ponto de vista sobre o tema, em tom de 

desabafo. No fundo, sua fala traduz um pouco da sua perspectiva de Festa e 

entendimento da vida:  
 
Eu não estou pelo dinheiro que eu ganho. Estou pela vontade que eu tenho de 
fazer as coisas. A gente pra Deus, a gente tem que fazer um pouquinho de 
cada coisa. Deus não deixou a gente só pra trabalhar, Deus deixou a gente pra 
trabalhar, se divertir e fazer uma partinha de cada coisa..., a gente não pode 
fazer tudo, mas pelo menos uma parte Deus deixou pra gente fazer [...]. 
 

 Constituem-se pontos de vista distintos, às vezes prolixos, mas complementares. 

Noé chama nossa atenção quanto ao desgaste físico das jornadas – afinal, passam o dia 

inteiro cantando e tocando. No seu caso, a sanfona é bem mais pesada que os demais 

instrumentos, ficando praticamente pendurada nos ombros em todos os momentos. Na 

comunidade de Santo André (comunidade que possui pouco mais de cem habitações, 

mais ou menos dispersas – Tabela 1) carregamos sua sanfona por um bom tempo. 

Ajudar-nos-ia a ter algumas dimensões se multiplicássemos aquele cansaço mútuo que 

nos abatia no final da tarde por n vezes casas+comunidades+cinquenta dias de festa. 

Cansaço e prazer - elementos que também atravessam o movimento fazer-festar 

itinerante. 

                                                           
65 Entrevista concedida em 30/10/2011, juntamente com os demais tocadores Benjamim, Dinho e Bola, 
reunidos na casa do cantador Bola, em Brotas de Macaúbas. Acervo do pesquisador. 
 
66 As demais citações dos tocadores Bola, Noé, Benjamim e Dinho, constantes nesse capítulo, serão 
dispostas sem a referência “informação pessoal” e data da entrevista, pois como são bem utilizadas, 
preferimos não repetir em demasia. Portanto, subentende-se que se trata da entrevista de 30/10/2011 
referente aos quatro tocadores citados. 
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 Talvez uma possível estratégia de superação dos esgotamentos físicos, afetivos e 

psíquicos que acometem aos tocadores e a quem acompanha a bandeira diariamente está 

em substituir o momento – viver o cansaço, ceder a ele, fixar-se, criar relações; – pelo 

movimento – o prazer da busca, do contato, do improviso, desfazer-se de relações, 

expandir-se.  

 Outro ponto que podemos colocar por meio da fala do sanfoneiro é a 

discrepância entre o valor arrecadado e o valor pago a eles. Esses Tocadores do Divino a 

quem constantemente me refiro são, em linhas bem gerais, indivíduos de simples posses 

materiais, com poucos anos de estudo formal, moram em habitações “por acabar” ou 

recém-construídas no BNH do município, como Bola, que costuma vender chá e café na 

feira, ou Noé, que trabalha na roça ou produzindo nas casas de farinha dos parentes. 

Portanto, seria cômodo afirmar que a participação deles na Festa envolve somente 

relações de exploração da força de trabalho, ou que os tocadores tocam pelo dinheiro, 

simplesmente pelo dinheiro. Nem uma coisa nem outra. 

 A contagem dos recursos é feita pelos imperadores. Bola (2011) demonstrou 

estar satisfeito naquele ano, pois o imperador (Edvando) “respeitou mais eles”, “fechava 

as esmolas junto com a gente na comunidade ou na casa dele”, “achei que foi mais justo 

[...]”. Fica registrado um pouco da dimensão das distâncias de poder entre as 

“instâncias” representativas da Festa junto aos visitados: imperador/capitão do mastro – 

tocadores. 

 O que não devemos, em nosso estudo, é minar a hipótese da vontade e do desejo 

em participar, em sair, em visitar, em “ser bem acolhido”, sem maiores propósitos ou 

cálculos; são movimentos desconexos do capital, ou talvez, até anteriores, alternativos. 

“Meu pai (João de Tartinha) e Noé aí, na época que eles ia montado, cantava a bandeira 

no Paramirim, nem esmola eles recebia [...]”, conforme Benjamin (2011). Existem 

pontos de vista conflitantes, em certa medida, e é para isso que chamamos a atenção.  

 A outra ponta do fazer-festar junto dos tocadores são as comunidades (tanto do 

CIRI, como do CIPO) onde os núcleos de adensamento das habitações e o grau de 

sedentarismo (fixidez) dos moradores variam, produzindo suas diferentes espacialidades. 

Algumas atividades de produção, extração e serviços são itinerantes, como o garimpo, 

pequenas plantações arrendadas “de a meio” e a criação do bode solto; outras são mais 

fixas, como as plantações que produzem excedentes para as feiras, pequenos comércios e 

produção artesanal dos alambiques de cachaça (plantio da cana e comercialização da 
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bebida). Por fim, as casas de farinhas que ainda funcionam ficam espalhadas pelos 

quintais e passagens. 

 Noé (2011) destaca momentos distintos em sua percepção da realidade social que 

vive: um clima “diferente” quando se toca a bandeira e “outra coisa” quando se para de 

tocar, atualmente no domingo de Pentecostes. Segundo ele,  

 
Depois que a gente acaba de cantar a bandeira, fica um clima diferente. 
Enquanto a gente tá cantando, tá um clima gostoso. Depois, quando termina a 
missa do domingo, a gente sai de lá, chega em casa [...] o clima, já tá 
diferente, muda tudo. Até as pessoas muda, pra mim muda [...] . 

 

 Perguntamos a ele, o que, por exemplo. Respondeu-nos que “muda o tipo de 

conversa. A gente muda até o tema de viver. Já vai pensar em outras coisas de conviver. 

Não sei se só eu sou assim, mas acho que os outros também são [...]”. Indago-o 

novamente, perguntando se acaba a alegria. Ele me responde com segurança: “É [...] 

com certeza”.  

 Bola (2011) rebate novamente, num dos momentos: “A alegria que eu mais sinto 

é chegar numa comunidade e ser bem acolhido, né véio! É bom demais! [...]”. São 

alguns dos pontos de vista dos tocadores a respeito do movimento fazer-festar e das 

relações com as comunidades que auxiliam no nosso entendimento dessas singularidades 

da Festa e do movimento fazer-festar. O cantador reforça que 

 
[...] as comunidades gosta de receber o Divino, mas nós somos os cantador. 
Como nós somos os cantador do Divino, somos bem acolhido, e essa 
acolheção é porque o Divino dá força, chama cada um de nós pra gente 
(tocadores) estar ali, não é não Noé? 

 

 Nessa conversa com Noé, Benjamim, Dinho e Bola, perguntamos como são as 

conduções da Festa nos lugares e qual lugar a Festa chama a atenção deles. Noé (2011) 

responde-me paradoxalmente “hoje a coisa tá muito boa, tá civilizado, a gente anda de 

carro. Faz a festa do jeito que o povo quer, naquele tempo não, a gente só fazia o que a 

gente queria [...]”, referindo-se ao fato de algumas comunidades escolherem o dia da 

visita, e da locomoção mecânica ter melhorado os regimes de distâncias locais. Sua fala 

sugere a existência de uma maior facilidade de deslocamento ao passo que ele não faz 

mais do jeito que eles faziam, pois parece que perderam uma maior autonomia, devido 

ao processo de organização das visitações da Festa (entre comunidades e responsáveis - 
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imperador, tocadores), diferente do movimento fazer-festar conduzido e potencializado 

exclusivamente pelos tocadores.  

 Essas diferenças nas condutas ganham corpo quando o tocador Dinho (2011) 

acrescenta outras informações. Esse vai e vem entre os Tocadoresreunidos ajudou-nos a 

florescer detalhes e nuances das condutas entre tocadores-moradores. Segue ele:  

 
Rapaz..., tem diferença sim. Você tocar no Bonito, o povo, o 
acompanhamento, tem diferença, as pessoas vão junto, por isso é diferente, 
tenho certeza. Olha, quando vai cantar no Bonito o povo da comunidade dá 
preferência do dia pro povo que mora fora, em Ibotirama, nas outras 
comunidades, de vim pro Bonito, que o povo gosta tanto da bandeira do 
Divino que bate sempre nessa tecla de mudar o dia de cantar no Bonito, e o 
povo que mora fora faz questão de estar presente ali no dia [...].  

 

 Noé (2011) também deixa sua impressão sobre a comunidade, concordando com a 

fala de Dinho: 

 

Lá era bom demais moço, de festa. Quando chegava lá, que ia com a bandeira, 
chegava lá e o povo não queria deixar ir embora não, pegava os “animale” e 
[sorri], colocava em outras roça (sorri novamente), escondia..., e era obrigado 
a ficar lá, esperando a vontade deles. Hoje esse pessoal mudou quase tudo pra 
Ibotirama.., mas quando vai cantar a bandeira, eles ficam tudo levantado por 
lá [...]. 

 

 Dinho (2011) retoma, revelando gratidão aos moradores de Bonito pelo 

“semblante” apresentado nas vezes que esteve tocando na comunidade, conforme 

destacou:  

 
 
Todo lugar que a gente anda aí não resta dúvida que o povo acolhe e tudo, não 
tenho o que dizer, mas tem comunidade que tem, faz uma diferença.  
[...]  
Eu acho o Bonito, das comunidades que a gente canta aí, o povo demonstra, 
você vê no semblante das pessoas [emocionado] a satisfação que eles têm! 
[...]. 

 

 Novamente surgem os aspectos de participação, satisfação e alegria desses 

encontros, que inegavelmente, possuem uma motivação religiosa de saída (é uma festa 

de santo), mas essa motivação inicial se dilui em infindáveis práticas expressas por 

inúmeros pontos de vista, que se compõem e decompõem de acordo com as necessidades 

criadas pelo movimento, indicando permeabilidades e dinâmicas que atribuem certa 

propriedade ao fazer-festar em questão. 
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 Outro ponto importante, levantado pelo tocador nas entrelinhas, é a afirmação de 

que a diferença é construída, pois “tem comunidade que ‘faz’ diferença”, sugerindo, no 

nosso modo de entendimento do Circuito, que existe uma construção da diferença entre 

as comunidades, pois ela não está dada a princípio.  

 Noé, ainda sobre Bonito, diz que a comunidade “é assim”, “porque ali é uma 

terra isolada, no tempo das águas fica um lugar isolado ali, daqui (Brotas) pra passar só 

pelo Beira Rio”. Os acessos por terra cortam literalmente o rio Paramirim e ele, por sua 

vez, entra, atravessa a Festa. 

 Perguntamos se existem outras comunidades que chamam suas atenções, e Noé 

(2011) responde:  
 

Têm, no Cocal (se referiu à região). No Cocal também o pessoal gosta da 
festa. Não quer deixar a gente ir embora não. Os dias que a gente sai é 
contado, pra ficar lá 7 dias precisa trabalha muito. O povo também gosta 
muito. Já esconderam sanfona minha lá e um bocado de coisa pra eu não ir 
embora. 
[...] 
O povo de lá tem aquela tradição de dar a sobra mesmo, é o modo do povo de 
lá. É que lá tem outros reiseiros, os batuque..., eles faz a festa deles lá, mas a 
sobra não deixa de vim. E toda vez que a gente vai lá com a bandeira, quando 
vêm, vêm com o carro cheio! 

 

 Outro ponto de vista que corrobora com os propósitos argumentativos que 

tentamos construir nesse estudo é do casal Lizete (2011, ex-imperatriz) e Preto (2011, 

ex-imperador). Perguntados sobre como a Festa é feita e eles enfatizaram que “quem faz 

a Festa não é a imperatriz não! É o Espírito Santo, é o povo, é as Comunidades! [...] 

(informação pessoal)”67 

 Tanto Dinho, como Lizete concordam num aspecto: o “fazer” determina 

diferenças, ele coloca coisas em relação; tem lugar “que faz” diferença, não faz “a” 

diferença, conforme Dinho; portanto, a diferença é construída pelo movimento, pelo 

Circuito, ela não está dada de antemão, pois quem “faz a Festa” são as comunidades, 

conforme dona Lizete. Assim, a diferença entre as conduções e os pontos de vista do 

movimento fazer-festar itinerante se dá no próprio “fazer-festar”, experimentado de 

diversos modos a todo instante. 

 O terceiro ponto de que gostaríamos de expor antes de prosseguirmos refere-se 

aos tocadores de Boca das Palmeiras. Sendo também tocadores-itinerantes, como os 

tocadores do Divino, as condutas entre tocadores e comunidade apresentam dimensões 
                                                           
67 Entrevista concedida em 12/11/11, Brotas de Macaúbas. Acervo do pesquisador. 
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reveladoras, plausíveis de algumas relativizações e comparações com o movimento dos 

tocadores no Circuito Comunitário. 

 Boca das Palmeiras vive, em poucas palavras, um “estado de guerra”. Nos 

festejos da comunidade em agosto de 2011, o batuque dos reiseiros se deslocou 

freneticamente entre uma casa e outra, cantando e tocando nos caminhos que dão acesso 

à comunidade, constituindo, nessa ocasião, uma “máquina de guerra”, alertando e 

convocando a todos, ao mesmo tempo em que procurava manter a unidade/prontidão e a 

aliança entre os moradores, tendo nas cantorias dentro e fora das casas o artifício 

necessário.  

 
O que queremos dizer, na verdade, é que os corpos coletivos sempre têm 
franjas ou minorias que reconstituem equivalentes de máquina de guerra, sob 
formas por vezes muito inesperadas, em agenciamentos determinados tais 
como construir pontes, construir catedrais, ou então emitir juízos, ou compor 
música, instaurar uma ciência, uma técnica. (DELEUZE; GUATARRI, 1995, 
vol. 5, p. 32-33) 
 

 Uma das canções dos batuques-reisados da padroeira Nossa Senhora Sant’Ana, 

que registramos em 2011, mostra-se claramente sendo um convite aberto ao movimento:  
 

Coqueiro da Bahia quero ver meu bem agora 
Coqueiro da Bahia quero ver meu bem agora 
Quer ir mais eu vamô, 
Quer ir mais eu imbora!  
 
Aquela serra tem pé maracujá 
Aquela serra tem pé maracujá 
O meninu da Parmera nunca deu pra si deitá 
O meninu da Parmera nunca deu pra si deitá 
 
 

 O tema que atravessa as cantorias é, a nosso ver, o alerta-movimento que não 

permite “ficar” em estado de repouso, muito menos “si deitá”, esperando as coisas 

acontecerem, ser pego, surpreendido. Daí, “quer ir mais eu, vamô”, “quer ir mais eu, 

embora”. O “vamô” é o acordo, a aliança, e o “embora” é o se lançar aos devires, aos 

movimentos, à afirmação. A referência à ideia de marcha é clara no trecho a seguir, e os 

improvisos são feitos nessa medida, segundo o tocador Valdir (2011), 
 

[...] a gente faz as letras e vai colocando na marcha [...] Nas marchas mesmo, 
a gente sauda [realiza a salva] Nossa Senhora Santana, quem chegar, você 
mesmo já foi saudado aí em alguns reis que a gente cantou... a gente sauda 
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muitas coisas, coisas que a gente quiser colocar, improvisar na hora [...] 
Damião que era o bom pra isso [...] (informação pessoal)68 

 

 Costa (2012, p. 64), ao destacar a improvisação livre em música, acrescenta 

elementos que podemos lançar como práxis dessas condutas presentes no circuito-festa: 

 
A performance cresce mais por transformações contínuas, contágios, 
contaminações transversais e desordenadas, turbulências, do que por variação 
de algum princípio ‘temático’ unificador. É assim que os músicos se 
relacionam entre si e com o resultado sonoro da performance.  
[...] 
Além disso, na livre improvisação vista como um fato musical, coexistem 
também as possibilidades e linhas de força que emanam do uso do idiomático 
(gestual, molar), do figural (temático, hors temp) e do textural (molecular), 
num contexto imprevisível que garante as desterritorializações. 

 

 Ainda para o autor, a “livre improvisação se dá numa espécie de negação de 

territórios ou a partir de uma sobreposição (colagem, raspagem, transbordamento) de 

idiomas”. A aliança não é somente entre moradores, mas também entre comunidades 

vizinhas que se unem frente uma possibilidade de intervenção, centralização do poder e 

adensamento, mudando o lugar e remodelando suas espacialidades. Falamos de uma 

comunidade específica, e suas condutas permitem-nos até comparações com sociedades 

indígenas, guardadas as devidas contextualizações.  

 Neste sentido, Clastres (2012, p. 225) afirma que “a tribo manifesta entre outras 

(e pela violência se for necessário) sua vontade de preservar essa ordem social primitiva, 

interditando a emergência de um poder político individual, central e separado”.  

 João (2011), morador idoso e contador de inúmeras histórias, afirma que “aqui 

todo mundo ajuda todo mundo, se um come o outro come, se um precisa de uma ajuda 

num serviço o outro ajuda, e assim segue”. Também manifesta quem são as alianças 

comunitárias presentes nas condutas festivas da comunidade naquela ocasião: 

 
Nós temos essa missão do lugar (referindo-se às tocarias de Sant’Ana) pra nós 
todos da comunidade, e nós, somos muito ajudados pelos amigos das 
comunidades da Serrinha, Canarina, Antarí  e... assim, todos nós estamos 
contentes com as ajudas dos amigos das comunidades [...] (informação 
pessoal)69 

 

                                                           
68 Entrevista concedida em 18/08/2011, juntamente com os demais tocadores do reisado-batuque de Boca 
das Palmeiras, na casa sede do grupo Nossa Senhora Sant’Ana. Acervo do pesquisador. 
 
69 Conforme nota anterior 
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 Em Boca das Palmeiras, talvez os tocadores exprimam o poder militar, e as 

lideranças concentram o poder civil, intercalando se necessário. O próprio líder Nenzo, 

na função “chefe” e “fazedor de paz”, tem sua casa transformada em casa da 

comunidade, aonde os moradores se dirigem constantemente, levando e trazendo 

demandas de diversas naturezas. De antemão não tem o poder decisório, ele decide junto 

com a comunidade, ou acata o que foi decidido. Pode, entretanto, influenciar algumas 

conduções, mas já tenderia ao despotismo, aspecto negativo. “Mais que um juiz que 

sanciona, ele é um árbitro que busca reconciliar” (CLASTRES, 2012, p. 48). Juraci, 

outro líder de Boca, talvez remetesse ao poder militar, capitaneado pelos tocadores, a 

“máquina de guerra” da comunidade.  

 Sztutman (2009, p. 132), aponta algumas considerações sobre a guerra, tida 

como “ferramenta” para a manutenção da autonomia e independência comunitária, 

fundamental no caso vivido pela comunidade de Boca das Palmeiras. Segue o autor: 

 

A guerra é o que garante a fragmentação contínua do espaço social, 
impedindo a formação de grandes aglomerados populacionais e extensas redes 
de troca que acabam propiciando movimentos de centralização política. É o 
que mantém a lógica da multiplicidade, a possibilidade de cada comunidade 
diferenciar-se das demais, resistindo à sedução da unidade. É nesse sentido 
que Gilles Deleuze e Félix Guattari elaboram, em consonância com o 
pensamento de P. Clastres, o conceito de “máquina de guerra”, diagrama de 
forças capaz de impedir a cristalização de unidades políticas e a realização da 
forma-Estado, que transcenderia o tecido das relações sociais. A guerra a que 
se refere P. Clastres não é o momento da batalha, mas sim, nesses termos, 
uma disposição à segmentaridade de tipo flexível, à inibição de poderes 
estáveis.  

 

 Destacamos, neste sentido, flancos do movimento fazer-festar do Circuito, 

expressos nas condutas em busca de encontros positivos e pela potência de se fazer algo, 

além dos nomadismos dos tocadores-itinerantes do Divino e de Boca, reagrupando 

forças numa simbiose político-religiosa. Sobre essa relação entre nomadismo e máquina 

de guerra, Deleuze e Guatarri (1995, vol. 5, p. 109-110) salientam que: 

 

[...] não são os nômades que possuem o segredo: um movimento artístico, 
científico, "ideológico", pode ser uma máquina de guerra potencial, 
precisamente na medida em que traça um plano de consistência, uma linha de 
fuga criadora, um espaço liso de deslocamento, em relação com um phylum. 
Não é o nômade que define esse conjunto de características, é esse conjunto 
que define o nômade, ao mesmo tempo em que define a essência da máquina 
de guerra. 
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 O movimento fazer-festar atravessa espacialidades e fronteiras através da busca 

de experimentações, ousando outras possibilidades. Ele rompe a cidade, o Estado, o 

município, as comunidades, as casas, as pessoas, os instrumentos, as fronteiras, os 

alimentos e as bebidas. Ao mesmo tempo, o movimento é atravessado por sonhos, 

desejos, alegrias e necessidades. No fazer-festar, quem dissipa esses movimentos são os 

tocadores-itinerantes, que, juntamente com a bandeira da Festa, permeiam esses 

encontros. 

 No Divino, como dissemos, formam-se grupos que têm minimamente quatro 

tocadores. Dois deles fazem a primeira voz e os outros dois fazem a segunda voz. 

Geralmente a disposição dos instrumentos, da esquerda para a direita, é zabumba (2ª 

voz), sanfona (1ª voz), pandeiro (1ª voz) e triângulo (2ª voz). De acordo com Noé 

(2011), 
 
Na hora de cantar a gente tem que estar preparado, pra não errar; se errar no 
meio do caminho é ruim né...  aí a gente fica um pouco sem beber muito, pra 
não atrapalhar; se chegar numa casa e erra é ruim 
[...] 

Eu sempre canto em Lá Maior, os outros ai cantam em Sol Maior, Dó Maior, 
mas eu não. Em Lá ou Mi é mais favorável a gente cantar, você canta muitos 
dias [...] dois tom [...]. 

 

 Esta formação não é estática, pelo contrário, varia muito, mas geralmente a 

sanfona se mantém mais ao centro. Sobre este encaixe e distribuição instrumental, e o 

papel da sanfona, Pinto (2001, p. 242) traz relevantes observações sobre a “terça neutra”, 

característica musical que aponta para o diálogo tonal entre a sanfona e os pifes. Para o 

autor, 

 

A terça neutra nordestina como aspecto peculiar de afinação é uma 
característica que não só marca uma “paisagem sonora” especificamente 
nordestina, como também é responsável por uma série de procedimentos que 
dizem respeito até a própria concepção de mundo. Um exemplo disso é a 
convivência pacífica entre instrumentos como o acordeom, com seus 
intervalos diatônicos temperados, e os estilos vocais, como o aboio, ou as 
bandas de pífanos, estes últimos regidos pela terça neutra.  

 

 Pelas características do canto em terça neutra, conforme destaca Pinto, optamos 

por não transcrever a letra da ladainha em uma partitura musical. Não é o propósito do 

nosso estudo. Mas um detalhe não nos escapa: o autor, ao referir-se sobre a facilidade de 

“convivência pacífica” entre o acordeom e os instrumentos de pífanos (o canto baseia-se 
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nesse “tom”, nessa “terça neutra”), revela uma concepção de mundo relacional, como é o 

caso da agregação sanfona/pifes. Ikeda (1994, p. 180) que classifica os grupos/folias de 

reisados que tocam com os pifes como “Folias de Gaita”, afirma que 

 
A música da folia de gaita tem andamento entre M.M. J =100 a 138, notando-
se ênfase no aspecto rítmico, sendo comum na melodia o uso de células 
rítmicas sincopadas, conferindo-lhes caráter dançável, contrapondo-se à 
dolência e ao quadradismo rítmico-melódico das folias mineiras. As gaitas 
realizam introduções, interlúdios (melodia instrumental entre as estrofes 
cantadas) e os encerramentos, nas cantorias. São executadas 
predominantemente em terças paralelas, enquanto as vocalizações se fazem 
também em duplas (em oitavas, uníssono ou em terças). Sempre se intercalam 
solo instrumental e cantoria vocal. As melodias nesses grupos fogem à 
tradição tonal tradicional, existindo predominante uso de escalas defectivas 
(escalas não completas, com 3, 5 ou 6 notas), embora tendo base tonal. Os 
solos das gaitas tanto podem repetir a melodia vocal quanto realizar solo 
diverso desta. 

 

 Pinto (2001, p. 227, grifo do autor) também trabalha com a concepção 

etnográfica de “performance musical”, conceito importante para nossas etnografias, na 

medida em que procuramos identificar o processo social envolvido e que evolvia o 

movimento das cantorias e tocarias da bandeira. 

 
A etnografia da performance musical marca a passagem de uma análise das 
estruturas sonoras à análise do processo musical e suas especificidades. Abre 
mão do enfoque sobre a música enquanto “produto” para adotar um conceito 
mais abrangente, em que a música atua como “processo” de significado 
social, capaz de gerar estruturas que vão além dos seus aspectos meramente 
sonoros. Assim o estudo etnomusicológico da performance trata de todas as 
atividades musicais, seus ensejos e suas funções dentro de uma comunidade 
ou grupo social maior, adotando uma perspectiva processual do 
acontecimento cultural.  

 

 Na fala de Noé (2011) - “Eu rezo o divino, não canto ele” -, vemos uma relação 

de intimidade com o santo e com a Festa, sua reza-cantoria ganha contornos singulares 

de uma performance musical diferenciada de estímulos  de evocação (melódicos, 

harmônicos, afetivos), superando a imposição tempo-espaço dos lugares, através do 

efeito atemporal que a música permite, sobretudo quando tocada ou cantada ritualmente. 

Para Terrin (2004, p. 218), “o som e com ele a música e a religião podem então ser 

também o “não-sentido” na nossa concepção ocidental, ou antes, é o sentido quase 

experimentado ‘através dos sentidos’ e não mais racionalmente”. 

 Não se trata apenas de uma relação profissional. Durante as cantorias, abre-se um 

“maior tempo” para relações amistosas e informais que acontecem nesses encontros. 
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Estas informalidades e improvisações (re)criam relações, fornecem estímulos, sentidos 

que atravessam espaços e transformam outros, numa intensa performance musical 

expandida no Circuito.  

 As cantorias e visitações também proporcionam espaços públicos de transgressão 

social, cotidianamente pouco tolerada em alguns meios sociais brotenses. São permitidos 

os excessos; ou melhor, o excesso é a causa. Daí a grande disseminação da Festa entre as 

camadas populares, pois todos são aceitos, o Divino visita a todos. Existe esse “preceito 

do santo” ou, novamente, sua potência peculiar.  

 Advém a cachaça, os encontros despropositados, propositados, os improvisos 

(musicais, estéticos, gastronômicos) e as realizações de desejos a cada arrasta pé, a cada 

gole que lubrifica o poder de realização, a cada beijo na bandeira vermelha ali presente.  

 Não podemos afirmar que existe a supressão da tensão social ou da violência 

cotidiana na festa do Divino em Brotas, ainda mais se levarmos em conta o histórico do 

município; mas uma visão alternativa, ou, espaço para outras perspectivas, talvez. Como 

afirmou Cavalcanti (2013, p. 2), as festas “não resolvem conflitos e desigualdades 

sociais, mas expressam uma face das coletividades que se superpõe a essas diferenças”. 
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Mapa 3 – Frequência das Comunidades 

 

 

 

 

 

Mapa 3. Autoria: Dados de Thiago Marcelo Mendes e elaboração cartográfica de Eduardo Dutenkefer, 
2015.  Acervo do pesquisador. 
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Foto 8 – Reisado Batuque de Boca das Palmeiras 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Autor: Thiago Marcelo Mendes, Brotas de Macaúbas, Bahia, 2011. Acervo do pesquisador. 
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Foto 9 – Oferecimento das Sobras: CIRI Cocal 

 

 

 

 

Foto 9. Autor: Thiago Marcelo Mendes, Brotas de Macaúbas, Bahia, 2011. Acervo do Pesquisador. 
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9. Sobras Comunitárias e Esmolas Divinas 

 

 

A esmola é do Divino e a sobra é dos Mininu 

(Tocadores do Divino) 

 

 

 O oferecimento das sobras, que são os alimentos oferecidos aos tocadores como 

afirmamos, é característico de algumas comunidades do CIRI Cocal. “Eles faz a festa 

deles lá, mas a sobra não deixa de vim não! E toda vez que a gente vai lá com a 

bandeira, quando vêm, vêm com o carro cheio! [...] (informação verbal)”, declara Noé 

(2011)70. 

 Como os demais temas que buscamos tratar, discorrer sobre os dons das sobras 

do Divino, bem como as demais condutas e reciprocidades do fazer-festar nas 

comunidades, é um tanto complexo: são n dimensões envolvidas, n moradores, n 

lugares, n reciprocidades. As sobras-dom e as reciprocidades alimentos-bebidas são 

catalisadores do fazer-festar numa festa de fartura, com a abundante oferta e 

compartilhamento de comidas e bebidas, onde a cachaça, uma das expressões 

socioculturais da região, é largamente consumida, possuindo papel fundamental nos 

festejos, pois facilita o desprendimento do monismo rumo a uma postura mais coletiva e 

orgânica do indivíduo.  

Sobre esse aspecto, Maffesoli (1985, p. 138) acrescenta que:  

 

O álcool remete a uma extensão de cada um de nós e é por isso mesmo que os 
deuses, que a ele se liga, são os deuses do amor. De Cernunos, deus da cerveja 
entre os antigos Celtas, ao Tammuz da Bíblia, a quem eram ofertadas 
“práticas abomináveis” (cf. Ezequiel VIII, 7,17), todas as sociedades 
relacionaram os deuses do amor aos deuses do álcool. A embriagues é, a um 
só tempo, uma iniciação cósmica (a perda de si) e uma iniciação erótica (a 
agregação coletiva). 

 

                                                           
70 Entrevista concedida em 30/11/11, junto dos tocadores Bola, Benjamim e Dinho, conforme assinalamos 
na nota de rodapé 65. Acervo do pesquisador. 
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 A fartura de que falamos se dá mais pela repetição da oferta nas paradas das 

casas do que pelo acúmulo de “excedentes” agrícolas. Portanto, o “dom da caridade”71 

do Divino também opera uma “coletivização-convencionalização” da festa, propondo 

uma “ética geral” de “orientação” das condutas individuais, exercida pelo oferecimento 

abundante de comidas e bebidas. Sobre esse caráter festivo, Perez (2002, p. 47) aponta 

que a “festa é, portanto, consumação, dispêndio, sacrifício, troca-dom, reciprocidade, ou 

seja, o ato de produção da vida.” Continuando a explicação da autora,  

 
[...] sacrificar é consumir, é despender, é abandonar: a oferenda escapa a 
qualquer utilidade, por isso o sacrifício é a antítese da produção, é a 
consumação incondicional (Bataille, 1973: 37-38; 72). Em resumo: sacrificar 
é, ao mesmo tempo, dom e abandono, que se traduzem na festa, em primeiro 
lugar, pela partilha da paixão comum, criadora de uma comunhão que é vivida 
através de atos e gestos excessivos: comida, bebida, licenciosidade sexual, 
frenesi da dança, tudo levando ao aniquilamento, ao esgotamento, ao fundir-se 
no outro, construindo um estado de indistinção.  

 

 No CIRI Cocal, estabelecemos, de acordo com os tipos de sobras, as seguintes 

ramificações: as sobras-alimentos (secos, “sem sangue”) - rapadura, frutas, farinha de 

mandioca, bolos, arroz, feijão; as sobras-bebidas - cachaça, pó de café, refrigerante; as 

sobras-animais (vivos ou já abatidos) - galinhas, bodes, cabritos e, por fim, as sobras-

eventuais – sabonete/pasta de dente, sementes “mágicas” de mulungu, água de cheiro, 

fitas coloridas etc. Essas ramificações se expandem para diversas direções e múltiplas 

conexões, criando na Festa o universo das sobras, ou, o movimento das “sobras-dons” do 

CIRI Cocal. Sobre essa ideia da distribuição de alimentos entre as sociedades indígenas, 

Lévi-Strauss (1982, p. 73) comenta que 

 

[...] o pensamento primitivo é unânime em proclamar que "o alimento é coisa 
para distribuir"', mas é porque o indígena, no curso das estações, vive de 
acordo com o duplo ritmo de abundância e de fome, passando através de toda 
a escala das sensações que vai da inanição à saciedade. 

 

 Novamente guardadas as devidas proporções comparativas, as comunidades do 

Divino possuem seus ciclos sazonais dos alimentos, oscilando entre a escassez e a 

fartura, dependendo do regime de chuvas, propriedades dos solos e recursos. Sobre essa 

prática, Brandão (1985, p. 151) salienta que: 
                                                           
71 Os dons do Divino, que são sete (Sabedoria, Entendimento, Conselho, Fortaleza, Temor de Deus, 
Piedade e Ciência), seriam revelados através da caridade, do amor. 
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Em um outro estudo procuro mostrar como, ao sobreviver entre comunidades 
camponesas, o ritual popular da Folia de Reis torna-se um referencial 
simbólico das relações solidárias de trocas camponesas. Tudo se faz como 
uma demorada situação de dar-receber-retribuir entre os agentes religiosos 
foliões, os moradores, os promesseiros e os festeiros.  

 

 Por sua vez, DaMatta (1998, p. 77) fala numa ética da “velha generosidade da 

troca”, dialogando, nestes termos, com a “generosidade camponesa” destacada por 

Brandão, categorias que, neste aspecto, “rompem” com a cultura burguesa “dominante”. 
 

Uma ética na qual são os seres humanos como pessoas – como filhos, amigos, 
parentes, irmãos, maridos, pais, avós e companheiros que têm a obrigação de 
dar e receber – que englobam as coisas, não o contrário. Eis uma tradição que 
resiste tanto em se transformar em cultura de massa, quanto protesta contra a 
visão aristocrática que vem de cima. Tal é um popular que pode ser definido 
como a “ideologia dos pobres”. [...] Porque a festa, sobretudo a “festa 
popular”, rompe com alguns aspectos básicos da cultura burguesa.  

 

 A itinerância anual da festa condensa diferentes tipos de trocas-reciprocidades, 

circulações estéticas, gastronômicas, trocas de experiências do dia-a-dia (vivências dos 

moradores, atividades cotidianas), de relações com o meio ecológico, relações com 

outros moradores e outras comunidades, reavivando parentescos, compadrios, amizades, 

disputas, rupturas. 

 Mauss (2003, pp. 203-208) fala em “presente dado aos homens e o presente dado 

aos deuses”, onde a  

 
[...] esmola é fruto de uma noção moral da dádiva e da fortuna, de um lado, e 
de uma noção do sacrifício do outro. A liberalidade é obrigatória, porque 
Nêmesis vinga os pobres e os deuses por excesso de felicidade e riqueza de 
alguns homens que devem desfazer-se delas: é a velha moral da dádiva 
transformada em principio de justiça; e os deuses e os espíritos consentem que 
as porções que lhe dão e são destruídas em sacrifícios inúteis sirvam aos 
pobres e às crianças. 

 

 

 As passagens da bandeira promovem encontros alternados entre tocadores, 

grupos receptores e grupos visitantes, no entanto, elas ultrapassam os limites dessas 

conexões, ampliando as relações-visitações a todos os grupos acompanhantes, 

familiares, moradores ou agregados efêmeros. Novamente, criam-se linhas-rompimento, 

em que muitos chegam e outros tantos saem, pois sem diferença, não há a “atualização” 

da Festa. Neste sentido, para Deleuze (2006, p. 200),  
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A atualização do virtual, ao contrário, sempre se faz por diferença, 
divergência ou diferenciação. A atualização rompe tanto com a semelhança 
como processo quanto com a identidade como princípio. Nunca os termos 
atuais se assemelham à virtualidade que eles atualizam: as qualidades e as 
espécies não se assemelham às relações diferenciais que elas encarnam; as 
partes não se assemelham às singularidades que elas encarnam. A atualização, 
a diferenciação, neste sentido, é sempre uma verdadeira criação.  

 

 Em Lagoa de Dentro, como dissemos, sobrevivem elementos de segregação 

racial que remonta ao cativeiro do escravismo colonial. Um dos motivos que 

sedimentam esta separação racial-espacial na organização socioespacial da comunidade 

é a proibição do casamento entre negros e brancos, um “tabu” entre os grupos 

moradores. Essas regras matrimoniais e de trocas-reciprocidades-intercâmbios entre eles 

determinam a distribuição espacial, a organização política da comunidade e a realização 

das cantorias, realizadas no domingo e na segunda-feira, entre “brancos” e “pretos”, 

respectivamente. 

 Dois conceitos de Lévi-Strauss (1982) podem nos ajudar a entender um pouco o 

paradoxo de Lagoa: o primeiro é o da aliança, que tem a reciprocidade como condição 

da vida social, possibilidade da cultura, e o segundo é o casamento, como possibilidade 

de intercâmbio e troca, como nexo que institui a vida social. De acordo com Silva (2010, 

p. 333, grifo do autor), 
 

 

[...] a tradição inaugurada por Lévi-Strauss corresponde a uma verdadeira 
mudança de paradigma. É o imperativo da troca – e não o império da biologia 
– o que segundo o autor funda as estruturas do parentesco (Lévi-Strauss, 
1967). Nesse novo quadro, a função de um sistema de parentesco não é tanto 
representar, refletir, simbolizar, organizar, etc. relações fundadas reprodução 
sexuada, mas definir impossibilidades e possibilidades matrimoniais [...]. 

 

 Essas possibilidades e impossibilidades matrimoniais citadas por Silva (2010) 

trazem a ideia de negação da família como ordem ou lei natural, através da 

consanguinidade. O caráter da aliança a coloca como regra cultural. Nessa 

desnaturalização da família (proibição do incesto), troca e reciprocidade desempenham 

papéis fundamentais para o desenvolvimento da cultura, pois deixar a família 

consanguínea significa a abertura para a troca e a comunicação com o outro, estabelecer 

relação. Os grupos de Lagoa não realizam trocas matrimonias, mas definem e 

compartilham a seu modo a organização comunitária-grupal, pois “o papel primordial da 



119 
 

cultura está em garantir a existência do grupo como grupo, e portanto, em substituir, 

neste domínio como em todos os outros, a organização ao acaso” (LÉVI-STRAUSS, 

1982, p. 72). 

 O caráter polissêmico das trocas, para além dos arranjos de materiais, foi 

oportunamente apontado pelo autor. Neste ponto de vista que organiza o caos familiar ou 

comunitário, temos a ideia de que a bandeira circula em prol ou em nome da integração 

socioespacial, mesmo que essa potencia da bandeira não seja claramente demonstrada ou 

colocada como motivação principal. 

 Por seu turno, Deleuze e Guatarri (2004, p. 151) definem os sistemas de 

parentesco como práxis. “Um sistema de parentesco não é uma estrutura, é uma prática, 

uma práxis, um processo e até uma estratégia”. Para o autor, filiação é produção, o 

“socius inscritor”, e antecede a aliança e a troca.  

 
A sociedade não se baseia na troca, o socius é uma instância de inscrição: o 
que interessa não é trocar mas marcar os corpos, que são da terra. Já vimos 
que o regime da dívida deriva directamente das exigências desta inscrição 
selvagem.  Porque a dívida e a unidade de aliança e a aliança é a própria 
representação. É a aliança que codifica os fluxos do desejo e que, por meio da 
dívida, dá ao homem uma memória de palavras. (DELEUZE; GUATARRI, 
2004, p. 191) 

 

 

 Em suma, os processos e trocas entre os grupos que compõem as comunidades 

(materiais ou matrimoniais) interferem na construção das relações sociais, inclusive 

refletindo nos festejos do Divino de Brotas, onde são constantes, da Lagoa de Dentro ao 

Cocal, do Paramirim ao Tamboril Grande.   

 Para Deleuze (2006, p. 12), a troca pertence à generalidade, e o dom à repetição. 

Podemos procurar correlações com nosso estudo, na medida em que “a troca é o critério 

da generalidade, o roubo e o dom são os critérios da repetição. Há, pois, uma diferença 

econômica entre as duas. Repetir é comportar-se, mas em relação a algo único ou 

singular, algo que não tem semelhante ou equivalente”. Viveiros de Castro (2015, p. 

131) também retoma Deleuze ao afirmar que a verdadeira repetição encontra-se no dom, 

na “economia do dom”, que se opõe à “economia mercantil da troca”, avançando o 

contraste entre troca, generalidade (equivalência) e repetição falsa, de um lado, e dom, 

singularidade (diferença) e repetição autêntica do outro.  
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  Se a troca implica relação de proximidade ou distância, ela também pode afastar 

o conflito e a guerra, contudo, sem inibir a violência, como a troca de visitas de 

comunidades de Moçambique, descritas por Couto (2011) anteriormente.  

 As sobras-dom do CIRI Cocal colocam em pauta o desejo da diferenciação, de 

manifestação do poder individual-comunitário no processo de comunicação mais amplo 

da Festa, acrescentando um “novo elemento” ao Circuito, uma “repetição autêntica”. 

 Por meio do ângulo “guarda-chuva” da Festa, percebemos que as sobras-dom 

remetem a realidades e espacialidades mais fractais, potencializando condutas que criam 

um subcircuito dentro do próprio movimento fazer-festar mais amplo. Sobre essas 

realidades “fractais”, Wagner (2011, p. 4) acrescenta que “elas não podem ser expressas 

por números inteiros”, pois não são “nem singular, nem plural”. Ainda para o autor, 

 
A fenominalidade do significado fornece um paralelo adequado – não existe 
algo como “parte” de um significado. 
[...] 
Também se poderia concluir que o todo é menos que a soma, já que ele é 
apenas um. Quando um todo é dividido dessa forma ele é segmentado em 
hologramas dele mesmo; ainda que nem a sedimentação, nem tampouco seu 
oposto, equivalham a uma função “ordenadora”. O que denominamos uma 
“ordem” pertence ao mundo da partibilidade e da construção. (WAGNER, 
2011, p. 7) 

 

  

 Esse é um dos pontos, pois essas condutas do fazer-festar itinerante se misturam 

e se alteram com extremo dinamismo, colocando qualquer especulação teórica em zonas 

de tensão e transição, pois as mudanças, se, e quando ocorrem, adentram e saem por 

meio de vazantes irregulares, fluindo entre os diferentes domínios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

10. O Circuito Programado – CIPO 

 

 

 O CIPO define-se a partir da condução do movimento fazer-festar influenciado 

pelas normatizações que a Igreja e a Prefeitura imprimem aos festejos, ao tentarem 

instituir gradativamente um modelo fazer-festar mais centralizado, estruturado e 

“organizado”, de acordo com um jogo de forças que, dependendo do caso ou do 

interesse (da comunidade, do imperador), oscilam para as alianças ou promovem 

disputas.  

 Quando a influência na condução é da Igreja, as intenções são o controle da 

espacialidade da Festa, como cantar somente em comunidades da jurisdição da paróquia, 

excluindo comunidades da região do Paramirim, do Baixio como Morpará e Ipupiara, e 

algumas comunidades do Cocal (por coincidência ou não, são áreas do CIRI), além de 

querer controlar e proibir o consumo da cachaça e do forró-cantorias-danças. Ela 

também detém o controle da arrecadação das esmolas, da aprovação ou não de quem 

pode se candidatar a imperador (o candidato deve ter vida religiosa ativa na Paróquia de 

Brotas, avalizada ou não pelo Conselho Paroquial). Esses objetivos traduzem o desejo de 

uma Festa religiosa, ligada aos preceitos sacramentais e institucionais da Igreja Católica. 

Em linhas gerais, na prática a atuação da Paróquia se resume em limitar geograficamente 

e controlar religiosamente a Festa. 

 Numa perspectiva mais ampla, são remotos os embates entre Igreja Católica e 

manifestações das festas e folias do Divino e de Reis.  Este fato que ocorre atualmente 

em Brotas, também foi observado anteriormente por Brandão (1985, p. 173): 

 
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’.  

 

 Fica mais clara essa diferença nas conduções se pensarmos que a Festa do Divino 

nas comunidades, tal como ela se apresenta, não depende da Paróquia, Prefeitura e nem 

de nenhuma condução demasiadamente hierárquica, vertical. A vitalidade do seu fazer-

festar está imbricada e envolvida pelo núcleo elementar tocadores-bandeira, com os 

variantes lugares-comunidades-indivíduos. Essa autonomia do fazer-festar itinerante nas 
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comunidades reside, sobretudo, em não sujeitar-se a uma figura central (mesmo o 

imperador) para a realização dos festejos. 

 Temos assim, a criação de espacialidades festivas que, como qualquer outra, 

sofre influências e desperta interesses. Em 2011, produzimos um mapa72 com as igrejas 

e associações comunitárias das comunidades. Em comparação com o Circuito da Festa, o 

Mapa de 2011 apresenta menor intensidade na distribuição dos pontos em relação ao 

Mapa 3 (2015), apesar de maior concentração desses aparelhos em comunidades 

próximas à Sede, integrantes do CIPO em sua maioria. 
 

Mapa 2011 – Igrejas e Associações das Comunidades de Brotas de Macaúbas 

Mapa 2011. Fonte: Relatório da Pesquisa de Campo de 2011. Realização Foco SocioAmbiental, Apoio 
Iphan. Acervo do pesquisador 
  

 Por outro lado, oficialmente a Prefeitura não colabora financeiramente com a 

Festa durante as visitações, repassando verba para a Paróquia ou imperadores. Ela é 

responsável pela organização dos shows de encerramento da Festa, realizados na praça 

pública principal da cidade, ao lado da matriz Nossa Senhora de Brotas. Conseguimos 

                                                           
72 Mapa 2011 – Igrejas e Associações Comunitárias de Brotas de Macaúbas. Dados de Thiago Marcelo 
Mendes e elaboração cartográfica de Luiz Melo (Salvador, Bahia). 
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um comunicado da Prefeitura se posicionando frente a alguns cortes de verbas que 

afetariam a Festa. As intenções traduzidas no texto expressam o seu papel na 

organização da mesma. Vejamos.  

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO (Na Íntegra) 

A Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas esclarece a todos os cidadãos 
brotenses que diante do grave quadro de seca que atinge nosso município, irá 
realizar cortes de gastos na festa do Divino Espírito Santo.  

A festa do Divino é uma manifestação cultural e religiosa que reforça as 
tradições de nosso município, e que também gera um aquecimento na 
economia, diante do consumo dos visitantes e, portanto, merece ser mantida.  

Entretanto, desde a homologação do Decreto nº 51, de 07 de março 2012 que 
declara como “Situação de Emergência” áreas do Município de Brotas de 
Macaúbas, entramos para a lista dos mais de 200 municípios baianos que 
enfrentam a pior seca das últimas décadas.  

Por isso a administração pública, movida pelo bom senso, toma tal decisão de 
reduzir a programação da festa, e com isso garante a economia de recursos 
para atender em caráter emergencial as regiões mais atingidas pela seca.  

Os recursos economizados com esses cortes serão revertidos em ampliação do 
atendimento de carro pipas; implantação de sistemas de abastecimento de 
água; ampliação de açudes, barragens e aguadas; instalação de poços 
artesianos, entre outros. Cientes que estamos cumprindo nosso dever 
constitucional, contamos com a compreensão de todos.  

Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas – Um Novo Tempo Para Todos. 
DIANTE DA SITUAÇÃO A COMISSÃO DE EVENTOS DESSE GOVERNO, 
OPTOU POR CANCELAR A CONTRATAÇAO DA BANDA DESEJO DE 
MENINA, E IRÁ MANTER AS OUTRAS ATRAÇÕES ANUNCIADAS.  

Fonte da informação: http://brotasaqui.blogspot.com.br/2012/04/festa-do-
divino-e-tradicao-do-povo.html 

 

 Comunidades consideradas numerosas (categorias 3, 4 e 5 da Tabela 1) 

geralmente recebem visitas de vereadores, secretários municipais e prefeitos, sobretudo 

se as cantorias nesses locais são nos finais de semanas, onde a Prefeitura costuma ceder 

transportes (ônibus escolar) para levar as pessoas de Brotas para comunidades vizinhas, 

como Nova Vista, Lagoa de Dentro, Nova Santana e Alvorada.  

 As disputas políticas e eleitorais que atualmente agitam o município atravessam a 

Festa em inúmeros lugares. Em Andiroba, por exemplo, a comunidade tende 

eleitoralmente mais à “esquerda”, mas nem por isso o grupo mais à “direita” deixou de 

estar presente: os grupos dividem a comunidade, e, por seguinte, a Festa em alguns 

momentos.  

 O território festivo constitui um local estratégico eleitoralmente, pois “devoto” = 

eleitor = voto. O caso mais emblemático desta equação talvez seja o cancelamento do 

http://brotasaqui.blogspot.com.br/2012/04/festa-do-divino-e-tradicao-do-povo.html
http://brotasaqui.blogspot.com.br/2012/04/festa-do-divino-e-tradicao-do-povo.html
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transporte público que levaria os Tocadores para as cantorias no Cocal em 2013. As 

comunidades mais afetadas na ocasião foram Boca e Santo André, comunidades que nos 

últimos anos estavam eleitoralmente mais alinhadas à esquerda, apesar de já terem sido 

“redutos” eleitorais dos políticos e partidos de tendências de direita. 

 A atitude da Prefeitura, em nosso ponto de vista, teve contornos de uma 

retaliação política, devidos aos conflitos políticos que já mencionamos, nos anos de 

2010, 2011 e 2012. A condução do fazer-festar pelo poder público leva em conta os 

jogos de interesses, as alianças e o processo eleitoral. A Festa transforma-se, nesses 

momentos mais agudos, em instrumento político.  

 Deste modo, as disputas políticas, políticas partidárias e religiosas do município 

reverberam em quase todas as instâncias comunitárias e relações sociais, influenciando 

em maior ou menor grau as condutas e decisões dos lugares. A Prefeitura se impôs no 

movimento fazer-festar ao cancelar o transporte, influenciando diretamente no controle 

do “lugar festivo” (FERREIRA, 2003).  

 Algumas questões religiosas e políticas eleitorais orientam a definição do roteiro: 

a densidade demográfica das comunidades, o número de devotos e eleitores, e a posição 

estratégica da comunidade no conjunto das demais. Além das demarcações de territórios 

entre os grupos políticos e disputas por eleitores, a arrecadação das esmolas nessas 

localidades são bem maiores se comparadas a comunidades menores, sem grandes 

“prestígios”, conforme as prestações de contas fornecidas pela paróquia.  

 O CIPO se concentra em três eixos principais: O CIPO Vale da Colônia (trecho 

Brotas à BR 242: Lagoa de Dentro, Alvorada, Colônia, Feira Nova até o Fundo de 

Pasto), que espacialmente se refere ao eixo central do Circuito; o CIPO Mata-Baixão 

(trecho Brotas-Ipupiara-Baixão-Morpará: Mata do Bom Jesus, Nova Santana, Buriti do 

Alho, Cristalândia, Água Verde, Tamboril Grande, Sodrelândia, Pintada, Caiçara etc) e, 

por fim, o CIPO Pé do Morro, que é uma área de transição para o CIRI Paramirim, no 

lado oeste do Circuito.  

 Atualmente, é praticamente impossível pensar o roteiro sem as comunidades de 

Mata do Bom Jesus, Lagoa de Dentro, Feira Nova, Nova Vista, Nova Santana, Cocal, 

Buriti do Alho, Lagoa Nova, Ouricurí do Ouro e outras. Com exceção de Cocal, “posto 

avançado” do território, as demais são próximas à sede.  

 No Mapa 3 – Frequencia das Comunidades, estabelecemos uma atribuição de 0 a 

6 para os locais. A pontuação recebida foi de acordo com presença/ausência nos roteiros 

da Festa e nas prestações de contas. As gradações entre “menos frequente” e “mais 
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frequente” foram: 0 (zero) – comunidades ausentes; 1 (um) – comunidades presentes ao 

menos uma vez; 2 (dois) – comunidades presentes ao menos duas vezes; 3 (três) – 

comunidades presentes proporcionalmente em metade dos roteiros/prestações; 4 (quatro) 

– comunidades presentes em mais da metade; 5 (cinco) – comunidades presentes em 

quase todos os roteiros/prestações e, por fim, 6 (seis) – comunidades sempre presentes. 

 Temos assim, alguns blocos comunitários de alta frequencia (6) e média alta (4 e 

5), espacialmente mais compactados e centralizados, se comparados com os demais 

pontos de frequencia dos Circuitos, sobretudo no lado leste, no CIRI Cocal.  

 Sob a perspectiva da frequência das comunidades, os maiores índices do 

movimento fazer-festar estão concentrados em comunidades do CIPO, como demonstra 

o Mapa 3, reforçando a existência de uma maior instrumentalização e normatização 

dessas espacialidades.  

 O CIPO se apresenta, portanto, nestes termos, sendo um circuito de controle, 

mais urbano (estrutura, organização, comunicação, centralidade) e de “condução 

mecânica”, ao passo que o CIRI é um circuito de flutuação (ramificado, 

desterritorializado, múltiplo) e de “condução improvisativa”.   

 Como no CIRI, algumas comunidades foram alternando as conduções entre os 

dois circuitos, pois a cada momento das visitações, dependendo do lugar, as conduções 

do CIPO eram atravessadas pelas conduções do CIRI. Uma fala interessante, apesar de 

não estar diretamente relacionada ao Divino, revela um improviso sagaz de Dona 

Genorina, (2011) reiseira da comunidade de Pé do Morro, Fundo de Pasto, reforçando a 

ideia dos paradoxos entre os Circuitos. 

 

 
Eu peguei o reis dos antigos, depois eu casei, vim pra cá, eu era de Riacho das 
Cobras... depois teve aquela renovação (se referindo às CEBs), eu era 
animadora da comunidade, e aí eu coloquei o reis pra cantar dois anos, pra 
animar a comunidade, e to até hoje, com 70 anos, 10 filhos, 14 netos e 2 
bisnetos [...] (informação pessoal)73. 

 

 

 As comunidades mais decompostas, e variando entre CIPO-CIRI-CIPO, foram 

Nova Santana, Buriti do Alho, Alvorada, Carnaúba Grande, Jatobá, Tamboril Grande e 

                                                           
73 Conforme entrevista Genorina de 22/10/2011, comunidade de Pé do Morro (Fundo de Pasto). Acervo 
do pesquisador. 
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Lagoa de Dentro. Em menor grau Mata do Bom Jesus, Feira Nova, Araci, Andiroba, 

Pega, Riacho do Carro, Lagoa Nova. Nenhum Circuito, CIRI ou CIPO, tem 

exclusividade ou primazia nas conduções do movimento fazer-festar.  

 Neste sentido, as comunidades constituem-se num denso “emaranhado” de 

Circuitos. Talvez esse seja o ponto de abertura para considerarmos as complexidades 

constitutivas e relacionais de cada uma delas e do alcance dinâmico dos Circuitos. 

 Importante ressaltar que durante o final do processo de revisão do texto, 

conseguimos obter o roteiro de visitações da Festa de 2016. Anteriormente, havíamos 

chamado a atenção sobre a hipótese defendida pela Paróquia em não cantar algumas 

comunidades. De acordo com o documento, essa hipótese acabou se efetivando em 

2016. As mais prejudicadas foram as comunidades da região do CIRI Cocal e do CIRI 

Paramirim/Serra Negra, onde nenhuma delas consta no roteiro de visitas da Bandeira, e 

região do Baixio, onde apenas comunidades pertencentes a Brotas foram visitadas. 

 Nesse novo reacomodamento do movimento fazer-festar itinerante, comunidades 

mais próximas à sede e mais alinhadas ao CIPO praticamente não sofreram com esta 

variação. Mesmo assim houve diminuição da amplitude e do alcance do Circuito, 

indicando que houve uma concentração e delimitação das visitas em apenas 

comunidades do CIPO. 
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11. Outros Divinos  

 

 

 Antes de navegarmos para outros lugares da Festa, iremos atentar para elementos 

do nosso estudo que consideramos o cerne dos diálogos com a pesquisa. Priorizamos o 

fazer da Festa nas comunidades, destacando, consequentemente, as complexidades 

constitutivas dos lugares, em suas inúmeras dimensões e pontos de vista.  

 Um número expressivo das comunidades dos Circuitos da festa do Divino 

raramente recebem visitas de forasteiros, a não ser durante a passagem da bandeira ou 

festa da padroeira. Sendo assim, acreditamos que as dimensões dessas complexidades 

são melhor compreendidas pelos tocadores, cada um a seu modo, pelo fato deles serem o 

movimento fazer-festar, pois, a dimensão dos seus pontos de vista, tendo o movimento 

como parâmetro, são dimensões baseadas nas experiências e andanças com a bandeira, 

visitando pessoas, lugares reais-concretos, vivos. Não são, para eles, lugares imaginados, 

pois o contato é atual, físico e se efetiva a cada ano. Afinal, comunidades e 

tocadores/bandeira se encontram, se veem, se dão as mãos, conversam, comem juntos, 

confidenciam, tocam, dançam e bebem. Ou seja, experimentaram juntos alguns 

momentos, misturando-se, embolando-se, fazendo a festa nessas andanças.  

 Por outro lado, poderíamos supor que quem não acompanha o movimento não 

conhece as comunidades, não sabe dos tocadores, da ladainha, tem outra perspectiva do 

fazer-festar, ou melhor, somente do festar, pois o fazer já está encaminhado (dado, 

pronto), através da programação oficial da Festa, com procissões, leilões, shows e 

apresentações. É a festa entretenimento, voltada para o “show business” do Divino, 

através do turismo, com palco de atrações, barracas, trios elétricos, além das encenações 

da cavalaria e levantamento do mastro. Portanto, são perspectivas e dimensões diferentes 

a respeito de “uma mesma festa”.  

 O que nos chama a atenção nos festejos do Divino é, sem dúvida, sua capacidade 

camaleão de se adaptar aos lugares. Ele também se metamorfoseia com o lugar, e o lugar 

se confunde com ele. Vejamos alguns exemplos de estudos que podem ajudar-nos a 

refletir sobre o caso.  

 Ferretti (2005, p. 7), pesquisador da festa do Divino no Maranhão, aponta que ela 

tem ligação com os terreiros, onde, segundo o autor, “é organizada principalmente por 

afro-descendentes, em terreiros de tambor de mina, e nela se destacam os toques das 
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caixeiras. É uma festa com organização minuciosa e complexa, com uma sequencia 

barroca de rituais, que não podem deixar de ser executados”. O autor chama a atenção 

para duas características que, segundo ele, distinguem a festa de São Luís da festa de 

outras regiões: 

 
Primeiro, a presença marcante de mulheres que são as principais 
organizadoras dos terreiros de tambor de minas e das festas do Divino. São 
também quase que só mulheres – as caixeiras, que tocam instrumentos 
musicais denominados caixas do Divino. Outra diferença, que ocorre 
principalmente em São Luís, é estar incluída no calendário religioso dos 
Terreiros de Tambor de Mina ou casas de culto afromaranhenses.  

 

 A festa do Divino apresenta-se em São Luiz sendo uma festa de terreiro, que 

envolve a comunidade durante o processo de preparação, “com antecedência mínima de 

um ano”, através da constituição dos “11 impérios” (FERRETTI, 2005, p. 7). Sem o 

envolvimento da comunidade na produção da festa, fica quase impossível a realização 

dos festejos, que se multiplicam pelos bairros da capital maranhense o ano todo.  

  Entretanto, o fazer-festar de São Luiz revela também alguns paradoxos nas 

conduções entre terreiros e igreja, distantes na organização, mas talvez “próximos” em 

alguns momentos do fazer, como relata Ferretti, (2005, p. 7): 

 
A festa do Divino constitui-se um dos principais elementos que evidenciam a 
presença do sincretismo religioso nas religiões afro-maranhenses. O 
ritualismo barroco e minucioso, evidenciado nos cânticos lentos e demorados 
das caixeiras e nas longas cerimônias da festa do Divino nos terreiros é, 
encontrado em outros rituais do Tambor de Mina, lembrando o Te Deum e as 
Missas Solenes da Igreja Católica. O exagero barroco de rituais em contraste 
com a sóbria discrição dos participantes é, também, uma característica desta e 
de outras festas populares no Maranhão. 

 

 Ainda sobre o Divino de São Luiz, Leal (2012, p. 3) produziu o que ele 

denominou “aproximação de conjunto” ou “retrato de grupo” ao analisar os dados do 

cadastro para concessão de apoios às festas pela Superintendência da Cultura Popular da 

Secretaria Estadual da Cultura, que centraliza os dados da festa: 

 
A concessão de apoios às festas pela Superintendência da Cultura Popular 
envolve uma dinâmica mais ou menos estabilizada de pedidos escritos, 
critérios para a distribuição dos apoios, envio de convites, etc. Em resultado 
dessa dinâmica, a Superintendência da Cultura Popular tem acumulado 
informação de conjunto sobre as Festas do Divino.  
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 Ao analisar os dados do cadastro, o autor se deparou com inúmeras festas na 

capital: o Divino “reporta-se a um total de 79 festas referentes a 42 bairros de São Luís” 

(LEAL, 2012, p. 3). De posse destes documentos e inferindo dados da festa em outros 

lugares, o autor destaca que: 

 
A informação do cadastro permite confirmar a importância das festas do 
Divino em São Luís e por extensão no Maranhão. A comparação com Santa 
Catarina, um dos estados brasileiros onde as Festas do Divino têm uma 
expressão mais relevante, é esclarecedora. Lá, no conjunto do estado, o 
número de festas é de cerca de 70 (Nunes 2007), enquanto só em São Luís, 
estamos a falar de perto de 80 festas. Se admitirmos que no estado do 
Maranhão o número total de festas poderá andar – de acordo com as 
estimativas mais correntes – em cerca de 150, estamos a falar do Maranhão 
como uma das áreas de maior concentração de Festas do Divino Espírito 
Santo ao longo da sua geografia atlântica (formada por Portugal Continental, 
Açores, Madeira, Brasil, EUA, Bermuda e Canadá). E estamos também a falar 
da cidade de São Luís como o território urbano onde as festas apresentam 
maior densidade. (LEAL, 2012, p. 5) 

 

 

 Vai além ainda, pois a análise indica um movimento de expansão recente da festa 

(primeira metade do século XX) que se multiplicou “particularmente em terreiros”, pois 

“se não fossem as festas de terreiro, as Festas do Divino teriam uma expressão quase 

residual na cidade de São Luiz”; os terreiros também são responsáveis por ampliar a 

festa para além do período de Pentecostes, se estendendo “ao longo de quase todo o 

ano”. Em alguns terreiros o Divino também é uma divindade - nochê Sepazim 

(FERRETTI, 2007, p.8) Vodum Mina-Jêge; já em outros, existe a ponderação e a 

separação entre festa do Divino e Tambor de Mina (LEAL, 2012, p.6). Em Salvador, por 

exemplo, segundo Ubiraci Ricardo de Mello (2015), do Terreiro do Bogum (Jêje-

Mahin) 74 , na época da Festa se enfeitava o terreiro de vermelho e branco em 

homenagem ao Divino, pois “Oxoguiã na nação jêje, também usava essas cores [...] 

(informação pessoal)”75; além do mais, a pomba branca é associada a ele, na qualidade 

de Oxalá jovem.  

 Leal (2012, p. 5) chama a atenção para essas relações ao estabelecer dois perfis 

principais do retrato de grupo do Divino de São Luiz, destacando um “fazer-festar” 

                                                           
74 Ubiraci Ricardo de Melo, ou Neném de Oxoguiã, é neto de Doné Runhó e sobrinho de Lokose Nicinha, 
além de irmão da sacerdotisa Mãe Índia (Zaildes Iracema de Melo), atual zeladora do Terreiro do Bogum 
– Zoogodô Bogum Malê Rundó. O Bogum dos Malês é um dos candomblés pioneiros em Salvador, assim 
como o candomblé vizinho da Casa Branca, da nação Ketu. 
 
75 Entrevista Neném de Oxoguiã concedida pessoalmente em julho de 2015. Acervo do pesquisador. 
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somente do Divino e outro no qual o Divino era comemorado juntamente com outro 

santo. 

 
No meu diário de campo, chamei as primeiras de “Festas do Divino só” e as 
segundas de “Festas do Divino e” (exemplo: “Festa do Divino e Santana”, 
“Festa do Divino e São Luís”, etc.). Tanto este último tipo de festas como o 
seu desdobramento ao longo do ano são também específicos de São Luís. 

 

 Ao contrário de Brotas, onde o Divino é um circuito-festa, São Luiz produz 

inúmeras festas-territórios, onde o Divino fica circunscrito ao bairro/comunidade ou 

terreiro. São aproximadamente oitenta festas, como salientou Leal, mas cada uma em 

seu território, não circulando em outros bairros. Por seu turno, em Brotas de Macaúbas a 

festa integra 80 (oitenta) comunidades do Circuito, fazendo com que a dimensão 

espacial do Circuito seja relevante para o seu entendimento. 

 Neste sentido, o Divino de Brotas permeia espaços, espalhando-se, confundindo-

se, pois consegue se movimentar através da imbricação de dois elementos-momentos 

que se mostram fundamentais para seu poder migrante e itinerante: a devoção e a festa.  

 Historicamente, o Divino é um santo que liberta escravos, aceita o diferente, 

dialoga, visita presos (como as cantorias na delegacia de Brotas), doentes mentais que 

vivem trancafiados (como foi o caso do homem que vivia “emparedado” em seu próprio 

quarto na comunidade de Água Verde), pois se movimenta e se alimenta através de uma 

ética da ação, e o agradecimento, a devoção para com ele, que inclui o pagamento de 

promessas, de caridades, é realizar a festa, ou melhor, é festar; neste ínterim, poderíamos 

ponderar que oferecer algo ao santo é oferecer-se a si mesmo; oferecer-se ao movimento 

fazer-festar, visitando lugares e conhecendo pessoas. Enfim, o movimento e o Circuito 

comunitário implicam experimentar o diferente e relacionar-se com os devires que 

podem surgir.  

 Nesta perspectiva do Circuito, o Divino de Brotas é movimento, ele viaja com as 

pessoas, ele não as espera; o fazer-festar é dinâmico, fluído, orgânico, diferente a cada 

realização. A Festa não irrompe uma temporalidade, ela irrompe milhares, remói, revira 

espaços, aponta perspectivas para além de múltiplas espacialidades. Ela não se limita ao 

território, ao fechamento. 

 O movimento fazer-festar, o poder criativo, a “vontade de fazer algo”, exaltado 

por Bola (2011), não permite fechar possibilidades, não conhece limitações; ele se 

mistura nas idas e vindas de fluxos, materiais e multiplicidades que se cruzam 
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mutuamente, se esbarram, se amontoam, se diluem, vazam, atravessam, escorrem, 

desprendem.  

 Seguindo adiante, Leal (2005, p. 2) destaca que a Festa do Divino foi o fator de 

agregação étnica na Nova Inglaterra (Estados Unidos), pois os imigrantes açorianos 

descobriram na Festa uma prática que os ligassem, “reterritorializassem” como 

comunidades açorianas, como “marcador de grupo”: 

 
Para lhes responder, partirei das Festas do Espírito Santo entre os açorianos da 
Nova Inglaterra, tema sobre o qual já tive ocasião de escrever anteriormente 
(Leal 2007, 2009a, 2009b). Nesses trabalhos tentei mostrar de que modo as 
Festas do Espírito Santo na Nova Inglaterra – onde mais de sessenta Festas 
têm lugar todos os anos – operam como um importante marcador do grupo 
açoriano-americano enquanto grupo étnico. Por seu intermédio, de facto, os 
açorianos sublinham, no interior do quadro multicultural norte-americano, a 
sua especificidade cultural, isto é, dão-se a ver a si próprios e aos outros como 
um grupo culturalmente distinto.  

 

 Sobre as composições/reacomodamento dos grupos étnicos que compõem as 

comunidades açorianas, o autor identificou três principais composições: 

 
Falamos de uma multiplicidade de grupos: uns mais amplos, outros mais 
circunscritos; uns mais densos, outros mais soltos. Num extremo estão os 
activistas, associados a contextos fortes de sociabilidade étnica. No outro 
extremo está o grupo étnico açoriano-americano como comunidade 
imaginada, que opera mais como uma categoria identitária (Brubaker 2002) 
do que como um grupo com existência material efectiva. No meio estão os 
grupos campanilistas que as Festas circunscrevem e que operam como 
contextos mais soltos de sociabilidade étnica. (LEAL,  2005, p. 2) 

 

 Para o autor, os grupos de marienses agem de acordo com o processo de 

imigração, onde suas afinidades e inter-relações identitárias levam em conta, na maioria 

dos casos, os lugares de origem nos Açores, como acontece com as comunidades de 

imigrantes de um modo geral. As comunidades açorianas seriam resultado das 

multiplicidades desses grupos. O inusitado, se assim podemos expressar, é o fato do 

agenciamento do ponto de partida dos grupos, sua “gênese”, ser realizado pela festa do 

Divino.  

 
Para além de East Providence, existem também núcleos importantes de 
naturais da ilha de Santa Maria em Hartford (Connecticut) e em Bridgewater, 
Hudson e Saugus (Massachusetts). Em todas essas localidades existem 
Impérios marienses (cf. Leal 2009a) e em todas elas são as Festas do Espírito 
Santo que constituem esses grupos de marienses enquanto grupos. (LEAL, 
2005, p. 7) 
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 Outra pertinente observação de Leal (2005, p. 11) é quanto ao caráter solto, de 

“contextos sociais abertos e flutuantes” dos grupos formados pela Festa. Para o autor, 

“os grupos que as Festas do Espírito Santo ajudam a definir – tal como outros grupos da 

comunidade açoriano-americana – não são entidades fixas definidas de uma vez por 

todas, mas contextos sociais abertos e flutuantes”. O autor também utiliza o termo 

“flutuante” para designar situações que possuem variações e incertezas quanto ao caráter 

fixo das relações que se estabelecem a partir da Festa. Vale registrar nossa concordância 

sobre esse aspecto, pois consideraríamos também como relações rizomáticas, que 

mudam e mudam a Festa. 

 Chegamos a uma altura interessante da discussão. Talvez haja algumas relações 

entre capacidade de flutuação e percepção da realidade, nas quais as leituras de mundos 

estariam ligadas ao sentir, ao perceber, ao viver, ou seja, à possibilidade de estar 

vivenciando uma experiência concreta, porém instável em suas relações (minorias, 

(i)migrantes, comunidades rurais afastadas).  

 A festa do Divino vive as contradições internas de cada lugar onde se realizam os 

festejos, se comparados sob a égide de “festas do Divino”. Em Brotas, a perspectiva de 

Festa nas comunidades é uma e na sede é outra, pois na sede se dá o rompimento entre 

“festa das cantorias” com a “festa-entretenimento”. A nosso ver, são formas distintas de 

visão de mundo e de relações de poder. Nos festejos de 2014, por exemplo, a Paróquia 

lançou o Bloco Evangelizai (trio elétrico) e o Baile do Imperador na Casa Paroquial. Ao 

que tudo indica, os objetivos pretendidos são a popularização do turismo na sede (como 

afirmamos), produção de dividendos econômicos e ampliação de poder e influência 

sobre as conduções da Festa. 

 A vertente festa-entretenimento tem se movimentado nos bastidores e 

apresentado inovações substanciais, com visões empresariais, com a Paróquia assumindo 

em conjunto com a Prefeitura a organização da Festa na cidade.  

 A Festa apresenta essas contradições e tensões, pois as esferas de poder e de 

interesses disputam intensamente seu controle, tentando manipular tomar suas 

conduções. Estamos ainda a falar da especificidade de um lugar onde nenhum tipo de 

Irmandade Católica é responsável diretamente pelos festejos, ao contrário de grande 

parte dos lugares que realizam a festa do Divino pelo mundo. Entretanto há indícios do 

crescimento de uma organização mais articulada no tocante aos festejos na sede, que 

queira ou não, sempre acaba influindo em outras determinações, como o roteiro, as 

prioridades, as condutas comunitários-individuais etc. 
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 As cantorias só não acabam de vez nas comunidades porque esse não é o 

objetivo, e porque muitas das comunidades são empoderadas, têm poderes de decisão e 

reivindicação, são influentes, apesar de suas contradições internas, principalmente 

alinhadas ao CIPO. E o principal: não dependem da Igreja e nem do Estado, nos termos 

do fazer-festar que ressaltamos em nosso estudo, mas sofrem com sua influência durante 

as visitações anuais. 

 Não negamos as tensões e os conflitos, pelo contrário, elas são determinantes nos 

dois Circuitos, CIRI e CIPO, mas a vitalidade do movimento da festa-cantoria nas 

comunidades são os tocadores e a bandeira, unidade elementar da Festa. 

 Oliveira (2010, p. 13) aponta algo semelhante a esses antagonismos citados. O 

autor relata a festa do Divino da comunidade de Canela (TO), realizada por ribeirinhos 

que foram obrigados, devido à perda das suas terras, a morar na capital Palmas. O 

Divino ribeirinho sofre “concorrência” (deslegitimação) do Divino da capital, festa mais 

pomposa e chamativa, concentrando maior público. Mesmo assim, continuam festando a 

seu modo, comunitariamente, apesar de desterrados e pressionados pela “outra festa”, a 

“oficial”, feita pela Igreja Católica de Palmas. 

 No Divino de Mogi das Cruzes (SP), Mariano (2009, p. 93) destaca o processo 

de urbanização e as dinâmicas do fazer-festar que foram se alterando com o tempo, 

como a figura do “bandeireiro”: 

 
A sua função era sair pelos bairros rurais e pelas ruas da cidade, levando uma 
Bandeira do Divino que abençoaria as famílias visitadas. A Bandeira teria, 
inclusive, poder de cura. O Bandeireiro, espontaneamente, seguia sozinho o 
seu trajeto, antes do período da Festa, arrecadando prendas para a mesma. Aos 
poucos, esse personagem foi desaparecendo de Mogi das Cruzes.  

 

 A autora comenta que além do “bandeireiro”, os moradores da roça se dirigiam à 

cidade no Pentecostes, onde os “festeiros” faziam as honras da recepção, com afogados, 

“uma espécie de ensopado de carne, rico em gordura e servido quente, com farinha de 

mandioca no fundo do prato”. Por seu turno, os moradores da roça levavam nos carros 

de boi o excedente da produção, pois a festa, “era também uma oportunidade de trocar 

alimentos que eles traziam da roça, por querosene, sal, tecidos, na cidade, ou seja, para a 

prática do comércio da produção excedente, nem sempre mediada pelo dinheiro” 

(MARIANO, 2009, p. 104). 
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 Em registro audiovisual de 1936, produzido pelo casal Dina e Claude Lévi-

Strauss76 sobre as cavalhadas da festa do Divino de Mogi das Cruzes, o que percebemos 

é uma festa centralizada na cidade, com grande público de “expectadores”, às vezes 

observando, ou participando a seu modo, com apresentações de moçambiques, congadas, 

além do cortejo da bandeira, procissão e fanfarra. Em suma, era um evento que atraía um 

considerável número de pessoas até a cidade. 

 Com o desenvolvimento urbano, a festa quase declinou, até que em 1985 entra 

no “no calendário turístico de Mogi das Cruzes, chamando a atenção de pesquisadores 

do folclore, da mídia e da população e, aos poucos, convocando o poder público e as 

empresas a contribuir” com os festejos. “Hoje, a Festa do Divino de Mogi das Cruzes 

conta com a dedicação da Associação Pró-Festa do Divino (Pró-Divino), fundada em 

1994 por iniciativa de um grupo de ex-Festeiros” (MARIANO, 2009, p. 93). Refez-se, 

assim, uma “outra festa”: organizada, urbana e turística. 

 
A Associação não tem poder de decisão, apenas de execução e orientação dos 
Festeiros que, por sua vez, devem acatar as determinações do Bispo 
Diocesano. A Pró-Divino auxilia também na arrecadação de recursos para a 
Festa, através da coordenação de marketing, que busca patrocínio junto a 
empresas localizadas em Mogi das Cruzes e região. Os logotipos destas 
empresas são impressos em cartazes, faixas de divulgação da Festa do Divino, 
em cadernos de cânticos e orações, e ainda, em uniformes dos voluntários que 
trabalham na quermesse: camisetas, aventais, bonés [...] (MARIANO, 2009, 
p. 93) 

 

 Nesses movimentos descritos pela autora, percebemos as inconstâncias da festa 

do Divino em alguns locais que vivem distâncias entre perspectivas, entre “mundos”, 

entre um modo mais empresarial, urbano, organizado e um modo comunitário, pessoal, 

mais independente de agenciamentos e influências socioeconômicas. Nesse ponto, 

afirmamos que há uma discrepância entre éticas: entre a ética da divindade, ligada a 

preceitos de caridade e inclusão, e a ética da modernidade, ou do “homem urbano”, 

ligada aos negócios, à produção de mercadorias. A festa em algumas cidades é produto 

para o turismo, um meio de atração de recursos para as cidades, que a vendem sob o 

rótulo de “festas tradicionais”. Concluindo, Mariano (2009, p. 103) afirma que: 

 

                                                           
76 Festa do Divino Espírito Santo – Cerimônias Tradicionais Populares, 30 e 31/05/1936.  Autores: Dina e 
Claude Lévi-Strauss. Produção: “Sonofilms”, Rio de Janeiro e antigo Departamento Municipal de Cultura 
do Município de São Paulo. Acervo de Divisão de Discoteca e Biblioteca de Música, Secretaria de Cultura 
de São Paulo. Esse vídeo foi indicação do pesquisador Eduardo Sato (IEB-USP). Disponível para 
visualização em www.youtube.com.br. 
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Mogi acompanha o seu tempo, o tempo moderno, a informatização, a logística 
eficaz que controla os acessos às ruas tomadas pelas procissões, o patrocínio e 
o marketing indispensáveis para a sua realização. Diante deste espetáculo em 
que a festa da religiosidade popular tende a se transformar, resta buscar 
permanências, menos materiais, acima de tudo, que permitem a manifestação 
da ruralidade do homem urbano.  

 

 Priore (1994, p. 9) destaca essas ambiguidades e paradoxos presentes nas festas, 

como resultados das disputas entre os “vários grupos que compõem a sociedade”. 

 
O tempo da festa tem sido celebrado ao longo da história dos homens como 
um tempo de utopias. Tempo de fantasia e liberdades, de ações burlescas e 
vivazes, a festa se faz no interior de um território lúdico onde se exprimem 
igualmente as frustrações, revanches e reivindicações dos vários grupos que 
compõem a sociedade. Mas o tempo fáustico da festa eclipsa também o 
calendário da rotina e do trabalho dos homens, substituindo por um feixe de 
funções. Ora é suporte para a criatividade de uma comunidade, ora afirma a 
perenidade das instituições de poder. (PRIORE, 1994, p. 9) 

 

 Como “criatividade” frente às necessidades, no caso da tragédia das enchentes 

que ocorreram em São Luiz do Paraitinga (SP) em 2010, os moradores da cidade, após o 

ocorrido, passaram a colocar fotos de antigos casarões e foliões nos espaços por onde se 

dava a festa do Divino, num intuito de “reviver e reforçar a memória coletiva da 

comunidade” (LOPES, 2012, p. 6), sendo o Divino, esse veículo. Em outro estudo, sobre 

as mudanças e (re)invenção da folia de Reis do bairro rural de Santa Cruz do Rio 

Abaixo, pertencente a Paraitinga, o autor destaca que: 

 
A Festa de Reis raramente acontecia na vila, como hoje. Antes, era costume 
acontecer nos bairros rurais, em terras dos Reis festeiros. Como as casas das 
pessoas situam-se em locais distantes da vila, esta era sempre um local de 
passagem, caracterizando o movimento dos sujeitos, mas não o lugar central 
do evento. (LOPES, 2007, p. 128, grifos do autor) 

 

 A espacialidade dessa folia-festa é abordada mais adiante, onde o autor cita o 

encontro dos grupos de folias na entrada do sítio para a formação do primeiro arco, 

ampliando os lugares da festa. Em nota, ele dá as pistas de um circuito rural da folia, 

com “lugares móveis”. Vejamos:  

 
Os lugares da festa eram muitos e móveis. Com exceção do rancho e da casa, 
além dos arcos – estes compõem lugares do ritual da Folia –, os demais 
lugares variavam com as relações que se estabeleciam no evento. Assim, os 
lugares móveis faziam com que a festa se tornasse flexível, como território. 
Os diversos lugares produzidos pelos agrupamentos de jovens, durante o 
período da festa, eram exemplares, nesse sentido. No caso do sítio de seu João 
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Santos, devido ao pouco espaço, tais lugares gravitavam próximos ao centro: 
a casa e o rancho. (LOPES, 2007, p. 134-142) 

 

 As festas citadas são de reisados paulistas, mas, no que concerne à mobilidade 

espacial, elas confluem com a festa do Divino de Brotas, assim como já havíamos 

destacado em relação aos reisados do Cocal.  

 Mencionamos mais alguns lugares que apresentam essas características móveis 

de festar o Divino, principalmente via rio, como Piracicaba, Anhembi, Laranjal Paulista 

e Conchas, no estado de São Paulo, e Vale do rio Guaporé nas divisas entre a Bolívia e 

os estados de Rondônia e Mato Grosso.  

 Piracicaba e as cidades do médio Tietê promovem o encontro das bandeiras, 

momento em que as bandeiras dos festeiros se encontram no rio após visitas em sítios, 

fazendas e bairros rurais ao longo da semana, ou até mais dias. Em Piracicaba, o 

encontro das bandeiras “une” dois movimentos: o que desce o rio e o que sobe o rio, os 

“irmãos do pouso” e os “irmãos do Divino”. De acordo com Pires (2009, p. 4), “esta 

festa teve início em Piracicaba no ano de 1826 e o encontro dos barcos, que é uma 

característica dessa festa em Piracicaba porque marcava a chegada dos ‘irmãos’ de 

pouso e dos ‘irmãos’ do Divino, só aconteceu em 1862”. A autora retoma alguns 

detalhes, como a presença de manifestações próprias dos lugares que participavam da 

festa do Divino de Piracicaba, como as congadas, modas/cantorias e o cururu.  Segundo 

ela, após a realização de mutirões, ou mesmo nas práticas festivo-religiosas (festa do 

Divino, por exemplo), aconteciam as “famosas rodas de cururu nas quais eram cantadas 

as modas sempre acompanhadas de viola e danças” (PIRES, 2009, p. 9). 

 Aspecto fundamental notado por Martins77 (1975 apud PIRES, 2009, p. 8-9) foi 

oportunamente citado pela autora. Ele entende que a música é a ligação da sociabilidade 

dos bairros rurais, tanto no trabalho, no mutirão, como na festa e na devoção. Tudo passa 

pela música, e tudo passa na música, pois “sem a música essas relações não poderiam 

ocorrer ou seriam dificultadas, acentuando a crise da sociabilidade mínima dos bairros 

rurais, como, aliás, se observa naqueles que estão em desagregação”. 

 A reportagem do jornal Folha de São Paulo, de Avener Prado (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2011), sobre o Divino do Vale do Rio Guaporé, entre Bolívia e Brasil, destaca 

que a festa-romaria sai por cinquenta e oito dias, remando por cerca de 40 (quarenta) 

                                                           
77  MARTINS, José de Souza. Capitalismo e tradicionalismo: estudos sobre as contradições da 
sociedade agrária no Brasil. São Paulo: Pioneira, 1975, p. 112. 
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comunidades de ribeirinhos ao longo do rio que divide os dois países. Mas não divide o 

Divino, pois ele se movimenta por esses rios e afluentes, visitando as comunidades e 

devotos, floresta adentro. 

 No caso do Guaporé, surgem duas questões de acordo com a matéria: a primeira 

é que esse Divino tem um caráter de romaria religiosa, não de folia. Acontecem rezas, 

novenas e terços nas comunidades e casas visitadas. Mesmo sem a folia-festa, o Divino 

do Guaporé tem uma considerável envergadura espacial, atingindo em seu circuito uma 

área de 1300 quilômetros, de acordo com as informações da reportagem. 

 Nas paradas, a receita dos encontros tem como premissa a fartura de alimentos e 

doações aos romeiros, apesar da pobreza acentuada das localidades. Os remadores, assim 

como os tocadores de Brotas de Macaúbas, são os próprios movimentos do fazer-festar 

itinerante, remando ou caminhando, rezando ou tocando, ambos imprescindíveis. 

 Também como em Brotas, no Guaporé temos igualmente o roteiro e o circuito. O 

que é significativo no roteiro de visitações da romaria do Divino do Guaporé é o 

controle preciso do tempo, onde, além do nome da comunidade e dia da visita, consta a 

hora de chegada, a quantidade de dias que permanecerá na comunidade e hora da saída. 

 Mesmo se locomovendo pelo rio a maior parte dos trajetos, o roteiro do Guaporé 

é mais fechado, se tomarmos como parâmetro o cálculo e o controle fracionado do 

tempo. 

 No roteiro das visitações de Brotas, constam as comunidades, o dia da visita e o 

grupo que toca. Sabe-se onde se dorme, mas de repente as cantorias se estendem, 

permanecem mais tempo aqui ou ali. O tempo de visita cadenciado pela tocaria-cantoria 

depende da casa, do morador, da comunidade, do tocador, do imperador, dos 

acompanhantes, das condições múltiplas que envolvem as visitações, variando conforme 

o lugar e a participação das pessoas. 

 Em muitos desses locais que citamos, as irmandades católicas são as 

protagonistas no que concerne à organização, sendo as responsáveis pelos 

financiamentos e definições dos locais de visita ou de festa, debatidas por Abreu (1994, 

1999), e Priore (1994). Elas têm presença marcante nos festejos de Paraty (RJ), 

conforme bem destacou o estudo pioneiro de Mello e Souza (1994), e em outros lugares 

com maior ou menor intensidade, como Conchas, Laranjal Paulista, Anhembi, 

Florianópolis, São Luiz do Paraitinga e Porto Alegre, conforme estudo apresentado por 

Ramos; Cruz (2014). Acrescentamos também Nova Inglaterra, conforme os estudos de 

Leal (2007, 2009a, 2009b). 
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Em relação à organização do festejo, podemos evidenciar que, nas diferentes 
regiões brasileiras que foram objetos de estudo, conta-se com a existência e a 
atuação da Irmandade do Divino. As diferenças ocorridas situam-se na órbita 
das peculiaridades locais e interesses envolvidos, pois a diversidade cultural 
interage na Festa do Divino Espírito Santo, ajudando a construir as mais 
diferentes caracterizações de suas celebrações no Brasil. (RAMOS; CRUZ, 
2014. p. 10) 
 

 

 Na vizinha Andaraí, na Chapada Diamantina, a festa do Divino ocorre durante 

trinta dias, período em que são visitadas as casas da cidade e algumas localidades. Ele 

também se funde com as manifestações locais, como a marujada e o jarê. 

 Em Poções, também na Bahia, o Divino é padroeiro da cidade, e a Festa é 

realizada há mais de um século78. Assim como Brotas, a festa do Divino de Poções 

apresenta-se como a principal festa do município, em decorrência da sua importância 

histórica.  

 Já em Indiaroba (SE), o Divino estimula um movimento interessante: desde 

2012, durante os festejos, realiza-se o “Colóquio do Divino de Indiaroba”, organizado 

conjuntamente pela UNIT (Centro Universitário Tiradentes), Paróquia e Prefeitura do 

município 79 , que tem como objetivo a apresentação de trabalhos e pesquisas sobre 

“outros Divinos”, reunindo os saberes científicos, religiosos e “populares” para discutir 

o tema, trocando experiências. O grupo de samba de coco também acompanha os 

festejos em todos os seus momentos fora da esfera da igreja, como a derrubada e cortejo 

do mastro. O ritual da derrubada, cortejo e levantamento do mastro da bandeira do 

Divino sofrem uma variação substancial de um lugar a outro, envolvendo inúmeras 

explicações e ações rituais, como rezas, usos de folhas, retirada da madeira feita só por 

homens, cantorias, enfeite de fitas, demarcação de território (bandeira hasteada), canal 

de comunicação, fertilidade etc. 

 Enfim, poderíamos citar n Festas do Divino em n lugares (Pirenópolis, São João 

Del Rei, Diamantina, Alcântara, São José de Ribamar, Santo Amaro da Imperatriz, 

                                                           
78  Segundo dados do site da Prefeitura Municipal de Poções: 
http://www.pocoes.ba.gov.br/v2/pocoes/festa-do-divino/ 
 
79 A concepção e organização de um evento que proporcionasse um encontro entre os saberes e esferas de 
poder deve-se, sobretudo, à Prof. Kátia Maria Araújo, do Centro Universitário Tiradentes (UNIT). À 
convite da professora, tivemos oportunidade de participar do II Colóquio do Divino, em maio de 2013, 
integrando a mesa debatedora com os professores João Leal (Univ. Nova Lisboa, Portugal), Sergio Ferretti 
(UFMA) e convidados de outras universidades, como a UFBA, UFS e IPHAN. Com certeza, um evento 
significativo para a nossa pesquisa. 

http://www.pocoes.ba.gov.br/v2/pocoes/festa-do-divino/
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Cunha, Bairro do Tatuapé, no município de São Paulo etc). Por ser um conceito guarda-

chuva, coloca diversas perspectivas de festa em movimento, com múltiplos movimentos 

concomitantes ou sequenciais do fazer-festar, que vão das cantorias aos shows musicais, 

da (i)migração e formação das comunidades açorianas catalisadas pela festa do Divino 

ao Divino nos terreiros de São Luiz, dos encontros das bandeiras no rio Piracicaba e 

Tietê às romarias do Guaporé, do forró à missa, passando pela cachaça, pela abundante 

comida, pelo cansaço, pela devoção e pela diversão. São algumas das expressões das 

festas do Divino que independentemente dos espaços ou das diferentes percepções de 

tempo, sempre repetem o “irrecomeçável”, interiorizando essa potência no próprio 

Divino. Portanto, nessa perspectiva, o Divino constitui-se em potência do fazer-festar, 

ultrapassando ou constituindo lugares, influindo ou “quebrando” diferentes percepções 

de tempo. 

 Esses exemplos constituem amplitudes de possibilidades que reforçam a ideia de 

que o Divino se adapta aos lugares e os lugares a ele: daí sua capacidade de camuflagem, 

ao qual nos referimos de início. Não estabelecemos, a princípio, nenhuma ponte ou 

ligação direta com elementos coloniais, presentes ou não na festa (não é nosso foco), 

mas a citação de Priore (1994, p. 15) sintetiza o que pode estar em jogo no fazer das 

festas do “Brasil”, de um modo geral: 

 
Sisuda para uns, esfuziante para outros, a festa do nosso passado colonial 
talvez nos ajude a entender por que e o que ainda hoje tanto festejamos. Se a 
cultura brasileira conservou as festas, conservou também tanto a necessidade 
de festejar a ruptura criativa quanto o saciado e preguiçoso naufrágio que lhe 
sobrevém.  
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12. Considerações Finais  

 

 

 Dialogaremos, a seguir, com os elementos que indicamos no decorrer da 

pesquisa, no intuito de buscarmos uma maior amplitude de subsídios quanto ao 

entendimento das complexidades festivas que envolvem o Divino de Brotas, sobretudo 

nas cantorias das comunidades. 

 Como destacamos, em linhas gerais, os elementos que são a determinação do 

fazer-festar são os movimentos múltiplos implicados na mobilidade da bandeira-

tocadores, somados aos lugares. A festa do Divino nas comunidades apresenta-se em 

constantes reacomodamentos destes dois polos da Festa, que, por sua vez, despertam 

interesses diversos de outrem por serem espaços de permeabilidade social, influência e 

expansão. 

 Neste sentido, temos que a Festa reflete o espaço apropriado dessas 

comunidades, cuja “normatização” é realizada mais pelos atores sociais que pelo Estado 

ou pela Igreja. A comunidade é a constituinte do circuito-festa, não sendo, portanto, 

usuária somente. 

 Como dissemos, quando o controle do Circuito é externo e de caráter 

normatizador, interferindo no curso das conduções do fazer-festar, nomeamos que a 

festa deste lugar possui características de um Circuito Programado – CIPO. Por outro 

lado, as comunidades que possuem condutas mais livres de controle deste tipo, com 

autonomia dos tocadores e moradores, integram por seu turno o Circuito Rizomático – 

CIRI. 

 Ambos traduzem, portanto, conduções distintas no fazer-festar, mas que estão 

imbricadas nos movimentos das cantorias nas comunidades. Essas condutas se cruzam, 

se sobrepõem e se intercalam, com maior ou menor intensidade, dependendo da variação 

de singularidades: o ambiente, o lugar, os tocadores, o dia, as pessoas, ou seja, são n 

relações e n pontos de vista que envolvem o fazer-festar do Divino brotense.  

 Poderíamos acrescentar que essas condutas, definidoras dos Circuitos que 

retratamos, são as duas bifurcações principais do movimento fazer-festar, que abrem a 

possibilidade de multiplicação de incontáveis ramificações. “No geral, bifurcações são 

um só tempo sinal de instabilidade e um sinal de vitalidade em uma dada sociedade” 

(PRIGOGINE, 2000, p. 4). Neste jogo entre os Circuitos, diríamos que o CIPO mantém 

o controle da potência e o CIRI mantém a potência em suspensão.  
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 A potência, em ambos os Circuitos, envolve criação. No CIRI, na medida em que 

as conduções e as relações são mais flutuantes e rizomáticas, a potência criativa é mais 

ativa; “Eu diria que a criação do mundo é a criação da liberdade” Prigogine80 (apud 

ALMEIDA, 2004, p. 78). No CIPO, ao contrário, ela é represada, segura, contida. 

 Nas segmentações entre CIRI e CIPO (Mapa 2), temos o CIRI vazando para 

comunidades de outros municípios, e o CIPO mais concentrado nas comunidades 

próximas à sede, exceto Nova Vista. 

 Quanto às frequências das comunidades na Festa, esmiuçadas no Mapa 3, temos 

que as comunidades que possuem frequência alta (4 e 5) são pertencentes em sua imensa 

maioria ao CIPO (Colônia e Mata-Baixão). As frequências médias (2 e 3) aparecem com 

maior incidência no CIRI Cocal e em alguns pontos do CIPO Mata-Baixão. As 

frequências menores (0 e 1) são comunidades do CIRI Cocal também. Vale registrar que 

os pontos pretos, dentro ou próximos aos Circuitos, referem-se a comunidades das quais 

não conseguimos informações sobre a Festa, pois elas não foram visitadas em 2011, ou 

também por nunca terem participado do Circuito da Festa.  

 No caso de Curralinho (18) e Lagoa da Palha (19), região do Cocal, são 

comunidades que, em termos, apresentam maior diferenciação religiosa, pois possuem 

considerável número de moradores evangélicos, algumas benzedeiras e parteiras. Entram 

no rodízio de visitações com menor frequência, mas não temos subsídios para indicá-la 

ao CIPO ou ao CIRI Cocal. 

 A capacidade de movimento-mobilidade da festa do Divino, como exemplifica o 

mapa do Estado da Bahia (no canto direito dos Mapas 1, 2 e 3), é demonstrada pela sua 

dimensão espacial, através do borrão vermelho esparramado no centro-oeste do Estado. 

Como dissemos, o Circuito da Festa em 2011-2014 é maior que os limites territoriais de 

Brotas de Macaúbas, atualmente com 2370 Km2.  

 A vertente religiosa é umas das importantes linhas que cruzam o movimento 

fazer-festar, como outras. Mas também se dilui nas relações e condutas, apresentando 

um catolicismo mais secular e rural, sobretudo nas comunidades. Como dissemos, o 

movimento é expressão de uma potência geradora, que ultrapassa o propósito inicial 

religioso-festivo, ascendendo a outras infinitas possibilidades. 

                                                           
80 PRIGOGINE, Ilya; STENGERS, Isabelle. Entre o tempo e a eternidade. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1992. ______. A nova aliança. Brasília: Editora da UnB, 1997. ______. Ciência, razão e paixão 
(Organização de Maria da Conceição de Almeida e Edgard de Assis Carvalho). Belém: EDUEPA, 2001. 
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 Para não incorrermos no “paradigma da simplificação” e da “disjunção” do 

conhecimento, através da separação entre o pensamento (filosofia) e a experiência 

(ciência), pretendemos, mesmo que sumariamente, estender alguns diálogos com a 

filosofia, de modo a ampliar as possibilidades de entendimento da Festa. (MORIN, 

1990) 

 Sendo assim, temos o movimento fazer-festar como criação de possibilidades e 

realizações, com flutuações e potencialidades/intensidades que variam a cada instante de 

acordo com as variações nas conduções e nos lugares. O fazer-festar coloca potências 

em suspensão, mas antes é acionado por uma potência geradora, “capaz de afirmar todo 

o acaso”; ou seja, ele existe porque é gerador de mais potência, ao infinito, não 

existindo, desse modo, apenas para “um fim” específico. Para Deleuze (2006, p. 189), 

 
Sem dúvida, a impotência pode permanecer impotência, mas só ela também 
pode ser elevada à mais alta potência. É precisamente o que Nietzsche 
entendia por vontade de potência: esta imperativa transmutação que toma 
como objeto a própria impotência (seja covarde, preguiçoso, obediente, se 
você quiser!, contanto que...) - este lance de dados capaz de afirmar todo o 
acaso, estas questões que nos atravessam nas horas tórridas ou glaciais, estes 
imperativos que nos destinam aos problemas que eles lançam.  
 

 

 Se entendermos o movimento itinerante do Circuito como “vontade de potência”, 

como definiu Nietzsche (2011), remetemos ao movimento realizado e atualizado por 

indivíduos e lugares, colocando em relação perspectivas diferentes, imprimindo suas 

potências sobre outros pontos de vista e outros atores sociais. Deste modo, temos que  

 
[...] o perspectivismo é apenas uma forma complexa da especificidade. 
Imagino que todo corpo específico aspira a tornar-se senhor do espaço e a 
estender sua força (sua vontade de potência), e repelir tudo o que resiste à sua 
expansão. Mas incessantemente choca-se com as aspirações semelhantes de 
outros corpos e termina por arranjar-se (“combinar-se”) com os que lhe são 
suficientemente homogêneos: então conspiram conjuntamente para conquistar 
a potência. E o processo continua. (NIETZSCHE, 2011, p. 385, grifo do 
autor) 

 

 No perspectivismo defendido por Nietzsche, a dinâmica da realidade aborda o 

“eu” (no sentido da construção do conceito, da unidade, do indivíduo, da comunidade, 

da Festa) como “sendo”, tradução-expressão da perspectiva. O autor defende o “sendo” 

como possibilidade de interpretar a instabilidade das coisas (fluxos e transformação de 

materiais para Ingold, 2012). Por extensão, podemos inferir o “sendo” aos Circuitos e ao 
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movimento fazer-festar itinerante, pois eles também são construídos e desconstruídos 

dinamicamente a todo instante, em cada visita. Afirma o autor que 

 
Para poder pensar e concluir é indispensável admitir a existência do “sendo”. 
A lógica não maneja formas senão correspondentes às coisas estáveis. Eis por 
que essa admissão não teria ainda nenhuma força de demonstração com 
respeito à realidade: o “sendo” faz parte de nossa perspectiva, O “eu” 
considerado como “sendo” (não é tocado pelo devir e pela evolução). 
(NIETZSCHE, 2011, p. 350, grifo do autor) 

 

 Como dissemos, a bandeira do Divino possui a potência de chegar a qualquer 

lugar, materializada pelo Circuito. Ela possui essa “vontade-força” de visitar, de ligar, de 

festar, de conversar, abençoar, definindo o movimento fazer-festar de que tratamos, 

corroborando com acúmulos de potências, como, por exemplo, a vontade de potência 

dos tocadores, dos acompanhantes, dos lugares, dos corpos etc. O movimento é 

precisamente “vontade de potência e nada mais”, apossando-se de uma “quantidade de 

realidade”, “para se tornar senhora dessa realidade, para pô-la ao seu serviço” 

(NIETZSCHE, 2011, p. 347, grifo do autor). 

 Essas vontades possuem n multiplicidades e complexidades. As unidades de 

nomeação, como indivíduo, comunidade, tocadores, Festa, Divino, expressões do 

“mundo dos fenômenos”, são, para o autor, falsos, pois “o mundo dos ‘fenômenos’ é o 

mundo acomodado que nos dá a impressão de realidade”, onde “o oposto não é ‘um 

mundo-verdade’, mas o mundo sem forma e informulável do caos das sensações - 

portanto uma outra espécie de mundo dos fenômenos, um mundo que, para nós, é 

impossível ‘conhecer’ [...]” (NIETZSCHE, 2011, p. 351, grifo do autor). 

 Nesta perspectiva, o mundo dos fenômenos não são fatos, são ficções que criam 

falsas realidades. Essa consciência do empírico, expresso principalmente pelo 

movimento fazer-festar itinerante, requer o cuidado metodológico de considerar as 

multiplicidades constitutivas dos indivíduos, das comunidades, da Festa e dos Circuitos 

nos seus fluxos e variações. Sobre a “falsidade” do real, o autor comenta que 
 

A forma, a espécie, a lei, a ideia, o fim - em toda a parte comete-se o mesmo 
erro ao substituir uma ficção por falsa realidade: como se o que acontece 
encerrasse obrigação de uma obediência qualquer, - faz uma separação 
artificial entre o que age e o de acordo com que a ação se dirige (mas o que e 
o de acordo com que somente são fixados para obedecer a nossa metafísica 
lógica, não são “fatos”). (NIETZSCHE, 2011, p. 354, grifos do autor) 
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 Neste aspecto, o autor pode também instrumentalizar nossas interpretações dos 

Circuitos, pois o “mundo-verdade”, a forma acabada, as aparências, o “divino”, a 

“Festa”, não dão conta da dinamicidade do “Sendo”, experimentado no Circuito. “Eis 

que o mundo tornou-se falso, exatamente devido às qualidades que constituem sua 

realidade - a mutação, o devir, a multiplicidade, os contrastes e as contradições, a guerra. 

Desde então está aí toda a fatalidade” (NIETZSCHE, 2011, p. 369). Temos, neste 

sentido, os movimentos dos Circuitos sendo forças e potências que articulam, tencionam 

e variam as conduções e as perspectivas do fazer-festar itinerante do Divino. 

 Em certa medida, é plausível afirmarmos que a vontade de potência do 

movimento fazer-festar itinerante remete ao seu “caos, fundo primal”, agenciador e 

dissipador de processos que ultrapassam os limites da forma acabada enquanto 

expressão ordenada de multiplicidades. Essa vontade de potência, para Lingis (2003, p. 

12), 

 
[...] não é uma essência; também não é uma estrutura, telos ou significado, 
mas supressão de todo telos, transgressão de todos os fins, produção de todos 
os significados, interpretações, valorações – concordantes e contraditórios. É 
o caos, o fundo primal do in-formado – não a matéria, mas a força por detrás 
do cosmo, a força que precede todas as formas e as toma tanto possíveis e 
transitórias.  

 

 Prosseguindo com o nosso desenvolvimento interpretativo do movimento fazer-

festar do Circuito comunitário, recorremos também a Spinoza, atentando para o caráter 

“orgânico” das espacialidades do movimento, no encontro dos atores sociais em sua 

busca de afecção, sobretudo as alegrias, os encontros alegres. Corpos/espaços afetados 

que procuram afetar outros corpos/espaços, estimulando os (re)acomodamentos entre as 

afetações mútuas ou em processo de afetação.  

 
Entendo por afecções aquelas do corpo pelas quais a potência de agir desse 
corpo aumenta ou diminui, é favorecida ou coagida, e, ao mesmo tempo, as 
ideias dessas afecções. Se podemos ser a causa adequada de algumas dessas 
afecções, a entendo então por uma ação; as demais [entendo] como paixão. 
(SPINOZA, 2014, p. 197) 

 

 Temos assim, de certo modo, que o afeto é tido pelo autor como potência de 

ação, e esta, como possível contraponto ao acaso. O autor não vê liberdade e tampouco 

consciência nos movimentos-afetação. Acrescentando, podemos inferir que o fazer-

festar pode, de acordo com Espinoza, ser um movimento de um Circuito que propõe 

afecção e que busca afecção, controlando os deslocamentos e as espacialidades dos 
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corpos de acordo com as afecções, pois os vícios e as paixões são para o autor uma 

“virtude do homem”, que, só pode existir, em relação. Neste sentido Martins (2001, p. 

12) comenta que 

 
Espinoza não considera os vícios e as paixões um erro, nem tampouco os 
associa a uma animalidade do homem, que se contraporia à sua razão. O que 
afirma, muito pelo contrário, é que os vícios e as paixões (no sentido de 
passividade, reatividade) têm uma origem em comum, a da virtude (que é 
sinônimo de força, coragem e potência): esta origem é fato de o homem, 
sendo uma modificação de substância, somente existir em relação com os 
demais modos, com o ambiente, sendo portando impossível que ele não se 
afete, que permaneça neutro, fora do mundo no qual existe e conhece.  

 

 Dialogar com Bergson (1999, pp. 29;72) também é possível, pois para o autor as 

ações dos seres vivos imbricam em “zonas de indeterminação” que “cercam suas 

atividades” no presente, no “atuante”, conforme variam as amplitudes da percepção 

espacial.  Movimento e percepção, percepção e movimento. De acordo com ele,  

 
Qualquer que seja essa relação, qualquer que seja portanto a natureza íntima 
da percepção, pode-se afirmar que a amplitude da percepção mede exatamente 
a indeterminação da ação consecutiva, e conseqüentemente enunciar esta lei: 
a percepção dispõe do espaço na exata proporção em que a ação dispõe do 
tempo. (grifo do autor) 
 

 Acrescenta o autor que “não há percepção que não esteja impregnada de 

lembranças. Aos dados imediatos e presentes de nossos sentidos misturamos milhares de 

detalhes de nossa experiência passada” (BERGSON, 1999, p.30). Decorre desse 

raciocínio que a percepção tem relação com a afecção do nosso corpo e que essa afecção 

carrega consigo memória, ativada por lembranças. “A verdade é que a afecção não é a 

matéria-prima de que é feita a percepção; é antes a impureza que aí se mistura” 

(BERGSON, 1999, p. 60). 

 Maffesoli (1985, p. 17) traz para essa dimensão da afecção uma quebra do 

indivíduo e do “Indivíduo Social”, colocando a perspectiva do “ser-junto-com”, como 

socialidade anterior à sua construção-invenção; o Circuito só se realiza na probabilidade 

do “ser-junto-com”, em seu caráter mais orgânico. Segundo o autor: 

 
Uma ênfase algo desmedida dada ao individuo, depois ao Individuo Social, 
levou ao esquecimento daquilo que é, para o homem, primordial: o “ser-junto-
com”, para dizer de maneira geral. [...] Desse modo, invertendo-se a 
terminologia de Durkheim, além do social, onde se exprime a solidariedade 
mecânica (que atingiu seu ápice no fim do século passado), buscar-se-á 
observar a socialidade, que remete a solidariedade orgânica, em que se 
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correspondem, num movimento interminável, a relação com o cosmos e a 
relação com o outro.  

 

 Retomando Martins (2001, p. 12), o autor propõe o diálogo entre movimentos 

que podem estar em “conexão”, aproximando o “acaso (trágico) de Nietzsche e os afetos 

(conhecimento intuitivo) de Espinoza”. Segundo ele, 

 
Podemos ler Espinoza com os olhos de Nietzsche (assim como Nietzsche com 
os de Espinoza): o conatus individual, corresponde à Vontade de Potência 
individuada. Não individuada, a vontade de potência é o que constitui e move 
o único mundo de que nos fala Nietzsche – a substância única de que nos fala 
Espinoza.  

 

 Clastres (1999, p. 114), em sua leitura sobre o Discurso da Servidão Voluntária, 

de La Boétie, afirma que o “mau encontro” (no sentido inverso do encontro útil) foi 

responsável pela “destruição da primeira sociedade”, pela “desnaturação do homem” e 

pela “divisão da sociedade”. Para o autor,  

 

La Boétie não pode chamar senão mau encontro a destruição da primeira 
sociedade, na qual o gozo da liberdade exprimia apenas o ser natural dos 
homens. Mau encontro, quer dizer, acontecimento fortuito que não tinha razão 
nenhuma para se reproduzir e que no entanto se produziu.  
 

 

 Assim, temos também a teoria do movimento na qual o “homem novo” foi 

gerado por desnaturações consecutivas, devido às ocorrências e às constâncias do mau 

encontro,  

 

[...] de tal modo que nele a vontade de liberdade dá lugar à vontade de 
servidão. A desnaturação faz com que a vontade mude de sentido, ela orienta-
se para um objetivo contrário. Não que o homem novo tenha perdido a sua 
vontade; é que a dirige para a servidão. (CLASTRES, 1999, p. 115)  

 

 Maffesoli (1985, p. 30) trata a “nova aliança”, o movimento entre filosofia e 

ciência, sendo a possibilidade de uma “sabedoria dionisíaca”, fundada no “impulso vital 

da vida vegetativa”. Para ele, os “excessos”, os “orgiasmos”, a “pulsão errante” são 

movimentos inerentes do “ser-junto-com”, baseado na solidariedade orgânica, no 

processo de socialidade com o cosmos, com o ambiente e com o outro.  
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 Outro autor que pode contribuir com nossas interpretações a respeito do 

movimento circuito-festa é Freud (2010, p. 29-30), uma vez que para o autor, a 

felicidade motivada pelo prazer, é um propósito do comportamento do homem. 

 

Então passaremos à questão menos ambiciosa: o que revela a própria conduta 
dos homens acerca da finalidade e intenção de sua vida, o que pedem eles da 
vida e desejam nela alcançar? É difícil não acertar a resposta: eles buscam a 
felicidade, querem se tornar e permanecer felizes. Essa busca tem dois lados, 
uma positiva e uma negativa: quer a ausência de dor e desprazer e, por outro 
lado, a vivência de fortes prazeres. 

 

 Nessa leitura das teorias e possibilidades do Circuito, a sintonia da busca do 

prazer como princípio organiza as dispersões de prazer, transformando a “energia livre” 

em “energia ligada”, num processo de integração. Para Garcia-Roza (2003, p. 47-48): 

 

 
[...] não é o princípio do prazer que funda o prazer, mas, ao contrário, é o 
prazer que se erigirá em princípio. A passagem do prazer entendido como 
processo psicológico para o prazer entendido como princípio se daria em 
função da ligação (Bindung), isto é, por uma contenção ao livre escoamento 
das excitações, transformando o estado de pura dispersão em estado de 
integração (transformação de energia livre a energia ligada).  

 

 Aprofundando, Freud (2010, p. 30) determina que a felicidade “provém da 

satisfação” de “preferência repentina” de “necessidades represadas em alto grau”; o 

prazer intenso está imbricado a uma “manifestação episódica”, e não há “um 

determinado estado de coisas”. Daí decorre um possível diálogo com o caráter 

passageiro do Circuito e do movimento fazer-festar itinerante, pois “Aquilo a que 

chamamos de ‘felicidade’, no sentido mais estrito, vem da satisfação repentina de 

necessidades altamente represadas, e por sua natureza é apenas possível como fenômeno 

episódico” (FREUD, 2010, p. 31). 

 Para Deleuze (2006, p. 158), o desejo é movimento, criador de fluxos, de 

processos, de agenciamentos. Ele se forma na multiplicidade do real, se rearranjando 

dinamicamente. Por isso o autor considera que o desejo não falta, como afirma a 

psicanálise, pois ele é produzido a todo instante. 

 
É verdade que o inconsciente deseja e nada faz senão desejar. Mas, ao mesmo 
tempo em que o desejo encontra o princípio de sua diferença com relação à 
necessidade no objeto virtual, ele aparece não como uma potência de negação, 
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nem como elemento de uma oposição, mas sobretudo como uma força de 
procura, uma força questionante e problematizante que se desenvolve num 
outro campo que não o da necessidade e da satisfação. 

 

 As inquietações antropológicas do pensamento de Dawsey (2009, p. 362) em sua 

proposição de uma “antropologia benjaminiana”, que também inferimos sobre as 

relações do movimento fazer-festar implicados nos Circuitos, faz com que nos atentemos 

para leituras de “experiências liminares” e de uma “dialética da embriaguez”. Essa 

perspectiva do autor aponta para a margem como contraponto, ou a “margem da 

margem”, “daquilo que escapa ao modelo”, encontrando ressonância com elementos da 

nossa pesquisa.  

 
Mas, em nosso caso, intensifica-se a experiência liminar. Somos levados às 
margens das margens. Os lampejos que aqui são produzidos não surgem 
exatamente de espelhos mágicos, mas de lugares de despejo e seus ares 
putrefatos e gasosos, onde se encontram os estilhaços e os materiais de 
molduras e armações apodrecidas.  

 

 “Margem” é, portanto, estranhamento, tanto do cotidiano, quanto do 

extraordinário, lugar da criação por excelência. A “aparência festiva” ou o “modelo” de 

festa, bem como as aplicações relacionais do dia a dia, não descarta seu caráter criativo e 

fractal, “em amontoados de cacos”. O autor destaca que em Turner a experiência é 

“criativa e marcante” (DAWSEY, 2009 p. 352), ao passo que em Benjamin a “dialética 

da embriaguez” confere aos “marginalizados” o poder ou a potência de “estados 

alterados de percepção” diante de diferentes realidades ou de uma “mesma” realidade 

compartilhada.  

 Neste ponto, podemos afirmar que há uma confluência com Nietzsche (2005, p. 

5, grifos do autor), em que o filósofo considera que “o homem alcança em dois estados o 

sentimento de delícia em relação à existência, a saber, no sonho e na embriaguez” e, com 

Santos (1996, p. 5), onde o autor destaca que os grupos marginalizados são “mais 

capazes de ver, porque mais capazes de sentir”, e que, por isso, possuem “força para 

portar o futuro”. Para Dawsey (2009, p. 363), 

 
Trata-se, para Benjamin, de experiências e tipos de conhecimento capazes de 
produzir "efeitos de distanciamento" em relação a um cotidiano naturalizado. 
"Não seria cada êxtase em um mundo sobriedade pudica no mundo 
complementar?" (Benjamin 1985a:25). Ele procura formas de leitura da 
sociedade, nos limites da experiência racionalizante, associadas a estados 
alterados da percepção frequentemente restritos aos que vivem às margens: na 
experiência das crianças, dos insanos, dos embriagados. 
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 Maffesoli (1985, p. 144) traz outro elemento interessante, no qual o processo de 

embriaguez, que no caso do autor se remete diretamente ao álcool, seria o momento de 

ligação/desligamento de mundos e perspectivas, remetendo a um “caos original”, 

“confucional”, base da “arquitetura diferencial da socialidade”. Para o autor, a “função 

do álcool é uma função de agregação, de confusão; seu fluxo, seu aspecto fluido, fluente 

e flexível é o que faculta a ligação. A festa é o melhor exemplo disso.” O que nos chama 

a atenção no argumento do autor é a possibilidade de ausência de perspectiva, fato até 

então não considerado nos Circuitos. 

 Ao propormos essas perspectivas de abordagens do Circuito, colocamos por terra 

qualquer possibilidade de entendimento estático ou fixo. A mobilidade espacial da 

bandeira e o movimento fazer-festar são estilhaços de espaços e de tempos múltiplos e 

diferentes. Portanto, ponderação é devida quando se trata da tentativa de entendermos 

alguns elementos do Circuito comunitário da festa do Divino de Brotas de Macaúbas, 

pois o processo é contínuo, experimentado a cada movimento, e o nosso trabalho 

pretende atentar para essas possibilidades, propondo interpretações dinâmicas.  

 Para adentrarmos nesses universos de multiplicidades festivas e comunitárias, em 

nosso processo dialógico de escrita e criação recorremos aos conceitos de Circuito 

Comunitário, Circuito Rizomático, Circuito Programado, movimento fazer-festar 

itinerante, “vontade de potência”, “linhas de fuga”, “linhas de devir”, “linhas de 

rompimento”, “emaranhado”, “rizoma”, “malha”, “busca por afecção”, “mau encontro”, 

“desejo”, “máquinas de guerra”, “diferença” e “experiências liminares” sendo 

ferramentas de interpretações epistemológicas que podem melhor instrumentalizar, de 

algum modo, nossas interpretações, variações e considerações sobre a Festa estudada. 

 Por fim, esperamos que nossos esforços possam ter contribuído para o 

entendimento de alguns elementos da festa do Divino em Brotas de Macaúbas, Festa 

itinerante que atualmente apresenta amplitudes e espacialidades consideráveis no estado 

da Bahia e, por conseguinte, no Brasil.  
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Foto 10 – Professor Milton Santos, natural de Brotas de Macaúbas 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 10. Fonte: Entrevista concedida ao Jornal do Brasil, ano de 1977.   
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Brotas de Macaúbas: Festa do Divino de 2016. Programação Oficial 
 

Fonte: http://www.brotasnews.com/2016/03/brotas-de-macaubas-festa-do-divino-2016.html 

 

Dia 27/03 - Abertura em Buriti do Alho. 

 

01/04: Grupo 1-Piranha e Mourão Grupo 2-Colônia e Riacho do Milho. 

02/04: Grupo 1-Baraúna, Grupo 2-Araci. 

03/04: Grupo 1-Tamboril e Água Verde, Grupo 2- Andiroba. 

08/04: Grupo 1-Cristalândia e Descanso, Grupo 2- Adirobinha, Várzea Suja e São Pedro. 

09/04: Grupo 1-Mata do Bom Jesus, Grupo 2-Feira Nova. 

10/04: Grupo 1-Nova Vista, Grupo 2-Feira Nova. 

15/04: Grupo 1 - Amansador, Barreiro e Estiva, Grupo 2- Varzinha. 

16/04: Grupo 1-Baixão e Pega dos Custódios, Grupo 2-Lagoa do Capim. 

17/04: Grupo 1-Nova Santana, Grupo 2-Jatobá. 

21/04: Grupo 1-Pé do Morro e Região, Grupo 2-Morro Redondo e Ouricuri do Ouro. 

22/04: Grupo 1-Pé do Morro e Região, Grupo 2-Ouricuri do Heitor, Santana do Ouro e 

Barreirinho. 

23/04: Grupo 1-Pé do Morro e Região. 

24/04: Lagoa Nova. 

29/04:Lagoa do Meio 

30/04: Alvorada. 

01/05: Barrinha 

 

De 02 a 14/05: Sede 

 

06/05: Lagoinha e Lagoa de Fora/ Fincada do Mastro 

07/05: Salina e Santa Maria 

08/05: Lagoa de Dentro 

14/05: Cavalaria 

15/05: Missa de Pentecostes, Procissão e Sorteio do Imperador  
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