
Cultura de Goiás – Festas e Tradições 
 

Goiás é um Estado muito rico em sua cultura e com muitas tradições. Segundo o dicionário de História, 

Tradição é o “ato de transmitir algo de geração a geração, como lendas, histórias, fatos, ditados, provérbios, 

métodos de trabalho e formas de comportamento. A tradição, nesse sentido, liga o passado e o presente, 

mantendo como referência valores construídos e preservados ao longo do tempo. A tradição, importante 

destacar, se transforma e adquire novos significados a cada tempo e sociedade. Guarda, porém, muito de sua 

essência.” 

 

Festas tradicionais de Goiás 

 

Cavalhada 

 

É a festa mais conhecida da região. É uma celebração 

portuguesa tradicional e trata-se de uma encenação de uma 

batalha medieval realizada ao ar livre, onde um grupo de 

cavaleiros se veste de azul (representando os cristãos) e um 

grupo de cavaleiros se veste de vermelho (representando os 

mouros). A festa tem a duração de três dias e o desfecho é 

a vitória dos cristãos sobre os mouros e a conversão destes 

para o cristianismo. 

As Cavalhadas de Pirenópolis são reconhecidas como uma 

das mais significativas cavalhadas do Brasil. Esta festa 

virou símbolo e modelo para outras cidades. 

 

 

Fogaréu 

 

É outra importante festa típica da Região Centro-Oeste, que 

também tem forte presença em Goiás e é atração turística. 

Trata-se de uma procissão em que é encenada a prisão de 

Jesus e, assim, se realiza na Semana Santa. 

Foi introduzida em Goiás pelo padre espanhol Perestelo de 

Vasconcelos, em meados do século XVIII. A vestimenta 

utilizada pelos penitentes caracteriza-se por uma túnica 

comprida e por um longo capuz cônico e pontiagudo, 

guardando fortes semelhanças com as vestimentas que 

ainda hoje são comuns nas celebrações da semana santa na 

Espanha. 

 

 

Além dessas festas, são ainda comemoradas: Folia de Reis, Festa do Divino, Festas Juninas, Romarias do 

Divino Pai Eterno e Congada de Catalão. 

 

O que aconteceu com a cultura em Goiás nesse período de pandemia? 

 

Muitas dessas festas tradicionais tiveram que ser canceladas devido a pandemia de coronavírus. Algumas 

festas centenárias, como a procissão do Fogaréu e a Cavalhada, festas com mais de 200 anos de tradição, não 

tiveram suas apresentações pela primeira na História.  

 

Atividade: Faça uma pesquisa sobre qual ou quais soluções encontradas para que, mesmo canceladas, essas 

festas não fossem esquecidas? Escolha 3 festas tradicionais e escreva sobre o assunto. 

 


