
 

1 

 

REFLEXÕES SOBRE IDENTIDADE CULTURAL E PATRIMÔNIO IMATERIAL EM MATO 
GROSSO – BRASIL 

 
BORDEST, Suíse Monteiro Leon – Geógrafa - Professora do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia – PPGG/UFMT - Brasil. E-mail: bordest@uol.com.br 
 
 

ABSTRACT 

Objective of this work is to present some reflections on conceptual and practical aspects related to identity 
change within the intangible heritage of Mato Grosso, taking as an example the  “Festa do Divino Espírito 
Santo”, passing through the spatial geographical context of religiosity of the people kill matogrossense. 
This festival is one of the largest demonstrations of devotion, especially in the areas of occupation oldest 
state as Cuiabá, eighteenth-century city, capital of the State of Mato Grosso. 
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INTRODUÇÃO 

Objetiva-se com este trabalho apresentar reflexões sobre aspectos conceituais e 

práticos referentes à mudança de identidade no âmbito do patrimônio imaterial de Mato Grosso, 

tomando como exemplo a “Festa do Divino Espírito Santo”, perpassando indelevelmente pela 

espacialização geográfica no contexto da religiosidade do povo mato-grossense. Essa festa está 

entre as manifestações de maior devoção, de modo especial nas áreas de ocupação mais 

antiga, como Cuiabá, cidade setecentista, capital do estado de Mato Grosso. Esta comunicação 

deriva de reflexões ensejadas no desenvolvimento do projeto intitulado “Inventário Documental 

do Patrimônio Imaterial Mato-Grossense”, desenvolvido entre os anos 2009 e 2010, 

coordenado pelo Departamento de Antropologia da UFMT, do qual participei como colaboradora 

no acompanhamento de bolsistas no levantamento de fontes junto ao Arquivo da Casa Barão de 

Melgaço. 

 

Para reflexão retomamos em Hall (2003) algumas questões sobre a identidade cultural 

na modernidade tardia e, no IPHAN/MinC os significados atribuídos ao patrimônio cultural 

imaterial.  

  Referindo-se à questão da identidade, Stuart Hall (2003, p. 7) comunica: “[...] as velhas 

identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir 

novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito 

unificado”.   
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 Argumenta Hall (2003) que o conceito de “identidade” é demasiadamente complexo e 

para aqueles teóricos que acreditam que as identidades modernas estão entrando em colapso:  

Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas a 
partir do final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, 
gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham 
fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Essas transformações estão 
também mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós 
próprios como sujeitos integrados. Esta perda de um ‘sentido de si’ estável é chamada, 
algumas vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento 
/ descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si 
mesmos – constitui uma crise de identidade para o indivíduo. (p. 9). 
 

Ampliando a discussão para a “tensão entre o global/local” na transformação das 

identidades, emprestamos de Hall (2003, p. 77) a afirmação de que, juntamente com o impacto 

do ‘global’, há um novo interesse pelo ‘local’. “Assim, ao invés de pensar no global substituindo o 

local, seria mais acurado pensar numa nova articulação entre global e local”.  

Esse local não deve, naturalmente, ser confundido com velhas identidades, firmemente 

enraizadas em localidades bem delimitadas. Em vez disso, ele atua no interior da lógica da 

globalização.  

Entretanto, parece improvável que a globalização vá simplesmente destruir as 

identidades nacionais; mais provável é produzir, simultaneamente, novas identificações ‘globais’ 

e novas identificações ‘locais’ (HALL, 2003, p. 77).  

  Vinculada à noção de identidade está à ideia de patrimônio cultural. A palavra patrimônio 

vem do latim pater, que significa pai. Patrimônio é o que o pai deixa para seu filho. Assim, a 

palavra patrimônio passou a ser usada quando nos referimos aos bens ou riquezas de uma 

pessoa, família ou empresa. Essa ideia começou a adquirir o sentido de propriedade coletiva 

com a Revolução Francesa no século XVIII. (IPHAN/MinC, 2012). A noção de patrimônio surge, 

portanto, vinculada à noção de cidadania. 

O patrimônio cultural de um povo é formado pelo conjunto dos saberes, fazeres, expressões, 

práticas e seus produtos, que remetem à história, à memória e à identidade de um povo. A 

preservação do patrimônio cultural significa, principalmente, cuidar (reproduzir sempre e os 

manter vivos) dos bens aos quais esses valores estão associados, ou seja, cuidar de bens 

representativos da história e da cultura de um lugar ou de um grupo social.  

A Constituição brasileira de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de 

patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial 

e, também, ao estabelecer outras formas de preservação – como o registro e o inventário – 

além do tombamento, instituído pelo Decreto nº 25, de 30 de novembro de 1937, que determina 

especialmente a proteção de edificações, paisagens e conjuntos históricos urbanos. 
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O patrimônio imaterial cuida da preservação dos bens culturais de natureza imaterial, como 

os ofícios e saberes artesanais, as maneiras de pescar, caçar, plantar, cultivar e colher, de 

utilizar plantas como alimentos e remédios, de construir moradias, mas também manifestos 

através das danças e músicas, incluindo também os modos de vestir e falar, os rituais e festas 

religiosas e populares, as relações religiosas, sociais e familiares que revelam os múltiplos 

aspectos da cultura cotidiana de uma comunidade (IPHAN/MinC, 2012).  

 Parafraseando Hall (2003): identidade e patrimônio vinculam-se à noção de 

pertencimento a lugares, eventos, símbolos, histórias particulares. Daí as referências culturais 

observadas e descritas por viajantes e que permanecem sendo praticadas com grande 

participação popular, como é o caso das festividades de santos, aqui exemplificada com a 

celebração ao Divino Espírito Santo. (Fig. 1)  

    

 

 Figura 1 – Representação do Divino Espírito Santo 

 

Festa do Divino Espírito Santo em Cuiabá - 2012 
Fonte: http://souddd.wordpress.com/2008/05/13/cuiaba-festejou-a-festa-do-divino-espirito-santo/ 
 

 

 

 

1-METODOLOGIA 

A propósito do referido Projeto “Inventário Documental do Patrimônio Imaterial Mato-

Grossense”, o grupo pesquisador adotou os critérios metodológicos, definidos pelo IPHAN, 

aplicados na capacitação técnica tanto aos membros da equipe (alunos bolsistas e professores) 

quanto profissionais que atuam em acervos, arquivos e museus mato-grossenses, tais como 
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Museu Rondon, Arquivo Público de Mato Grosso (APMT), Arquivo da Casa Barão de Melgaço 

(ACBM), Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional (NDHIR), Hemeroteca da 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), OPAN e Museu da Imagem e do Som de Cuiabá  

- MISC.  

No levantamento dos registros documentais do Patrimônio Cultural Imaterial de Mato Grosso 

foram privilegiadas as seguintes categorias: celebrações, formas de expressão, lugares e 

edificações, ofícios e modos de fazer. (Fig.2, 3, 4 e 5)      

O grupo responsável pela realização do levantamento de dados junto ao Arquivo da Casa 

Barão de Melgaço foi constituído de duas pesquisadoras de Programas de Pós-Graduação da 

UFMT; quatro bolsistas, de diferentes áreas de conhecimento e vinculados a cursos de 

Graduação da UFMT e auxiliares do Arquivo da Casa Barão de Melgaço, instituição que reúne 

farta documentação acumulada ao longo de quase um século pelo Instituto Histórico e 

Geográfico de Mato Grosso – IHGMT e pela Academia Mato-Grossense de Letras - AML. 

 A riqueza do material levantado nesse arquivo (Casa Barão de Melgaço), além de 

possibilitar aos participantes do Projeto em adicionar conhecimento quanto aos bens 

inventariados, foi capaz de avivar o interesse pelo entendimento e interpretação dos fatos em 

diferentes momentos da História e contextos de vida dos sujeitos envolvidos.  

 Entre os registros documentais arrolados, escolhemos para exemplificar o tema deste 

artigo a Festa do Divino Espírito Santo, reafirmando nessa celebração nosso argumento de que 

identidade e patrimônio vinculam-se à noção de pertencimento.  

Desse modo, a celebração da Festa do Divino Espírito Santo, a exemplo da Festa de 

São Benedito, em Cuiabá, simbolicamente, atravessam os tempos e se renovam, em certas 

localidades, sem perder a magia. Daí o tema deste artigo que pauta teoricamente no processo 

investigativo provisório e inacabado sobre identidade cultural.  
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                Figura 2 - Celebrações 
 

 

               Festa de Santo em Cuiabá 
               Foto: Bordest, 2009. 

      

 

 

 

 

        Figura 3 - Formas de Expressão 

 

               Dança Siriri. Grupo de Barão de Melgaço. 
               Foto: Bordest, 2012. 
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                 Figura 4 - Lugares 

 

 

                Pesca no Rio Cuiabá, no Município de Santo Antonio de Leverger. 
                Foto: Bordest, 2010. 

 

 

 

Figura 5 - Modos de Fazer 

 

 

               Tecelagem de rede cuiabana na comunidade mato-grossense de Bonsucesso. 
               Fonte: http://www.bonsucessomt.com.br/videos/guana.html 

 

 

 

 

http://www.bonsucessomt.com.br/videos/guana.html
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1- CONTEXTO 

Entre os autores consultados, muitos acreditam que o costume de festejar o Divino 

Espírito Santo no Brasil veio de Portugal, trazido pelos missionários jesuítas e primeiros 

colonizadores lusitanos. As festas do Divino, semelhantes ou não em diferentes regiões do Brasil 

acontecem na região Centro-Oeste, sendo a mais famosa a da cidade goiana de Pirenópolis. A 

exemplo de Cuiabá, tais festejos ocorrem também em outras cidades mato-grossenses, como: 

Poconé, Vila Bela da Santíssima Trindade. Referindo-se aos preparativos da comemoração da 

festa do Divino, que demanda o envolvimento de muitas pessoas em diversas atividades, 

certifica Brandão (1989, p.12) que esses personagens “[...] trabalham um ano quase inteiro para 

colocar na rua, na casa do império, na praça da cidade e até na igreja seus dias de reza da 

novena e, no auge de tudo, o fim de semana dos dias de festa”.  

O ritual que caracteriza o tempo de festa do Senhor Divino, ainda de acordo com 

Brandão (1989, p. 12), inclui uma parte religiosa, composta invariavelmente de novena, missa e 

procissão, e a segunda parte encenada por três dias nas ruas, praças, em visitações cerimoniais 

de casas, ou até mesmo em um campo de futebol, transformando no terreno dos jogos e da 

batalha simbólica das Cavalhadas de Cristãos e Mouros como em Pirenópolis de Paraitinga 

(Goiás).  

Considerando os aspectos anteriormente citados sobre Festa do Divino, percebe-se que 

no estado de Mato Grosso também existem semelhanças nos principais atos, os quais são 

articulados em dois momentos: o religioso e o profano. Na cidade pantaneira de Poconé, a 

tradição da batalha simbólica das Cavalhadas de Cristãos e Mouros e a dança de Mascarados 

continuam existindo, atraindo um número expressivo de participantes.  

Em Cuiabá, complementando o contexto dos documentos escritos sobre a tradicional Festa 

do Divino Espírito Santo e a exemplo do que acontece anualmente na Festa de São Benedito 

(vide PASSOS & BORDEST, 2009), na cidade de Cuiabá, uma das principais portas do 

Pantanal, registram-se aspectos transformadores da espacialização desses acontecimentos: 

a- O local da celebração da festa – continua a se realizar na centenária Igreja Catedral 

Bom Jesus de Cuiabá, originariamente edificada em estilo barroco no centro histórico da 

cidade, defronte a Praça da República onde aflorou o núcleo do povoamento urbano de 

Cuiabá.   
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Figura 6 - Catedral de Cuiabá Oitocentista 

 

  

Fonte:  http://brasilimperdivel.tur.br/historia-cuiaba-bandeirantes/ 

 

 

 

 

Figura 7 - Atual Catedral Metropolitana de Cuiabá  

 

  

Fonte: 
http://www.aguaboanews.com.br/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid=
194&limitstart=120 

 

b- Demolição da Catedral nos anos sessentas do século XX - a Igreja oitocentista foi demolida, e 

em seu lugar foi edificada outra em estilo neoclássico. 

c- Demolição dos casarões coloniais, que paulatinamente vão sendo substituídos por prédios de 

vários andares, comerciais ou residenciais.  

d- Ruas, praças e demais logradouros públicos, antes arborizados com palmeiras e/ou 

ajardinados, também se transformaram, vestindo-se de asfalto, cimento e ferro.  

http://brasilimperdivel.tur.br/historia-cuiaba-bandeirantes/
http://www.aguaboanews.com.br/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid=194&limitstart=120
http://www.aguaboanews.com.br/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid=194&limitstart=120
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e- Transeuntes das ruas do centro comercial e de lazer, hoje são predominantemente faces 

estranhas de migrantes que se integram à população endógena e contribuem na construção de 

múltiplas identidades. (BORDEST & PASSOS, 2009). 

  Evidentemente, nos últimos 40 anos, o mundo se transformou. Mudaram também as 

pessoas que hoje se movimentam com mais facilidade entre cidades, estados e países. As 

palavras de Hall (2003, p. 70) não são sem propósito: “Diferentes épocas culturais têm diferentes 

formas de combinar essas coordenadas espaço-tempo”. Nas festas do Divino Espírito Santo e 

de São Benedito, em Cuiabá, percebe-se grande diferença entre o que ocorria no passado e as 

manifestações contemporâneas.  

 

 3 – RESULTADOS: DESLOCAMENTO DAS IDENTIDADES 

Importante marco da cultura dos cuiabanos é a tradição dos costumes e festas religiosas 

realizadas por ocasião da comemoração aos santos de devoção popular, como é o caso da festa 

em louvor ao Divino Espírito Santo, que vem evoluindo através dos tempos. 

A vinculação de indivíduos a uma sociedade, a um grupo, ou a um lugar contribui para a 

ampliação do sentido de pertencimento e de exercício de cidadania, necessária à preservação 

do seu patrimônio cultural, a exemplo da festa do Divino. (IPHAN\MinC, 2012). 

 Traçando um paralelo entre conceito e conteúdo extraídos dos documentos no 

desenvolvimento do referido Projeto, quisemos refletir sobre um possível deslocamento das 

identidades culturais, particularmente quanto à tradição x tradução na cultura mato-grossense, 

ou seja, quanto ao novo interesse centrado na questão da cultura “local”.  

 Tratando do assunto sobre Festas, Carlos Rodrigues Brandão assevera “[...] a festa é 

uma fala, uma memória, uma mensagem”.  

Tomando aqui como exemplo a celebração do Divino Espírito Santo, em Cuiabá é 

realizada com muita pompa. Nesse sentido, consubstancia-se ao comentário de Brandão (1989, 

p. 86) e de Passos & Bordest (2009): as festas de santo em Cuiabá renovam-se hoje e atualizam 

em termos capitalistas. Assim, a busca da compreensão da questão “cultura tradicional” no 

âmbito do tema levantado sobre momentos de religiosidade nas celebrações que aguçam nossa 

imaginação, nos leva à indagação: Estaria ocorrendo uma transformação de identidades no 

contexto do patrimônio imaterial de Mato Grosso, a exemplo da festa do Divino Espírito Santo? 

Ou ao invés de identidade deveríamos falar de nova identificação nos costumes do povo 

cuiabano? A reflexão encaminha nosso olhar para a noção histórica de identidade compreendida 

como algo em permanente construção. Ancorada nos autores citados e, como afirma Escosteguy 

(2011), “sem descurar da enorme complexidade que envolve o assunto”, considera-se que a 
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interpretação da realidade mato-grossense pelo recorte da religiosidade pode colaborar no 

entendimento do processo da espacialização geográfica, a partir da compreensão dos sentidos 

atribuídos aos bens culturais. 

Obtidos através do levantamento realizado no acervo do Arquivo da Casa Barão de 

Melgaço, a interpretação de autores locais como Firmo Rodrigues, Dunga Rodrigues e Rubens 

de Mendonça, entre outros, que recuperaram a festa do Divino no início e meados do século XX, 

podem aguçar nossa imaginação, levando à identificação de tensão entre o global/local e da 

compressão espaço-tempo e identidades. Indaga-se: As novas identidades híbridas estão 

tomando o lugar de antigas identidades regionais? 

Registros de Mendonça (ACBM-FM, Doc. 41) revelam que tradicionalmente: “Na Igreja 

da Matriz é que se realizam as Festas do Espírito Santo como popularmente conhecidas em 

Cuiabá”. O Doc. 004 (5) desse mesmo Registro traz uma nota do jornal “O Mato Grosso” datado 

do ano de 1920. “Para estas festas, anualmente, era eleito um festeiro, chamado Imperador. 

Antes das festas, ainda reminiscência dos tempos coloniais, saia o “Bando do Senhor Divino”, 

que consistia de rapazes trajados á fantasia, montados a cavalo, percorrendo as ruas da cidade”. 

(ACBM-FM, doc. 41) 

Além de inúmeros fatos consta ainda nos registros da Família Mendonça trechos de 

orações e cânticos de louvor ao Divino Espírito Santo, como segue: 

Oração:  

Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso 
amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. 

OREMOS: Deus que instituístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. 
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos 
sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. (ACBM - FM doc. 128). 

 O Doc.  4  ACBM – 0002 (2) de Rubens de Mendonça - refere-se ao Edital que convida 

para as tradicionais festas do Divino, no ano de 1969, data em que a Capital mato-grossense 

completa duzentos e cinquenta anos de sua fundação e que transcrevemos alguns trechos do 

programa: 

As festas se iniciam no dia 15 de maio com o levantamento solene do mastro com sua 
bandeira pelo Capitão de Mastro. Do dia 16 a 24 do mesmo mês, sejam efetuadas as 
esmolas e que a gloriosa bandeira do Divino Senhor e suas insígnias sejam levadas 
piedosamente em todos os lares desta legendária cidade como mensageiras de paz e 
amor.  

Que nos dias 19, 20, 21, 22, 23 e 24 haja festivas barraquinhas sempre às 19 horas e trinta 
minutos no piso da nova Catedral.  

E, que no dia 25, se realize além das ditas barraquinhas, um pomposo leilão no mesmo 
local e horas.  
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E que em todos os dias da novena na Igreja Catedral seja celebrado o santo sacrifício da 
missa invocando o Espírito Santo no horário do atual costume, isto é, às 19 horas. 

E que o dia 25 - Domingo da Festa- revista-se de grande solenidade. 

Além das missas de costume, a missa das 9 horas e 40 minutos seja solene e celebrada 
pontificalmente. Para tanto que se convide para oficiar este ato Excelentíssimo e 
Reverendíssimo Senhor Arcebispo Metropolitano Dom Orlando Chaves e todo o clero e 
seminaristas.  

Às 16 horas seja novamente convidado o venerando Arcebispo para administrar o santo 
sacramento da Crisma. 

Às 17 horas e 30 minutos que o povo cuiabano acompanhe a procissão, durante a qual 
Suas Majestades, que Deus guarde, carregarão as insígnias juntamente com o Príncipe e 
Princesa. 

Ao recolher a procissão, celebre ainda o santo sacrifício da missa e haja o leilão 
mencionado. 

Todos os que deste edito tiverem conhecimento e se esforçarem para que ele seja 
fielmente cumprido recebam a paz do Divino Senhor. 

E que também seja abençoado esta cidade toda do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, relíquia 
doirada de tantos feitos gloriosos do passado e principal esperança da imensa pátria 
brasileira. (ACBM-FM doc. 982) 

 

Nos dias atuais observa-se, no contexto da celebração da festa do Divino Espírito Santo, 

a permanência do sentimento de fé ao sagrado, embora quase sempre amalgamado a um novo 

ideal consumista. Hoje, a celebração da missa se torna um “acontecimento”, cenário da 

manifestação religiosa. Uma representação, emocionante e capaz de contagiar o público 

presente.  

Realizada desde os primórdios em um templo sagrado que apresentava uma geografia 

definida, com a igreja sediando as cerimônias religiosas, a festa do Divino Espírito Santo 

continua existindo, mas, diferentemente de épocas passadas. Hoje, as missas, as procissões, já 

não ostentam o glamour de antanho, cujo magnetismo arrastava a população por inteiro. Como 

acontece com a festa de São Benedito, “fragmentos dos festejos dos anos cinquentas e 

sessentas se repetem, porém num contexto de mudanças próprias do mundo atual, que aos 

nossos sentidos parece ocorrer com incrível celeridade”. (PASSOS & BORDEST, 2009). 

  Fiquemos outra vez com Hall (2003, p. 12): “o sujeito previamente vivido, como tendo 

uma identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, 

mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas [...] O próprio 

processo de identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, 

tornou-se mais provisório, variável e problemático”. 

 Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceitualizado como não tendo 

identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade se revela numa “celebração móvel”: 
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formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados 

ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (HALL, 1987). É definida historicamente 

e não biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades 

contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão 

sendo continuamente deslocadas. Se nós sentimos que temos uma identidade unificada desde o 

nascimento até a morte, é apenas porque construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos 

ou uma confortadora “narrativa do eu” (HALL, 2003, p. 13).  

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO E O PROCESSO DE 

MUDANÇA 

 A festa do Divino Espírito Santo em Cuiabá continua sendo uma das mais expressivas 

manifestações culturais de Mato Grosso. Mas, até que ponto a representação dessa festa, 

considerada patrimônio imaterial mato-grossense, pode exemplificar o significado de mudança? 

 Muito apropriadamente sugere Hall (2003, p. 39): Ao invés de falar da identidade como 

uma coisa acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em 

andamento. 

  Para calçar nossa argumentação, valemo-nos de alguns exemplos que identificam a 

tensão entre o passado e o presente e que nos situa diante dos problemas atuais. As festas do 

Divino Espírito Santo, tidas como práticas coletivas, sejam as de outrora, sejam as atuais, 

evidenciam diferenças e semelhanças, mas num contínuo processo de mudanças.  

 A descrição de trechos da festa do Divino Espírito Santo interpretada por autores locais 

do início e meados do século XX, obtidos através de registros dos arquivos de Dunga Rodrigues, 

Rubens de Mendonça, entre outros autores cuiabanos, pode estimular nossa imaginação, 

levando à identificação da tensão entre o global/local e da compressão espaço-tempo e 

identidades. Pergunta-se: As novas identidades – híbridas - estão tomando o lugar de antigas 

identidades regionais? 

As festas religiosas realizadas por ocasião da comemoração aos santos de devoção 

popular, como a festa em louvor ao Divino Espírito Santo, continuam sendo importantes marcos 

da cultura dos cuiabanos e da tradição dos costumes. Mas, nos dias atuais, apesar da 

permanência, em muitas, do sentimento de fé ao sagrado, observa-se quase sempre o 

amálgama do antigo com um novo ideal consumista, uma representação, emocionante e capaz 

de contagiar o público presente. Tudo é preparado para guardar a aparência do passado, porém 

travestida no glamour dos tempos atuais.  
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As culturas que os vários grupos étnicos e sociais trouxeram para o Brasil nos seus 

modos de ser, nas suas visões de mundo, nas suas memórias, foram transformadas no contato 

com outras culturas e também causaram e continuam causando transformações nessas culturas 

em processos cada vez mais acelerados.  

Atualmente, a celebração das festas de santo em Cuiabá, como a do Divino Espírito 

Santo, traduzem um forte apelo ao turismo e a outras inovações do mundo globalizado.  
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