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Resumo: 
 
Este resumo tem por objetivo apresentar o papel da “Cavalaria Jacuba” em Iporá como 
motivadora da manifestação cultural das comunidades rurais locais na recriação dos festejos 
regionais populares cristãos no Oeste Goiano. Visa também divulgar este movimento como 
instrumento à manutenção e ou recriação da identidade camponesa no lugar. Portanto, o 
resultado desse estudo também tem por meta contribuir na construção de estratégias para 
despertar na população local o sentimento de pertencimento ao lugar. O trabalho de 
levantamento da origem das cavalarias, em especial à originada na Comunidade Rural Jacuba, 
através de pesquisa em fonte oral junto aos idealizadores da cavalaria, co, os participantes da 
comitiva e com a população citadina, que prestigia o desfile, corroborou com a sistematização 
das sensações e emoções sobre o significado dessa representação do universo rural, a Cavalaria 
Jacuba,  na valorização da identidade cultural camponesa.  
  
Palavras- chave: Patrimônio Cultural Imaterial. Cavalgadas. Identidade Camponesa. 
Comunidades Rurais 
 
 
Introdução 
 
Este resumo é resultado parcial de projeto de pesquisa desenvolvido na Universidade 

Estadual de Goiás, unidade de Iporá1 e tem por objetivo compreender e valorizar o 

papel da “Cavalaria Jacuba” em Iporá como motivadora da manifestação cultural das 

comunidades rurais locais na recriação dos festejos populares cristãos no Oeste Goiano. 

Visa também divulgar este movimento como instrumento à manutenção e ou recriação 

da identidade camponesa no lugar. 

Diante disso, organizamos nossa reflexão para atender as seguintes especificidades: 

1. Compreender o papel das comunidades rurais na manutenção e 
socialização da identidade camponesa regional; 

2. Inventariar as ações da Cavalaria Jacuba (origem, formas de organização e 
rituais) e sua relação com o catolicismo popular; 

3. Compreender o significado simbólico dos ornamentos presentes na 
Cavalaria que retratam a construção da história local; 

4. Discutir o conceito de patrimônio imaterial cultural e socializá-lo com a 
população para valorização da cultura rural para despertar o sentimento de 
pertencimento em relação ao lugar; 

5. Levantar junto a população os sentimentos proporcionados durante os 
desfiles; 
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6. Compartilhar com as gerações atuais a importância das culturas populares 
e tradicionais na construção da sua identidade; 

 
Para tanto o trabalho de levantamento da origem da Cavalaria da Jacuba, através da 

fonte de pesquisa oral, registros fotográficos e entrevistas com a população local sobre 

as sensações e emoções da população citadina que prestigia o desfile, bem como dos 

participantes, destacam-se como etapas importantes para a compreensão subjetiva do 

papel da Cavalaria Jacuba na valorização da cultura camponesa e da identidade local. 

Literatura específica sobre Cultura como em Eagleton (2005) e em Tardim (2012),  nas 

diversas reflexões em Almeida, Chaveiro e Braga (2008) e em Claval (1999) norteiam 

nossa compreensão sobre as diferentes manifestações culturais relacionadas sobretudo 

aos ambientes rurais do Cerrado. Analisaremos a importância das comunidades na 

organização coletiva, conforme Mendes apresenta em um dos capítulos da obra de 

Almeida, Chaveiro e Braga (2008). Para os geógrafos, assim como para os antropólogos 

e sociólogos, a reflexão sobre a cultura dos povos é um importante instrumento 

metodológico a ser utilizado na compreensão da sociedade. Para Claval (1999, p.10): 

 
A cultura é um campo comum para o conjunto das ciências humanas. Cada 
disciplina aborda este imenso domínio segundo pontos de vista diferentes. O 
olhar do geógrafo não dissocia os grupos dos territórios que organizaram e 
onde vivem; a estrutura e a extensão dos espaços de intercomunicação, a 
maneira que os grupos vencem os obstáculos da distância e algumas vezes o 
reforçam estão no cerne da reflexão. 

 
Bassani (2006) que reflete sobre as resistências presentes na cultura dos trabalhadores 

rurais e associações; Queiroz (1973) que define características presente no campesinato 

brasileiro nos permitiram refletir sobre a construção da identidade camponesa. Tuan 

(1983) e Carlos (1986) contribuiram para a definição do conceito da categoria 

geográfica lugar utilizada nessa proposta. 

Além disso, interessamo-nos pela compreensão do modo de vida, ou gênero de vida,  

das famílias da comunidade que participam do desfile da Cavalaria Jacuba.  

 
a partir da memória e do gênero de vida das populações pesquisados 
poderemos extrair e lapidar os elementos que possam nos permitir 
compreender  com profundidade os sentimentos, as experiências que 
tornaram possível a vida das pessoas naquele lugar (SANTOS, R., 1999, 
p.117). 

Ambos os conceitos buscam o entendimento da organização das famílias no espaço 
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geográfico; por isso preferimos padronizar o conceito e adotar na pesquisa a expressão 

‘modo de vida’. 

A história oral sobre a origem da Cavalaria, como nos referimos anteriormente, permite 

uma compreensão da construção social da Comunidade Jacuba e sua influência sobre a 

recriação da identidade camponesa no lugar.  Nos depoimentos dos lideres, participantes 

e expectadores do desfile é possível detectar a cronologia  dos  acontecimentos e os 

sentimentos despertados nesse evento que avalia as conseqüências da modernidade. “A 

experiência do dia-a-dia com sua luta pela sobrevivência, suas alegrias e tristezas, 

aparece nas vozes quase sempre guardadas pela História Oficial” (SILVA, F., 1999, p. 

44). Portanto entrevistas junto à população e para o comércio sobre a relevância do 

desfile para a cidade nortearão a análise de nosso objeto de pesquisa no contexto 

regional do oeste goiano. 

Por se tratar de uma proposta de inventariar a origem e as ações da Cavalaria Jacuba, os 

registros fotográfico e filmográfico foram utilizados como principal recurso para 

materializar dos resultados previstos no projeto apresentado para Pró reitoria de 

Pesquisa da UEG. Esses instrumentos foram utilizados para iniciarmos a catalogação de 

imagens do desfile, organizadores, ornamentos, almoço, orações e rituais, população 

expectadora, situação dos comércios quando a Comitiva toma as ruas, bem como para 

registrarmos imagens de outras representações culturais que acontecem no lugar, 

somando-se ao patrimônio imaterial e cultural.  
 

 

Cavalaria Jacuba: origem e características do patrimônio imaterial de Iporá-Go 
 

 
As cavalgadas são conhecidas no Brasil desde o tempo dos tropeiros, durante o processo 

de ocupação do território no século XVII e XVIII. Essa atividade de características 

rurais permaneceu nos estados do país, sobretudo em áreas de pecuária extensiva e onde 

o uso do cavalo faz parte do cotidiano, com finalidades religiosas e de cumprimento de 

promessas. Dias e noites pelas trilhas rurais cavaleiros com suas traias e mantimentos 

saiam em comitiva para o destino almejado. O pouso, que se trata do lugar de parada 

para o descanso e para o alimento, é marcado pela fartura e pelo encontro de celebração, 

pedidos de proteção e agradecimento ao santo homenageado. 
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Em Goiás uma das Cavalgadas mais conhecida é a “Cavalgada de Pirinópolis” que 

acontece todos os anos em homenagem ao “Divino Espírito Santo”. Em Minas Gerais 

tem-se a “Cavalgada Padre Libério” nas cidades de Bom Despacho e Leandro Ferreira, 

a “Cavalgada da Trilha dos Inconfidentes” nas cidades de Tiradentes e Lagoa Dourada e 

a “Cavalgada Feminina” em lavras. No Nordeste acontecem as “Cavalgadas” do Parque 

Nacional da Serra da Mesa, da Serra e de Boa Viagem nos municípios de Jaçanã-RN, 

Carolina-MA e Boa Viagem-CE, respectivamente. Na Bahia destacam-se a Cavalgada 

de Santo Antônio em Várzea Nova e a Cavalgada da Rádio Canabrava e, Ribeira do 

Pombal. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalgada, 2010). 

Com o passar dos tempos outros elementos foram se incorporando às cavalgadas e elas 

se tornaram cada vez mais urbanas. Ao adquirir caráter folclórico-religioso e rural, tais 

como os almoços de partida da comitiva e devoção à determinada padroeira ou 

padroeiro da comunidade, as cavalgadas realizam o seu percurso e se avolumam ainda 

mais com a participação de simpatizantes citadinos. Em Iporá, parentes, amigos, 

vizinhos e visitantes ingressam no desfile engrossando a população que levará às ruas 

da cidade a nostalgia do passado que conta a história da região. Há aqui, uma hipótese, 

da recriação e ou manutenção da cultura regional. 

Referimos, então, às Cavalarias de Iporá como uma recriação cultural dos festejos 

populares cristãos, bem como da caminhada desbravadora do sertão pelos remotos 

tropeiros. É ainda um cenário vivo de um museu em movimento ao levar para as ruas os 

ornamentos da ruralidade como os carros de boi, os tratores e as carretas enfeitadas e os 

antigos meios de produção do modo de ser camponês (rodas de fiar, cobertores de 

algodão, balaios, cabaças, entre outros). A isto denominamos de valorização do 

patrimônio cultural imaterial da história local e regional. De acordo com o IPHAN 

(2010) a UNESCO define que o patrimônio cultural imaterial é o conjunto de “práticas, 

representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com instrumentos, 

objetos, artefatos e lugares culturais que lhe são associados  que as comunidades, os 

grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu 

patrimônio cultural” e as cavalgadas se enquadram no perfil desse patrimônio histórico-

goegráfico, em um movimento de manutenção e ou recriação da identidade camponesa 

na construção do lugar. De acordo com Carlos (1986, p. 116), o lugar significa:  

 
em sua essência, produção humana, visto que se reproduz na relação entre 



 

 5

espaço e sociedade, o que significa criação, estabelecimento de uma 
identidade entre comunidade e lugar, identidade essa que se dá por meio de 
formas de apropriação para a vida. O lugar é o produto das relações humanas, 
entre homem e natureza, tecido por relações sociais que se realizam no plano 
do vivido, o que garante a construção de uma rede de significados e sentido 
que são tecidos pela historia e cultura civilizadora produzindo a identidade.  
 
 

Nesse contexto, destaca-se a “Cavalaria Jacuba” de Iporá, motivadora da manifestação 

cultural das comunidades rurais locais na recriação dos festejos populares cristãos e na 

divulgação e no compartilhar da identidade rural camponesa junto à população 

iporaense e circunvizinhança. Outras comitivas também representaram suas 

comunidades, contudo a Cavalaria Jacuba é a olhos nítidos a comitiva que mais 

emociona e mobiliza  os moradores da cidade.  

O desfile da Cavalaria Jacuba faz com que comércios de bebidas, lanchonetes, 

soverterias se transformem em verdadeiros camarotes para aqueles que saem pelas ruas 

para prestigiar a organização do desfile.  Em cada lugar que passa os olhos atentos da 

população demonstram a ansiedade e satisfação de ver e rever os elementos que fazem 

parte da história e da economia regional, em outras palavras, da Cultura.  

Em Julho de 2010 foram nove carros de boi, guiados pelos exuberantes animais. O som 

emitido pelas rodas puxadas pelos bois são reconhecidos por todos como “música”, ou 

como na palavra da população “ a cantoria dos carros de boi” despertando emoção em 

gerações passadas e deslumbramento curioso nas  gerações recentes. 

 
Um detalhe interessante é que o cantar do carro, resultante do atrito do 
chumaço (mancal de apoio do eixo) com o eixo, é aproveitado para conferir 
ao carro uma identidade através de uma espécie de afinação da qual resulta 
cada carro ter um cantar próprio, inconfundível, que permite, à léguas de 
distância, saber que o fulano está saindo com o carro carregado e em qual 
direção. (NEVES, 2002, p. 1). 

 
 Assim podemos dizer que três palavras contribuem na definição do movimento rural, 

ícone da identidade regional vivida no extremo oeste goiano: sonho, cultura e tradição 

Sonho, segundo o próprio idealizador da comitiva da Cavalaria, por ser um projeto de 

satisfação pessoal do Sr. João Ferreira, pequeno produtor da Comunidade Jacuba. Este 

criou a comitiva em 2004, com a ajuda de alguns representantes da Associação dos 

Produtores Rurais da Jacuba, mobilizando cerca de 16 cavaleiros e amazonas para 

saírem nas ruas da cidade anunciando a importância da comunidade a qual representa na 

semana da exposição agropecuária. (Foto 01). 
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Foto 01: D. Shirley, representante da Cavalaria Jacuba e da Associação da Jacuba. 

 
                                            Fonte: P.J.S.jul./2010 
 
Esta representação do patrimônio imaterial hoje sai do campo e vai para o espaço 

urbano com mais de 250 integrantes, entre homens, mulheres e crianças, desfilando 

pelas ruas da cidade por cerca de quatro horas. A sua influência é tamanha que desde a 

sua criação outras comunidades engrossaram o desfile com mais de 20 novas comitivas, 

que chegam a aglomerar mais de 1200 participantes durante o desfile.   

Percebemos aqui a importância das comunidades rurais na valorização do espaço rural 

dos municípios goianos. Segundo Mendes (2008, p.144)2 a identificação das 

comunidades rurais: 

 
[..]dá-se em pequenas aglomerações mais ou menos concentradas e 
apresentam um alto índice de parentesco. As famílias estabelecem uma 
organização de vizinhança, criando um sentimento de localidade e 
identificação. [...] A interação desses aspectos caracteriza um dos mundos 
manifestos e suas representações. Esse universo de representações é 
construído através do cotidiano dos moradores das comunidades rurais com o 
a simplicidade de pessoas comuns que interagem com a própria comunidade, 
com as demais comunidades rurais e com a sociedade como um todo (relação 
de interconhecimento). 

 
Cultura, pois dentre as incorporações de valores na construção da identidade das 

famílias envolvidas nos desfiles da Cavalaria Jacuba, a religião se destaca. Não raro 

iniciam as reuniões de planejamento dos desfile com uma oração do “Pai Nosso” e uma 

“Ave Maria”. A situação se repete nos almoços em comemoração das vitórias da 

Comitiva em relação à outras. Percebemos nos depoimentos dos organizadores – Sr 

João Ferreira e Sr. Antônio Gonçalves  - o quão importante é a presença divina no gozo 

do desfile.  

Muitas vezes a manifestação da fé aparece como força motriz dos indivíduos mais 

enraizados pela fé católica. “A impressão que fica é que a religiosidade popular é 

manifesta mais pelos encontros familiares, com suas orações e novenas, do que pelo 
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acompanhamento dos rituais sacros da Igreja” (BASSANI, 2006, p.108).  

Para Tardim ( 2012, p. 180), ao conceituar o conjunto de características culturais que 

permeiam o entendimento de campesinato e o modo de ser camponês, 

   
o sentimento e a percepção do sagrado vão levar à demarcação de ambientes 
naturais ou culturais especiais à sua manifestação, com a determinação de 
mitos e rituais particulares [...]. 
[...] O sagrado vai marcar também festividades fixadas no calendário anual, 
estabelecendo formas de expressão de momentos especiais no interior das 
famílias e na comunidade [...]. 

 

Aliado a isso, a fonte oral rica de testemunho do líder idealizador da Cavalaria Jacuba e 

dos demais organizadores do desfile, contribui na construção do patrimônio imaterial da 

cultura popular de Iporá. Fazendo parte também da cultura do povo regional destaca-se 

o mutirão, tão presente na tradição dos espaços rurais, em especial dos pequenos 

produtores. Da arrecadação do dinheiro para organização do desfile, para confecção da 

camisa uniformizante da Cavalaria Jacuba e para o almoço de saída da comitiva, o 

trabalho é feito de maneira coletiva entre os organizadores. Assim, corroborando 

também com a reflexão de Tardim (2012, p.181), no âmbito da coletividade dos 

participantes da Cavalaria Jacuba  

 
Estão presentes em suas relações sociais acentuados valores humanos 
fundamentais, entre os quais solidariedade e fraternidade, que se concretizam 
em múltiplas práticas de ajuda mútua entre vizinhos, em situações de 
catástrofes, perdas de safra, doenças e mortes, ou mesmo na organização de 
festividades comunitárias [..].  

 
Tais elementos caracterizam a prática do mutirão. O mutirão é característica das 

comunidades rurais que reúne pessoas com os objetivos comuns para execução com 

êxito de alguma tarefa. No caso a tarefa é levar um desfile bonito à população e 

promover a satisfação dos organizadores através da vitória por terem apresentado um 

desfile motivante e ordenado. Nesse sentido, apoiamo-nos na concepção sociológica de 

Queiroz (1973), a qual define características do campesinato brasileiro. Para a autora o 

mutirão é uma prática que se realiza entre a parentela e a vizinhança, cujas práticas 

internas das comunidades rurais obedecem historicamente uma socialização de 

atividades com contornos culturais bem definidos de um modo de vida: mutirão, 

compadrio, festas religiosas rústicas e o folclore. 

Tradição, pois o desfile reúne centena de cavaleiros e amazonas, carros de boi, carros de 
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bode; carroças de boi, tratores pelas principais ruas e avenidas de Iporá para abrir a festa 

agropecuária da feira denominada de EXPOIPO (em 2010 na 25° atração regional), 

expondo às diferentes gerações a memória dos modos de vida e dos meios de produção 

que outrora fizeram a história econômica da região. Patrimônio imaterial, pois as 

memórias dos meios tradicionais de produção saem do campo e vão para o espaço 

urbano com o intuito de valorizar a cultura rural do povo iporaense e região. 

A criatividade também é marca registrada na comitiva da Cavalaria Jacuba. O mini 

trator se transforma no trio elétrico para crianças, misturando assim o rústico com a 

modernidade. Remodelado para o desfile o pequeno trator roda pela cidade, acoplado 

com caixas de som e músicas que embalam o itinerário. O carro de boi, tão utilizado em 

tempos remotos com meio de transporte nas sertanias goianas, serve de inspiração para 

o aparecimento do carro de bode, atrativo primeiro da comitiva. (Fotos 04 e 05).  

 

Foto 02: Carro de Boi levado pela Cavalaria Jacuba no desfile de Jaupaci-GO 

 
Fonte: P.J.S. maio/2010 

 

Tratores e carretas juntos e ornamentados com frutos e folhagens de palmeiras de 

babaçu, de bananeiras e de guarirobas se transformam em espaços que mais lembram 

ranchos que outrora compunham a arquitetura das casas do campo. Em uma dessas 

carretas mulheres com suas antigas rodas de fiar vão, durante todo o trajeto do desfile, 

trabalhando artesanalmente o fio: do descaroçamento, do novelo de algodão e da 

produção do cobertor em um trabalho coletivo que retrata a sociabilidade do trabalho 

das tecelãs das históricas fabriquetas campesinas. (Fotos 03 e 04). 
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Foto 03: Mulheres fiando durante do desfile da 25º EXOIPO. 
Foto 04: Carroça enfeitada com frutos e folhas da vegetação do cerrado para sair 
ao desfile pelas ruas de Iporá. 

 
 
         Fonte: P.J.S. jul./2010                                                Fonte: P.J.S. jul./2010 

                             
A presença da Associação dos Produtores da Jacuba também representa um importante 

elemento na territorialidade da Cavalaria e na construção da identidade rural desse 

movimento popular. Assim,mesmo nem todos os participantes da Cavalaria serem 

integrantes da comunidade e nem mesmo da associação, esta última passa a ser uma 

representante jurídica dos cavalareiros e também assume novos papéis. Não serve 

apenas para alocar recursos para os associados em suas práticas coletivas, mas agora 

determina, inclusive, o comportamento e o destino dos camponeses do lugar em 

vésperas da exposição agropecuárias. Cabe ressaltar que a associação está representada 

pela Cavalaria, sem contudo nem todos os cavaleiros serem associados a ela. 

Contudo, este movimento que já adquiriu proporções além do território de Iporá, 

recebendo convites de prefeituras do entorno para desfilar em suas cidades (Jaupaci, 

Arenópolis, Piranhas, Amorinópolis, Israelândia) e reforçar a identidade regional, 

enfrenta alguns obstáculos em virtude de seu próprio crescimento. Por não haver em 

Iporá (nem tão pouco nos municípios citados) Secretarias de Cultura, Conselho 

Municipal de Cultura e um Fundo Municipal de Cultura, eventos como esse, que 

exaltam o município no contexto estadual não recebem algum tipo de incentivo 

financeiro para manterem o desfile nas ruas. Apesar do comércio de bebidas e 

alimentação lucrarem com os consumidores, que fazem desses lugares camarotes vips, 

também nada repassam para os organizadores do desfile.  

O Sindicato Rural de Iporá, responsável pela organização da EXPOIPO, também não 

contribui efetivamente com o desfile. E a segurança pública, municipal e estadual, 
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demonstra despreparada para manter a ordem e integridade dos participantes e 

expectadores do desfile. Não raro, por não haver barreiras de proteção separando 

comitivas e população, expectadores passam por entre os cavalos e carros ameaçando a 

integridade física das pessoas.  

Esses contratempos justificam a necessidade de inventariar este patrimônio imaterial da 

cultura popular de Iporá e região para que se faça um planejamento estratégico do 

desfile e o coloque como evento no calendário oficial das festividades locais. Também a 

sistematização das informações da Cavalaria Jacuba, seja algo estimule o inventário de 

demais comitivas e outras representações culturais (Catira, Grupos de Folia, Festas 

Juninas, Capoeiras, Artesões) e se torne um instrumento para divulgar à sociedade 

goiana que temos uma região etnográfica que merece investimentos dos governos 

municipal e estadual para a preservação da diversidade cultural.  

Estes fatos aqui sistematizados nos revelam que as cavalarias em Iporá se constituem 

num mosaico de territorialidades. Nasce dentro de uma comunidade rural, baseada no 

culto do catolicismo: a Comunidade Jacuba. É uma comunidade composta por 

diversidades culturais e diferentes gêneros de vida compartilhando um mesmo território: 

as ruas da cidade de Iporá e do entorno. De acordo com Claval (1999, p.18), “[...] na 

construção de suas identidades, elementos materiais, pertencimentos territoriais e 

valores são calcados sobre o mesmo plano.” O reflexo da territorialidade dessas pessoas 

é o nosso foco de interesse de nosso projeto. 

A valoração da cultura popular é um caminho para um olhar aprofundado à origem da 

sociedade a qual fazemos parte. Sustentar as tradições através de mecanismos como o 

movimento da Comunidade Jacuba é criar condições para que gerações futuras 

compreendam as bases históricas de suas vidas. 

 
 
Conclusões 
 
 
Do ponto de vista da cultura, a proposta desta análise é o despertar dos valores da 

sociedade goiana sobre o patrimônio imaterial disperso em Iporá e nos municípios 

vizinhos. Nesse sentido, propomos construir, junto à prefeitura de Iporá e órgãos 

vinculados à valorização da cultura e via Desfile da Cavalaria Jacuba, estratégias de 

gestão desse recurso cultural para a valorização da identidade dos lugares e reforçar na 

população o sentimento de pertencimento a um grupo ou ao próprio lugar. Na verdade 
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daremos continuidade a este processo, visto que, mesmo antes da proposta aqui 

apresentada, já temos procurado apoio junto à Associação Fórum de Culturas Populares 

e Tradicionais de Goiás, através do Instituto Olhar Etnográfico (sediado em Brasília) 

para dar maior visibilidade à Cavalaria Jacuba e a demais grupos culturais e comprovar 

que Iporá é um lócus goiano de patrimônio cultural e que, portanto, precisa ser 

valorizado pelos gestores do lugar. Assim, estimular a parceria de diferentes 

manifestações culturais e folclóricas: Grupos de Catira, Folia de Reis, Fiandeiras, 

Cavaleiros e Amazonas, artesãos...; 

Nesse sentido, pretendemos despertar na população iporaense, cerca de 32.045 

habitantes (IBGE, 2009), o significado dos objetos, das festas e do papel dos cavaleiros 

e amazonas na construção da sociedade iporaense. Para tanto continuaremos a realizar 

debates públicos sobre o papel da cultura para o desenvolvimento da economia local. 

Uma audiência pública realizada em 17 de setembro de 2010, na Câmara dos 

Vereadores de Iporá, já reunião vários representantes da cultura do lugar e deu o ponta-

pé inicial na valorização da identidade local.  

Esperamos também que através da divulgação dessa análise no contexto regional de 

Goiás possamos buscar meios de desenvolver o despertar de valores rurais e, 

paulatinamente, a fixação das famílias no campo e que as autoridades locais criem 

políticas públicas para permanência de atividades culturais que divulguem a cidade, 

conforme manifestado por alguns vereadores durante audiência citada acima. Para que 

conquistemos esse resultado utilizaremos espaços de divulgação da pesquisa – Eventos 

Acadêmicos no curso de Geografia e História, Seminário de Pesquisa na Unidade, 

Audiência Pública na cidade, participação nas atividades do Fórum de Cultura 

Tradicionais e Populares de Goiás, em Congressos Estaduais, entre outros semelhantes. 

A publicação dos resultados em revistas científicas, a divulgação em meios de 

comunicação regional (rádios de abrangência regional, jornais on line – Oeste Goiano, 

Virtnet, O Goiás) também serão importantes para alcançarmos nossa meta.   

Esperamos que esta análise seja o ponta-pé para a sistematização das culturas populares 

e tradicionais de Iporá e seu entorno e que sirva como instrumento para divulgar à 

sociedade goiana que esta se trata de uma região etnográfica que merece investimentos 

dos governos municipal, estadual e federal para a valorização da cultura.  
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Notas 

–––––––– 
1 Patrimônio cultural e imaterial de Iporá-GO:  a representatividade da Cavalaria Jacuba no incentivo à 
valorização da identidade camponesa. Processo do edital da Pró reitoria de Pesquisa da UEG 2011/1. 
2Capítulo presente em Almeida, Chaveiro e Braga (2008). 
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