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Cavalhada:
encenações que
contam história

Teatro épico-religioso revive as batalhas
medievais em Senhora
dos Remédios e
Capela Nova
Bruna Sudário
Uma mistura de arte,
história e tradição. Quem
assiste ou participa das Cavalhadas, realizadas tradicionalmente nas cidades
de Senhora dos Remédios
e Capela Nova, na Região
Pastoral Mariana Sul, tem
a oportunidade de reviver
como eram as batalhas medievais através de apresentações artísticas. A representação dramática, que é tradição na região, conta a história dos combates oriundos
das guerras travadas entre
os Mouros e os Cristãos,
quando o exército muçulmano, depois de conquistar
Portugal e Espanha, resolve
invadir a França.
“No ano de 711, os Mouros, comandados pelo General Tarique, saíram do
Norte da África, cruzaram
o mar Mediterrâneo e invadiram a Península Ibérica,
que, à época, era constituída
por vários pequenos Reinos
enfraquecidos pelas guerras
expansionistas travadas entre eles. Enquanto os Reinos
Cristãos brigavam entre si,
os Mouros expandiram seus

domínios. A Igreja Católica,
percebendo o crescimento
do Islamismo na Europa,
alertou os Reis Católicos sobre o seu dever de defender
a sua fé e os seus territórios.
Então os diversos pequenos
Reinos se uniram e iniciaram a guerra da reconquista, no entanto, as vitórias
mais expressivas só surgiram com a ajuda de Carlos
Magno, Rei da França e Imperador do Sacro Império
Romano-Germânico”, relata
o atual Presidente da Associação do Grupo Folclórico
de Mouros e Cristãos, Vander Joaquim Leite, cavaleiro
que representa o Rei Carlos
Magno ou Rei Cristão.
Atualmente, as Cavalhadas são representações
teatrais épico-religiosa efetuadas ao ar livre para relembrar as vitórias do Rei
Carlos Magno da França
contra os Mouros. “Essas vitórias foram cantadas pelos
poetas da época e uma das
mais populares é a ‘Canção
de Rolando’, cuja autoria é
desconhecida. Segundo essa
canção, Rolando era sobrinho do Rei Carlos Magno
e líder de um grupo de 12
exímios cavaleiros que, com
bravura e perícia no manejo
de lança e espada, conseguiram muitas vitórias contra
os Mouros”, ressalta Vander.
No Brasil, as Cavalhadas
chegaram pelas mãos dos

colonizadores portugueses
e, no século XVIII, faziam
parte das festividades do
Triunfo Eucarístico na cidade de Ouro Preto (MG). Em
Senhora dos Remédios, as
Cavalhadas mais antigas datam de 1870 e elas eram realizadas por ocasião da Festa
da Padroeira. “Constitui
uma tradição da Família Pereira, desde o século XVIII
até os dias de hoje. A cavalhada foi inserida na vida
das cidades de Senhora dos
Remédios e Capela Nova,
tendo em vista a distância
de apenas 18 km, e na época
a cidade de Capela Nova fazia o atendimento religioso
e a cidade de Senhora dos
Remédios o atendimento
civil, e em virtude também
das fazendas dos fundadores pertencerem a Senhora
dos Remédios territorialmente”, afirma Vander.
Acrescenta, ainda, que
os fundadores e primeiros
mestres de cavalhada foram os fazendeiros Manuel
Pereira e José de Souza Damasceno, moradores da localidade rural de Vargem
Grande em Senhora dos Remédios. “Os filhos, genros e
netos dos fundadores foram
os armados cavaleiros que
Manuel Pereira fornecia aos
corredores menos favorecidos armas, vestes, cavalos
com entusiástica prodigalidade. Uma das primeiras
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corridas deu-se ainda na
chegada do primeiro vigário colado, o padre Manoel
Francisco do Carmo, que
era o grande animador de
festas tradicionais”, disse.
A encenação
Ao todo, são quatro dias
de encenação, onde dois
grupos, a cavalo, representam os combates ao som
da banda Santa Cecília. No
primeiro dia da cavalhada
é dada a bênção e feito o
levantamento do mastro de
Nossa Senhora do Rosário.
O segundo dia é marcado
pela batalha entre os grupos.

No terceiro dia há o roubo
da Princesa. No quarto dia,
o grupo de Mouros se rende
aos Cristãos e há comemoração com batalhas festivas
e o batismo do rei mouro
que se converte ao cristianismo.
Segundo Márcio Bertola, em RB Tribuna, de Barbacena, de agosto de 1981,
“há momentos em que a
cavalhada de Senhora dos
Remédios ultrapassa uma
peça teatral, chegando a ser
um verdadeiro poema, onde
os verbos e as sílabas são
transformados em homens
e cavalos”.

