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se esvazia, os mais jovens se encaminham para o barracão, onde encontram os turistas, 

os amigos de fora, os vizinhos e parentes vindos de longe. O som automotivo antecipa a 

festa e os foliões e devotos tentam competir com o barulho vindo de fora. A cerimônia 

religiosa não se antecipa, continua em seu tempo como se não houvesse uma festa 

dentro da festa.  

Na festa de Santo Antônio, esses acontecimentos são mais comuns, tendo em 

vista que o número de participantes é maior e a sua recente turistificação. Mas, tanto a 

Festa de Nossa Senhora das Neves como Santos Reis a tentativa de antecipar a 

efervescência festiva acontecem. A ansiedade pelo início do ápice da festa, quase 

sempre, são iniciadas pelos mais jovens que recebem apoio daqueles que são de fora. A 

mistura de sons, cheiros e movimentos confundem quem participa tanto da festa como 

da cerimônia religiosa. Esses elementos que compõem a paisagem festiva também 

confundem os foliões e os devotos. Ora pedem silêncio, ora encaram como divergências 

comportamentais, ao afirmarem que a filha de um dos foliões iniciou o “burburinho", ou 

que o hóspede de algum morador trouxe a bebida da cidade. Esses conflitos atrasam os 

ritos, afastam os devotos, provocam inimizades, mas qualificam a festa-lugar dos 

Kalunga.  

A paisagem festiva caracterizada pelos movimentos, cores, sons e cheiros da 

festa, constitui-se de elementos sagrados e profanos incorporados pelos Kalunga e pelo 

o Outro. As experiências, visões de mundos, emoções e as diversas trajetórias compõem 

e identifica o lugar da festa, tornando-a única, sacralizada, repleta de símbolos e gestos 

de devoção e de transgressão.  

Os sons, os odores e os movimentos promovidos pelo sagrado e pelo profano são 

incorporados ao lugar Kalunga. A dualidade sagrado-profano se confunde e se mistura 

identificado à festa e aqueles que vivem a festa. As atitudes dentro do espaço festivo 

identificam o devoto, o festeiro, o Outro e antecipam as fases ritualísticas do tempo 

festivo.  
 

4.3 Os sons, odores e movimentos da festa: um olhar à luz da geografia cultural 
 

Em nosso estudo sobre as manifestações festivas e culturais no Engenho II 

compreendemos a festa enquanto uma ruptura com o cotidiano dessa comunidade, visto 

que o tempo festivo incorpora novos movimentos, cores, cheiros e sons ao lugar, 

transformando-o em uma festa-lugar (LÔBO, 2011). Além disso, as relações sociais que 
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ali se projetam - as incontestáveis relações e conflitos, as inúmeras trajetórias e 

experiências postas pela festa -, se intensificam. 

As festas identificam o lugar, tendo em vista as diversas trajetórias e as 

experiências projetadas no espaço festivo. As atividades na festa possuem significados 

para aqueles que a experiencia em sua essência e as paisagens festivas imprimem 

singularidades e especificidades ao qualificar o lugar. Ainda, as relações sociais são 

pautadas em normas e códigos para a participação da festa implicando na concentração 

de emoções. Tais aspectos conferem símbolos à ação coletiva culminando na construção 

de identidades no espaço da festa.  

O estudo da percepção em nossa pesquisa sobre as paisagens culturais e festivas 

na comunidade do Engenho II foi essencial, pois as paisagens das festas não são apenas 

visíveis, são compostas por cores e movimentos, pelas sonoridades e pelos cheiros. Para 

Claval (2004) o impacto das filosofias fenomenológicas influenciou o estudo das 

paisagens culturais, e o estudo da percepção na geografia se fundamenta nessa corrente. 

Nas palavras do autor,  
o mundo que o indivíduo percebe jamais é objetivamente dado. É 
preciso fazer um esforço para retornar às sensações e desconstruir 
aquilo que nossa educação nos ensinou; então, e só então, é possível, 
através de uma descrição crítica e minuciosa das sensações, 
compreender as coisas como elas são e penetrar na sua verdadeira 
natureza (CLAVAL, 2004, p. 48). 
 

Nessa perspectiva, compreendemos por meio da percepção, que a paisagem é 

portadora de signos e símbolos presentes nos sons, cheiros, imagens, cores, texturas, 

movimentos e gestos. A percepção da paisagem promove a representação de que se tem 

de um lugar. De acordo com Torres (2010, p. 124) “cada paisagem é produto e 

produtora da cultura, [...], pode ser experienciada por cada pessoa que se integra a ela, 

ou abstraído por aquele que a lê através de relatos e/ou imagens”. Na festa Kalunga, a 

explosão de sons emitidos pelos instrumentos dos foliões; pelas vozes graves e agudas 

que celebram a ruptura com o cotidiano; o som automotivo e a presença de carros que se 

intensifica promovem a produção da cultura festiva dos Kalunga. Essa cultura marca a 

paisagem do lugar, surge uma paisagem festiva. Essa paisagem é produto da cultura 

Kalunga, tendo em vista as especificidades do lugar na festa. Os instrumentos e a forma 

de organização do espaço para a festa identificam a cultura do homem Kalunga. Os 

cheiros exalados da cozinha compõem a produção da paisagem do lugar, o qualificando. 

Os sons e cheiros compõem a paisagem cultural, pela percepção os significados da 

paisagem são captados pela consciência. 
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Os estudos sobre a paisagem sonora e dos cheiros como perspectiva para a 

compreensão do lugar apresentam-se pertinentes à Geografia, “por meio de uma 

abordagem Humanista-Cultural, pois possibilita adentrar o universo simbólico de cada 

indivíduo, o que contribui para a compreensão da cultura e do lugar” (TORRES, 2010, 

p. 131). 

Toffolo (2003, s/p.), um dos pesquisadores sobre a teoria da percepção no campo 

musical, afirma que “todo objeto sonoro carrega informação sobre a fonte que o produz 

e sobre o ambiente em que a fonte e o percebedor estão situados”. Isso caracteriza a 

paisagem e identifica o lugar, uma vez que ao ouvirmos o som identificamos 

imediatamente o que ou quem o produziu. 

A percepção e a experiência compõem a dimensão sensível das sonoridades nas 

paisagens, na medida em que as paisagens mudam, conferindo novos elementos, 

também nelas “conjugam-se sons tradicionais e sons modernos, configurando-se no 

espaço e no tempo que lhes confere uma identidade própria” (CASILEIRO; 

QUINTELA, 2008, p. 2). Os sons da festa ocorrem em um tempo e espaço específicos, 

mas alcançam outros espaços e isso possibilita identificar a festa-lugar. O som delimita 

o lugar da festa, modificando a paisagem, agregando valor e promovendo novos 

comportamentos ou atitudes.  

Os sons caracterizam o lugar ao assumir formas diferentes que em outros 

lugares. Em ambientes urbanos o som característico é marcado por barulhos de carros, 

construção civil, indústrias, vozes de pessoas etc. Em ambientes rurais ou menos 

urbanizados prevalecem os sons de animais, vozes, técnicas utilizadas no meio agrícola, 

rios, vento, etc. Nas palavras de Torres (2010, p. 128) 
o estudo da cultura e da paisagem pautado na paisagem sonora [...] 
traz à luz as preocupações com a compreensão de como o indivíduo e 
o coletivo constroem e concebem o espaço. A paisagem sonora é, 
dessa forma, apreendida e ao mesmo tempo transformada, 
diferentemente em cada localidade, em cada grupo, em cada cultura. 
 

A percepção sonora, portanto, constitui a relação entre o homem e seu espaço 

social, o ambiente em que vive, e não obstante, compõem a paisagem cultural. A 

percepção auditiva abrange a dimensão perceptiva e sensível dos homens contribuindo 

para o conhecimento e a relação holística com a paisagem. 

No Engenho II, a chegada dos foliões era perceptível pelos sons dos 

instrumentos e pelas vozes graves dos foliões. Os ritos religiosos podiam ser 

identificados pelos sons produzidos pelas mulheres e homens que rezavam no interior 
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da igreja. A chegada de turistas também era observada quando se ouvia barulho de 

carros e som automotivo. No tempo ordinário (cotidiano), os sons no período noturno se 

limitam aos sons de animais, aos choros de crianças ainda pequenas, às cigarras que 

anunciam chuva e as corujas indicando mau agouro38.  

O som dos instrumentos musicais, vozes e risos invadem a comunidade nos dias 

de festas identificando a função da paisagem, bem como a ação no lugar. Desse modo, 

os sons também identificam as atitudes que marcam esse momento de alegria, 

descompromisso, subversão e transgressão.  

Schafer (1991) estabelece a distinção entre campo sonoro e paisagem sonora. 

Campo sonoro refere-se ao espaço acústico gerado a partir de uma fonte emissora 

(humana ou material). Os sons sobrepõem e articulam-se entre si que resulta uma 

paisagem sonora. Os sons isolados são apenas campos, mas a ocorrência de vários sons 

ao mesmo tempo forma uma paisagem sonora. A paisagem sonora das festas no 

Engenho II, portanto, refere-se aos sons próprios do meio rural e aqueles emitidos na 

festa. A sobreposição dos sons da festa e aqueles já característicos do lugar produzem 

uma outra paisagem para a comunidade.  A mistura desses sons produzidos forma uma 

nova paisagem sonora do lugar. “A paisagem sonora assume-se assim como essencial 

na compreensão do modo como o som atribui sentido, caracteriza um espaço ou lugar” 

(CASALEIRO; QUINTELA, 2008, p. 5).  

Os sons da paisagem sonora marcam o espaço ao ser codificado coletivamente, 

pois está integrado ao grupo social, são reconhecidos por toda a gente do lugar ou por 

estranhos. Os sons no espaço da festa são codificados pelo coletivo, pelo grupo que 

participa das ações festivas. Mas, há também os sons que só é codificado pelo grupo 

social que habita um lugar, pois ele está integrado ao grupo. Essas especificidades dos 

sons são as assinaturas sonoras ou conjuntos de sons que assinalam um espaço. Os sons 

emitidos por certos tipos de animais, rios e cachoeiras são codificados por quem é do 

lugar e os incluem na experiência do cotidiano. 

Esses sons também incitam o imaginário ou a memória e demonstram as 

singularidades do lugar. As sonoridades atingem a subjetividade e a experiência de 

quem ouve, e isso se dá pela percepção e emoções provocadas pelos sons. Alguns sons 

permanecem e resistem no lugar da festa, como aqueles produzidos no cotidiano. Não 

obstante, os sons produzidos no cotidiano podem resistir, mas também se alterar ao 

                                                
38 Alguns mitos divulgados pelos Kalunga acerca dos sons emitidos pela natureza. 
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longo do tempo. Os sons produzidos durante o dia identificam o comércio, os carros 

chegando - o que indica a entrada de turistas na comunidade -, os animais, as crianças 

que brincam pelas vias do local e as longas conversas dos adultos. Os sons das festas 

sobrepõem esses sons já presentes no lugar, agregando novos elementos para a 

paisagem cultural. O silêncio das noites do cotidiano é parte das lembranças dos 

moradores, pois nas festas as paisagens sonoras ultrapassam as fronteiras entre as 

religiões, entre pessoas (adultos, crianças e idosos), entre comércios (bares, lanchonetes 

e restaurantes). As paisagens sonoras diluem essas fronteiras que separam as diferenças, 

indicando as diferentes apropriações do lugar Kalunga e as diversas fronteiras 

simbólicas.  

Pelos sons também podemos identificar os moradores do Engenho II e a relação 

deles com o lugar. Nas palavras de Torres,  
as paisagens sonoras concedem identidades aos lugares, e agem direta 
e constantemente em seus moradores na contribuição à perpetuação 
das falas e sotaques, dos gostos musicais, e na evocação de paisagens 
do passado, o que reforça valores existentes em cada indivíduo, que 
pode contribuir para sua fixação em lugares distintos, e à criação do 
sentimento de pertencimento a eles, pelo fato de apresentarem 
sonoridades que concedem familiaridade na paisagem (2010, p. 125). 

 

A identidade da paisagem sonora do Engenho II mescla os sons do meio rural e 

elementos próprios do meio urbano. A turistificação do lugar permite o intenso 

movimento de veículos e pessoas no local, o único telefone público emite sons ao longo 

do dia, o comércio (restaurantes e bares) intensifica a emissão de sons nos horários do 

almoço e início da noite. Todavia, permanecem as características simples na fala do 

homem do campo, permanece a rotina pautada nos costumes rural como dormir antes 

das 23:00 e despertar com a alvorada, são atitudes que conferem silêncio no período 

noturno e movimento intenso no período matutino. São elementos que concedem 

identidade ao lugar Kalunga, que mesmo apoiados no acesso aos bens urbanos, guardam 

as práticas culturais ligadas à vida no campo. 

Portanto, as paisagens sonoras podem propiciar análise para a Geografia, em 

especial a Geografia Cultural, sendo elas: a análise das ações no lugar em decorrência 

das sonoridades, os significados simbólicos dos sons, a mudança na paisagem cultural 

por sonoridades diversas e o significado perceptivo e cultural dos objetos e/ou 

ambientes sonoros.  

É preciso compreender os sons, os cheiros, as luzes, os movimentos para se 

compreender o lugar e o seu sentido. Por isso, a valorização da percepção para a 
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apreensão da paisagem. E isso acontece com a valorização dos outros sentidos como a 

visão, o tato e o olfato para perceber o espaço. O olfato, assim como a visão e a audição, 

marca a memória e o imaginário sobre determinado lugar, o qualifica e identifica suas 

singularidades. Segundo Kozel (2012, p. 69), 
as sensações relacionadas à própria condição animal de seres vivos 
sempre foi norteada pelos odores, sobretudo na delimitação territorial 
e nas questões relacionadas à sobrevivência. Para os seres humanos 
também os odores tem especial papel, nos remetendo a experiências 
que tivemos nos espaços de vivência. 
 

O cheiro, como afirma a autora, norteia os seres vivos, não podem ser contidos, 

e rompem com as fronteiras do lugar. A percepção dos cheiros está impregnada de 

significados, remetendo a memória. Claval (1997, p. 84) afirma que muitas lembranças 

que guardamos de alguns “lugares está associada aos odores dos quais eles são 

portadores”. Cada lugar possui um cheiro singular que caracteriza sua paisagem, como o 

cheiro do mar, a terra molhada, as flores que florescem ao anoitecer, o café fresco ou os 

cheiros desagradáveis, como lixo, remédios, poluição, animais em processo de 

decomposição etc. Para Tuan (1983) a visão não permite que as emoções sejam tão 

intensas como sentir o cheiro. Os odores complementam as informações que adquirimos 

por meio da visão, permitindo que identifiquemos o lugar. Mas, a percepção dos cheiros 

está no campo da subjetividade, uma vez que pode ser bom ou ruim, depende do 

significado e/ou emoção que provoca para quem o percebe. O cheiro do fumo ou 

fumaça pode ser ruim para alguns indivíduos, mas bom para outros que ao sentir esse 

odor se lembra da infância no campo, onde a fumaça das chaminés exala o perfume do 

café, do pão fresco e o fumo remete a memória dos avós ou momentos agradáveis, os 

quais esse cheiro marcou profundamente. 

Nas festas, os odores são diversos, ora se misturam, ora se complementam, 

extravasam a fronteira do lugar da festa invadindo as casas, os comércios, lugares 

próximos e distantes. O cheiro da carne cozida e temperos diversos, doces e bebidas 

tomam conta do Engenho II. Dentro do espaço da festa, os cheiros ficam intensos e mais 

variados, pois se misturam com o cheiro do trabalho, suor, terra molhada, sabão e outros 

produtos de limpeza. Os fogos exalam o cheiro de pólvora que denuncia aspectos 

profanos na festa sagrada, que se caracteriza pelo cheiro de velas, flores e perfume dos 

jovens preparados para “festar”. Todos esses odores são dissipados pelo cheiro da 

poeira que se levanta sempre que algum carro se aproxima do espaço da festa. Na 
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estação chuvosa, o cheiro de terra molhada invade a casa, a igreja e o barracão 

noticiando o mau tempo para viver a festa.   

  A explosão de odores identifica a festa-lugar, a qualifica como sendo uma 

ruptura com o cotidiano e estabelece o tempo festivo dos Kalunga. A experiência 

contínua dos moradores com o seu cotidiano permite que eles identifiquem o cheiro do 

lugar no tempo festivo ou no tempo ordinário, já que a paisagem muda, ganha diferentes 

detalhes e informações. A experiência vivida contribui para se pensar no espaço do 

cotidiano e da festa. A percepção do cheiro ligado ao imaginário possibilita a lembrança 

da paisagem da festa, seus movimentos, suas cores, suas nuances. 

Segundo Kozel (2012, p. 70) “o odor pode estar relacionado com o ambiente 

físico, com o psicológico, com aspectos culturais, [...], assim pode-se dizer que o cheiro 

tem a sua geografia”. A geografia dos cheiros, por meio da representação da realidade, 

especifica os odores específicos de cada lugar: o campo cheira a terra molhada, a poeira, 

as quaresmeiras, o café moído, a fumaça; o shopping cheira a embalagens novas, fast 

food, a pipoca do cinema, aos extenuantes aromas de perfumarias, aos chocolates de 

confeitarias; os hospitais têm cheiro de éter, uma mistura de ar condicionado com 

formol, de medicamentos. 

Cada espaço é constituído por cheiros formando paisagens odoríficas, assim 

como os sons constituem as paisagens sonoras. As paisagens dos cheiros também 

qualificam o lugar, assim como também compõem a paisagem cultural. E na festa não 

poderia ser diferente. Os cheiros que nela surgem compõem a paisagem festiva ao se 

associar aos cheiros já presentes no cotidiano: poeira, fumaça, terra molhada, café, 

refeições. Portanto, assim como os movimentos e sons, o cheiro também é importante 

para se ler os elementos simbólicos e culturais da paisagem, para se compreender o 

espaço e as relações estabelecidas nele.  

A geografia brasileira ainda possui poucos trabalhos produzidos nesse campo do 

saber, limitando-se a alguns artigos sobre a cartografia do cheiro e a percepção de 

odores por crianças e percepção do ambiente urbano. Nenhum dos trabalhos produzidos 

sobre as paisagens culturais e/ou festiva possui enfoque teórico e metodológico nas 

paisagens ou geografia dos cheiros e sonora. A proposta de se pensar a paisagem da 

festa, também pelo viés dos odores e sons se mostra importantes na medida em que se 

busca a integração entre o homem e o seu espaço. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No decorrer dessa pesquisa, buscamos identificar as paisagens culturais do 

cotidiano Kalunga do Engenho II em Cavalcante, Goiás, bem como aquelas que surgem 

com as manifestações festivas. Além disso, procuramos compreender como elas 

transformam e modificam o lugar, por meio das dinâmicas próprias do tempo festivo. 

Intentamos responder as seguintes indagações: As paisagens culturais produzidas pelos 

Kalunga em suas manifestações festivas refletem na mudança do cotidiano do lugar? De 

que forma a atividade turística influencia e (re) significa as paisagens e o lugar 

Kalunga?  As paisagens culturais construídas a partir dos rituais festivos apresentam 

relação entre os Kalunga e o lugar? 

Para responder essas questões postas, percorremos um longo percurso teórico e 

metodológico, com base em leituras da Geografia, e também de outras ciências do 

conhecimento como a Antropologia, a Psicologia Social, a Filosofia e a História. Na 

Geografia nossas leituras não se limitaram à Geografia Cultural, uma vez estabelecida 

como nossa abordagem teórica metodológica. Mas buscamos nos paradigmas da 

geografia, contribuições para nosso aprofundamento teórico conceitual sobre as 

categorias de análise, vinculadas ao problema de pesquisa. 

Essa análise de textos com abordagem metodológica diferente daquela 

estabelecida para o desenvolvimento da pesquisa, não objetivou uma comparação, 

críticas ou aproximações para a escrita do texto. Pretendeu-se com essa revisão 

bibliográfica, o aprofundamento teórico e o alcance de bases sólidas para a 

compreensão das categorias Paisagem e Lugar.  

As outras ciências como a Antropologia, nos ampararam acerca de conceitos 

necessários para a interpretação de signos e símbolos na paisagem do lugar Kalunga, 

tais como os rituais e os ritos, as simbologias, a religião, a devoção e a  fé. A história 

nos possibilitou conhecer as historicidades da formação da paisagem e lugar do 

Engenho II, enquanto um espaço marcado por luta e práticas simbólicas-culturais.  

Na Psicologia social, os estudos sobre Alteridade muito contribuiu para a nossa 

leitura sobre a presença do Outro na festa. Enquanto que a Filosofia nos aproximou da 

compreensão sobre a existência do homem diante daquilo que o cerca: o espaço; e como 

o ser-no-mundo constrói o mundo que o circunda.  

A partir dessa revisão bibliográfica e de um conjunto de técnicas e 

procedimentos metodológicos, buscamos atender nossos objetivos propostos para a 
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pesquisa. Para identificar as paisagens culturais construídas por meio das práticas 

sociais e cotidianas no lugar, procuramos refletir sobre a revisão do material 

bibliográfico e o empírico. Essa etapa exigiu concentrações tanto nas leituras como nas 

visitas ao local estudado.  

Para compreendermos o surgimento de uma paisagem festiva pautada na 

religiosidade e nas intensas relações calcadas na festa que rompem com a vida ordinária, 

investigamos o cotidiano Kalunga. Identificamos elementos simbólicos, signos, cheiros 

e sons que marcam as paisagens do lugar. Ademais, a vida do quilombola, sua rotina, 

suas práticas e sua vivência foram observadas, com o intuito de compreender como o 

homem Kalunga é produto e produtor das paisagens.  

A paisagem do Engenho II surge em uma beleza por vezes expressa em 

melancolia. A beleza vislumbra-se no verde, nas rochas descobertas, nas cachoeiras e 

nas casas rústicas e “modernas”. A tristeza se instaura no silêncio dos dias da semana, 

em que os homens vão às roças, as crianças à escola e as mulheres cuidam de suas casas 

ao som do vento, dos rios e dos veículos distantes. A miscelânea de atributos 

paisagísticos só possui sentido com a presença do homem que sente o seu cheiro, os 

seus sons, a sua textura, os seus movimentos e que a transforma, a modifica por meio 

das trajetórias e das relações socioespaciais e culturais.  

Em sua labuta diária, o Kalunga marca e vive o lugar. As roças representam à 

sobrevivência, à reprodução da vida, mas desvelam-se em nostalgia devido à distancia 

que separa a família, da casa que abriga e protege. É ali que o homem Kalunga, 

agricultor e quilombola, projeta sua visão de mundo, esperanças, afetos, medos, 

inseguranças e incertezas. Nas roças sua visão de mundo surge a partir do conhecimento 

popular empregado para lidar com a terra; suas esperanças referem-se à fertilidade que 

emerge do solo; o afeto, por ali representar o doce e o amargo do viver no campo, por 

dali tirar o sustento de sua família; medos e inseguranças pelo risco de animais 

peçonhentos, onças e intempéries da natureza. Assim o homem marca a paisagem e dali 

a paisagem cultural envolve o homem. A paisagem do lugar aparece a partir da intensa 

relação do homem e a terra: o seu primeiro abrigo.  

Na comunidade os conflitos, as amizades, o trabalho e o encontro com o Outro: 

o turista, marca profundamente as relações no lugar. O lugar é o espaço da experiência, 

é o plano do vivido, das relações e do afeto. Mas é também o abrigo do homem, é onde 

ele projeta sua visão de mundo, seus saberes. Onde o Kalunga encontra com outras 

trajetórias e dinamiza o lugar. 
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À paisagem do cotidiano desse lugar é acrescentada os elementos ligados à 

cosmovisão, à relação com o sagrado e com às figuras sobrenaturais, que ensejam a 

“parada” com o tempo ordinário, para então adentrar-se no tempo festivo pautado nas 

relações sociais e culturais. A folia é fé, devoção e crenças, mas também é divertimento, 

é festa. É a oportunidade de o Kalunga desvincular-se daquilo que o oprime, que limita 

sua liberdade. As trajetórias e ações no lugar durante a festa cuidam para que as relações 

intensas e efêmeras aconteçam.  

O viver a festa é viver o lugar a partir da experiência e das emoções, é encontrar-

se no outro e reconhecer a si próprio. É marcar, modelar, transformar a paisagem do 

lugar atribuindo valor, sentido e significado. Os ritmos, os sons, as cores, os 

movimentos e os cheiros permitem que o Kalunga e o Outro identifiquem as 

especificidades e peculiaridades do lugar. A mistura dos cheiros e sons do rural com o 

urbano inclui símbolos e signos e surge à paisagem festiva. Essa paisagem é a soma dos 

elementos da paisagem do cotidiano mais os símbolos projetados na festa, movimentos 

e valores do Kalunga e do Outro.  

Na paisagem festiva os elementos sociais e culturais surgem como motivadores 

da festa. A tradição, a diversão e convívio social e familiar pautados nos encontros 

aparecem como elementos centrais para que a efervescência festiva aconteça, rompendo 

com o tempo ordinário em que as relações são amenas e os saberes individualizados. 

A festa é ruptura, é regozijo, é prazer, alegria e divertimento. Nela é permitido 

ser livre, subverter-se, ser e vestir-se com novas personalidades e novos hábitos. Mas 

também, os objetivos de projetar-se socialmente, politicamente e economicamente não 

descarta a participação de organizar e viver a festa. 

No tempo festivo os desenhos sociais e as transformações no lugar são 

descobertos. Os elementos não tradicionais sobrepõem os historicamente construídos, o 

forró substitui a sussa e a curraleira, o som automotivo e a dupla sertaneja ocupa o lugar 

dos tocadores de viola, a cerveja rouba a preferência que antes era da cachaça, os gritos 

e risos debochados impedem os idosos de contarem seus “casos”.  

O tempo festivo no território Kalunga aparece em três fases bem desenhadas: o 

tradicional, os conflitos e a efervescência festiva. A tradição reflete a transmissão dos 

saberes, da fé e devoção, bem como a repetição dos gestos legitimada pela história. Os 

conflitos são inevitáveis nas festas que possuem interesses diferentes por todos que dela 

participam. E na última fase tudo é permitido, o rural, o urbano, o velho e o novo, o 

Kalunga e o Outro. As paisagens festivas nos possibilitam identificar o tradicionalismo 
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na Folia de Santos Reis, a religiosidade na Folia de Nossa Senhora das Neves e a 

espetacularização e turistificação na Folia de Santo Antônio.  

As transformações avançam na mudança da paisagem e no sentido de lugar. No 

tradicionalismo os Kalunga reafirmam seus saberes e suas práticas simbólicas pautadas 

na relação com o lugar em que vivem. Na religiosidade, os devotos apresentam sua 

visão de mundo e sua devoção. Na espetacularização, os aspectos políticos e 

econômicos têm mais força na construção das paisagens festivas e nas relações 

estabelecidas com o lugar. 

O cotidiano Kalunga possui aspectos culturais e sociais baseados nos saberes 

tradicionais populares e suas manifestações religiosas selecionam elementos desse 

cotidiano para as práticas festivas. Esses aspectos estão pautados na cooperação, 

convívio social e na ruptura com a seriedade do tempo ordinário. No lugar Kalunga, 

festas e cotidiano apresentam como duas dimensões separadas, não fossem os saberes 

reproduzidos, ressignificados e projetados no lugar onde as várias trajetórias constroem 

as paisagens do tempo ordinário e do tempo festivo. 

No decorrer do texto foi apresentada a concepção de lugar e paisagem que 

construímos, e principalmente sobre as trajetórias diversas que constroem o lugar e 

transformam as paisagens, delineando significados e sentidos para as imagens, cores 

movimentos, cheiros e sons presentes no Engenho II.  

A pesquisa nos concedeu aprendizagem e conhecimento sobre a geografia 

cultural – que tanto encanta pelas possibilidades de estudar o espaço geográfico e a 

essência das relações humanas nele estabelecidas. A investigação sobre as paisagens 

culturais e o lugar da festa nos aguçou reflexões acerca de possibilidades de novas 

abordagens para os estudos de festas, como os cheiros e sons que imprimem 

significados na paisagem cultural. Tais aspectos podem ser expressos por quem os 

vivencia, os experiencia, por meio de ferramentas participativas que consigam captar 

percepções. Poderíamos pensar em uma cartografia dos sons e dos cheiros como novas 

perspectivas para os estudos de festas. 
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APÊNDICES  
 
APÊNDICE A 
 
Roteiros de Observação Cotidiano/Folias: 

1) Trajeto do Giro da Bandeira de Santos Reis; 
2) Instrumentos utilizados; 
3) Número de Foliões e participantes no giro; 
4) Atitudes de Fé e Devoção; 
5) Símbolos Religiosos; 
6) Signos e Significados dos rituais; 
7) Tempo do Giro; 
8) Cantos, Rezas; 
9) Espaço Festivo; Paisagem da Festa. 
10) Decoração; Organização; Hierarquias; 
 
Roteiro de Observação Paisagem da Festa  Profa. Dra. Giuliana Andreotti 
(Universidade Trento – Itália) 
 

1. Paisagem da rua ou paisagem em movimento ( paisagem de pessoas, etnias, 
manifestação) + carros + dinâmica) + ritmos diversos. 
2. Lugares com pouca gente e pouca música no cotidiano durante a festa ela muda. 
3. A noite calma toma movimento e vida. 
4. Muda o modo de vestir.  
5. A rua se transforma em um palco.  
6. Como em uma passarela os modelos se vestem com roupas diferentes do 

cotidiano para remarcar identidade e significado. 
7. As roupas são + coloridas, diferentes das cotidianas, maior variedade. 
8. Cada festa tem suas roupas tradicionais. Algumas vezes as ruas são fechadas 

para se fazer decoração de flores e de tapetes. Nas janelas se decora com flores, 
bandeiras, rendas, isso é para chamar e receber a festa. 

9. A rua e a praça não são o externo a asa. Ruas e Praças teriam durante a festa seu 
prolongamento dentro da casa. 

10. No cotidiano a rua é externa, fora da casa. 
11. Na festa se coloca mesas, cadeiras, se come na rua. E no cotidiano isso não 

ocorre. 
12. Muda-se o modo de comer. Para a festa faz-se outros pratos, outras comidas. 
13. Todos participam da felicidade de comer, a comunidade. 
14. Muda o modo de vida. 
15. Ela é mais feliz , mais movimentado ou mais calmo segundo pessoas. 
16. Muda horários, os amigos não são os mesmos do cotidiano, do trabalho. 
17. Muda as sensações, sentimentos e percepções. É uma mutação de sensações 

corpóreas, visíveis, auditiveis, tatos, etc.  
18. Para uma pesquisa deve-se fazer um questionário com os participantes.   
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APÊNDICE B 
 
Roteiro de Entrevista Pró Cultura: A Dimensão territorial das festas populares e 
do turismo: estudo comparativo do patrimônio imaterial em Goiás, Ceará e 
Sergipe. 
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APENDICE C 
 
Roteiro de Entrevistas para Morador / Participante / Devoto: 
 

1) Nome: 
 

2) Sexo: 
 

3) Estado Civil: 
 

4) Idade: 
 

5) Munícipio onde reside: 
 

6) Festa: Folia de Santos Reis ( ); Folia de Santo Antônio (  ); Folia Nsa. Sra. Das 
Neves ( ) 

 
7) É devoto (a) de Santos Reis/Santo Antônio/Nsa. Sra. Das Neves? Quando se 

tornou devoto e porquê? 
 

8) Qual o significado da Folia pra você? 
 

9) Qual o momento mais importante na Folia pra você? 
 

10) Quanto tempo você participa / gira folia com o grupo do Engenho II? 
 

11) Qual o lugar em que acontece a Folia é mais especial pra você? 
 

12) Quais as principais mudanças no Engenho II para que aconteça a Folia? 
 

13) Houve aumento de devotos e participantes da Folia ao longo dos anos? 
 

14) Você observou mudanças / alterações da Folia de Reis ao longo do tempo? O 
que mudou? 

 
15) Você participa de outro giro? Qual e por quê? 
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APENDICE D 
 
Roteiro de Entrevistas – Foliões e Encarregado: 
 

1) Nome:                                      2) Sexo: 
 

3) Ocupação:Estado Civil: 
 

4) Idade: 
 

5) Município em que reside: 
 

6) Folia: Santos Reis (  ); Santo Antônio (  ); Nossa Sra. Das Neves (  ) 
 

7) Quanto tempo participa da Folia como Folião? 
 

8) Quando e porque se tornou devoto de Santos Reis? 
 

9) Qual o significado da Folia pra você? 
 

10) Conversas sobre os significados dos símbolos e gestos/rituais nos Giros. 
 

11) Quem participa dos giros? Há presença de moradores de outros municípios?  
 
12) Como acontece a participação dessas pessoas? 

 
13) Você notou mudanças na Folia ao longo dos anos? 

 
14) Qual o lugar mais importante em que acontece a Folia? 

 
15) Você participa como folião em outras folias? Qual?  

 
16) Como você se tornou devoto desse santo? 
 
Encarregado (Além das questões acima): 
 
1) Como você foi nomeado encarregado da Folia? 
 
2) Como acontece a participação da comunidade na organização dos pousos e da 

festa? 
 

3) Qual a sua participação no “giro”? 
 

4) Quais as principais mudanças no Engenho II para que aconteça a Folia de Santos 
Reis? 

 
5) Com quanto tempo de antecedências vocês organizam a Folia? E a festa 

(Arremate)?  
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6) Qual a hierarquia (organização dos foliões) na Folia? 

 
 

 
APENDICE E 
 
Roteiro de Entrevistas para Turistas/Não Moradores 
 

1) Nome: 
 

2) Sexo: 
 

3) Idade: 
 

4) Ocupação: 
 

5) Munícipio em que reside? 
 

6) Como ficou sabendo da folia? 
 

7) Porque decidiu participar do giro e/ou festa? 
 

8) Qual o significado da Folia pra você? 
 

9) Qual o ritual mais gosta e por quê? 
 

10)  Qual a forma de hospedagem (casa de amigos ou familiares, hotéis, camping)? 
 

11)  Já participou de alguma folia antes? Qual? 
 

12)  Qual a diferença entre a Folia de Reis do Engenho II e a Folia que conhece? 
 

13)  O que mais te chamou atenção nos rituais? 
 

14)  Em sua opinião, qual a importância desse evento para a comunidade? 
 

15)  Em sua opinião, a Folia faz parte da tradição da comunidade? Por que? 
 
 
 

 

 

 

 


