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No lugar todos dançavam, conversavam, bebiam e riam ouvindo o som da festa. 

Novas relações eram estabelecidas, namoros e amizades surgiam e o lugar estava 

marcado pela transgressão festiva. A paisagem noturna no dia de festa em nada se 

assemelha aos dias ordinários. 

A festa só termina com a alvorada e a rotina dos moradores ainda não volta ao 

normal. O pós-festa é marcado pela organização do lugar com o objetivo de se deixar 

tudo como estava antes da efervescência festiva. Os comerciantes de Cavalcante deixam 

suas barracas, os turistas deixam o lixo. A despeito do cansaço, alguns moradores não 

podem repor a energia para recomeçar o trabalho, pois o serviço se inicia logo cedo com 

a limpeza do lugar. Enquanto trabalham conversam sobre os acontecimentos da festa: as 

brigas, os reencontros, os namoros, os exageros. O que marcou a festa foi o ato de 

violência cometido por um homem com ciúmes de sua ex-esposa, que ao vê-la 

acompanhada de outro homem a esfaqueia. Ambos moram no povoado de São 

Domingos e a discussão entre eles provocou a lamentação dos moradores do Engenho 

II, já esse ato provocou medo em alguns visitantes que foram embora. Essas conjunturas 

na Festa de Santo Antônio são mais comuns, pois as outras duas festas não contam com 

um número grande de turistas e moradores de povoados vizinhos.  

O arremate da bandeira de Santo Antônio transformou-se ao longo dos anos em 

uma grande festa, que atrai além da presença de turistas e moradores da região, 

investimentos de alguns indivíduos que desejam se projetar socialmente e politicamente. 

Nos anos de 2011 e 2012, a Festa contou com som automotivo, barraquinhas de 

comerciantes de Cavalcante, pula-pula para as crianças e uma dupla sertaneja da região. 

A prefeitura disponibilizou um ônibus para que moradores de Cavalcante fossem até o 

Engenho II participar da festa.  

A ressignificação e inserção de novos elementos distanciam a festa dos seus 

aspectos tradicionais e devocionais e a aproxima de festas espetacularizadas e com 

características urbanas como colocado por Mariano (2006) e Santos (1998). Tanto no 

ano de 2011 como em 2012, as mulheres não dançaram a sussa, os homens mantiveram 

a tradição de dançar a curraleira apenas nos “giros” da folia. O forró tomou conta do 

espaço da festa, homens e mulheres, Kalunga e turistas dançaram até a alvorada, um 

ritmo o qual não identifica o lugar.  

Os ritos de entrega da bandeira, também foram mais sofisticados e ensaiados que 

a entrega da bandeira da Folia de Reis (Figuras 41 e 42). Nessa última, os elementos 

clássicos e tradicionais da festa rural se mantiveram, e tudo foi preparado de forma 
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rústica, contando com a solidariedade e coletividade, não houve incentivos da prefeitura 

ou de vereadores Kalunga como no caso da Folia de Santo Antônio.  

O que torna a festa de Santo Antônio diferente das outras duas é o 

reconhecimento da mesma pelos de “fora”, uma vez que acontece em período de alta 

temporada contando com a presença de turistas. No ano de 2011, o líder local 

(encarregado da Festa nesse ano) observou a presença de mais ou menos 300 pessoas, 

entre Kalunga e visitantes. No ano de 2012, essa média se manteve, mas incitou o 

desejo dos organizadores da festa em alcançar o número de 500 participantes não 

Kalunga.  
 

     
 

 

 

O ritual da Folia representa muita fé e devoção, mas a Festa de arremate se 

distancia dessa proposta, já que apresenta vários elementos que a aproxima de uma festa 

espetacularizada. Todavia os elementos ligados à experiência no lugar não são 

descartados. A festa compõe diversas trajetórias, valores e culturas que se entrelaçam e 

a identifica como um lugar único, singular. Os signos e símbolos impressos na paisagem 

colaboram para a intensidade de se viver a festa. Os sons e cheiros conduzem os 

moradores e participantes a desenhar ritmos e movimentos no lugar resultando em uma 

nova paisagem para o Engenho II. 
 

3.1.3. Folia Nossa Senhora das Neves 
 

Apesar de pesquisa preliminar realizada sobre Nossa Senhora das Neves33, não 

foi encontrado registros históricos sobre essa Santa. Algumas informações sobre a 

                                                
33 Não encontramos documentos que registrem a história dessa santa. Obtivemos, por meio de 
informações em sites religiosos como Derradeira das Graças, Marcio Reiser e Igreja Nossa Senhora das 

Figura 41. Foliões se posicionam em frente à Igreja 
para a execução de um ato performático para a 
entrega da bandeira. Folia de Santo Antônio, 
Engenho II. Foto: MOREIRA, J. F. R.,Jul. 2011. 

Figura 42. Foliões (um por um) giram a bandeira 
em frente a cruz em frente a Igreja. Arremate da 
Bandeira de Santo Antônio, Engenho II. Foto: 
MOREIRA, J. F. R., Jul. 2011. 
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beatificação de Nossa Senhora das Neves é divulgado pela página oficial da Igreja 

Católica na internet. Portanto, algumas informações adquiridas sobre a origem da 

devoção e da festa foram obtidas por meio de conversas informais e entrevistas semi-

estruturadas com os moradores devotos da Santa.  Entre os dias 01 e 05 de Setembro do 

ano de 2011 acompanhamos o preparo da festa e os “giros” da Folia à Nossa Senhora 

das Neves. Mantivemo-nos hospedados na comunidade, o que contribuiu para ouvir 

muitas histórias sobre o poder milagroso da Santa.  

Assim como as outras duas folias já descritas, a Folia de Nossa Senhora das 

Neves também surgiu no Engenho II como pagamento de promessa. Os moradores mais 

idosos contam que na década de 1910, muitas crianças morriam ainda recém nascidas. 

Os partos eram feitos em casa e o acesso ao meio urbano era dificultado pelas péssimas 

condições das estradas e por falta de transporte. Um dos foliões conta que seu pai, ainda 

na década de 1960, apresentando sintomas de pneumonia, foi levado ao hospital mais 

próximo, em Cavalcante. Ele foi transportado em uma rede puxada por duas mulas, e só 

chegou ao seu destino quase dois dias depois. Os adultos sofriam com a falta de 

atendimento médico, as crianças não resistiam. Segundo conta a sabedoria popular, uma 

moradora, ao perder um filho de poucos meses, fez a promessa a Nossa Senhora das 

Neves de que “soltaria” uma folia em sua devoção em troca de saúde para as crianças da 

comunidade. Os Kalunga lembram que essa folia está em seu 102º aniversário e os 

pedidos feitos a Santa sempre são atendidos, em especial quando se referem à saúde. 

Como agradecimento e homenagem, no dia 01 de setembro de cada ano, os 

Kalunga se encontram na Igreja para a saída da Folia de Nossa Senhora das Neves. A 

bandeira fabricada para a realização desse ritual não possui imagem, uma vez que 

nenhum morador tem uma representação da santa. A representação que se tem é aquela 

transmitida ao longo dos anos, de que a santa é responsável por milagres na 

                                                                                                                                          
Neves, dados que explicam que houve a aparição da Virgem Maria na noite do dia 04 para o dia 05 de 
Agosto de 352 em Roma a um descendente de ilustre família romana. Nessa aparição a Santa pediu que 
fosse construída uma Basílica em Roma no mês de Agosto no local em que estivesse coberto de Neve. 
Todavia, o fidalgo indagou acerca de neve em pleno verão. Pela manhã, as colinas de Esquilino 
amanheceram cobertas de Neve e essa notícia se espalhou pela cidade. O fidalgo, sentindo-se 
maravilhado com o fenômeno climático entendo-o como um milagre da Virgem Maria, financiou a 
construção da Basílica di Santa Maria Maggiore, conhecida popularmente como Basílica Nossa Senhora 
das Neves, no Monte Esquilino. Conforme o calendário da Igreja Católica o dia de Nossa Senhora das 
Neves é celebrado no dia 05 de Agosto.  
Fontes: http://www.nsneves.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=59. ; 
http://www.derradeirasgracas.com/4.%20Apari%C3%A7%C3%B5es%20de%20N%20Senhora/Nossa%2
0Senhora%20das%20Neves..htm; http://paulomedeiros1967.blogspot.com.br/2007/08/tutorial-para-fazer-
uma-linha-de-tempo.html.  Acesso em 09 de Janeiro de 2013. 
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comunidade. Portanto, uma representação ligada ao saber popular, a visão de mundo e 

as crenças.  

Sem uma imagem, a bandeira contém enfeites como fitas e fotos de devotos, e o 

altar para a celebração e ritos, ligados a essa folia, contém uma imagem de Nossa 

Senhora Aparecida e de Jesus Cristo. São poucas as casas em que há um altar designada 

a essa folia. 

A orientação dos giros segue o mesmo roteiro que as outras duas folias, sempre 

do lado direito ao sair da Igreja e o grupo de foliões deve percorrer todo o lugar, 

parando de casa em casa para a execução dos ritos sagrados. Tais ritos constituem-se em 

além daqueles já mencionados nas outras duas folias, orações destinadas à Nossa 

Senhora das Neves, ladainhas e a dança da sussa. Essa dança é um elemento 

substancial, tanto nos rituais religiosos como na festa de entrega da bandeira. 

Em cada casa, um dos foliões ao bater constantemente na caixa, convoca o 

morador para receber o grupo. O anfitrião atende aos foliões e se curva diante da 

bandeira. Nessa posição, faz o sinal da cruz, ora e alguns devotos se aproximam e fazem 

o mesmo procedimento. Após esses costumes, iniciam-se as cantorias em homenagem a 

Nossa Senhaora das Neves. Alguns versos foram transmitidos pelos mais velhos, 

enquanto outros são criados pelo Guia e Contra Guia. Em algumas casas, os foliões 

dançam a curraleira a pedido do morador. Há a pausa para o conto de “casos” e o 

reencontro entre os moradores do Engenho II, do Vão de Almas e Vão do Moleque. No 

Vão de Almas a folia para a mesma santa acontece entre 28 de Julho e 05 de Agosto. Os 

moradores dessa comunidade têm grande respeito e devoção a Nossa Senhora das 

Neves, por isso participam dos giros, tanto no Engenho II como no Vão de Almas. Após 

as conversas e o lanche, a cantoria da despedida inicia-se com a devolução da bandeira 

pelo anfitrião ao alfer. Os moradores ajoelham sob a bandeira e a beijam fazendo 

orações demoradas e devotadas (Figuras 43 e 44). 

Terminados os ritos, os foliões se afastam, causando alvoroço pela comunidade 

ao tocar seus pandeiros e caixa, ao rirem alto e brincarem uns com os outros. Algumas 

paradas para beber a cachaça são inevitáveis, enquanto isso o grupo conversa com 

algum transeunte, questionam se querem receber a bandeira em casa e antecipam 

novidades sobre a festa de arremate no dia 05. As crianças ficam extasiadas com a 

presença dos foliões, correm atrás da bandeira, a beija e ensaiam alguns trechos de 

cantorias. Os movimentos do grupo levantam a poeira da areia branca, característica do 
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solo no local, ocasionando uma cor embaçada na paisagem, devido o contraste causado 

pelo sol e a areia (Figuras 45 e 46). 

 
 

    
 

 

 
 
 

            
 

 

 
 

Os sons emitidos pelos instrumentos alcançam casas mais distantes provocando 

a ansiedade de alguns devotos que ainda receberão a bandeira. Em alguns locais ouve-se 

questionamentos dos moradores sobre o lugar em que se encontram os foliões e se vão 

demorar a chegar em sua casa. Quando o grupo se aproxima de alguma moradia, 

crianças gritam que a folia chegou e homens e mulheres afobam-se em se posicionar nas 

portas de suas casas. Os foliões chegam e a festa recomeça. 

 

Figura 43. Devotos beijam a bandeira mesmo 
não contendo a imagem da santa. Folia de Nossa 
Senhora das Neves, Engenho II. Foto: Jorgeanny 
MOREIRA, Set. 2011. 

Figura 44. Foliões dançam curraleira após ritos 
sagrados. Folia de Nossa Senhora das Neves, 
Engenho II. Foto: MOREIRA, Set. 2011. 
 

Figura 45. Crianças correm pela comunidade 
enquanto os foliões seguem o giro e mulheres 
trabalham na organização da festa. Folia de Nossa 
Senhora das Neves, Engenho II. Foto: 
MOREIRA, Set. 2011. 

Figura 46. Foliões fazem parada para conversar 
com transeuntes e crianças. Folia Nossa Senhora 
das Neves, Engenho II. Foto: MOREIRA, Set. 
2011. 


