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Os ritos são acompanhados cuidadosamente, a bandeira é saudada e a alegria se 

instaura por meio de longas conversas e risos. Todavia, alguns conflitos podem ocorrer 

quando certos foliões desejam dar início a uma cantoria, enquanto outros discordam. A 

bebida em excesso quase sempre é o motivo do início das discussões. Mas, isso não 

impede a continuidade do ritual e após mais ou menos doze casas visitadas inicia-se o 

pouso. 

O pouso requer um nível mais performático dos foliões, que são recebidos de 

forma especial na porta da casa pelos anfitriões. Ali, eles cantam, entregam a bandeira 

para o dono da casa que a gira e a repousa em seu quarto. Após a ladainha, o 

encarregado convida a todos para o jantar que é finalizado com o Bendito de Mesa. 

Nesse rito, é rigorosa a atenção de todos os participantes, pois os foliões e donos da casa 

agradecem a Virgem Maria e a Deus pelos alimentos presentes na mesa, a companhia 

dos foliões e vizinhos. A curraleira e o jantar coletivo - que contou com o apoio da 

comunidade em seu preparo -, finalizam o último giro (Figuras 47 e 48). 

O pouso termina por volta da meia noite e alguns vizinhos permanecem no local 

para conversar e ajudar as mulheres na organização da cozinha, já que o almoço 

também é oferecido na mesma casa no dia seguinte. Não há festas com forró, som 

automotivo e barraquinhas. Na Folia de Nossa Senhora das Neves a presença de turistas 

é mais limitada, uma vez que acontece em um mês de baixa temporada. Segundo um 

dos foliões  
como a festa da Nossa Senhora das Neves é em época que num tem 
férias não vem muito turista, mas acontece de vir gente de Cavalcante. 
A chuva não atrapalha nós, porque é  a união da comunidade. A nossa 
fé é muito forte pra chuva atrapalhar. Agora, os que não é daqui fica 
difícil né? Essa festa é mais pra nós mesmo (F. 33 anos, Agricultor, 
Folião). 

 
Alguns moradores de Cavalcante participam da festa, pois mantêm vínculos com 

os Kalunga e ficam sabendo das festas na comunidade. Em 2011, houve chuvas 

esporádicas no mês de setembro no Engenho II, mas isso não impediu que um 

funcionário da prefeitura, natural de Cavalcante, participasse da folia. Ele pediu para ser 

o encarregado da folia de 2012, o pedido foi aceito, e o devoto organizou a festa 

buscando doações de alimentos para os pousos e arremate.  
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A festa, portanto, é um lugar de construção de laços entre os diversos atores que 

dela participam. Além de representar o convívio social, a ruptura com o cotidiano e a 

transgressão com as normas da vida ordinária, a festa possibilita relações de trocas 

simbólicas. A festa se caracteriza pela “solidariedade extra-cotidiana, de comemoração, 

de intensificação de trocas e de serviços extra-rotina rural” (BRANDÃO, 1983, p. 190). 

O arremate da bandeira representa o ápice dessa manifestação festiva, a 

comemoração e transgressão se intensificam. Moradores que não participaram do giro 

da folia ou da organização da festa, aparecem nesse momento para celebrar os 

reencontros e comemorar o tempo festivo da comunidade. Enquanto na igreja 

acontecem os ritos de entrega e a ladainha executada pelas mulheres da comunidade, no 

barracão alguns jovens antecipam a festa. Todavia, os ritos não são encurtados e a 

música e o jantar não têm início até que a entrega seja concluída. 

A entrega constitui-se de muita fé e devoção. Homens e mulheres rezam diante 

das imagens de Nossa Senhora Aparecida após serem servidos os biscoitos, que 

representam a prosperidade e fartura na mesa dos Kalunga. Ao terminarem os ritos, o 

nome do próximo encarregado é anunciado com muitos aplausos, sorrisos e 

congratulações. Todos se dirigem ao barracão onde tem início a efervescência festiva. 

As mulheres dançam a sussa ao som da caixa, pandeiros e violas, alguns homens entram 

na roda para acompanhá-las.  

Figura 47. Jantar servido em Pouso de 
Folia de Nossa Senhora das Neves, 
Engenho II. Foto: MOREIRA, Set. 2011. 

Figura 48. Preparo do jantar para o pouso 
de Folia de Nossa Senhora das Neves, 
Engenho II. Foto: MOREIRA, Set. 2011. 


