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Antes que se comece o forró, encarregado e foliões convidam a todos para que 

se dirijam a cozinha do Barracão, pois o jantar será servido (Figura 49). Após o jantar 

coletivo dá-se início ao forró acompanhado de muita bebida alcoólica, conversas e risos. 

Os conflitos nessa festa são menores que nas outras duas festas, já que o número de 

participantes também é menor. 

 
 
 
 

O espaço da festa torna-se o lugar da festa, tendo em vista as diversas ações que 

o dotam de valor e significado, como os laços sociais, a fé, a devoção. As experiências 

ali projetadas criam um campo de relações que torna as dimensões da festa 

significativas para seus participantes, sejam por meio dos conflitos ou pela intensidade 

do convívio social ali estabelecido. O viver a festa esboçam emoções diversas 

responsáveis pela experiência do indivíduo no lugar festivo. 

A festa dos Kalunga do Engenho II surge com um sentimento especial: a fé. A fé 

promove emoções que aguçam nos moradores a necessidade de sacralizar o espaço por 

meio de elementos simbólicos que imprimem na paisagem signos que caracterizam os 

lugares de fé.  
 

3.2. Engenho II: os lugares de fé 
 

As ações ligadas à fé e à devoção demonstram o ato de experienciar o lugar 

festivo não apenas pelo olhar, mas pelos outros sentidos humanos. Chiapetti (2010, p. 

141) contribui com nossa reflexão ao explicar que  
as pessoas dispõem de outros sentidos além da visão, como a audição, 
o tato, o olfato e o paladar. Todos estes sentidos são importantes para 
olhar e conhecer ou, ainda, para perceber. Este é um olhar 

Figura 49. Croqui do Espaço da Festa de Arremate da Bandeira de Nossa Senhora das Neves, Engenho 
II. Fonte: MOREIRA, J. F. R., Diário de Campo, Set. 2011. 
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fenomenológico, um olhar de dentro, já que o sujeito da percepção faz 
parte do fenômeno.   
 

O sujeito percebe o seu lugar por meio de ações que envolvem todos os sentidos. 

Na festa, ao tocar o vizinho, o parente e o amigo durante o ato de rezar salienta o corpo 

como o seu primeiro espaço e com ele, é possível sentir e se relacionar com o outro 

espaço: o espaço da festa. Cox (1973, p. 78) afirma que “quem nos situa num lugar é 

nosso corpo. Recebemo-lo de nossos pais e por meio dele nós tocamos, batemos, 

acariciamos e transmitimos a vida”. Os toques, odores, sabores, os olhares são pontes 

que estabelecem a experiência do corpo com o espaço dos encontros, e para alguns 

indivíduos, do viver, do morar e do habitar.  Esses sujeitos vivenciam com afeto a festa 

e, por isso, expõem amor, apego, amizade e emoções. 

Por meio dessa explosão de sentimentos, o povo Kalunga sacraliza o lugar em 

que vive (ELÍADE, 1992). Os lugares de fé e devoção dos Kalunga são lugares em que, 

na concepção e visão de mundo desse povo, as figuras sagradas, presente no imaginário, 

protegem e guiam as decisões e prosperidade da comunidade. Optamos por empregar o 

termo no plural, uma vez que a comunidade possui mais de um lugar de fé e de 

contemplação ao sagrado. Assim como o cotidiano, esses lugares, que representam fé e 

devoção, também foram representados por meio do Mapa Falado. O mesmo grupo de 

moradores que construiu o Mapa Falado do cotidiano Kalunga nos auxiliara na 

finalização da metodologia utilizada na pesquisa (Figura 50).  

A igreja foi representada como um dos lugares de fé. Esse mesmo lugar foi 

citado pelos devotos e foliões como um lugar de fé, onde recebem o padre para a 

celebração de missas e também eles próprios executam ritos sagrados como as 

ladainhas, as rezas e novenas e as entregas das bandeiras de folias.  Nesse lugar, os 

moradores do Engenho II se encontram, conversam, relembram histórias e notificam 

pessoas sobre alguns assuntos, e principalmente, vivem e comungam sua devoção. 

 
Figura 50. Mapa Falado com representações dos lugares de fé no Engenho II confeccionado pelos 
moradores da comunidade. Fonte: MOREIRA, J. F. R.,Diário de Campo, Out. 2012 
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A igreja representa uma conquista para os moradores, já que foram eles próprios 

que a construíram com a contribuição de todos os fieis católicos. Além de estar ligada à 

fé, devoção e o campo de crenças da comunidade, esse lugar significa afeto, amizade e 

convívio social. Apesar de representar tantos atributos relacionados às experiências e às 

vivências da comunidade, a Igreja é menos citada enquanto o principal e/ou mais 

importante lugar em que acontecem os ritos sagrados das folias. A casa é o lugar mais 

citado entre os entrevistados, pois é nela em que acontecem as ações ritualísticas mais 

belas e emocionantes das Folias34. Entre os ritos considerados mais emocionantes, os 

indivíduos citaram aqueles ligados ao pouso: o Bendito de Mesa, o Agradecimento pelo 

Pouso e a Despedida da Bandeira. São momentos de intensa fé e devoção, e também de 

alegria e de nostalgia, pois o ápice da festa está beirando ao fim. 

A casa é lembrada como o ponto essencial ligada às emoções. Mesmo aqueles 

que não estavam em suas casas, mas acompanhando o ritual da folias na casa de 

parentes e amigos, argumentavam sobre a beleza e importância desse lugar para os ritos. 

Isso se explica pela evidência da casa enquanto lugar em que se habita, em que se vive, 

em que se projeta a experiência humana.  

Os ritos, orações e canções no interior da casa pedem aos santos de devoção 

proteção e presença naquele lugar. A Despedida da Bandeira, o Bendito de Mesa, o 

Agradecimento ao Pouso são feitos no interior do lar dos devotos. A casa aparece como 

símbolo de fortaleza, segurança, abrigo, aconchego e nela se faz presente o Espírito 

Santo e os santos de devoção. Nesse lugar se acolhe a família, os parentes e amigos, que 

são elementos importantes para se constituir uma comunidade, o convívio social e 

familiar. 

Heidegger (2002 {1954}) explica que o habitar ultrapassa a ideia de construção 

ou do morar (residência). O habitar na perspectiva fenomenológica, refere-se ao modo 

como o homem se relaciona com o mundo que o circunda, por meio da experiência. Os 

significados de que a casa é o lugar em que o homem habita e que representa o seu 

primeiro espaço de se relacionar com o mundo traduz-se por meio da linguagem. No 

caso dos foliões do Engenho II, a linguagem que revela os atributos da casa aparece nos 

versos que cantam. Neles, os foliões pedem ao sagrado, bênçãos para aquele lugar e as 

                                                
34No total de dez pessoas entrevistadas na Folia de Santos Reis do Engenho II em janeiro de 2012, entre 
eles moradores, turistas, devotos e foliões, sete escolheram a casa como o lugar em que os ritos sagrados 
são mais bonitos, emocionantes e importantes no ritual. Fonte: MOREIRA, Diário de Campo, Jan. 2012. 
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orações reforçam os pedidos de proteção para casa, designando um sentido de segurança 

nesse lugar. 

 Na medida em que o homem - turista, amigo, parente, estranho e alheio àqueles 

ritos -, vê na casa o lugar mais importante, seu significado vai além da arquitetura ou do 

morar, mas representa segurança e emoções diversas. Os altares para os santos de 

devoção, que “protegem” as casas Kalunga ganham destaque, está no local mais 

próximo à porta, estando à vista dos visitantes recém chegados. Isso indica a relação dos 

moradores com a comunidade, a partir da localização daquilo que para ele é importante, 

que contém significados simbólicos. É uma das formas do homem devoto relacionar-se 

com o aquilo que o cerca e que o envolve (Figura 51).   

Os ritos são as ações para sacralizar a casa; o altar um meio para representar a 

presença daquilo que o Kalunga desconhece, mas que tem a certeza da existência: os 

santos. Além das representações do sagrado, os altares contêm fotos, a Bíblia e terços 

abrigados no interior do cômodo que dá acesso a entrada principal da casa, que desvela-

se no lugar da reprodução da vida, da memória, das experiências e das emoções. A casa 

representa o lugar que ampara, conforta e protege. Nas palavras de Bachelard (1978, p. 

201), 
a casa, na vida do homem, afasta contingências, multiplica seus 
conselhos de continuidade. Sem ela, o homem seria um ser disperso. 
Ela mantém o homem através das tempestades do céu e das 
tempestades da vida. Ela é o corpo e alma. É o primeiro mundo do ser  
humano. Apesar de ser atirado no mundo, [...], o homem é colocado 
no berço da casa. [...] A vida começa bem; começa fechada, protegida, 
agasalhado no seio da casa. 
 

A casa representa, portanto, o primeiro mundo do homem. É nela que o homem 

experiencia o cotidiano, os valores da família e a segurança contra qualquer intempérie. 

Na casa, as recordações ganham sentido e os primeiros símbolos são transpostos para a 

realidade; é o lugar da intimidade, dos sonhos e das significações sobre o mundo que 

envolve o homem. A volta para casa, após uma semana de trabalho nas roças, permite 

ao homem Kalunga retornar para o seu ponto de referência no mundo. A partir dali 

outros lugares de fé são desvendados. 

A partir da casa, a fé dos foliões e devotos avança para outros lugares do 

Engenho II. Nas estradas percorridas pelo homem Kalunga, durante suas festas 

religiosas, são projetadas as emoções ligadas aos mistérios do sagrado que se explicam 

pela fé. Nas estradas, segue-se a folia, as viagens entre as casas (BRANDÃO, 1983).  
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Figura 51. Fotos: Casas Kalunga do Engenho II. Croqui do  interior das casas Kalunga durante as 
folias. Fonte: MOREIRA, J. F. R., Diário de Campo, 2012. 
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Viagens embaladas por cantorias, rezas e devoção. Nos giros, os moradores 

experienciam o seu outro lugar no mundo: a comunidade que o abriga. 

A comunidade é cúmplice das emoções provindas da fé. Duvinaugd (1983, p. 

153), certifica tal proposição, ao afirmar que “na intimidade das comunidades não 

existem representações falsas, as pessoas se olham e veem a si próprias no reflexo dos 

outros”. Enquanto cantam e rezam, todos se veem e se reconhecem na diferença e 

semelhança daqueles que vivem e experienciam o mesmo lugar. Os relatos de fé, 

devoção e surpresas da festa revelam os sentimentos comungados por todos devotos. 

Nas palavras de Chiapetti (2010, p. 147), 
 

os relatos dos sujeitos sobre os eventos, acontecimentos, pessoas e 
lugares revelam suas percepções, sentimentos, atitudes, valores e 
visões de mundo, bem como expressam o espírito e o sentimento de 
realmente terem estado presentes. 
 

Promessas cumpridas e relatadas pelos moradores do Engenho II explicam a 

visão de mundo, crenças e valores da comunidade. A sacralização dos lugares, 

importantes para a vida Kalunga, faz-se necessária na concepção de devoção empregada 

pelos moradores. A confiança no sobrenatural e nas forças cósmicas cuida dos lugares 

da reprodução da vida. 

Os sentimentos e as emoções são muitas e demonstram a satisfação psicológica 

com o ambiente em que vivem e com as pessoas com quem convivem. A festa surge 

como um momento de renovação. Segundo Duvignaud (1983) a emoção de estar e viver 

a festa demonstra uma “supra-realidade que deseja converter-se em verdadeira [...] e 

corresponde a uma transfiguração da experiência comum.” (1983, p. 94). A supra-

realidade, colocada pelo autor, refere-se à invocação por meio de atitudes e 

comportamentos a uma pessoa imaginária.  

No momento da festa, os santos cantados nos versos, invocados pelas rezas e 

adorados nas ladainhas são reais, presentes nos lugares de fé. O sistema simbólico e o 

conhecimento das práticas religiosas constituem a visão de mundo, a ideologia, a 

sabedoria popular e os códigos sociais reproduzidos no cotidiano e nas festas da gente 

do lugar. Esses símbolos e gestos são compreendidos por aqueles que vivenciam e 

compartilham dos mesmos significados sobre a festa.  

Todavia, o processo de turistificação impõe um novo olhar sobre o lugar. Um 

olhar daquele que vivencia de forma diferente os lugares que para os Kalunga 
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representam fé. Os Outros não reconhecem ou vivenciam as paisagens festivas, que 

marcam o lugar da festa, em sua essência.  
 

3.3. O Outro na Festa  

As festas do Engenho II são organizadas por seus moradores com o intuito de 

viver a pausa no cotidiano, as relações de convívio social, a religiosidade e o 

divertimento. A presença de moradores de Cavalcante e povoados próximos a 

comunidade, é comum nessas festas e isso não é um fato recente, conforme é informado 

pelo líder local. Ele conta que desde sua infância, a freqüência de pessoas de lugares 

próximos ao Engenho II é comum nas festas.  

Os moradores de Cavalcante mantêm relações sociais e econômicas com os 

Kalunga do Engenho II. A participação desses indivíduos nas festividades Kalunga 

acontece todos os anos. Alguns comerciantes instalam suas barracas de bebidas no 

espaço da festa para favorecer os lucros do comércio com a festa; para que outras 

pessoas que não são Kalunga possam comercializar produtos na festa, o líder local cobra 

uma taxa de R$ 20,00.  

Enquanto isso, outros moradores do centro urbano buscam a festa Kalunga por 

falta de opção de lazer na cidade, pela amizade com os Kalunga, pela devoção a algum 

santo ou por diversão. Um participante na Festa de Santo Antônio conta que vai as 

festas do Engenho II porque “na zona rural as folias são levadas mais a sério; na cidade 

as pessoas têm esquecido suas crenças, a cultura do giro de folia. A folia é para que as 

pessoas possam se encontrar e conversar” (J. Cavalcante, 37 anos).  

Para esse participante a folia tem a função de convívio social devido à 

religiosidade. Todavia, sua participação na festa envolve a diversão e os encontros com 

amigos. Para Brandão (2005, p. 45) as “festas populares do campo e da cidade são [...] 

uma quebra do cotidiano, para compartir algo, para conviver, rememorar, celebrar, 

festejar, honrar um deus, um santo ou alguma pessoa, enfim, comemorar algo: “festar””.  

Portanto, as festas do catolicismo popular têm o enfoque de atrair o grupo social para a 

fuga da monotonia da rotina.  

As festas pautadas na religiosidade popular têm suas funções ritualísticas 

redefinidas para exercer a função de pontos de encontros, diversão e lazer. 

Especificamente no meio rural, as festas possuem o sentido de firmar os laços sociais e 

romper com o ciclo do cotidiano. Outro aspecto que caracteriza as festas no meio rural 

são as ações cooperativas e solidárias para que elas aconteçam.  
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Os moradores se reúnem na organização da festa tanto em sinal de devoção e 

respeito aos santos celebrados, como para a oportunidade de “festar”. Esses meandros 

são lembrados por nove entrevistados, em Cavalcante, sobre a Folia de Reis35. Sobre a 

solidariedade nas festas religiosas, um dos moradores lembra que “as pessoas se 

ajudam, trabalham [na festa] todos juntos porque estão em devoção. Na folia as pessoas 

se encontram” (F., Comerciante, 55 anos). Dentre os doze entrevistados, nove 

comungam desse pensamento: a Folia de Reis é motivadora da solidariedade. Para esses 

indivíduos, a justificativa para os atos solidários no espaço da festa é a fé e devoção ao 

santo católico.  

Portanto, um dos significados mais representativos das folias no Engenho, 

segundo os moradores de Cavalcante entrevistados, é a solidariedade e a função de 

encontros. Essas noções advêm de leituras das paisagens culturais do lugar, pois é com 

a contribuição e trabalho de todos que surge o lugar redefinido para a festa. A 

ornamentação, os sons e os movimentos indicam a intensa participação dos moradores 

para organizar o espaço da festa. As mulheres se encontram pela manhã para preparar os 

alimentos, limpar e ornamentar o lugar. Os homens cuidam dos alimentos que chegam e 

ajuda na limpeza do lugar. Essa solidariedade tem como objetivo comum o “festar”.  

Nas ações festivas os encontros também marcam as paisagens. No entorno da 

Igreja no momento dos ritos sagrados, há grupos dispersos que conversam enquanto 

ouvem música. Em alguns casos, amigos e parentes chegam à festa e se reúnem em 

grupos, próximo ao lugar da festa.  A efervescência festiva também confirma a leitura 

dos signos da paisagem festiva pelos entrevistados. No lugar da festa, os Kalunga que 

não mais vivem no Engenho II chegam e comemoram o reencontro com parentes e 

amigos por meio dos risos e abraços.  

Os moradores de Cavalcante que ocupam o lugar da festa arriscam a 

compreensão do seu significado por meio das imagens que vê, pelas relações sociais que 

já existem no cotidiano e que se intensifica com o “festar”. O turista, enquanto ator 

social que marca a paisagem festiva pelas suas ações no lugar da festa, vive o tempo 

festivo sem uma compreensão das diversas composições das paisagens. 

O turismo ensejou referências das festas do Engenho II em outros lugares e os 

encontros, que antes eram entre os Kalunga e moradores da região, passaram a ser com 
                                                
35 Em trabalho de campo realizado em janeiro de 2012, doze entrevistas foram realizadas em Cavalcante 
sobre a Folia de Reis no Engenho II. Alguns desses entrevistados vão todos os anos ao giro e/ou entrega 
da bandeira. Todos já participaram, pelo menos uma vez, das festas no Engenho II. Fonte: MOREIRA, 
Diário de Campo, Jan. 2012. 
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o Outro, de origem distante, que traz consigo experiências, hábitos e gostos diferentes. 

Sua participação na festa está ligada ao divertimento e ao uso irrestrito do espaço da 

festa. Eles veem a paisagem do lugar, mas não a olha no sentido de captar a essência da 

festa. Segundo Bosi (1998) ver é diferente de olhar. O olhar é o movimento interno do 

ser que se põe em busca de informações e de significações do Outro. O ato de ver não 

possibilita a compreensão dos significados produzidos pelas ações do Outro. Acerca do 

que viu na festa Kalunga, um dos turistas na Folia de Santo Antônio diz: “a cultura 

Kalunga é muito diferente do resto do Brasil. Eu acho que essa diferença de cultura é a 

pobreza” (C. E. Comerciante, Formosa). Para ele, os Kalunga é o povo mais pobre do 

Estado de Goiás e isso justifica as festas pautadas em crenças aos santos católicos.  

Essa é uma das representações sociais da comunidade rural do Engenho II. Em 

outras circunstâncias, turistas afirmam estar admirados com tantos aparatos tecnológicos 

ou costumes urbanos na comunidade do Engenho II. A presença diante do Outro talvez 

altera a representação que se tinha, mas não altera a visão que se tem, pois continua 

impregnado de pré-conceitos.  

O olhar refere-se à percepção e à subjetividade. A partir do olhar, exercemos a 

prática de indagar, refletir, analisar e compreender.  As reflexões apontadas por alguns 

turistas demonstram a efemeridade das relações pautadas em uma espécie de turismo 

que vê a festa apenas como o local de diversão e lazer. Ele não lê nos signos e símbolos 

da paisagem do lugar, a essência da festa. 

Todavia, há aqueles, especialmente os turistas que ficam acampados no Engenho 

II, que participam com maior intensidade do tempo festivo. Em janeiro de 2012, durante 

a Folia de Santos Reis, uma turista acampada na comunidade acompanhou alguns giros 

com os foliões. Segundo ela “nunca tinha visto folia antes, então decidi ir com eles pra 

entender como é”. Sobre as suas impressões sobre o ritual, a turista conta que 

“representa fé e devoção. É uma tradição da comunidade. Até mesmo as crianças 

participam, demonstram respeito. Fiquei impressionada com a seriedade dos foliões 

quando fazem os rituais” (A., Do Lar, Luziânia, 28 anos). Essa turista explica que um 

casal de amigos indicou Cavalcante e a comunidade do Engenho II para suas viagens de 

férias. Ao pesquisar sobre os Kalunga sentiu-se comovida com a história sobre o 

surgimento dos remanescentes quilombolas. Novas representações surgem acerca da 

comunidade, mas agora elas são construídas com base no olhar (acurado ou superficial, 

reflexivo ou discriminativo). 
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Os significados da festa para os moradores de Cavalcante e para os turistas são 

distintos. No primeiro caso, já existe uma relação que antecipa o tempo festivo. Os 

Kalunga para esses indivíduos não são de todo estranhos, o lugar da festa já foi 

vivenciado em outras ocasiões. Para o turista, a festa surge como um momento de 

descontração, lazer e sem compromissos. O seu sentido e sua essência não lhes afetam. 

A experiência no lugar da festa é pautada apenas na efemeridade.  

Os motivos desses encontros fugazes estão ligados ao curto período no lugar, as 

representações sociais que já estão cristalizadas e o pouco envolvimento com os 

moradores Kalunga durante a festa. Segundo o turista que ressalta a “pobreza” dos 

Kalunga como motivador da cultura do lugar afirma: “eu e meus amigos trazemos 

cerveja e ficamos bebendo no carro. [...]”. Assim como esse turista, outros indivíduos se 

mantêm em seus carros, ligam o som automotivo que competem com o som do espaço 

da festa. 

O Outro marca a paisagem da festa e projeta suas ações no espaço festivo, mas 

não a vivencia e não a compreende em sua essência. Os sentidos das festas só podem ser 

compreendidos por aqueles que vivem a festa em sua essência; por aqueles que em suas 

experiências no lugar da festa lêem nos símbolos, gestos, sons, cheiros e cores da festa 

que compõem as paisagens festivas e culturais produzidas no lugar Kalunga.  
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CÁPITULO IV 
 

PAISAGENS FESTIVAS E CULTURAIS PRODUZIDAS NO LUGAR 
KALUNGA 

 
As festas no Engenho II, conforme já ilustradas, são ricas em símbolos e gestos 

que promovem o surgimento de novos elementos paisagísticos que identificam a festa-

lugar (LÔBO, 2011). O ritual das folias são manifestações tradicionais e representam 

amplo significado para os Kalunga. Conforme já ilustrado, esses eventos representam a 

fé e a devoção, a sacralização do lugar em um momento de comunhão com o 

sobrenatural. Por meio de ritos, os devotos moradores do Engenho II, buscam o contato 

com o sagrado, ao interromper com o árduo trabalho na lavoura e estabelecendo um 

outro tempo no espaço Kalunga: o tempo festivo. O tempo festivo rompe com aquele 

ordinário, pautado nas atividades do cotidiano, mas seleciona elementos deste para as 

práticas festivas e culturais, como as danças, as conversas, os encontros e o 

estreitamento dos laços sociais.  

O presente capítulo tem como objetivo mostrar outros elementos de natureza 

simbólica que compõem e caracterizam as paisagens festivas do Engenho II, como os 

versos, o sagrado e o profano manifestados nos cheiros e sons do lugar no tempo 

festivo. Para tanto dividimos esses temas em três seções. Na primeira delas recorremos 

aos versos cantados pelos foliões que traduzem a experiência e a percepção no/do lugar 

Kalunga, a fé nos santos e a vida árdua do homem do campo. Esses versos são 

transmitidos pelos mais velhos por meio da oralidade, ou em alguns casos, 

improvisados pelos mestres das folias sob a liderança do encarregado e representam o 

saber popular do povo Kalunga. 

Na segunda seção identificaremos como a festa que marca o encontro com o 

sagrado, também está pautada em objetivos profanos como os encontros, a diversão, os 

risos, as danças e o comércio. A linha que separa a devoção e a transgressão é rompida 

pela efervescência festiva, apresentando os desenhos sociais do lugar Kalunga. 

Na terceira seção identificaremos os sons e os cheiros que denotam significados 

específicos para a festa fornecendo novos elementos para a paisagem do lugar. Os sons 

produzidos pelos ritos dos foliões promovem euforia na comunidade. Os moradores que 

aguardam o “giro” saem de suas casas, as mulheres preparam o café e as crianças 

correm pelas ruas da comunidade ao encontro com o grupo que chega para cantar e 

rezar para os santos de devoção. A organização da festa para o arremate exala o perfume 
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dos alimentos, da fumaça e do suor do trabalho. É o cheiro da festa, transpondo 

fronteiras, rompendo a linha que separa o sagrado e o profano.  

 
4.1 O ritual, os ritos, os símbolos e os versos 
 

O ritual das Folias no Engenho II possui símbolos peculiares, como a bandeira 

contendo a imagem dos santos (com exceção da bandeira de Nossa Senhora das Neves, 

que não possui imagem), o arco colocado na entrada da casa em que acontecerá o 

encerramento do evento e o biscoito que, assim como foi relatado em outra 

oportunidade, é servido ao término das ladainhas. Esses símbolos significam o santo 

presente na festa, a passagem do campo profano ao sagrado e a menção à fartura 

concedida pelos santos de devoção, respectivamente. As folias são rituais que além de 

representar a religiosidade e devoção Kalunga, expressam um campo de ideia e valores, 

a visão de mundo da comunidade. Além disso, os ritos que a caracterizam mostram o 

repertório social de determinada sociedade.  

Conforme Brandão (1985) a folia é um ritual composto por símbolos, ritos e 

gestos que mobilizam um grupo social. Da Matta explica que os rituais marcam a 

transição do cotidiano para o momento extraordinário, quando “tais mudanças criam as 

condições para que eles sejam percebidos como especiais” (1997, p. 49). Em outra 

oportunidade, o autor argumenta que no que tange aos rituais religiosos, eles partem de 

igrejas e/ou locais sagrados, pretendendo ordenar o mundo de acordo com os valores 

que são ali articulados como os mais básicos: o mundo de Deus – representado pela 

Igreja Católica e pelas formas de religiosidade que a ela se referem (DA MATTA, 

1984). 

Concordamos com ambos os autores, ao reconhecermos que as folias são rituais 

característicos da religiosidade popular, e que possuem vários ritos, símbolos e gestos 

próprios da Igreja Católica. Os Kalunga, moradores do Engenho II são enfáticos quando 

afirmam que a religião da comunidade é católica, mesmo sem a presença de uma figura 

eclesiástica no lugar. Alguns rituais católicos contam com a presença do padre de 

Cavalcante, como o batismo - que representa o ingresso da criança à sociedade -, o 

casamento - ritual que marca a mudança social do indivíduo -, e os velórios – rituais de 

passagem para uma dimensão sobrenatural (VAN GENNEP, 2011). Os rituais 

executados pelo sacristão são complementares, tendo em vista que a população local já 

possui um sistema de valores e saberes populares autônomos, ocasionalmente colocados 

em prática.  
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Os rituais, executados pelo padre, também se transformam em festa na 

comunidade do Engenho II. São eventos que contam com a contribuição de todos os 

moradores para os preparativos, pois se deve comemorar um ritual que termina em 

mudança e que firma uma nova condição na vida do indivíduo. Como exemplo, os 

velórios são momentos de tristeza, lágrimas e desprendimento daquele ente que não 

mais está presente. Nesse momento não se festeja, apenas celebra: a vida, a 

comunidade, a fé e a ida do falecido para algum lugar sem dor, sofrimentos ou trabalho 

árduo. 

Os rituais, assim como as crenças, no Engenho II constituem, conforme nos 

relata alguns moradores, a tradição e a religiosidade Kalunga. O antigo morador da 

comunidade, e que atualmente reside no centro urbano de Cavalcante, explica que:  
 

desde criança sou devoto de Santos Reis e aprendi fazer folia, rezar, 
dançar e cantar com meus avós. Toda a nossa família é muito católica 
e devota dos santos. A folia é nossa tradição; é a festa mais antiga que 
tem na nossa comunidade” (L. Funcionário Público, Kalunga). 

 
Os sistemas de ideias e valores expressos em rituais, ritos e símbolos têm o 

tempo histórico que os legitimam enquanto tradição. É por meio da oralidade, que o 

ensinamento dos mais velhos desse campo simbólico é transmitido aos mais jovens, 

culminando em um campo de crenças religiosas que perpassa por gerações. Tais crenças 

são acompanhadas por rituais e ritos que envolvem uma série de conteúdos 

performáticos e improvisações poéticas.  

Peirano (2000) explica que os rituais religiosos possuem um caráter 

performativo e estão ligados à cosmologia, ao sobrenatural, às crenças em divindades. 

Além disso, os rituais são executados no coletivo, é uma ação social, e fazem parte da 

sociabilidade do grupo. Para Cox (1974, p. 75), é no ritual que “os homens encenam os 

sonhos e esperanças. O ritual humaniza o espaço, como o rito humaniza o tempo. O 

ritual é a fantasia social. É bem similar à celebração e, de certo modo, nem se distingue 

dela”. Conforme já ilustrado, os moradores do Engenho II utilizam o ritual da folia para 

o pagamento de votos, essas promessas referem-se aos desejos, esperanças e sonhos que 

por apresentarem dificuldade de serem alcançados sem a ajuda dos santos devotados. O 

ritual também é o momento do folião se revestir e se transformar em uma outra figura 

social diferente daquela do cotidiano. Durante o ritual, o morador folião é 

instrumentista, poeta, músico, mediador dos santos. 
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Nesses rituais essas figuras representam a religiosidade e a devoção e 

apresentam as crenças do povo Kalunga. Esses rituais e crenças têm como formas de 

ação os ritos. Portanto, a crença está ligada ao campo de ideias e os ritos são as ações 

que são explicadas pela crença (MAIA, 2000).  

Na obra As formas elementares da vida religiosa, o filósofo Émile Durkheim 

(1996) explica que o rito serve para manter a vitalidade das crenças, para impedir que 

elas se apaguem da memória. Nas palavras do autor, são por meio dos ritos que “o 

grupo reanima periodicamente o sentimento que tem de si mesmo e de sua unidade, ao 

mesmo tempo, os indivíduos são reafirmados na sua natureza de seres sociais” (1996, p. 

448).  

Tendo em vista essa afirmação, os ritos acontecem na coletividade, e essa 

exigência deve ser satisfeita mesmo que sob uma forma simbólica (GIRARD, 1990). A 

partir da sociabilidade, do “estar” em grupo, que eles são executados e difundidos. Os 

ritos e as crenças possuem, portanto, um efeito social e podem ou não estar associados à 

religiosidade. Giddens (2005) contribui com a reflexão ao admitir que a religião é uma 

espécie de salto emocional na crença, pois envolve à ideia de fé. 

Os símbolos da folia, anteriormente mencionados, são utilizados para a 

composição dos ritos36: ato de beijar a bandeira, a passagem pelo arco, a entrega do 

biscoito e a dança da curraleira e sussa e as orações são exemplos dos ritos que fazem 

parte do ritual da Folia.  

A Bandeira é o símbolo mais emblemático das folias. Ela contém a imagem dos 

santos e nela é possível fixar pedidos, fotos, agradecimentos. Em alguns casos, os 

pedidos aos santos têm como promessa afixar uma fotografia de quem se pediu saúde na 

bandeira. Para todos os devotos e foliões entrevistados, no total 10 pessoas, informaram 

que a bandeira não significa apenas a imagem, mas a presença do santo. Portanto, ela 

está além de apenas uma representação, está ligada ao imaginário e ideologia religiosa 

desses devotos, que encontram nos ritos de beijar ou passar por baixo deste objeto, um 

contato direto com o sagrado. Para Brandão (1983), a bandeira é a guia, que durante 

toda a viagem esteve à frente do grupo e a respeito de quem há crenças de imensos 

poderes de bênçãos e proteções. 

                                                
36 Entendemos então que, o ritual trata-se do evento – Folia, Batismo, Casamento -, os ritos referem-se às 
repetições de alguns movimentos, atitudes e reverências aos santos de devoção ou aquilo que se celebra – 
beijos, sinal da cruz, rezas, passagem pelo arco e benzimento. 
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Segundo uma moradora, o rito de beijar a bandeira significa respeito e devoção 

ao santos católicos. “A bandeira é a imagem do santo, quando você beija ela, na verdade 

você está beijando os Santos Reis, o Santo Antônio. Quando você faz isso é porque tem 

respeito, devoção no santo” (E. Agricultora, 75 anos).  Esse rito aparece no ritual da 

folia como forma de firmar a crença e devoção aos santos que é representado pela 

bandeira. Ao executá-lo, os devotos mantém simbolicamente o encontro com o sagrado 

mediado pelos foliões (Figura 52).  

 
 

 
Outro rito que compõe a representação simbólica do ritual da folia é a entrada 

pelo arco na casa ou igreja (arremate) simbolizando a passagem do profano ao sagrado. 

O rito de passagem pelo arco confere um ícone de fé e crença no encontro com o 

sobrenatural. Para muitos moradores o arco representa apenas uma ornamentação para o 

ritual da folia, mas para os foliões e devotos é mais que isso, pois significa a entrada no 

lugar sacralizado pelos santos. Para um dos foliões do Engenho II, “o arco é enfeite, 

mas passar por baixo dele é importante, porque é a entrada para a festa” (E. Agricultor, 

Encarregado da Folia de Santos Reis, 76 anos) (Figura 53). Van Gennep coloca que os 

ritos que consistem em “passar por baixo de alguma coisa é um rito que se deve [...] 

interpretar como rito direto de passagem” (2011, p. 36). 

Figura 52. Criança beija a Bandeira de Santo Antônio, em 
Folia, Engenho II. Foto: MOREIRA, J. F. R., Jul. 2011. 
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Após a entrada dos participantes pelos arcos, diversos sons emitidos pelas 

pessoas no interior da igreja ou casa (do festeiro) dão início ao arremate da bandeira: 

aplausos, estouro dos balões (usados para decoração) e gritos comemoram a chegada ao 

lugar em que se dará início o ápice da festa. Os biscoitos são entregues aos participantes 

pelos foliões. Esse rito é bastante peculiar e “representa o alimento que o santo não 

deixa faltar na festa” (J. Agricultor, Folião, 56). Ao receber os foliões, a família deve 

oferecer biscoito a eles, pois estão ali mediando os santos na terra. Ao oferecer ao santo, 

os devotos recebem em dobro, significa, portanto, que a mesa durante os pousos e 

arremate estará farta. No arremate, foliões e devotos trocam de posição, nessa etapa são 

os foliões que oferecem os biscoitos aos devotos (Figura 54).  

 

                        
 

 

Figura 53. Passagem pelo arco. Arremate da 
Bandeira em Folia, Engenho II. Foto: 
MOREIRA, J. F. R., Jul. 2011. 

Figura 54. Foliões oferecem biscoitos aos participantes da  
festa. Engenho II. MOREIRA, Jul. 2011. 
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 A dança da curraleira e/ou da sussa finaliza os ritos da folia. Nesse momento os 

ritos sagrados abrem espaço para um rito que marca a diversão, os risos e as 

brincadeiras. No lugar da festa, esses movimentos transformam a paisagem cultural, 

uma vez que acrescenta, àqueles já existentes, cores, ritmos e sons. Além disso, essa 

etapa do ritual se faz necessária já que a festa marca não só o encontro com o sagrado, 

mas entre os parentes, amigos e vizinhos.  

As danças constituem parte importante dessa paisagem que surge da ruptura com 

o cotidiano e que se apropria do ritual e dos ritos, identificando e qualificando o lugar, a 

festa-lugar. Todos esses aspectos são embalados pelas cantorias já que os rituais 

Kalunga, assim como nas demais comunidades rurais, são feitos com muitos versos, que 

são transmitidos por meio da oralidade e que também faz parte da tradição nas folias. 

Segundo um dos foliões, 
os canto nas folia é a parte mais importante da festa, pois é quando 
acontece a concentração de todos os folião e não pode haver erro 
porque é uma oração, um pedido e um agradecimento a Deus e para os 
nosso Santo (F., 32 anos, Agricultor, Folião) . 

 
Os rituais mencionados pelo folião são os ritos executados nas folias e que são 

realizados acompanhados pelas cantorias, as quais são consideradas o saber mais 

importante. Os versos são dedicados aos santos de devoção a quem é oferecida à folia e 

à Virgem Maria e terminam com a curraleira. É um momento de muita diversão e 

atenção, pois para muitos que acompanham o ritual, a curraleira é a etapa mais 

esperada. 

As cantorias são, segundo os próprios Kalunga, ensinadas pelos foliões mais 

velhos, que aprenderam com os primeiros foliões da comunidade. Os versos são criados 

a partir da sabedoria popular, com o conhecimento sobre a religião, os rituais e os 

costumes católicos a partir da oralidade. Além disso, os versos também remetem aos 

elementos da natureza, aos anfitriões, a despedida e a chegada em determinada casa. Ao 

sair de uma casa para seguir o giro, os foliões se despedem e agradecem a acolhida 

fazendo referência ao Santo, ou seja, nas palavras cantadas quem se despede é o próprio 

santo: 

 
Santos Reis já vai simbora, já está se despedindo 
Por essa porta que ele entrou, nessa mesma vai saindo 
Obrigada meu senhor e minha senhora por esse santo ajudar  
Ou algum erro que houveram peço pra nos perdoar 
E eu peço perdão a todos [...] 
E quero que as pessoa veja esse mistério tão lindo  
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Meu Senhor nós vai simbora [...]  
Vai pagar o pagamento por esse bom agasalho 
E Deus paga o agasalho e também a boa comida [...]” 

 
              Esses versos são cantados acompanhados por instrumentos como a caixa, viola 

e pandeiros e são fabricados pelos próprios foliões. O verso explica que os foliões estão 

se retirando da casa onde foram acolhidos (agasalho) e pedem a Deus que retribua a 

generosidade da família ao oferecer pouso e alimento ao grupo de devotos.  

             As canções possuem rimas e são bem organizadas, levando-se em conta que são 

os próprios foliões que cuidam da letra e da música. Em alguns versos, há metáforas que 

representam o sentimento de devoção e fé dos foliões e demais devotos dos santos. 

 
Vai saindo os três Reis Magos que é o mistério tão vivo 
Quando tu vai nessa Festa Como é doce Jesus Cristo  
Como é doce Jesus Cristo 
A caixa que é do pão, põe ela na caixa do peito, pra chamar caixa do 
peito 

 
             A palavra caixa representa o receptáculo utilizado para recolher as 

contribuições em dinheiro, concedidas pelos devotos que assistem e recebem os foliões, 

E representa também a boa vontade e a pureza do “coração” daqueles que doam. O que 

será colocado na “caixa do pão” (onde se guarda o dinheiro) só poderá ser doado se for 

de “coração” (caixa do peito), ou seja, com generosidade e fé, caso contrário não terá 

valor para os santos.  

Além de demonstrar fé e devoção, os versos também remetem aos 

conhecimentos bíblicos. Conforme Pessoa (2007), em algumas folias no Estado de 

Goiás o capitão que é o responsável por guardar esses ensinamentos e transmiti-los em 

versos, ele é o guardião do sagrado. No Engenho II, o guia e contra guia da folia são os 

responsáveis por esse papel. Em seus versos as orações são constantes: 

 
Glória ao pai e ao Filho (2x) 
Vou chegando Santo Antônio 
Enche a casa de luz 
Alumia a casa inteira [...]”. 
 
E leva Deus Senhor Embora já está se despedindo 
Ele vai embora dessa vez pela proa do Divino 
Nosso Senhor vai embora vai embora pela proa da estrela Guia 
Pois é o padroeiro Santo Reis que é a nossa Guia 
E convidando todos os devoto pro arremate da Folia 

 
                        Santo Antônio tá indo embora 
                        Tirando esmola, eu preciso acompanhar. 
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Nesse verso, os foliões comparam à bandeira com a imagem de Santos Reis 

com a proa de um navio, ou seja, os foliões vão embora, seguindo com a folia, mas 

amparados pela bandeira. Apesar de carregarem a bandeira, acreditam que os Santos 

Reis que os guiam. Conforme os contos bíblicos, os Reis Magos para encontrar o 

menino Jesus seguiu a Estrela Guia. Por isso, os foliões acrescentam que o Senhor vai 

embora seguindo a Estrela Guia, que nesse caso é o próprio Santo Reis. Essas palavras é 

uma referência a Estrela que guiou os (Santos) Reis Magos até o Menino Jesus. 

Outra característica dos versos cantados durante os rituais das folias dos 

Kalunga é anunciação das atividades do cotidiano, bem como os meios de sobrevivência 

na roça. A vida árdua do campo é transformada em “poesia”, pois esta significa “o ato 

de criar, o fazer artístico, independentemente de sua forma de expressão” 

(D’ONOFRIO, 1983, s/p). Em sua simplicidade, os Kalunga transformam os costumes e 

asperezas da vida no campo em versos alegres que representam respeito e devoção. 

Conforme o saber popular e experiência com o lugar onde vivem, nele sabem 

reconhecer os dias de pouca fartura e quando a natureza não está a favor da 

comunidade. Por isso, recorrem aos santos, a Deus e a Virgem Maria para abençoarem a 

produtividade de suas roças. 

 
E Deus fez farta aquela mesa, e que Deus ela protege 
E de Deus foi ela recebida pra repartir com os Folião 
Que Deus aumenta sua lavoura, e que renda as criação 
Que Deus amado Rei dizia que deve ser pra proteção 
Oh Pai defenda Meu Alferes que come daquela mesa 

  
              Quando a colheita é rica e os animais prosperam, a comunidade acredita que 

foram as orações e a generosidade em partilhar a fartura da mesa, responsáveis pela 

prosperidade. Assim, a folia é uma festa cíclica e romper com esses rituais é uma forma 

de negar as bênçãos dos santos de devoção. Os foliões não pedem essas bênçãos para si, 

mas para todas as famílias.  

Como já mencionado em outra oportunidade, a Folia de Santos Reis iniciou-

se, segundo os próprios foliões Kalunga, com um pedido ao santo para que concedesse 

o aumento da produção nas roças. Devido a uma forte seca, nada que se plantava 

prosperava e só a chuva poderia resolver a situação de miséria na comunidade. Os 

devotos de Santos Reis fizeram a promessa de iniciar a Folia de Reis e então começou a 

chover. A chuva só cessou no último dia de Folia. Os Kalunga não sabem precisar o ano 
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em que isso aconteceu, mas têm a certeza de que as chuvas dos meses de dezembro e 

janeiro são de responsabilidade de Santos Reis. 

A tendência climática nesses meses é de chuva tendo em vista o domínio 

climático do Estado de Goiás. Ele está localizado no Centro Oeste brasileiro, sendo, 

portanto, de clima Tropical Sub Úmido, com grande domínio de duas estações bem 

definidas, da estiagem e das chuvas. De Outubro a Março é o período chuvoso e de 

Abril a Setembro é o período seco (LOPES ET. AL., 2012). Com a chuva, as serras do 

Engenho ficam mais verdes, nas árvores brotam as flores do cerrado e as roças tornam-

se mais prósperas.   

Para Dardel (2011), o domínio das águas é inseparável do espaço verde e está 

ao lado da vida. Nas palavras do autor, “água é movimento e vida, aplaina o espaço” 

(2011, p. 20). As promessas ligadas à chuva advêm da necessidade das prosperidades 

das terras Kalunga e o verde nas áreas agricultáveis, em virtude do período chuvoso, 

reforçam a crença desse povo nos santos católicos como responsáveis pelo ciclo da 

natureza. 

              Os Kalunga do Engenho II são categóricos ao afirmar que seguem esses rituais 

de adoração aos santos todos os anos como forma de agradecimento e pedido de chuvas 

capazes de fazer prosperar a vida no campo. Segundo os foliões e devotos, o que os 

permitiu aprender e dar continuidade a esses costumes foi à observação e contemplação 

do que era feito pelos mais velhos, mas também admitem que muitos dos versos 

(orações) são criados a partir da improvisação durante o fervor da fé e adoração. 

Bachelard (1988) explica que as metáforas não são suficientes para o espírito criador, 

ele precisa também de imaginação. Com o exercício da imaginação, os Kalunga, 

enquanto simples agricultores, produzem belas metáforas para explicar as crenças nas 

forças sobrenaturais, os sentimentos e as emoções ligadas a fé e a devoção. Os foliões 

Kalunga são poetas que não aprenderam a fazer versos e rimas nas escolas 

institucionalizadas, mas com a vida e com o lugar que os acolhem, onde experimentam 

o doce e amargo do viver.  

Além da fé, crenças e devoção, a folia representa o modo de fortalecimento dos 

laços de amizade. O trabalho é executado com alegria, não é considerado árduo ou 

penoso, mas uma forma de participar da vida em comunidade. A organização da festa é 

trabalhar e festejar, participar e compartilhar. De acordo com Almeida (2011) a festa, 

pode ser compreendida como um código sociocultural e simbólico que é produzido no 
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espaço geográfico.  A festa se faz no espaço, o modifica e o altera profundamente, por 

meio do saber popular impresso nas paisagens e que identifica o lugar. 

Os elementos produzidos na festa-lugar dos Kalunga demonstram uma 

representação social, pois esse momento reflete o convívio e as práticas culturais dos 

Kalunga, que reconhecem na participação da folia, uma tradição, mesmo que (re) 

inventada, mas que faz parte do conteúdo cultural da comunidade (HOBSBAWN, 

1997). Nesse sentido, para os Kalunga o trabalho, a fé, a devoção e o convívio social 

fazem parte de um mesmo contexto.   
 

O pouco com Deus é muito; 
O muito sem Deus é nada; 
Tô fazendo essa oração pra família reunida; 
Pra receber uma benção. 
[...] Padroeiro Santo Antônio  
(Batidas fortes na caixa) 

  
O pouco que se tem em relação aos bens materiais, com fé e devoção é 

essencial para a reprodução da vida. Da mesma forma, o muito que se produz por meio 

do trabalho agrícola sem a fé e o convívio social (“tô fazendo essa oração pra família 

reunida”) tem pouco valor. O homem sem a devoção que o fortalece e a família que o 

ampara, não “é nada”. Portanto, nos versos Kalunga há uma demonstração da 

importância em se viver em comunidade e como a sociabilidade fortalece o ciclo da 

vida. As cantorias mostram não apenas uma imaginação, um devaneio, uma fuga do real 

(Bachelard, 1988), mas a vida no cotidiano rural, das amizades e da solidariedade desse 

grupo social em períodos difíceis.  

Após os versos religiosos e devotados acompanhados pelos ritos sagrados, 

inicia-se a festa com muita bebida e forró. O espaço sagrado descortina-se em vozes 

alvoroçadas e extasiadas provocada em parte pelo excesso da bebida, mas também pela 

alegria de festejar o fim de mais um ciclo do calendário da comunidade. A linha que 

separa o sagrado e o profano é tênue, talvez não se separa, consistindo em um único 

momento em que um precisa do outro para que aconteçam. 

 
4.2 O sagrado e o profano nas festas Kalunga no Engenho II  
 

O fenômeno religioso foi dividido por Durkheim em duas partes, o sagrado e o 

profano. Nessa visão dualista um se opõe ao outro, sendo que ao se aproximar esses 

dois gêneros não mantém suas naturezas próprias. Segundo o filósofo, 
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o sagrado e o profano foram sempre e em toda parte concebidos pelo 
espírito humano como gêneros separados, como dois mundos entre os 
quais nada existe em comum. As energias que se manifestam num não 
são simplesmente as mesmas que se encontram no outro, com alguns 
graus a mais; são de outra natureza (DURKHEIM, 1996, p. 22). 
 

O sagrado está ligado aos ritos, às crenças, aos mitos, as divindades, e o contato 

do indivíduo com estes fenômenos permitem a uma passagem do mundo profano ao 

sagrado impondo uma “metamorfose”, tornando-o um ser impregnado de valores 

religiosos. As cerimônias simbólicas, nas quais acontece essa transição, se distanciam 

do cotidiano, pois as primeiras fazem parte de um mundo sagrado, enquanto o outro 

estaria ligado às práticas sociais. A ruptura provocada pelo ápice religioso, os ritos, 

permite um novo tempo, o qual sacraliza o espaço e os homens.  

Em tais ritos há a suspensão das práticas do cotidiano, consideradas impuras. 

Segundo Eliade (1992), esse novo tempo é o tempo festivo, já que envolve as 

cerimônias, os ritos e os mitos, é o tempo sagrado. Por estar sacralizado se difere do 

Tempo de Origem37 que é a duração temporal profana ligado ao cotidiano, a eventos 

pessoais e interpessoais. Nas palavras de Eliade (1992, p. 39), “para o homem religioso, 

a duração temporal profana pode ser ‘parada’ periodicamente pela inserção, por meio 

dos ritos, de um Tempo sagrado, não-histórico”. Dessa forma, o cotidiano sofre uma 

ruptura ao se instaurar o tempo festivo ligado aos rituais religiosos que elevará o 

homem ao cosmos, ou seja, ao mundo sagrado. O homem religioso sente necessidade 

desse Tempo Sagrado (Festivo), pois é ele quem permite o tempo ordinário, ou seja, o 

tempo profano, no qual se dá a existência humana.  

O Tempo Festivo restabelece a energia para a continuidade do cotidiano. É a 

partir da fé e da certeza do encontro com os deuses, que os grupos sociais encontram 

explicação para os acontecimentos do mundo, do seu espaço. Ao não compreender por 

meio da razão, o homem religioso busca nos mitos e nas crenças a explicação do 

indecifrável.  

É no Tempo Festivo, ao sacralizar o espaço, que o homem religioso encontra a 

explicação para os mistérios telúricos. Durantes os ritos o homem estabelece o encontro 

com o sagrado, e esta natureza é um modo de ser no mundo, assim como o é o profano. 

São estas, as duas situações existenciais assumidas pelo homem em relação ao mundo, a 

natureza e ao espaço que habita. O homem religioso ao entrar em comunhão com o 

sagrado rompe com o profano, materializa suas emoções e experiências no espaço 
                                                
37 Termos colocados em letras maiúsculas pelo autor citado. 
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sagrado, por meio dos símbolos, ritos e crenças (ELIADE, 1992). Tanto para Eliade 

como para Durkheim, o profano e o sagrado, são gêneros opostos, que não se 

aproximam, e ao se encontrarem não mantém suas características próprias.  

Rosendahl (1996, p. 30) comunga desse pensamento. Todavia, para a autora, 

sagrado e profano podem ocupar um mesmo espaço, uma vez que se atraem ou se 

aproximam. Nas palavras da autora, “o sagrado e o profano se opõem e, ao mesmo 

tempo, se atraem. Jamais, porém, se misturam”. Em outras palavras, o sagrado e o 

profano podem ocorrer em um mesmo espaço, mas não no mesmo tempo. O momento 

sagrado se refere à ruptura com o tempo ordinário no qual se situa o mundo profano. 

Por meio dos ritos de passagem, durante as cerimônias religiosas que estão vinculadas 

ao tempo festivo, o homem religioso se desprende do mundo profano, estando 

sacralizado ou em comunhão com o sagrado. Entretanto, “o espaço sagrado é a imagem 

da experiência religiosa cotidiana assim como sua própria referência” (GIL FILHO, 

2001, p. 74). A experiência sagrada se dá por meio da percepção do homem sobre os 

mitos fundadores, as crenças religiosas que são firmadas no cotidiano.  

A espacialidade social realizada no cotidiano, própria do espaço não-sagrado ou 

do tempo ordinário, aparece no espaço sagrado. As cerimônias religiosas, em que se dá 

o encontro com o sagrado ou a passagem de uma posição de ser no mundo (sagrado ou 

profano), são experiências vividas no cotidiano, valendo-se de uma cosmovisão, de 

crenças e saberes acumulados no tempo ordinário.  

Gil Filho (2001, p. 73) contrapõe o pensamento de Rosendahl (1996), de que o 

sagrado e o profano não se misturam, ao explicar que “o profano só existe em relação ao 

sagrado e sem esta referência estão condenados a não existência”. Para este autor, se 

não conseguimos afirmar o que é o sagrado em sua plenitude nós podemos reconhecer o 

que não é, portanto, o profano depende do sagrado para firmar sua existência. Seria 

possível pensar, então, em espaço sagrado e profano nas festas populares e religiosas, 

como dois elementos que não se misturam? 

O espaço da festa no Engenho II é um lugar de experiências, de emoções, de 

interações e ideologia. Os foliões e devotos sacralizam os lugares por onde giram com a 

bandeira dos santos, rezam e cantam, praticam os ritos em coletividade formando um 

ritual religioso e sagrado. Esses ritos são formas de os foliões e devotos sacralizar as 

casas e os outros lugares importantes para a comunidade. Mas, ao mesmo tempo em que 

acontecem os ritos sagrados, há momentos de intensa alegria, alvoroço e transgressão. 

Nas palavras de D’Abadia e Almeida, 
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as festas religiosas são concebidas como forma de celebrações, ritos 
religiosos, renovação dos compromissos com a divindade 
homenageada. Para alguns, elas são um momento de contrição, 
seriedade, respeito; para outros, um momento de alegria, prazer, risos, 
desvirtuadas da ideia de ruptura (2009, p. 58). 

 

O tempo festivo, portanto, é marcado pela ruptura com o tempo ordinário, mas 

seleciona elementos próprios do espaço do cotidiano para que aconteça. As práticas 

sociais do cotidiano se intensificam, os laços de amizade se estreitam e a alegria e 

efervescência festiva aproximam o espaço sagrado do espaço profano, os quais 

apresentaremos a seguir.  

O tempo festivo no Engenho II é marcado por elementos sagrados e profanos 

que se misturam. Enquanto executam os ritos sagrados da folia, os foliões bebem a 

cachaça - que já é considerada por muitos uma bebida tradicional e indispensável nos 

giros -, se divertem, dançam, brincam com os demais participantes por meio de piadas 

que às vezes ofendem ou magoam. Alguns deles aproveitam a oportunidade para novas 

conquistas amorosas e novas amizades. A festa é sagrada, mas também contém 

elementos profanos que a identifica (Figuras 55 e 56).  
 

             
 

 
 

O tempo festivo pautado nos ritos sagrados não elimina o caráter profano 

presente na festa, ele possui elementos próprios do tempo ordinário, do divertimento, do 

festar. Os longos ritos compostos por rezas, ladainhas, cantorias e louvor aos santos de 

devoção abrem espaço para os risos, conversas, distribuição de bebida e dança. Brandão 

(1983) afirma que as danças presentes nos rituais de folia são elementos profanos que 

ocupa o espaço sagrado. Nas palavras do autor,  
as casas do ‘giro’, o grupo ritual acrescenta a reza de longos terços, as 
cerimônias religiosas que envolvem pedidos e agradecimentos pela 
comida que recebem e, quando isso é pedido pelo ‘dono da casa’, 

Figura 55. Foliões e participante em Folia de 
Santo Antônio, Engenho II. Foto: MOREIRA, 
Jul. 2011. 

Figura 56. Foliões fazem pausa no “giro” para 
beberem a cachaça artesanal do Engenho II. 
Folia Nossa Senhora das Neves. Foto: 
MOREIRA, Set. 2011. 
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cantos e danças profanas (catira, cateretê, fandangos, viadeira, chula e 
tantas outras) para quando depois de terminada a ‘obrigação’, ou seja, 
a longa sequência de pequenas cerimônias devocionais. Chegando 
finalmente ao local da Festa do Santo em nome de quem se 
reconhecem viajeiros do sagrado, são festivamente recebidos 
(BRANDÃO, 1983, p. 137). 
 

A percepção religiosa dos devotos, mesmo contendo elementos sagrados e 

profanos no espaço da festa, representa a transcendência, o contato com o sobrenatural 

mediado pelos foliões e pelos santos católicos, conforme o imaginário dos fieis. A 

transcendência e comunhão com o sagrado não elimina as práticas profanas próprias do 

cotidiano e também do tempo festivo. Para Almeida (2011; 2012) a manifestação festiva 

da Folia de Santo Antônio une o sagrado e o profano, não existe separação entre essas 

duas posições. Retomamos os esclarecimentos acerca do comércio praticado pelos 

próprios Kalunga, durante as festas, pois promove ganhos econômicos paras famílias da 

comunidade em dias de festas sagradas. Esse elemento na festas pode-se caracterizar 

com um aspecto profano no espaço festivo. 

As barracas de bebidas e alimentos são instaladas também por moradores de 

Cavalcante que veem na festa do Engenho II uma oportunidade para alavancarem os 

lucros com o comércio. Essas práticas ocupam o espaço da festa onde também se 

celebram os rituais sagrados. As ações ligadas ao sagrado e ao profano coexistem no 

tempo festivo, não apenas se aproximando, mas compondo a mesma teia de relações na 

paisagem festiva (Figura 57). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 57. Alguns elementos identificados como sagrados e profanos no espaço da festa  
Kalunga no Engenho II. Autoria: MOREIRA, Jorgeanny de Fátima R., Dez. 2012. 
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As práticas ditas profanas estão presentes em todas as folias do Engenho II, e 

assim como os ritos sagrados, elas também envolvem emoções, as quais estão ligadas 

aos sistemas de valores da comunidade. A emoção é a consciência de algo que se 

percebe, que se sente, que possua significação para a realidade humana e existencial do 

indivíduo (SARTRE, 2008). As emoções dispostas nas festas remetem àquilo que afeta 

e que possua significado para o homem. Participar dos rituais devocionais não eliminam 

ou encerram possíveis emoções de viver a festa. O prazer da diversão e dos encontros 

gera emoções diversas para aquele que vive a festa em sua essência (Figuras 58 e 59). 
 

      
 
 
 
 

O lugar da festa é onde a efervescência de emoções de indivíduos e diferentes 

trajetórias se encontram, se aproximam e se reconhecem. A experiência festiva 

intensifica os laços simbólicos de quem vive na comunidade e aproxima quem é de fora. 

Os significados dessas festas estão impregnados de sentimentos múltiplos que convivem 

e misturam a ideia de sagrado e profano. O relato de um dos moradores, devoto de 

Santo Antônio e também folião exemplifica essa posição dos Kalunga na festa-lugar. 
Pra mim, o significado das folia é fé nos santo, em Deus. Mais 
também significa divertimento, né? Porque aqui nós temos poucas 
festa. Não vamos muito à cidade, então as Folia é a hora de mostrar 
nossa fé, nossa devoção, de falar com Deus. Mas , também é diversão 
(Devoto de Santo Antônio, Agricultor, 38 anos). 
 

Na folia de Santo Antônio e Nossa Senhora das Neves, o arremate da bandeira 

acontece na Igreja e a festa de encerramento ocorre no barracão. Durante os ritos 

religiosos que antecede a entrega da bandeira ao encarregado da folia do próximo ano, 

uma explosão de acontecimentos ocupa o mesmo espaço. O espaço sagrado é palco para 

murmurinhos, as atenções de muitos estão voltadas para os sons dos carros que chegam 

e ao cheiro de bebidas e alimentos que adentram a Igreja. Em poucos minutos, a igreja 

Figura 58. Diferentes emoções no espaço da festa. 
Folia de Santo Antônio no Engenho II. Foto: 
MOREIRA, Jul. 2011.  
 

Figura 59. Diferentes emoções no espaço da festa. 
Folia de Santo Antônio no Engenho II. Foto: 
MOREIRA, Jul. 2011.  
 


