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ESPACIALIDADES TURÍSTICAS E FESTAS

APRESENTAÇÃO

Espacialidades turísticas e festas é o segundo e-book da trilogia 

Geografias Socioculturais composto por artigos oriundos de disser-

tações e teses orientadas pela professora Maria Geralda de Almeida, 

no Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Estu-

dos Socioambientais (IESA) da Universidade Estadual de Goiás. Os 

textos agrupados abordam os contextos das práticas socioespaciais 

a partir do turismo, das festas religiosas e manifestações populares 

goianas nos meios urbanos e rurais. 

Turismo, manifestações religiosas e cultura popular, atual-

mente, no âmbito da Geografia Cultural suscitam discussões epistê-

micas e conceituais. Esses fenômenos espaciais tornam-se práticas 

que se diversificam por modos de vida, signos, tradições, rituais e 

representações socioculturais no espaço geográfico. Eles produzem 

variadas formas, funções e significados espaciais, os quais expres-

sam inúmeros contextos socioculturais e econômicos das socieda-

des rurais e urbanas neste início do século XXI. 

As práticas espaciais ligadas ao turismo e às manifestações 

religiosas e populares descortinam os processos que envolvem os 

movimentos globais e locais. Elas criam identidades plurais, geral-

mente redefinindo sentidos e funções dos lugares e das paisagens. 

As apropriações do espaço por essas atividades ou pelos discursos 

da mídia e das ações dos representantes privados e públicos, diale-

ticamente, resultam em representações socioculturais ora reconhe-

cidas, ora desconhecidas pelos sujeitos sociais. 
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A geografia cultural, por suas vias metodológicas interpretati-

vas, possibilita analisar os desdobramentos das atividades turísticas 

e religiosas na produção do espaço, por leituras que permitem deci-

frar as significações, as textualidades, as representações sociocultu-

rais e as linguagens, além de permear os universos culturais. Ainda 

que impulsionadas a transformar tudo que toca em mercadorias, as 

práticas turísticas, os consumos dos bens religiosos intensificam as 

ações de poder e as apropriações dos elementos ambientais e culturais. 

Com essa apropriação material, simbólica e afetiva das paisagens, 

dos lugares e dos espaços há a construção de novas experiências e 

(re)significação de outras, por meio dos apelos emocionais e dispo-

sitivos político-econômicos. 

Indubitavelmente, as práticas socioculturais, em questão, 

revelam significados plurais para cada experiência, além de se ma-

terializar por paisagens, territórios, por meio de teias subjetivas e 

intersubjetivas formadas pelas espacialidades turísticas e religiosas 

populares. Tempos e espaços se conjugam nas manifestações socio-

culturais goianas, o passado rural e o presente urbano se misturam 

aos movimentos cotidianos que alteram as dinâmicas dos lugares 

durante suas ocorrências. 

Ao penetrar no cotidiano dessas manifestações, após a leitu-

ra desses artigos deparamo-nos com a produção do espaço vivido, 

aquele carregado de efeitos múltiplos, ou seja, a do planejamento, 

ordenamento, comércio, crenças e outros. Essas práticas produzem 

territorialidades relacionais, reveladas por construções de identi-

dades ligadas à valorização e apropriação material e simbólica do 

espaço em suas dimensões existenciais, com o propósito de atender 



ESPACIALIDADES TURÍSTICAS E FESTAS | Apresentação

necessidades, desejos e utopias. Para Almeida (2008), as práticas 

socioculturais e espaciais contidas nos artigos que ora apresenta-

mos expressam os conceitos de identidade, paisagens, territórios e 

territorialidades, e nessas reflexões o espaço é resultante de convi-

vialidades que se materializam nas espacialidades humanas.

As temáticas dos textos motivam fecundos debates sobre as 

dimensões materiais e imateriais das culturas, despertam os inte-

resses de compreender os sentidos de Ser no mundo, os campos 

existenciais e míticos. Esses oferecem aos leitores possibilidades 

inovadoras de metodologias qualitativas de pesquisas, campos 

teórico-metodológicos diversificados, aportados no bojo das abor-

dagens da geografia cultural contemporânea.

No texto “Turismo ‘porteira adentro’ na região metropolitana 

de Goiânia (GAH)”, de Arlete Mendes Silva, as reflexões se voltam 

para as práticas sociais do turismo rural como formas espaciais que 

conformam culturas e modos de vidas do campo goiano. Pelos olha-

res intersubjetivos difundidos pela observação, a autora reconhece a 

teia comunicacional entre visitantes e espaços visitados. No tocante 

às práticas socioespaciais turísticas, os elementos tipicamente ur-

banos mesclados aos conhecidos como rurais formam a diversidade 

cultural que assegura o turismo rural como atividade socioeconô-

mica. A pesquisa revela que as propriedades rurais dos municípios 

de GAH (Goiânia, Aparecida de Goiânia e Hidrolândia) são espaços 

multifuncionais, onde, por meio da produção de “mercadorias 

originais”, os proprietários das fazendas promovem o aproveita-

mento dos valores culturais e proporcionam, aos turistas, ativi-

dades que primam pela equidade social e preservação ambiental.  
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De forma simbiótica, os sujeitos sociais envolvidos fortalecem, 

assim, as identidades e desenvolvimentos locais.

No texto “A capital do turismo de negócios e eventos: Goiânia 

nas representações da mídia turística e de grupos de moradores 

locais”, escrito por Clarinda Aparecida da Silva, a prática do turis-

mo reforça a construção de representações sociais, mediante per-

cepções e experiências dos sujeitos e grupos com a realidade social e 

cultural da metrópole. Nele, Goiânia é analisada pelos discursos do 

poder público e da mídia que reificam a construção simbólica dos 

espaços. Muitas vezes, por meio de expressões que projetam mo-

delos de referências antagônicos sobre como conceber e perceber 

a cidade criam estereótipos que reforçam visões dialéticas de como 

apreender o espaço existencial dos moradores e o espaço midiáti-

co dos/e para visitantes. Para a autora, os meios de comunicação 

promovem processos de competição urbana que inserem a cidade 

na escala nacional ou mesmo internacional do turismo, e essas re-

presentações promovem a produção da cidade-mercadoria voltada 

para os eventos e negócios.

O texto de Lídia Milhomem Pereira, “Relatos e trajetórias da 

mineração, lagos e turismo em Minaçu, Goiás”, discute as paisagens 

da mineração entre o tangível e o intangível da mineração e do turis-

mo de Serra da Mesa e Cana Brava. A pesquisa aponta que a maioria 

dos habitantes percebe as atividades da mineração e do turismo nas 

dimensões econômicas, funcionais, estéticas e utópicas. Para a au-

tora, em sua análise sociocultural essas paisagens são: dominantes, 

alternativas e emergentes. Dessa forma, trata-se de uma pesquisa 

inspiradora que utiliza a categoria paisagem para o entendimento 
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da fronteira do tangível e intangível na percepção dos habitantes em 

áreas de grandes projetos mineradores e de (eco)turismo.

Maria Idelma Vieira D`Abadia, em “Dinâmicas dos espaços e 

tempos religiosos da Romaria do Muquém, GO”, analisa a romaria 

ocorrida no povoado do Muquém apresentada como a tradicional 

festa realizada no município de Niquelândia, local em que a fé cató-

lica é vivenciada por experiências múltiplas e constituída por redes 

de sociabilidade e divertimento. A autora destaca que o Muquém 

incorpora em sua paisagem natural os elementos místicos da crença 

popular a Nossa Senhora da Abadia e percebe que os espaços são 

demarcados por diversos significados e simbologias que traduzem 

as dimensões sagrada e profana. A festa promove a ocorrência do 

fenômeno denominado cidade-evento, ocasionado pelos proces-

sos efêmeros que garantem a presença de infraestruturas e serviços 

que, fugazmente, territorializam as vivências religiosas. A eventua-

lidade espacial provocada pelas festas católicas religiosas recupera a 

força que estas possuem na transformação dos lugares bucólicos em 

lugares de adoração, de fé e de espacialidades do turismo religioso, 

bem como do comércio transitório. 

Marcos Roberto Pereira Moura, em “A romaria de Santa Luzia 

em Porangatu, GO: territórios intermediários entre os sujeitos e 

santos”, apresenta fecundas discussões sobre o território produzido 

pela fé católica no Brasil. O autor tece um debate importante a res-

peito do papel do catolicismo popular na produção de territorialida-

des e territórios festivos.  Ao empiricizar por intermédio da romaria 

de Santa Luzia em Porangatu, GO, demonstra como se configuram 

os territórios católicos, suas dimensões simbólicas, suas crenças e 
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mitos. Desse modo, o texto pode contribuir para estudos de outros 

territórios festivos e suas identidades religiosas diante das mudan-

ças e inserções de outras matrizes religiosas no território brasileiro.  

Em “Paisagens culturais do povo Kalunga do Engenho II em 

Cavalcante, GO: cotidiano e festas”, Jorgeanny de Fátima Rodrigues 

Moreira analisa as paisagens culturais e os aspectos simbólicos e 

tradicionais das festas dos Kalunga do Engenho II, em Cavalcante, 

Goiás. A autora aborda nesse estudo as folias de Santo Reis, Santo 

Antônio e Nossa Senhora das Neves. Essas manifestações festivas são 

as principais do Engenho II, as quais são comemoradas e realiza-

das principalmente pelos seus habitantes, como forma de elucidar 

o catolicismo popular e a dimensão mística associada às paisagens 

culturais no norte goiano. Em síntese, a pesquisa revela como os 

lugares, por meio do cotidiano festivo, se transformam, com o enal-

tecimento da ancestralidade, da cosmovisão e das figuras sobrena-

turais, em simbiose com lendas das paisagens do Cerrado. Além 

disso, contribui para interpretar as espacialidades e temporalidades 

festivas da cotidianidade das comunidades quilombolas.

O estudo de Romero Ribeiro Barbosa, intitulado “As vibra-

ções do Cerrado: breve leitura espacial das festas populares no es-

tado de Goiás”, faz um reconhecimento da presença de um número 

significativos de festas que ocorrem no território goiano ligadas às 

tradições, aos movimentos culturais e aos dinamismos modernos. 

Para o autor, essas manifestações dão uma configuração territorial 

festiva a Goiás, além de evidenciarem a importância dessa plurali-

dade de festas. O olhar foi ampliado com a participação na elabo-

ração do Atlas de Festas Populares em Goiás, ao perceber que essa 
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diversidade, metodologicamente, permitiu espacializar e classificar 

as festas populares nos locais por meio de visualizações dos períodos 

de ocorrências. Com esse reconhecimento o autor promove a dis-

cussão sobre as festas populares diante do papel midiático no estado 

de Goiás.

Por fim, Maísa França Teixeira, em “As espacialidades da ma-

nifestação cultural da catira no Estado de Goiás”, recupera as prá-

ticas culturais goianas pela existência da dança da catira, nesse 

estado, com suas diversificadas presenças em locais urbanos e 

rurais. Também cartografa as ocorrências no território pelas inser-

ções da dança em eventos regionais, folias, campeonatos e torneios. 

No texto descortinam-se os argumentos de que o estado de Goiás 

se vincula à identidade catirana, permeada pelas temporalidades 

passadas, transmitida sob as diferentes formas de símbolos e sig-

nificados, que dão sentidos aos espaços e à cultura local. Enfim, a 

pesquisa revela que a catira dentro das festas e das manifestações 

culturais é carregada de simbolismos: o roçado, os currais, os 

galpões, as casas pequenas, o caipira, elementos identitários que 

caracterizam, no mundo imaginário, os goianos rurais.

Os/as autores(as) desta coletânea, diante das temáticas, dos 

enfoques teóricos e metodológicos diversos e de forma inter-

-relacionada, contemplam as orientações e desafios propostos por 

Maria Geralda de Almeida, constituindo abordagens socioculturais 

de suma importância para a Geografia brasileira.
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PREFÁCIO  
Espacialidades turísticas e festas

Ser turista, ser festeiro, ser brincante pode vir a “ser” uma indaga-

ção, mas, também, uma pista para encontrar o quê e como consu-

mir, apreciar, observar, contestar ou contrapor. A leitura do texto da 

apresentação desta coletânea, intitulada Espacialidades turísticas 

e festas, já sinaliza a pista fácil para o encontro de uma obra dialógica 

com destaque para (i) os distintos caminhos, lugares e escalas das pes-

quisas; (ii) o alinhamento da geografia cultural com as humanidades 

pela presença de filósofos, historiadores, antropólogos e sociólogos;  

(iii) o diálogo com quem motivou a reunião de tantos pesquisadores, 

i.e., Maria Geralda de Almeida como fonte inspiradora.

As questões e os objetos de pesquisa postos no entorno da 

temática do turismo e festas estão conduzidos por abordagens 

qualitativas e, nesse sentido, alinhados por análises interpretativas 

voltadas para a compreensão dos fenômenos em pauta. Contudo, 

a observação atenta do chão das pesquisas descortina as sensibili-

dades e os compromissos dos pesquisadores para com a realidade 

estudada. Lugares e territórios são mostrados e desvelados pelos 

procedimentos metodológicos num entrelaço dos conceitos com a 

observação dos pesquisadores.

Sobre esse aspecto é oportuno tecer algumas considerações. 

Entre as entrevistas, anotações, registros fotográficos, levantamen-

tos etc., identificados nos textos, a complexidade do espaço geo-

gráfico é exposta bem como a observação de que não se tem uma 
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metodologia única que conduza e delineie as pesquisas, mas sim o 

compromisso em expor a construção do método: o caminho para o 

entendimento e o entendimento dos procedimentos. Salienta-se a 

importância de apresentar com clareza a construção e o caminho e, 

nesse contexto, colocar em relevo o aspecto pontuado como sensi-

bilidade mais bem assentada como subjetividade no fazer ciência. 

A subjetividade é, indubitavelmente, um problema, uma questão, 

uma interrogação. Mas, para o entendimento dos caminhos desta 

coletânea, basta a atenção aos seus “como”, ou seja, como os auto-

res posicionaram e realizaram seus estudos, e isto está posto. 

Ao observar os seus “como” – os desafios no fazer ciência no 

campo das humanidades e, nele, a Geografia Cultural –, os textos 

se agigantam pelo fazer interdisciplinar. Os diálogos com múltiplas 

disciplinas estão claros nas aproximações do chão das pesquisas 

com as categorias e conceitos analíticos, desde a abordagem do tu-

rismo durante eventos em Goiânia até a construção de identidades 

pelas religiões e festas.

Dentre os autores não geógrafos assinalados nas construções 

metódicas, destaca-se Carlos Rodrigues Brandão, pelo fato de pro-

porcionar à Geografia o encontro com uma etnografia da cultura 

popular com vasta produção sobre Goiás, suas festas, seus modos 

de ser. Ele faz-nos revolver a posição da subjetividade nas pesqui-

sas humanas ao afirmar que no trabalho de campo deve-se estar, 

constantemente, “perguntando-se se coisas que devem estar sendo 

conhecidas estão sendo conhecidas”, ou seja, insiste em sermos ca-

pazes de “reouvir e reavaliar constantemente [...] [para] que seja o 
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fio do aprendizado da própria prática de pesquisa” (Brandão, 2007, 

p. 26-27).1

O encontro dos autores desta coletânea é, em certa medida, um 

movimento que revolve posturas, pois coloca em constante “reou-

vido” autores não geógrafos, constitui um fazer coletivo e, com essa 

condução, adensa o pensar geográfico. Este é ancorado pela vasta 

produção brasileira que, em movimento, reavalia os territórios e os 

lugares do turismo e das festas. Rogério Haesbaert, Carlos Eduardo 

Santos Maia e Zeny Rosendahl sustentam o maior quantitativo de 

citações no trato, dentre outros, de materialidades, simbolismos, 

alteridades, identidades, com a complexidade das apropriações, 

dominações e ressignificações do agir do turista/turismo, do festei-

ro/festa, do brincante/assistente.

O diálogo com estes e os demais autores traduzem, também, 

o encontro com a ampla ancoragem de Maria Geralda de Almeida. 

Com ela, são reouvidos Paul Claval, Yi-Fu Tuan e Joel Bonnemai-

son, tanto quanto Maura Penna, Nestor García Canclini, Gilberto 

Giménez e Stuart Hall. Como boa ouvinte das questões de pesqui-

sa que chegam para orientação/discussão, como o que se sucedeu 

até a concretização desta coletânea, a professora Maria Geralda tem 

por hábito “jorrar” questionamentos até o balizamento do estudo 

se mostrar exequível e promissor. Essa postura questionadora ex-

plica as buscas acadêmicas que resultaram em tantos autores refe-

renciados, ressaltaram a geografia cultural brasileira e relevaram o 

encontro entre as singularidades temáticas de cada um com a sen-

1 Sociedade e Cultura, v. 10, n. 1, p. 11-27, jan.-jun. 2007.
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sibilidade de Maria Geralda de Almeida, ao tempo em que distin-

guiram a produção da mestra entre suas inquisições metódicas e os 

acolhimentos de novos autores.

Por novos autores, o leitor se depara com as “descobertas” (ou 

releituras, no sentido de rever) de Robert David Sack e Carl Sauer 

– clássicos –, bem como com as parcerias firmadas com Maria Idel-

ma D´Abadia, Romero Ribeiro Barbosa e Mirne-Gleyde Lagares, 

orientandos e ex-orientandos, sinalizando, mais que sensibilidade, 

adensamento da Geografia Cultural. Para os “produtores” desta co-

letânea, Maria Geralda de Almeida ilumina os caminhos metódicos 

com sua singular sensibilidade para com as gentes e suas práticas, 

para com as representações e suas funcionalidades, para com os lu-

gares e os territórios das festas populares e do turismo.

E, dentre os textos de sua autoria, sobressaem “Em busca do 

poético do Sertão” (1998)2 e “Festas rurais e turismo em territórios 

emergentes” (2011),3 pelo fato de terem sido significativamente ci-

tados e referenciados, mas, sobretudo, por traduzirem a síntese do 

encontro de Maria Geralda de Almeida com a Geografia Cultural: a 

apropriação das tradições pelas (re)significações das festas e do tu-

rismo. Espacialidades turísticas e festas materializa essa síntese e 

constitui, certamente, obra aberta a novos debates e a novos laços 

da e com a Geografia Cultural. 

Com esse entendimento finda-se, nos limites postos, a demons-

tração das pistas fecundas para a leitura e diálogo com os sentidos 

2 Espaço e Cultura, v. 6, p. 25-46, 1998.

3 [2011]Geografia cultural:um modo de ver (2018, p. 201-222).
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de ser turista, ser festeiro e ser brincante encontrados nos diversos 

textos que se seguem. O fato de esta obra vir a “ser” uma indaga-

ção, todavia, diz respeito à vivência, convivência e experiência com 

a pandemia causada pelo vírus “corona” que basculou a geopolítica 

mundial desde janeiro de 2020.

Estabelecemos como fundamento que esta obra específica e o 

contexto de sua feitura numa trilogia não se apresentem como opo-

sição “ao que está por virem a ser” outros turistas, outros festeiros, 

outros brincantes, outros territórios, outras práticas, outras apro-

priações etc.

Entendemos que a produção e apreensão dos novos modos de 

ser e estar no mundo não findam em oposições, mas, sobretudo, 

em diálogos. Indagamos, portanto, sobre diálogos que possibilitem 

trazer, pela empiria, conhecimento de novos caminhos e percur-

sos metodológicos; indagamos sobre diálogos que possam adensar 

a convivência sem aproximações de campo etnogeográficas nos 

moldes até então praticados e indagamos, ainda, sobre diálogos que 

atinam para a experiência de ser geógrafo cultural pelos laços e en-

trelaços com nossa “nova” realidade.

O fato é que os lugares e os territórios do turismo e das fes-

tas aqui tratados não são estáticos e, independentemente do brusco 

choque causado pela pandemia em todas as dimensões, eles conti-

nuarão sendo consumidos, apreciados, observados, contestados e 

contrapostos pelas relações estabelecidas com maior ou menor in-

tensidade dos propósitos materiais, culturais, simbólicos, políticos 

e econômicos.



ESPACIALIDADES TURÍSTICAS E FESTAS | Prefácio 

Vale não perdermos as aproximações espaçotemporais de ser-

mos aqui viventes e de estarmos geógrafos culturais. Como coloca-

do por Michel Serres (1994),4 a compreensão do ser-aí (i.e., sermos 

aqui) é possível pela relação existencial que constituímos e não, re-

duzidamente, pela razão de existência das coisas. Assim, a expansão 

do sentido de “sermos aqui” somente se concretiza pelos laços que 

estabelecemos com a realidade. 

Portanto, aqui estão postas para expandir em diálogos futuros 

a obra Espacialidades turísticas e festas.

Maria Augusta Mundim Vargas

Aracaju, outono chuvoso de 2020.

4 SERRES, Michel. Atlas. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. 
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TURISMO “PORTEIRA ADENTRO” NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE GOIÂNIA (GAH)1

Arlete Mendes da Silva

INTRODUÇÃO

As ações dos atores sociais são resultantes do seu contexto cultural 

e se manifestam espacialmente. Com base nessa premissa, busca-

-se contribuir, por meio de uma discussão teórico-metodológica 

com aporte na Geografia Cultural2 e Humanista, na interpretação 

da complexidade das relações e construções humanas em relação 

ao ambiente rural em que estão inseridas atividades turísticas. Ao 

geógrafo culturalista cabe, nas palavras de Almeida (1993, p. 41),

[...] se interrogar sobre o corpo do homem, seu espírito, sua 
percepção do mundo e seu universo imaginário. Este homem 
é, culturalmente, definido pelo seu meio ecológico, sua edu-
cação, seu meio social, suas experiências, suas crenças dos 
modelos que ele aceitou ou escolheu.

1 Este texto é parte da Dissertação de Mestrado intitulada Uma análise do turismo rural 
na Região Metropolitana de Goiânia: caracterização e possibilidades, defendida no Pro-
grama de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais 
da Universidade Federal de Goiás (IESA-UFG), no ano de 2003.

2 Para Claval (1997, p. 89), a “geografia cultural está associada à experiência que os ho-
mens têm da Terra, da natureza e do ambiente, estuda a maneira pela qual eles os modelam 
para responder às suas necessidades, seus gostos e suas aspirações e procura compreender 
a maneira como eles aprendem a se definir, a construir sua identidade e a se realizar”.
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Esse querer-saber tem na abordagem culturalista a compreen-

são das manifestações sociais presentes na prática de turismo rural. 

Certamente, tais enunciados aproximam-se da realidade que se ob-

serva e que se procura compreender. 

Na prática social do turismo, também em sua modalidade ru-

ral, a cultura e o modo de vida do campo são difundidos pela ob-

servação e comunicação intersubjetiva pela qual se processam as 

informações entre visitantes e visitados. Assim, o lugar rural media 

as relações de transmissão e troca de conhecimentos, pensamentos, 

sentimentos e ações entre os atores sociais do turismo rural. O estilo 

de vida, a cultura diferenciada e legítima devem compor o cenário 

turístico rural. Damasceno (1998, p. 43) lembra que “o homem é 

o grande criador de culturas” e que o turismo, com intervenções 

na organização espaço-cultural, representa a síntese da unidade na 

diversidade dos complexos modos de vida.  

Pode-se afirmar, como sugere a autora, que o elemento da 

construção do espaço geográfico é, também, a relação sociocultu-

ral. Esta cria e modifica os signos, reconstruindo espaços, confe-

rindo às estruturas turísticas diferentes formas e funções espaciais, 

redefinindo lugares. 

O enfoque cultural precede (e até conduz) a maneira de ver 

e perceber os elementos da paisagem, determinando ações e de-

senvolvendo atitudes nos espaços turistificados. Concomitan-

temente, elementos socioculturais e naturais com uso turístico 

têm, na sacralização do espaço, importante elemento de atrati-

vidade turística.
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CONDIÇÕES SOCIOCULTURAIS E NATURAIS  
PARA O TURISMO RURAL 

No turismo rural, a cultura dos lugares torna-se importante atrativo 

e motivação turística. O ambiente rural é receptáculo das manifes-

tações socioculturais que mediatizam as relações sociais no turismo. 

As atividades turísticas, em espaço rural, fazem parte da (nova) 

configuração do campo e do rural. Elementos como o aumento de pro-

dutividade e lucros mesclam-se à busca de equidade social, à preser-

vação ambiental e territorial e ao resgate de valores culturais num for-

talecimento da identidade nacional/regional/local também no campo. 

Reconhece-se o fortalecimento do campo como lócus multi-

funcional e de pluriatividade produtiva. As várias fácies do campo 

e do rural abrigam atividades não só produtivas, como o turismo, 

mas fortemente consumidoras de espaço, de paisagem, de lugares 

e de cultura.

Além das atividades tradicionais agropecuárias, se produzem 

a rapadura, queijos, doces, embalagens artesanais que se transfor-

mam em “mercadorias originais” vendidas como subprodutos do 

turismo rural.

Observaram-se nas propriedades rurais visitadas, nos municí-

pios de GAH (Goiânia, Aparecida de Goiânia e Hidrolândia), a mul-

tifuncionalidade do espaço e a diversificação de produção de que 

falam Silva e Campanhola (2000). 

Os turistas consomem espaço e produtos no momento de sua 

produção nas fazendas e circuitos turísticos, aproximando-os aos 

meios e modos de vida rural local. Atividades recreativas em rios, 
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cachoeiras, trilhas e passeios pelas propriedades rurais com estru-

turas econômicas centenárias na produção agropecuária e arquite-

tura colonial das propriedades rurais são valiosos atrativos do turis-

mo em espaço rural. 

Daí a pluriatividade no saber-fazer do trabalhador rural que, 

além das atividades produtivas nas “rebaixas e quartos de queijo”3 

como também nos currais e pequenos laticínios locais, exerce a fun-

ção de recepcionista e guia turístico. São formas tradicionais que se 

misturam ao novo, formando mosaicos de tempos diferentes num 

mesmo espaço de produção.

São elos entre o passado e o presente que a cultura rural busca 

manter, transformando-os em produto para o turismo praticado 

no campo. A manutenção de objetos e instrumentos de trabalho, 

os ritos, processos tradicionais produtivos na lavoura e no trato 

com o gado, modos e estilos de vida, gastronomia, festas religiosas 

e comemorativas, bens materiais e espirituais dão “vida” e “valor” 

ao lócus turístico. Esse local turístico também pode ser percebido 

pelos “de fora4” (os outros, os turistas, os outsiders) no espaço 

3 “Rebaixa” é o nome dado à parte do complexo do engenho que cuida da produção da 
rapadura. O quarto de queijo é o ambiente reservado para o processo de preparo do queijo 
(conforme informações de proprietários e trabalhadores rurais). 

4 Fazemos uso dos termos “os de dentro” para indicar os proprietários e trabalhadores 
das propriedades rurais visitadas e “os de fora” para referir os visitantes, os turistas. Al-
meida (1998) emprega esses termos ao estudar a visão do sertão elaborada pelos “de fora” 
e o sertão visto pelos “de dentro” retratado pelos sertanejos como seu lugar/espaço de 
experiência e vivência. Brandão (1995, p. 173) também faz essa distinção: os sertanejos são 
os “de dentro”, “da roça ou do campo” e do “bairro rural”, cujo lugar natural socializado 
pelo trabalho e pelo modo de vida do homem do campo é o seu lugar de vivência; os “de 
fora”, “os outros”, “as outras gentes” são as pessoas das cidades, desconhecidas e, por 
vezes, ameaçadoras. Tem-se, então, a separação social e simbólica entre o “homem do 
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rural goiano, especialmente nos municípios estudados de Goiânia, 

Aparecida de Goiânia e Hidrolândia. 

Nas incursões a campo nos municípios de GAH, notou-se não 

serem poucos os proprietários rurais que demonstram grande apego 

“às coisas do lugar”, como eles mesmos dizem. É essa sensibilidade 

de manter a cultura e o modo de viver rural que embasa a atividade 

turística, sendo seu bem mais precioso ao lado dos elementos natu-

rais que compõem a paisagem rural.

É recorrente, na área de estudo, a existência de elementos que 

vão inserir, num mesmo espaço, traços de modernidade – tipica-

mente urbanos – com outros elementos “pré-modernos” ou rurais. 

Em uma referência sobre o contexto urbano com características 

rurais da grande Goiânia, Cavalcanti (2001, p. 30) assim sugere:

A mistura de estilos, a convivência de atividades diretamente 
ligadas ao circuito técnico de ponta no mundo com atividades 
que poderiam ser chamadas de pré-modernas, a co-presença 
de elementos de modos de vida urbano e rural no cotidiano 
da cidade, delineiam um modo de vida peculiar, que mere-
ce maior investigação, um modo de vida que expressa uma 
diversidade cultural. (Grifo nosso).

Não seria a necessidade de manter estes laços culturais entre 

o rural e o urbano que interessa àqueles que se dedicam à atividade 

de turismo rural? Até que ponto essa diversidade cultural, de que 

campo” e a “gente da cidade”. Souza (1995, p. 86) faz esta mesma distinção ao tratar do tema 
território como uma rede de relações sociais que define: a diferença entre “nós” (o grupo, 
os membros da coletividade ou “comunidade”, os insiders) e os “outros” (os de fora, os es-
tranhos, os outsiders). Assim, no contexto do turismo, poderemos atribuir os termos “nós” 
para a população que recebe e os “outros” para a população que visita, os turistas.
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nos fala a autora, tem corroborado para o aumento da prática de 

turismo em espaços rurais? Essas questões auxiliam a refletir sobre 

o objeto de estudo em questão: o turismo em espaço rural.

No estudo, crê-se na diversidade cultural que permeia as re-

lações campo-cidade, assegurando ao turismo rural sua condição 

de atividade socioeconômica. A essa discussão acrescenta-se ou-

tra variável: a questão do imaginário rural e urbano no contexto 

do turismo.

Pode-se considerar o imaginário como “a capacidade de de-

formar as imagens fornecidas pela percepção, de nos libertar das 

imagens primeiras, de mudar as imagens”, assim entendido por 

Almeida (1998, p. 36).5 Nesse sentido, adquirem relevância os sím-

bolos, significados e representações subjetivas de cada sujeito e/ou 

turista. A autora ressalta a carga simbólica que une o homem ao es-

paço, mediatizando a compreensão deste, por meio do imaginário.

Em conformidade, os argumentos de Martinelli (2001, p. 151) 

vêm corroborar nessa reflexão sobre o imaginário. Para ele a com-

preensão de uma imagem

[...] sempre encerra uma mensagem que depende de sua 
composição e de nossa interpretação do seu sentido conota-
tivo. Possui freqüentemente um valor metonímico. Embora a 
imagem fracione o mundo, a imaginação o completa. Carrega 
um valor metafórico, uma vez que realiza a transferência de 
significados do concreto para o abstrato. Seu simbolismo, que 
emerge do inconsciente, oferece uma cena para o imaginário.

5 Essa autora faz distinção entre imaginário e imaginação, embora concorde que se trata 
de termos próximos. A imaginação “é a faculdade de evocar imagens ausentes, fictícias, 
irreais, enterradas no nosso mais profundo eu” (Verbole, 2002, p. 36).
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Sendo assim, a imaginação precede o processo de composição 

do imaginário por meio de uma leitura simbólica dos elementos per-

cebidos. Essa leitura espiritual que se faz das imagens vai refletir, de 

forma incisiva, também, na modalidade rural de turismo. Verbole 

(2002, p. 131) afirma de forma enfática que “o turismo rural se apoia na 

percepção do imaginário”. Este, por sua vez, construído de maneira 

complexa, é permeado por diferentes significados e interpretações, 

num processo de desconstrução e reconstrução. Em tese, o turista 

não é um grupo homogêneo. Seu “imaginário turístico” perpassa 

por diversos motivos, expectativas e percepções. 

O rural e, consequentemente, a percepção do imaginário ru-

ral, explica a autora (Verbole, 2002, p. 127), estão fortemente asso-

ciados “à forma como as expectativas e motivações dos turistas são 

traduzidas numa experiência concreta”. Do mesmo modo os signi-

ficados e representações sociais da “realidade rural” experimentada 

concretizam ou não tais imagens, símbolos e significados.

As representações dos grupos sociais urbanos sobre o signifi-

cado de espaço rural são construídas, para muitos, com base numa 

tendência de revalorização e necessidade ambiental/natural. “A ex-

ploração agropecuária mantém suas atividades e rotinas originais, 

atendendo a uma clientela cada vez mais carente do contato com 

o natural, com um modo de vida que, pelo menos no imaginário 

urbano, remete a uma reconciliação com a natureza”, argumenta 

Blos (2000, p. 201).

Reivindicam-se o lazer, o entretenimento, o descanso e a paz 

na atividade turística em espaço rural como forma de “‘terapia’ 

eventual para suportar melhor as rotinas de sua hiper-racionali-
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zada e programada cotidianidade urbana”, complementa de forma 

eficiente Froehlich (2000, p. 184).

No que diz respeito aos turistas, algumas falas sobre o espaço 

rural e seu uso turístico desenham a estrutura criadora de imagens 

e sentidos: “O espaço rural é lugar privilegiado de quem pode viver 

tranquilamente em contato com a natureza [...]. É assim que eu o 

vejo: um espaço sagrado para o lazer, contemplação e descanso”.

Relatos como esse evidenciam a busca pelo campo associada ao 

imaginário rural. Verbole (2002, p. 122) explica por que:

É crença generalizada que a paisagem rural, a natureza com 
seu verdor e beleza “intocados”, a paz e o silêncio, a tranqui-
lidade, a vida bucólica e idílica longe do mundo artificial, a 
comida natural e saudável, o lazer e a socialização, compõem 
os ingredientes do imaginário rural.

Numa reflexão mais aprofundada, parece-nos que o imagi-

nário do turista urbano se encontra distanciado da rotina dura de 

trabalho vivida no campo. O espaço rural, para o turista, é ausente 

de preocupações cotidianas de quem nele vive e trabalha.  Para Ro-

drigues (2000, p. 116), 

[...] na realidade, a vida tradicional no campo foi e ainda é 
muito árdua para quem tem de extrair da terra os produtos 
para sua sobrevivência. O lirismo que permeia o imaginário 
coletivo sobre a vida rural, em qualquer lugar do mundo, é 
produto do movimento romântico, surgido no seio das po-
pulações urbanas.

A autora se preocupa com a visão estereotipada do campo 

“vendida” ao turista, disseminada pelo marketing turístico como 
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uma mercadoria capaz de compensar as dificuldades e o estresse da 

vida urbana. 

Pondera-se que a mercadoria turismo rural é manipulada e co-

mercializada pela mídia, concretizando o produto turístico criado 

em espaço rural para atender às demandas urbanas e pós-moder-

nas. Esse contexto favorece, em muito, o desenvolvimento dessa 

atividade turística no campo. 

Entretanto, pergunta-se: a comunidade local participa desse 

processo? Têm sido criadas estratégias e possibilidades que prote-

gem essas populações? São questões que devem ser consideradas, 

sobretudo quando estão em discussão a descaracterização e a des-

truição dos modos de vida e cultura daqueles que vivem no campo. 

Tal procedimento aniquila os atrativos rurais para a ativida-

de turística.  Froehlich (2000) comunga dessas preocupações que 

envolvem as comunidades rurais no processo de turistificação dos 

lugares. Esse autor lembra: 

[...] deve haver mais alternativas para essas camadas da po-
pulação rural, nas estratégias de desenvolvimento rural via 
turismo, que não seja transformá-los em atração como se 
fossem “fósseis vivos” e suas precárias condições de vida e 
trabalho em signos de rusticidade e autenticidade. (Froehlich, 
2000, p.187).

Pode-se apontar como uma consequência social do turismo 

rural a falta de proteção das comunidades locais. As manipulações 

ideológicas e perversas de um sistema capitalista que aposta ser o 

vetor econômico o único viés para o desenvolvimento de uma re-

gião desmerecem a proteção dessas comunidades. 
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Os conflitos existentes nos lugares turísticos podem passar 

despercebidos pelos turistas. Muitos desses estão mais preocupados 

em satisfazer seus desejos de descanso, lazer, aventura e reconheci-

mento de novos lugares e modos de vida na alimentação de imagi-

nários forjados ou não pelo marketing turístico. Por meio do olhar 

do turista, percebe-se que os elementos componentes do imaginá-

rio urbano, acerca do rural, manifestam-se de forma correlata às 

manipulações do marketing turístico. 

É fato que a busca do turista pelo que imagina ser o rural per-

passa por imagens de um lugar majestoso, lúdico, bucólico com 

natureza e cultura “pura e intocada” e sejam motivos fortes para a 

escolha do destino turístico. Para esses visitantes, além da fuga de 

áreas urbanas, a oportunidade de integração homem-natureza e a 

aspiração por repouso e tranquilidade valorizados pela comunhão 

com a cultura rural configuram-se em motivações para a prática do 

turismo rural. Alheios ao processo de manipulação a que estão en-

volvidos, os turistas, geralmente, manifestam-se mediante razões 

como esta: “Venho aqui pelos atrativos rurais e naturais, fuga da 

área urbana e contato com a cultura rural”.

Quando o foco de análise são o trabalhador rural e seu ima-

ginário, percebe-se uma predisposição positiva para o relaciona-

mento com o turista. Para a comunidade local, a receptividade do 

turista não é considerada um sobretrabalho e adquire um caráter 

prazeroso. Mesquita (2001) relata, em um estudo exploratório junto 

a agricultores, o fato de que, por serem eles habituados a uma lida 

pesada na terra, apresentam em seu imaginário o recebimento de 

turistas como sendo uma tarefa leve. 
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A prática turística se mostra por meio das relações sociais e es-

paciais, portanto, envolve desafios tanto para os turistas como para 

os moradores do campo. A autora lembra, ainda, que a sociabilidade 

na área rural, geralmente, é bastante impregnada de receptividade, 

facilitando a relação turística entre os atores sociais. Essa receptivi-

dade é comum entre proprietários e trabalhadores quando relacio-

nada aos “de fora” também no interior goiano. Ao serem indagados 

a respeito do envolvimento que os proprietários e os trabalhadores 

rurais mantinham com os turistas nas visitas que recebiam, tivemos 

respostas favoráveis. Um proprietário rural em Hidrolândia revela: 

“À medida que as visitas se tornam mais frequentes nos tornamos 

bons amigos”.

O depoente, que trabalha há mais de quinze anos numa fa-

zenda em Goiânia e começou a receber turistas há pouco mais de 

cinco anos, conta: “Nós nos divertimos com os turistas; eles admi-

ram tudo e perguntam sobre nossa vida e nosso trabalho aqui na 

fazenda”. É importante lembrar que benefícios positivos só ocor-

rem se for mantido “um tipo de turismo onde os parâmetros tradi-

cionais da oferta são considerados como a essência da ruralidade” 

(BLOS, 2000, p. 201). Esta deixa à mostra a diferença, o inusitado, 

o tradicional do lugar como o modo de ser das pessoas que ali vi-

vem e trabalham.

Parece-nos que a percepção dos “de dentro”, em expressões 

como “eles admiram”, “perguntam”, “eles riem”, é permeada por 

sentimentos de alteridade. De fato, exercendo autonomia e poder 

sobre algo que conhecem bem – o meio rural, que causa tanto es-

tranhamento e curiosidade para os “de fora” – faz que se sintam 
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distintos. Os visitantes experimentam essa alteridade ao se senti-

rem em “outro” lugar diferente do seu cotidiano.

Alguns turistas evidenciam estar fazendo “visitas de compa-

dre” pela afinidade construída com o homem e lugar rural. Essa 

proximidade do grau de compadrio com os “de dentro” é fortale-

cida pela relação de amizade demonstrada pela forma como os “de 

fora” são recebidos. Como ilustração, destaca-se o depoimento do 

proprietário da Chácara Maria Emanuela em Aparecida de Goiânia, 

ao falar da relação que mantém com os turistas que frequentam sua 

propriedade:

Para nós, aqui da chácara, cada turista que vem conhecer 
nossa propriedade, passear, pescar, observar o trabalho na 
horta e com o gado, acaba tornando nossos amigos e compa-
dres. Tem gente que vem aqui até de fora do Estado há mais 
de cinco anos. Às vezes eles não compram nada [leite, quei-
jo, coalhada, hortaliças], mas fica o dia todo descansando 
por aqui. Dá até pra bater um papo! As crianças adoram ver 
a ordenha do gado e até pedem para participar. É muito bom 
receber as pessoas da cidade.

A fala desse empreendedor rural mostra seu contentamento 

em proporcionar prazer aos “de fora” (mesmo sem maiores lucros 

na venda de seus produtos) e que “bater um papo” fortalece o apa-

rente vínculo de amizade entre eles. 

Numa análise mais acurada da situação, para o turista houve 

uma hierarquia das atividades escolhidas: pescaria, passeios con-

templativos, descanso e “até um bate-papo” com os “de dentro”, 

não denotando, assim, uma “visita de compadre”, mas sim a satis-

fação de seus desejos. 
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Para o proprietário rural faz parte do negócio receber bem o 

turista. Os “de dentro”, em seu imaginário e prática turística, cons-

troem relações sociais e afetivas com os “de fora”, dada a repetição 

das visitas. Os moradores locais constroem sentimentos de proximi-

dade e amizade com os visitantes. Isso nos remete ao que já foi dito 

anteriormente sobre a capacidade social de receptividade oriunda 

daqueles que vivem no campo. Não obstante o grau receptivo do ho-

mem do campo, tem-se, além disso, o cotidiano de uma propriedade 

rural imbuída de numerosas atividades de trabalho que precisam ser 

ordenadas e realizadas no tempo de trabalho e de produção. 

É imperioso respeitar o tempo do plantio, da colheita, da re-

produção lenta dos animais, do convívio social pouco diversificado; 

o isolamento dos acontecimentos cotidianos de ordem urbana e os 

afazeres que se repetem sem distinção de data e hora. O ambien-

te rural se constitui em um lugar de produção, mas há espaço para 

o lazer, a troca cultural entre os vizinhos, as conversas à beira do 

fogo, as festas laicas e religiosas da comunidade. 

Esse conjunto de atividades que se desenvolvem no campo são 

características desse lugar/espaço de vivência e de experiências 

para os que ali vivem e trabalham numa reprodução socioprodutiva 

e cultural não alheia a intempéries e conflitos locais. Muitas dessas 

atividades desenvolvidas no campo se configuram como de impor-

tante interesse dos visitantes urbanos. 

Nos municípios estudados, os turistas eram de Goiânia. Uma 

porção menor desses turistas provinha de cidades médias mais pró-

ximas, como Anápolis. Somam-se, ainda, a esse montante menor, 

pessoas vindas de Brasília e de outros estados.
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Para Cristóvão (2002), os urbanos veem esse “retorno a terra” 

como parte de um processo maior em reação à globalização econô-

mica e cultural moldada pelo imaginário ligado à ruralidade. Ela se 

reveste, para esse autor, em “produto de consumo” de conteúdo 

simbólico e como antídoto do “excesso de civilização” da vida urbana. 

Para Luchiari (2000), o fenômeno do turismo não é um mito, 

contudo possui a faculdade de mistificar a realidade, dando-lhe no-

vos valores (conteúdos). Poderíamos então dizer que, ao mitificar 

o lugar rural, o turismo recria símbolos que vão valorizar formas 

e funções socioprodutivas pretéritas do campo, conferindo-lhes 

valor de uso turístico. 

Nesta pesquisa observaram-se novos usos provenientes da de-

manda turística urbana pelas propriedades rurais visitadas. Próxi-

mo a Goiânia, por exemplo, as fazendas utilizam seus espaços para 

abrigar vários tipos de eventos além do turismo rural. É o caso de 

chácaras de recreio e lazer no entorno de Goiânia e dos Recantos 

em Hidrolândia, que promovem eventos sociais, esportivos e reli-

giosos como as propriedades rurais. À beleza cênica de paisagens 

humanizadas, áreas de plantio e de construções soma-se o conjunto 

fitogeográfico característico do Cerrado goiano. 

O relevo de planalto e uma farta rede de drenagem favorecem a 

exuberância da paisagem rural. Numerosos rios da região possuem 

matas ciliares preservadas, constituindo atrativos naturais de forte 

apelo turístico. Além disso, a beleza arquitetônica das fazendas mais 

antigas da região revela estruturas originais, algumas com mais de 

setenta anos. A esse conjunto somam-se áreas de campos e pastos 

utilizados para a criação extensiva do gado, peculiar ao Estado de 
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Goiás. São elementos que promovem a prática turística na Região 

Metropolitana de Goiânia. 

Sabe-se que o turismo dinamiza lugares e provoca movimentos 

com fluxos de pessoas e mercadorias numa interação socioespacial 

local/regional caracterizada pelas atividades produtivas e também 

pelo fenômeno turístico na região. 

O aproveitamento e a reorganização de espaços rurais pela 

prática turística contribuíram para aumentar o interesse em estu-

dar as transformações espaciais que concorrem a fim de se fazerem 

lugares rurais, lugares turísticos. Acerca do lugar no contexto da 

prática turística em espaço rural, Buttimer (1985) afirma que ele 

está intimamente ligado às experiências e valores, podendo alcan-

çar dimensões simbólicas, emocionais, culturais, políticas e ideoló-

gicas. Desse modo, o lugar é percebido como um trecho da superfície 

terrestre no qual o homem se completa, ou ainda se manifesta pela 

sensação de pertencimento e conhecimento. 

Observa-se que turistas, ao visitarem os lugares rurais, buscam 

experienciar os modos de vida dos moradores locais. Os visitantes 

entram em contato com costumes locais na fala, na vestimenta, nas 

festividades, nos rituais, na satisfação com a gastronomia, no co-

nhecimento da cultura rural, no folclore, nas músicas e nas danças 

típicas do lugar rural nos períodos de visita. 

É comum os turistas se sentirem, naturalmente, travestidos 

da população local. Isso nos faz pensar nas experiências sobre o 

sentir e o perceber as ambiências dos vários espaços coletivos, in-

dividuais, conhecidas ou não, mediadas por uma universalidade 

que não conhece limites ou fronteiras relativas ao próprio espaço-
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-tempo, conforme explica Tuan (1980) sobre as percepções indi-

viduais e/ou coletivas. 

Mesmo sendo a cultura e o modo de vida do lugar os principais 

atrativos dos lugares rurais que se “turistificam”, muitos visitantes 

ficam no êxtase contemplativo e na observação indireta, não intera-

gindo com as pessoas e com os costumes do lugar. 

Verifica-se, mediante a percepção do turista em relação ao 

lugar rural nos municípios de GAH, que não é a totalidade dos visi-

tantes que procura conhecer os hábitos, costumes, modos de vida, 

lazer e trabalho daqueles que vivem nas fazendas. Os que manifes-

tam desejos pela interação cultural, geralmente, são turistas acima 

de 35 anos. Eles objetivam conjugar descanso e lazer com reconhe-

cimento do modo de vida e da cultura rural. Na maioria, o perfil é 

de pessoas que nasceram em áreas rurais e migraram para a cidade, 

sem perder o vínculo (mesmo que sentimental) com o lugar rural. 

As declarações desses turistas são permeadas de nostalgia e de 

necessidade de retorno. É comum ouvir daqueles mais saudosistas 

o quanto os lugares rurais fazem com que se sintam como se esti-

vessem tendo experiências passadas, no reconhecimento de instru-

mentos e meios de produção tradicional do campo. Essa percepção 

e sentimentos evidenciam o reconhecimento de uma “ruralidade” e 

o sentimento de pertencer a ela. 

Em Goiás não é difícil encontrar pessoas com origens no meio 

rural. Foi somente após a década de 1950 que a migração campo-ci-

dade teve maior relevância no estado, como ocorria no Brasil, com 

o fenômeno do êxodo rural. Mesmo com o advento da industriali-

zação brasileira, a divisão de produção e trabalho mantinha para o 
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Estado de Goiás sua “condição natural” de produtor de alimentos 

(concebido economicamente como “celeiro do Brasil”) por meio de 

atividades agrícolas.

Para o turista, o lugar rural é o elo entre o anseio por reencon-

trar-se com as lembranças de um passado rural e sua cultura e/ou 

a possibilidade de obtê-las. Nesse sentido, o lugar rural é explicado 

por Talavera (2000, p. 36) como lugar de inspiração e satisfação do 

turista em que:

[...] el entorno inspira un momento pasado – real o imagi-
nario – recreado ex profeso para infundir la sensación de 
vivencia única, irrepetible e inolvidable [...] aunque sea a 
traves de los referentes apropiados de su cultura material y 
lo tangible de sus ritos, costumbres y tradiciones.

Na explicação desse autor, parecem-nos ausentes contradições 

existentes no lugar rural, conforme discutimos no item anterior. 

Sabe-se que esse espaço/lugar, “real ou imaginário”, é uma visão 

subjetiva do turista. 

Desse modo, o lugar rural se constitui, simultaneamente, como 

palco de novas procuras. Estas são baseadas num quadro de repre-

sentações no lugar de sentimentos de nostalgia veiculando preten-

sões e anseios mais ou menos conscientes e objetivos, de retorno e 

de recuperação do que se perdeu ou se suspeita ter perdido.

No âmbito dessas preocupações, Cristóvão (2002) evidencia o 

cuidado a se tomar para que o imaginário rural contribua com be-

nefícios reais para a vida econômica e social rural. Deve-se fazer uso 

do olhar que é lançado ao campo pelo turista para reverter em me-

lhorias as condições de vida e trabalho da comunidade local.
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O desejo de um maior contato com a natureza e com a cultura 

rural justifica as motivações dos citadinos em buscar lugares onde o 

tempo se “mova de forma mais lenta”. Com efeito, distante da agi-

tação urbana e dos compromissos de hora marcada, a fazenda dá 

conta de outra realidade, não a do relógio, mas a da produção e do 

viver rural no qual o tempo possui outro ritmo. 

O lugar rural associado ao tempo remete àquilo que fora dito 

por Tuan (1980) quando evoca que o lugar é uma pausa no movi-

mento. Ora, então somos levados à reflexão de que o lugar turístico 

é a “pausa”, no movimento do espaço, em que o “lugar” é tomado 

evocando sentimentos que o identifiquem, que o tornem íntimo e 

conhecido, também, pelo turista.

Pelos atores sociais locais6 de GAH, nota-se a crença de que o 

lugar, no turismo rural, pode ser tido lugar de descanso e lazer para 

os visitantes, o que nos foi explicado por alguns proprietários ru-

rais. Para turistas mais jovens o campo é opção de descanso, lazer e 

aventura. Eles estão preocupados em aproveitar o “lugar-paraíso”, 

em referência ao lugar rural, como costumam expressar. 

A opção por esses lugares para passar o dia e/ou fim de semana 

é motivada pela oportunidade que o visitante tem em realizar ati-

6 Atores sociais do turismo rural, neste texto, são pessoas que estão envolvidas, de alguma 
forma, com a implementação, gestão e desenvolvimento da atividade turística, classifi-
cando-se em atores sociais diretos (proprietários e trabalhadores rurais de propriedades 
com a função turística) e indiretos (órgãos e políticas públicas, entidades de apoio, estudo, 
financiamentos, marketing, turistas e outros). No caso, citamos os proprietários rurais. O 
uso dessa terminologia baseou-se em vários autores que fazem distinção entre os sujeitos 
envolvidos direta e indiretamente no processo turístico, a saber, as pessoas do lugar e os 
“de fora”, identificados acima (Cavaco, 2001; Zimmermann, 2001; Cristóvão, 2002; Tulik, 
2002, entre outros).
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vidades diferentes do seu cotidiano urbano. Elas podem ser espor-

tivas, de lazer, culturais, gastronômicas entre outras. A demanda 

turística pelos lugares pode ser analisada identificando os desejos e 

sonhos dos turistas. Almeida (1998, p. 21) explica:

Desejo de ir a qualquer parte, de fazer outra coisa ou coisa 
nova, de mudar o estilo de vida, de alterar seus hábitos cor-
riqueiros, mudar horários e comportamentos cotidianos, de 
buscar-se mais liberdade no traje, nas relações sociais, no 
ritmo do tempo, do confrontar-se com outras culturas, a ne-
cessidade da alteridade.

Geiger (2001), pensando nas motivações para a prática turísti-

ca, considera que, além das esferas econômicas e políticas, existem 

motivações profundas inerentes ao sujeito que se move.  Esse autor 

compartilha da mesma opinião de Almeida (1998) no que tange à 

opinião de turistas em conhecer e vivenciar o espaço pela mobilida-

de que lhes é facultada. Diz ele: “O homem tem vivenciado ao mes-

mo tempo o significado do espaço e a questão do ‘momento’, pelo 

qual posição no espaço e tempos diferentes se associa” (Geiger, 2001, 

p. 57-58). Dessa forma, o “momento” permite ao turista abstrair os 

lugares. Estar e sentir o lugar rural são, para o turista, a concreti-

zação de seu movimento espacial. Isso porque, conforme Coriolano 

(1999, p. 98-99) adverte:

[...] a paisagem geográfica constituída pelos povoados rús-
ticos e simples de habitações diferentes, onde a comida e os 
costumes também são típicos, constituem o principal indica-
dor para mostrar que o turista está realmente mudando de 
lugar, vendo e sentindo emoções diferentes. (Grifo nosso). 
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Conforme foi dito, os sentimentos de alteridade e de contato 

com características físico-culturais locais é que levam as pessoas 

a buscarem os lugares rurais para a prática turística. A demanda e 

motivações turísticas verificadas em GAH estão assim evidenciadas: 

descanso e lazer, 40%; sensação de retorno, 25%; contato com a 

natureza e prática de atividades excitantes, 20%; vivência com o 

campo, 15%.

Embora sejam o descanso e o lazer as justificativas mais co-

muns dadas pelos turistas, nota-se que a procura por áreas rurais 

para a realização dessas necessidades corresponde às impressões 

internas dos sujeitos.7 Estes demonstram o desejo de experimentar 

“signos” e sentimentos de expressões de outro contraponto entre o 

homem e a natureza. Acredita-se nas motivações internas, subjeti-

vas, às vezes não explicitadas pelos sujeitos em suas escolhas. Tra-

ta-se de um processo interno impulsionando o desejo por lugares 

que intimamente os satisfaçam, sem que haja explicação aparente. 

Se assim não fosse, por que o turista necessitaria se deslocar 

até áreas rurais para descansar e se divertir? Não seriam os signos, 

os símbolos, os sentimentos, os desejos que norteiam e dirigem 

os sujeitos às suas opções turísticas e de lazer numa manifestação  

sociocultural de suas intenções e desejos? Acredita-se que esses 

questionamentos possam ser, parcialmente, respondidos basean-

do-se nos sentimentos topofílicos, explicados por Tuan (1980) como 

manifestações de apreciação estética, contato corporal, relação de 

7 Os depoimentos colhidos em campo com turistas e proprietários rurais não foram iden-
tificados por nomes para manter a identidade dos informantes. 
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pertencimento e reconhecimento que variam em grau de intensi-

dade e modo de expressão dos sujeitos. 

As escolhas podem refletir o imaginário que o homem moder-

no e urbanizado faz do rural e de seus elementos, como já discutido. 

Essa explicação se contextualiza mediante depoimentos como estes:

[...] só consigo relaxar e descansar, de verdade, quando ve-
nho pra roça. Aqui não vejo o movimento de carros, pessoas e 
nem preciso escutar o barulho da cidade!

Quando a gente sai da cidade e começa a respirar este ar puro, 
parece que nossas forças se renovam. Depois de um dia ou 
dois aqui, já me sinto pronta para começar tudo de novo lá 
fora [...].

O que eu mais gosto é de passear e reviver a zona rural onde 
passei grande parte da minha vida [...].

Talavera (2000, p. 36, 37) explica esse processo, afirmando que 

“esas esperanzas y expectativas, propias del turista, en sí mismas 

evocan emociones y promueven demandas que reorientan a las 

poblaciones receptoras en la construcción y/o adaptación de los 

productos ofertados”. A atividade turística promove e vende espe-

ranças e ilusões esteticamente desenhadas – “fantasías de lo rural”. 

Esse mesmo autor lembra, ainda, que o turista já conhece o es-

paço turístico rural, o que favorece o desenvolvimento de hobbies: 

“[...] tales como la observación de la naturaleza, la fotografía, los 

paseos a pié o em bicicleta, la acampada, la vuelta vacacional al 

pueblo de los ancestros, etc.” (Talavera, 2002, p. 23). Certo é que, 

para muitos, as motivações se dão conforme as possibilidades de la-

zer e hobby em espaço rural.
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Esse encantamento é o produto que é consumido e percebido 

pelo turista. Torna-se evidente a relação que o visitante mantém 

com o lugar rural em que são ativados mecanismos de reconhe-

cimento como lugar de descanso, prazer, paz e outras sensações 

oriundas do mito rural. Confirma-se, na experiência humana e nas 

relações intersubjetivas, a constituição do lugar. Este é fortemente 

percebido pelo seu valor, identificação e ligação afetiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O visitante experimenta o lugar rural contrapondo o espaço distan-

te da cidade e/ou busca o lugar anteriormente construído nos es-

paços turísticos atuais. Relaciona-se, a isso, a premissa de que todo 

conhecimento é proveniente do mundo da experiência humana, em 

que as ideias e as coisas estão estreitamente ligadas entre si, num 

mesmo fenômeno.

De acordo com as falas dos “de fora”, verifica-se que se trata de 

motivações desencadeadas por sentimentos e necessidades, as quais 

se relacionam aos tipos de turistas rurais. Com base em percepções 

e imaginários individuais e/ou coletivos, esses se caracterizam em 

três grupos: os turistas que usam o ambiente rural para recreação; 

os turistas que romantizam o meio rural e buscam a vida rural au-

têntica; e outros turistas que percebem o lugar rural como remoto e 

excitante para aventuras.

Na aplicação dessa tipologia, considera-se, na área pesquisa-

da, que uma boa parte dos turistas pode ser classificada no primeiro 
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grupo. Aqueles que buscam retorno e vivência no campo corres-

pondem ao segundo grupo. Além disso, o imaginário é usado (ou 

mesmo manipulado) pelomarketing do turismo apoiado por mode-

los matrizes8 que objetiva comercializar um “novo” produto turís-

tico e um respectivo nicho de demanda/mercado.

Dessa forma, cabe ao marketing do turismo rural escamotear 

as muitas realidades que coexistem (mas não devem aparecer) em 

um lugar turístico. Ao turista resta comprar a “ilusão rural” como 

forma de saciar sua necessidade de pertencer e vivenciar um deter-

minado lugar.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Maria Geralda. Geografia cultural e geógrafos 
culturalistas: uma leitura Francesa. Geosul– Revista do 
Departamento de Geociências, Florianópolis: Universidade Federal 
de Santa Catarina, v.  8, n. 15, p. 40-52, 1993.

ALMEIDA, Maria Geralda. Em busca do poético do sertão. Revista 
Espaço e Cultura,Rio de Janeiro: Nepec,UERJ, n. 6, p. 33-43, 1998.

BLOS, Wladimir. O turismo rural na transição para um outro 
modelo de desenvolvimento rural. In: ALMEIDA, Joaquim Anécio 
et al. (Org.). Ecologia, lazer e desenvolvimento. São Paulo: Edusc, 
2000. 

8 Chamamos de modelos matrizes (como diriam os técnicos e administradores em tu-
rismo) o arsenal de informações e estratégias utilizadas pelo marketing do turismo para 
criar e/ou desenvolver no imaginário coletivo a necessidade de se elegerem novos nichos 
de motivação e demanda para empreendimentos turísticos, cujo objetivo é de inserir, no 
mercado, novos produtos ou restaurar atividades já saturadas e/ou estagnadas. 



43ESPACIALIDADES TURÍSTICAS E FESTAS | Turismo “porteira adentro” na região metropolitana de Goiânia (GAH)

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Do sertão à cidade: os territórios da 
vida e do imaginário do camponês tradicional.  In: MESQUITA, 
Zilá; BRANDÃO, Carlos Rodrigues (org.). Territórios do cotidiano: 
uma introdução a novos olhares e experiências. Porto Alegre, RS: 
Unisc; UFRGS, 1995.

BUTTIMER, Anne. Hogar, campo de movimiento y sentido del 
lugar. In: GARCIA RAMÓN, Maria Dolores.  Teoría y método en la 
Geografía Humana Anglosajona. Barcelona: Ariel, 1985.

CAMPANHOLA, Carlos; SILVA, José G. da. O turismo como nova 
fonte de renda para o pequeno agricultor brasileiro. In: ALMEIDA, 
Joaquim Anécio; RIEDL, Mario (org.). Turismo rural: ecologia, 
lazer e desenvolvimento. Bauru, SP: Edusc, 2000. p. 145-179.

CAVACO, Carminda. Turismo rural e desenvolvimento local. In: 
RODRIGUES, Adyr  B. Turismo e Geografia: reflexões teóricas e 
enfoques regionais. São Paulo: Hucitec, 2001.

CAVALCANTI, Lana de Sousa. Uma geografia da cidade: elementos 
da produção do espaço urbano. In: CAVALCANTI, Lana de Souza. 
Geografia da cidade. Goiânia: Alternativa, 2001.

CLAVAL, Paul. As abordagens da Geografia Cultural. In: CASTRO, 
Iná Elias de; GOMES, Paulo C. da Costa; CORRÊA, Roberto Lobato 
(org.). Explorações geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1997.

CRISTÓVÃO, Artur. Mundo rural: entre as representações (dos 
urbanos) e os benefícios reais (para os rurais). In: RIEDL, Mário; 
ALMEIDA, Joaquim Anécio;  VIANA, Andyara Lima Barbosa (org.). 
Turismo rural: tendências e sustentabilidade. Santa Cruz do Sul, 
RS: Edunisc, 2002. p. 81-116.

DAMASCENO, Cilda. A ética burguesa do turismo. In: 
CORIOLANO, Luzia Neide  M. T. (org.). Turismo com ética. 
Fortaleza: Ed. UECE, 1998.



44ESPACIALIDADES TURÍSTICAS E FESTAS | Turismo “porteira adentro” na região metropolitana de Goiânia (GAH)

FROECHLICH, José Marcos. Turismo rural e a agricultura familiar: 
explorando (criticamente) o cruzamento de abordagens e 
estratégias para o “desenvolvimento”. In:  ALMEIDA, Joaquim 
Anécio; RIEDL, Mário (org.). Ecologia, lazer e desenvolvimento. 
São Paulo: Edusc, 2000.

GEIGER, Pedro P. Turismo e espacialidade. In: RODRIGUES, Adyr  
B. (org.). Turismo e Geografia: reflexões teóricas e enfoques 
regionais. São Paulo: Hucitec, 2001.

LUCHIARI, Maria Tereza D. P. Turismo e meio ambiente na 
mitificação dos lugares. Revista Turismo em Análise, São Paulo: 
FFLCH/USP, v. 11, n. 1. p. 35-43, maio 2000. 

MARTINELLI, Marcello. Cartografia do turismo e imaginário. In: 
RODRIGUES, Adyr B. (org.). Turismo rural. São Paulo: Contexto, 
2001. p. 151-170.

MESQUITA, Zilá. Mais além da porteira: o desafio de ações 
cooperativas no turismo rural e no eco-turismo. Revista de 
Geografia UnB, Brasília, p. 10-20, jun. 2001. 

RODRIGUES, Arlete Moysés. Desenvolvimento sustentável e 
atividade turística. In: SERRANO, Célia; BRUHNS, Heloísa Turini; 
LUCHIARI, Maria T. D. P. (org.). Olhares contemporâneos sobre o 
turismo. Campinas, SP: Papirus, 2000.

SILVA, Arlete Mendes da. Uma análise do turismo rural na região 
metropolitana de Goiânia: caracterização e possibilidades.  2003. 
Dissertação (Mestrado) – IESA, Universidade Federal de Goiás, 2003.

SOUZA, Marcelo José Lopes. O território: sobre espaço e poder, 
autonomia e desenvolvimento. In: CASTRO, Elias de; GOMES, 
Paulo César da Costa; CORRÊA, Roberto Lobato (org.). Geografia: 
conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995.



45ESPACIALIDADES TURÍSTICAS E FESTAS | Turismo “porteira adentro” na região metropolitana de Goiânia (GAH)

TALAVERA, Agustín Santana. O rural como produto turístico: algo 
de novo brilha sob o sol? In: SERRANO, Célia et al. (org.). Olhares 
contemporâneos sobre o turismo. São Paulo: Papirus, 2000.

TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e 
 valores do meio ambiente. Tradução: Lívia de Oliveira. São Paulo: 
Difel, 1980.

TULIK, Olga. Do conceito às estratégias para o desenvolvimento 
do turismo rural. In: RODRIGUES, Adyr B. (org.). Turismo: 
desenvolvimento local. São Paulo: Hucitec, 2000.

VERBOLE, Alenka. A busca pelo imaginário rural. In: RIEDL, 
Mario; ALMEIDA, Joaquim A.; VIANA, Andyara L. B. (org.). 
Turismo rural: tendências e sustentabilidade. Santa Cruz do Sul: 
Edunisc, 2002.

ZIMMERMANN, Adonis. Oportunidades de turismo no espaço 
rural e natural. In: FÓRUM DE TURISMO, 2., 2001, Goiânia. Síntese 
de Palestra. Goiânia, 2001. Mimeografado. 



Nome do quadro: Berço cultural goiano - Liceu de Goiânia

Local: Goiânia/GO. 

Propriedade: acervo particular da artista 

Dimensão da tela: 0,50 X 1,10m

Ano: 2021



47ESPACIALIDADES TURÍSTICAS E FESTAS

A “CAPITAL DO TURISMO DE  
NEGÓCIOS E EVENTOS” 

Goiânia nas representações da mídia turística e 
de grupos de moradores locais1

Clarinda Aparecida da Silva

INTRODUÇÃO

Goiânia é a filha mais moça e bonita do Brasil. Por isso a sua 
filha predileta. Robusta, tropical. A cara do pai. Tem o seu 
mesmo sentimento sertanejo, o seu mesmo espírito bandei-
rante, a sua mesma alma cristã. Breve será moça e se casará. 
Se casará com o Espírito-Novo de nossa terra. Se casará e, 
forte, bonita, vai dar ao Brasil vovô de amanhã uma porção 
de Goianiazinhas.(Figueiredo, 1942, p. 5, grifo nosso). 

As palavras de Figueiredo, publicadas na Revista Oeste, em 1942, 

poucos anos após a inauguração de Goiânia, sugerem a construção 

de múltiplas representações da cidade e remetem à identidade na-

cional como uma forte referência para a construção da identidade 

local. Podemos dizer que, no decorrer dos anos, as reflexões de 

Figueiredo concretizam-se no campo das representações da cidade. 

1 Este texto é parte da tese de doutorado intitulada Goiânia(s): representações sociais 
e identidades, apresentada ao Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia do 
Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás em março de 2012.
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Conforme salienta Moscovici (2007), as representações sociais são 

dinâmicas, se criam e recriam no decorrer do tempo, com as novas 

experiências, com novos conhecimentos ou ideias concebidas pela 

sociedade, enfim com as possibilidades que o imaginário permite. 

O imaginário urbano elabora e reelabora imagens e representações 

por meio de percepções e experiências dos indivíduos e grupos com 

a realidade social e cultural da cidade, influenciando e orientando as 

práticas e os discursos sociais sobre a cidade. 

Em Goiânia os discursos do poder público e da mídia têm papel-

-chave na produção dos significados e na construção simbólica dessa 

capital. Os elementos da paisagem e da história de Goiânia compõem 

o cenário comunicacional da cidade e constituem o universo simbó-

lico que sustenta a construção de um conjunto de representações. A 

paisagem, de acordo com Nogué (2007), é o melhor caminho para 

aplicar uma ontologia do visível, pois ela é uma realidade física e a 

representação que culturalmente fazemos dela. Os meios de comu-

nicação, então, atuam de forma efetiva nas vivências cotidianas e nas 

visualidades dos sujeitos para com a cidade, contribuindo, marca-

damente, nas representações da paisagem. A cidade adquire, assim, 

cenários distintos que proporcionam desde a simples fruição à pro-

pagação de imagens que determinam os olhares cidadãos sobre a 

administração pública, como é o caso da capital goiana.

As expressões “capital art déco”, “cidade dos parques”, 

“capital da melhor qualidade de vida”, “cidade country”, “capi-

tal dos negócios e eventos” resumem as identidades de Goiânia a 

estereótipos produzidos com base em características marcantes da 

história, do cotidiano e da paisagem urbana. A sua primeira função 
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é exprimir as supostas características e qualidades da cidade, que, 

pelo menos em aparência, fazem com que ela não se confunda com 

outra, segundo Fortuna e Peixoto (2002). De acordo com as palavras 

dos referidos autores, esses estereótipos, não raramente, oferecem 

uma visão extremada ou distorcida da realidade. Contudo, eles não 

deixam de projetar modelos de referências e representações que 

produzem efeitos sobre a orientação dos valores e dos sentidos atri-

buídos à identidade urbana.

Ademais, representar a cidade vai além dessas formas domi-

nantes que assumem o nome de estereótipos. É, sobretudo, uma 

modalidade de conhecimento social mediante as quais as pessoas 

pensam e interpretam a realidade urbana cotidiana. Segundo Rizo 

(2006, p. 3), essas “representaciones sociales están constituidas 

por elementos simbólicos, y en este sentido, no sólo son formas de 

adquirir y reproducir el conocimiento, sino que además dotan de 

sentido a la realidad social”. 

Toda realidade, conforme destaca Abric (2001), é reapropriada 

pelos indivíduos ou grupos, reconstruída nos seus sistemas cogni-

tivos e integrada nos seus sistemas de valores, conforme a história 

e o contexto social e ideológico circundante. Assim, as representa-

ções da cidade são construções simbólicas que se criam e recriam 

no decurso das interações sociais dos indivíduos com e no espaço. 

Diz respeito à maneira como os sujeitos sociais apreendem os acon-

tecimentos da vida urbana, os conhecimentos, as experiências, as 

informações e saberes acumulados sobre a cidade, transmitidos pela 

tradição, pela educação e pela comunicação social em geral. 
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Por essa via de raciocínio, as representações da cidade podem 

ser tanto consequência da própria experiência pessoal e da vivência 

dos indivíduos, quanto captadas e moldadas por intermédio das re-

presentações geradas pelos meios de comunicação de massa. É evi-

dente que cada povo tem sua própria imagem da cidade, posto que 

ela deriva de um conjunto de autoatribuições, mas também é indis-

cutível que a mídia atua de forma incisiva nas vivências cotidianas 

dos indivíduos. Com isso, ela fornece elementos que são incorpora-

dos ao universo social e refletem sobre a construção das representa-

ções dos moradores a respeito do lugar em que vivem.

Nas palavras de García (2004, p. 3), “las percepciones acerca 

de la ciudad contemporánea se alimentan en gran medida del ima-

ginario urbano construido, representado y narrado por los medios 

de difusión masiva”. De acordo com Milanez (2008), os conteúdos 

imagéticos e textuais veiculados pela mídia, ao perpassarem o pro-

cesso de construção de uma visão de mundo partilhada, exercem 

forte influência sobre as condutas, práticas e maneiras de os indiví-

duos se relacionarem entre si e com o mundo que os cerca. Todavia, 

será que a mídia ao representar a cidade também não apreende ele-

mentos da experiência urbana vivida pelos moradores locais?

Para Mompart (1998), a construção imaginária da cidade pro-

duzida pelos meios de comunicação organiza, individual e coleti-

vamente, um diálogo com o cidadão que contrasta a sua visão com 

a versão mediática retroalimentando-se mutuamente. Segundo o 

autor, os habitantes, por um lado, “‘leen’ la ciudad como prime-

ra manifestación de su espacio existencial, como constructo de 

su expresión metalinguística y al mismo tiempo de una factible 
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voluntad identitaria colectiva” (Mompart, 1998, p. 10). Por outro 

lado, eles articulam suas vivências, suas percepções e representa-

ções com as leituras propostas ou impostas pela mídia sobre a expe-

riência urbana. 

A relação dialética entre as representações dos moradores e 

as representações midiáticas deriva-se das identidades urbanas. A 

“identidad urbana es la resultante dialéctica de las fuerzas, ins-

tituciones, grupos, individuos y de los bienes materiales y espi-

rituales dentro del ecosistema de comunicación específico”, diz 

Mompart (1998, p. 14).

Nessa linha de raciocínio, situam-se as nossas reflexões sobre 

as experiências e representações de grupos de moradores de Goiâ-

nia acerca da cidade, levando-se em conta a influência das repre-

sentações transmitidas pelos meios de comunicação de massa nas 

construções simbólicas dos moradores sobre a capital goiana. Com 

base nesse viés interpretativo, questionamos: até que ponto as re-

presentações midiáticas influenciam o imaginário dos moradores 

na construção de representações e de identidades para a cidade?

Neste texto, interessa-nos, particularmente, a análise da re-

presentação de Goiânia como “capital do turismo de negócios e 

eventos”. Nos últimos anos, essa representação tem sido empre-

gada como uma “vocação” contemporânea da cidade. A organiza-

ção do setor turístico e a realização de grandes eventos estão entre 

as estratégias que os gestores urbanos adotam para fortalecimento 

da cidade como polo de atração de capitais. Com isso, conferên-

cias, exposições, feiras, festivais, fóruns, congressos, entre outros 

eventos, introduzem a cidade no conjunto dos grandes centros com 
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capacidade de atração de fluxos de pessoas, negócios e aconteci-

mentos. Os meios de comunicação passam, então, a encadear novos 

processos de competição urbana que inserem a cidade na escala na-

cional ou mesmo internacional do turismo. Os eventos são divulga-

dos pela mídia como mais um signo do progresso e da modernidade 

na construção da “Goiânia turística”. Todavia, cabe questionar: os 

moradores de Goiânia reconhecem a cidade como turística e conso-

lidam a representação de capital dos negócios e eventos propagada 

pela mídia? 

Para responder às indagações aqui postas, concebemos um 

conjunto de ideias, técnicas e/ou estratégias que nortearam a in-

vestigação. Esse processo tem início com a revisão da bibliografia 

para os estudos de representações sociais, identidade, paisagem e 

sobre a cidade de Goiânia. Além dessa etapa, construímos um con-

junto de procedimentos empregados para gerar dados e subsidiar 

a discussão.

PERCURSOS DA INVESTIGAÇÃO 

A trajetória analítica desenvolvida centrou-se nas representações 

que divulgam Goiânia como “capital art déco”, “cidade dos par-

ques”, “capital da melhor qualidade de vida do Brasil”, “cidade 

country” e “capital dos eventos”. Todavia, neste texto, conforme 

já mencionamos, reportamo-nos apenas à representação da cida-

de como “capital do turismo de negócios e eventos” e outras re-

presentações que derivam dessa imagem. Nosso objetivo é analisar 
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em que medida grupos de moradores de Goiânia participam dessas 

representações e concretizam seus significados na construção de 

identidades para a cidade. Isso posto, examinamos diversas maté-

rias midiáticas que, produzidas e/ou veiculadas pela mídia impressa 

e turística, comportam essas representações. Para tanto, buscamos 

subsídio em jornais locais e em guias, revistas e folhetos divulgados 

pelo trade turístico goianiense no período entre 2004 e 2010.

Posteriormente, analisamos os discursos representacionais 

dos grupos de moradores, identificando os elementos que materia-

lizam ou não as representações midiáticas como identidades para 

a capital goiana. Investigamos como esses habitantes representam, 

constroem e reelaboram símbolos e identidades para Goiânia. Os 

dados coletados, por meio de entrevistas com dez grupos focais2 

constituídos por moradores de diversos bairros da cidade, emba-

sam a discussão. 

Essa técnica de pesquisa permite a coleta de dados por meio das 

interações grupais ao se discutir um tópico especial sugerido pelo 

pesquisador. A unidade de análise do grupo focal não é o indivíduo 

no grupo, mas o próprio grupo como um todo. Logo, “se uma opi-

nião é esboçada, mesmo não sendo compartilhada por todos, para 

efeito de análise e interpretação dos resultados ela é referida como 

do grupo” (Gondin, 2002, p. 4). Isso explica o fato de em um mesmo 

grupo aparecerem representações e ideias contraditórias. Segundo 

2 Procedimento de investigação elaborado com base em Gomes, Knauth e Hassen (2000), 
em Gondim (2002) e em Gatti (2005). Este estudo com os grupos focais foi realizado com 
moradores de diferentes bairros de Goiânia, na pesquisa para a tese de doutorado do Pro-
grama de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia do IESA/UFG. 
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Gondim (2002, p. 3), o grupo focal é “um recurso para compreender 

o processo de construção das percepções, atitudes e representações 

sociais de grupos humanos”. 

Portanto, o trabalho com grupos focais foi o caminho, a nosso 

ver, mais pertinente para identificar as representações, simbologias 

e as ideias de moradores sobre a cidade e respondermos às indaga-

ções deste estudo. Como essa discussão faz parte de uma pesquisa 

mais ampla que implica uma experiência diária dos moradores com 

as paisagens da cidade, optamos por formar grupos com habitantes 

de vários bairros, de distintos padrões de uso do solo e renda, de 

Goiânia. Foram, então, investigados dez grupos de moradores. Cada 

grupo foi constituído, de forma heterogênea, por um número que 

varia entre cinco e dez moradores, definido conforme as orienta-

ções teórico-metodológicas de Gondim (2002). A autora recomenda 

não ultrapassar dez elementos no grupo para não dificultar o con-

trole do processo pelo moderador. Essa constituição permitiu maior 

integração intergrupal e contribuiu para a participação de todos e 

para a moderação do grupo pela pesquisadora. Ademais, a hete-

rogeneidade na formação dos grupos possibilitou diferentes infor-

mações, ideias, posições, partilhadas pelos moradores. Assim, não 

ficamos restritos à visão de um determinado perfil de sujeitos. 

O traço comum na formação desses grupos foi o fato de cada 

componente ser morador de Goiânia há mais de cinco anos, tempo 

que consideramos suficiente para que as pessoas conheçam e expe-

rienciem a cidade e suas paisagens. Quanto ao total de grupos parti-

cipantes, seguimos as orientações de Gondim (2002), para a qual esse 

quantitativo deve ser pensado à luz dos objetivos da investigação, 
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mas, em se tratando de abordagem qualitativa, o indicador deve 

ser a saturação das alternativas das respostas. Para conseguirmos 

a mediação entre os grupos e atendermos aos objetivos da pesquisa 

construímos um roteiro com temas, propósitos e questões ou pon-

tos de discussão, selecionados conforme nosso objeto de estudo. O 

“tema é a mais útil unidade de registro em análise de conteúdo. In-

dispensável em estudos sobre propaganda, representações sociais, 

opiniões, expectativas, valores, conceitos, atitudes e crenças”, as-

sinala Franco (2003, p. 37). Por essa via de raciocínio, exploramos 

também a utilização do tema para interpretação das respostas dos 

grupos de moradores. Valendo-nos das respostas obtidas construí-

mos quadros ilustrativos agrupando os dados categorizados confor-

me cada tema e grupo. Esses dados nos auxiliaram na análise con-

textualizada da discussão e nas reflexões dos itens seguintes.

GOIÂNIA NA MÍDIA TURÍSTICA: A “CAPITAL DO 
TURISMO DE EVENTOS E NEGÓCIOS” 

Segundo Oliveira (2003), até o final dos anos de 1980 o chamado 

cosmopolitismo goianiense pode ser identificado em eventos ocor-

ridos na semana do Batismo Cultural de Goiânia, no movimen-

to literário do final dos anos de 1950 e início dos anos 1960 dentre 

outros acontecimentos pontuais, como visitas de autoridades e 

alguns congressos nacionais. Em 1987, ainda que de forma negativa, 

o acidente radioativo com o Césio 137 colocou a cidade no centro das 

atenções do Brasil e do Mundo. A partir desse contexto há um res-

surgimento e uma revalorização das expressões culturais goianas. 
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Não restam dúvidas também de que, nesse período, a cidade 

passa pelo processo de urbanização e de metropolização que de-

sencadeou infraestrutura e serviços modernos que mantêm víncu-

los com os principais mercados brasileiros e do exterior (Moysés, 

2004). Isso, indiscutivelmente, ascendeu à concentração de consu-

mo, culturas heterogêneas, novos câmbios sociais e outras formas 

de comportamento, de interação social e de oportunidades diver-

sas. Fundamentando-se, então, nas tradições culturais, mas tam-

bém em modernizações espaciais e econômicas, agentes públicos e 

privados procuram criar imagens estimuladoras de oportunidades 

para a cidade. 

Os eventos proliferaram e o turismo de eventos e negócios des-

ponta na capital goiana, tendo como base, principalmente, o Centro 

de Convenções, o Goiânia Convention & Visitors Bureau, a infraes-

trutura hoteleira, o desenvolvimento da área médica e hospitalar e o 

setor de confecções que representa importante setor econômico do 

município. As intervenções urbanísticas e culturais, idealizadas em 

torno de referências patrimoniais, das imagens dos parques públi-

cos e das áreas verdes usadas para propagar a “cidade com melhor 

qualidade de vida”, são também disseminadas pela mídia, visando à 

propagação do turismo na cidade, como destaca o fôlder divulgado 

pelo Goiânia Convention & Visitour Bureau:

Goiânia está cercada pelo verde dos bosques, o colorido das 
flores, o inconfundível azul do céu, pela excelente qualidade 
de vida da população, e, ainda, por toda a presteza e hospi-
talidade de seu povo. A referência em excelência médica em 
várias especialidades, o melhoramento de toda a infra-es-
trutura da cidade, o profissionalismo do mercado, os baixos 
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custos comparados aos de outras capitais, em meio a um ce-
nário cheio de belezas e atrações, vêm sendo ingredientes 
fundamentais para a consolidação de Goiânia como centro 
de cultura, compras, saúde e eventos de negócios. (Goiânia 
Convention & Visitour Bureau, [entre 2004 e 2008], não pa-
ginado, grifo nosso).

O lugar turístico, então, é produzido não diretamente pelo 

turismo, mas, sobretudo, para o turismo. Assim, conferências, ex-

posições, feiras, festivais, fóruns, congressos profissionais, entre 

outros eventos, inserem Goiânia no conjunto dos grandes centros 

com capacidade de atração de fluxos de pessoas, novos negócios e 

acontecimentos, conforme destaca a Revista Goiânia, em“Goiânia, 

a casa perfeita para acolher você e seu evento”: 

Nossa capital é também o centro dos grandes negócios. Um 
dos maiores pólos de turismo de negócios e eventos do país.  
O sucesso é garantido pela excelente infra-estrutura, lo-
gística favorável e custos mais acessíveis que aos de outras 
grandes capitais. Além disso, Goiânia é porta de entrada para 
a mais forte região do Agronegócio do país. (Goiás Turismo; 
Goiânia Convention Bureau, [entre 2004 e 2008], não pagi-
nado, grifo nosso).

Além dessa matéria, o editorial do Curta Mais (2006, p. 5) 

destaca que Goiânia “já se consolida como a capital brasileira dos 

eventos e o turismo de negócios cresce a cada dia gerando exce-

lentes oportunidades para todos”. Observa-se, então, que a pu-

blicidade turística passa a encadear representações que instauram 

novas funções para a metrópole e a competição entre as cidades 

(Peixoto, 2000). 
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É observável que determinadas características da cidade de 

Goiânia fazem com que ela seja palco de inúmeros eventos e negó-

cios de diversas naturezas. Entretanto, isso não justifica o título de 

“capital dos eventos”, se compararmos Goiânia com outras capitais 

brasileiras como Rio de Janeiro e São Paulo, que sediam os maiores 

carnavais do Brasil, jogos pan-americanos, olimpíadas, inúmeros 

negócios e outros megaeventos. As representações, nesse caso, rea-

firmam uma necessidade de singularização e de afirmação de espe-

cificidades que permitam à cidade de Goiânia posicionar-se no jogo 

da competição simbólica nacional e internacional.

Em decorrência desse processo diversas mudanças são consta-

tadas na paisagem urbana da Goiânia dos últimos anos. Verificam-

-se a criação de empresas, principalmente no âmbito dos serviços 

especializados voltados para os empreendimentos hoteleiros, a am-

pliação da oferta de moradia em grandes condomínios horizontais 

e mediante a verticalização de alto luxo, edifícios inteligentes de 

escritórios e consultórios, entre outros empreendimentos comer-

ciais e de negócios (Moysés et al., 2007).  Observam-se, então, na 

paisagem da cidade

[...] novos empreendimentos hoteleiros, adensando a infra-
-estrutura já existente, idealizados ao atendimento de “ho-
mens de negócios”, tais como: o Biss In – Hotel Empresarial, 
Plaza In Flat Hotel, Hotel Comfort Flamboyant (nas proximi-
dades do Office Flamboyant), entre outros. (Moysés et al., 
2007, p. 47).

De acordo com Moysés et al. (2007), esses e outros equipamen-

tos não implicam apenas mudanças físicas e espaciais, mas também 



59ESPACIALIDADES TURÍSTICAS E FESTAS | A “capital do turismo de negócios e eventos”...

transformações sociais e simbólicas na vida urbana, com a emer-

gência de um novo estilo de vida atrelado a novos comportamen-

tos e formas de viver, trabalhar e habitar a cidade. Além disso, para 

firmar-se nacionalmente ou mesmo internacionalmente, mediante 

artifícios que ampliam a capacidade de atração da cidade, os agentes 

turísticos criam representações que geram imagens, muitas vezes, 

distorcidas da realidade. Essas imagens são oferecidas como algo 

absoluto, ainda que, muitas vezes, irreal. Há um jogo entre o que 

a cidade realmente é e o que se projeta para o exterior da comuni-

dade. As imagens midiáticas também elucidam que a “natureza tu-

rística” da cidade se modifica conforme as mudanças urbanísticas, 

sociais, culturais e festivas do lugar e de acordo com os interesses de 

diversos agentes sociais (Castro, 1999). 

A eficácia informativa e, principalmente, visual dos guias, das 

revistas e dos folhetos turísticos faz com que a forma como são cap-

tadas suas mensagens seja imprescindível para difundir determina-

das representações e imagens da cidade. Esses recursos midiáticos 

definem lugares representativos e fazem com que os habitantes da 

cidade obtenham uma visão de determinadas paisagens que, muitas 

vezes, não fazem parte de sua vivência cotidiana.

É, portanto, difícil conceber a natureza da cidade sem que tais 

representações construídas pela mídia e/ou por determinados gru-

pos sociais influenciem o imaginário urbano. Destarte, o turismo 

é um instrumento de promoção de representações e imagens que 

condicionam não somente os turistas, mas também os próprios 

moradores. Com isso, ele define a forma de olhar a cidade, as suas 

práticas culturais, as suas paisagens e serve à construção de identi-
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dades. São identidades que, conforme Castells (1999), têm caráter 

legitimador, pois são construídas por intermédio de determinados 

atores ou instituições dominantes da sociedade que têm o intuito de 

expandir o modo como eles veem, avaliam e apresentam a cidade. 

Não obstante, essas identidades somente poderão constituir-se em 

fonte de significados se forem internalizadas pela população.

Sabemos, conforme foi dito por Giménez (1997), que as identi-

dades implicam uma distinção reconhecida e revelada por meio da 

interação e da comunicação social. Essa distinção, segundo o autor, 

supõe a presença de características e marcas que definem, de algum 

modo, a especificidade da pessoa ou, no caso aqui discutido, da cida-

de. A mídia, na condição de produtora de significados e de represen-

tações, possui a capacidade de consolidar atributos a lugares e even-

tos considerados como elementos da identidade da cidade. Com isso, 

os meios de comunicação podem apresentar, no conteúdo de suas 

mensagens, representações que remetem à formação de identidades 

urbanas, com o objetivo de legitimarem sua presença, conquistarem 

um público específico, proporcionarem visibilidade a determinados 

lugares, propagarem instituições ou agentes sociais ou, ainda, ilus-

trarem, produzirem ou reproduzirem a realidade local. Nessa pers-

pectiva de raciocínio, questionamos: os moradores de Goiânia reco-

nhecem as “características marcas” da cidade, definidas pela mídia 

como elementos diferenciadores da identidade urbana? 

Da mesma forma que os meios de comunicação de massa, as 

práticas socioculturais são importantes fontes de formação das re-

presentações sociais da cidade. Em vista disso, “todas as correntes 

no campo das representações afirmam a importância de se levar em 
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conta as práticas de uma dada população ou conjunto social quando 

da pesquisa de suas representações” (Sá, 1998, p. 43). Nesse con-

texto, com o intuito de responder aos questionamentos propostos, 

cabe investigar também como diferentes grupos de moradores re-

presentam, constroem e reelaboram símbolos e identidades para a 

cidade, diante de uma realidade apropriada e em eterna reconstru-

ção pelos meios de comunicação de massa. 

O TURISMO E A “CAPITAL DOS NEGÓCIOS E EVENTOS” 
NAS REPRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DE MORADORES

A capital dos eventos é mais uma estratégia dos gestores públicos e 

privados para conquistarem a opinião externa e procurarem mate-

rializar na cidade a ideia do turismo como detentor de um papel 

importante no crescimento econômico e na concretização da mo-

dernidade de Goiânia. O turismo, como elucida Knafou (1999, p. 62), 

“oscila entre a sub e superavaliação, conforme for a origem da ava-

liação e o interesse dos avaliadores”. Os agentes públicos e privados 

estimam que o turismo em Goiânia é uma ferramenta inovadora, 

voltada para a melhoria socioeconômica da cidade e, consequente-

mente, para o atendimento do interesse coletivo, conforme divulga 

o guia Curta Mais (2009b, não paginado): “O desenvolvimento da 

atividade turística na cidade é visto e tratado como uma realidade 

e uma importante alternativa na forma de maior volume de renda, 

empregos e investimentos públicos para a comunidade”.
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Nessa mesma direção, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas em Goiás (Sebrae-GO, 2002, não paginado), com base em 

depoimentos coletados nas entidades e empresas ligadas ao setor do 

turismo, faz a seguinte avaliação sobre o turismo de eventos e de 

negócios em Goiânia:

[...] uma realidade, possuindo tradição nesse segmento do 
turismo devido ao seu reconhecimento, em todo o País, como 
uma cidade comprometida com o bem-estar social de seus 
moradores, revelando-se, na última década, como um dos 
melhores locais para a realização de eventos e de negócios. A 
infraestrutura da capital goiana, os aspectos ecologicamen-
te corretos, um centro de convenções moderno e funcional 
e principalmente uma localização geográfica privilegiada, 
fazem da cidade uma localização propícia para promover e 
receber eventos de destaque nos diversos segmentos empre-
sariais e culturais. 

Safadi (2006, p. 15), na época presidente da Agência Goiana de 

Turismo, na matéria “Goiânia, capital dos eventos”, publicada na 

revista Turismo Gestão de Negócios, assim observa:

[...] as convenções alcançaram Goiânia entre as 07 cidades 
brasileiras, pela localização estratégica, baixo custo e prin-
cipalmente pela integração do setor com os Governos, pro-
movida pelo Goiânia Convention & Visitours Bureau. Com a 
profissionalização do Centro de Convenções e a continuidade 
das parcerias, estamos com o futuro bem encaminhado. Na 
área de entretenimento, sejam esportivos, musicais, festas e 
a própria Feira Agropecuária, os eventos goianos são conhe-
cidos pela organização, charme e frequência.

Construída em virtude da seleção simbólica de algumas carac-

terísticas da cidade, a “capital dos eventos” apresenta-se como uma 
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“referência expressiva da totalidade urbana” (García, 1997, p. 91). 

Essa representação é mais uma forma de classificação e de denota-

ção que faz com que a cidade possua um valor diferencial e assuma 

um determinado lugar em escala hierárquica entre outras cidades 

(Moscovici, 2007). Assim, Goiânia é comparada a outras cidades. 

Ela é a primeira em qualidade de vida, é a décima no ranking dos 

eventos internacionais e assim por diante. Divulgada pelos meios de 

comunicação e pelas estratégias de promoção dos gestores públicos, 

essas representações acabam por criar no imaginário urbano uma 

multiplicidade de aspirações, expectativas de melhoria socioeconô-

mica e, por conseguinte, geram novas formas de representar da ci-

dade. Contudo, apesar de a estratégia de eventos e festivalização da 

política urbana ser um marketing turístico para a cidade, os grupos 

de moradores não consideram Goiânia como uma cidade turística 

(Figura 1).

Figura 1 - Gráfico das representações dos grupos de moradores sobre 
turismo em Goiânia

Fonte: Dados referentes à pesquisa de campo realizada por Clarinda A. Silva, jul./set. 2009.
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Ademais, os eventos e os negócios não são reconhecidos pela 

maioria desses grupos como uma modalidade do turismo.

Goiânia não é uma cidade turística. O turismo está mais no in-
terior. (Grupo 1 – moradores do Jardim Mariliza, grifo nosso).

Goiânia não é uma cidade turística, é uma cidade de negó-
cios, feiras. Destaca-se no ramo de confecções. [...].  Goiânia 
distribui turistas para outras cidades do estado. (Grupo 2 –  
moradores do Setor Jaó, grifo nosso).

Goiânia não é uma cidade turística. Turisticamente falando 
acho que a cidade não tem muita coisa. (Grupo 3 – moradores 
dos setores Sudoeste, Conjunto Rodoviário e Cidade Jardim).

Goiânia não é turística, só Goiás, Caldas Novas. Depois que 
abriu o Centro de Cultura e Convenções trouxe muitos even-
tos, mas não é para a cidade, o pessoal vem pro evento pra 
ir pra Caldas, pra outras cidades, Pirenópolis, Goiás. Goiâ-
nia é uma cidade, assim, de passagem, não é uma cidade 
turística não. (Grupo 6 – moradores do Residencial Campos 
Dourados, grifo nosso).

O turismo para grupos de moradores é uma atividade atrelada 

essencialmente a uma série de atrativos que, segundo eles, Goiânia 

não possui. Os moradores declaram que, quando recebem pessoas 

de outros estados, eles as levam geralmente aos bares, aos shoppings 

e às feiras, como a Feira Hippie e a Feira da Lua. Isso mostra que os 

atrativos para esses moradores são aqueles vinculados ao consumo, 

ao turismo de compras e de negócios propagados pela mídia, prin-

cipalmente, em função do polo confeccionista existente em Goiânia. 

Além disso, os moradores declaram que levam os visitantes para co-

nhecer cidades realmente consideradas turísticas no estado de Goiás.
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Em Goiânia não dá. O que traria a pessoa aqui é levá-la em 
Pirenópolis, em Caldas Novas, na cidade de Goiás. É o que 
se faz sempre aqui. [...] Nós levamos no boteco, na feira e 
no final de semana nós levamos em Pirenópolis. (Grupo 10 
– moradores dos bairros: Vila Itatiaia, Chácaras Califórnia, 
Setor Goiânia II e Setor Solar Ville, grifo nosso). 

O roteiro é parques, shoppings, barzinhos. (Grupo 8, mora-
dores dos setores Marista e Aeroporto).

Geralmente os que vêm, vão à Feira Hippie, ao Shopping 
Flamboyant, na Bernardo Sayão, na Feira da Lua. (Grupo 6 
– moradores do Residencial Campos Dourados, grifo nosso).

Se a pessoa falar que eu escolho onde ir, eu levo no parque, 
no bosque dos Buritis, e no Museu de Artes de Goiânia que 
tem dentro do Bosque dos Buritis e no Museu Pedro Luduvico 
Teixeira. Agora quando vêm com a intenção de fazer compras 
eu levo na Bernardo Sayão e na Feira Hippie, que são refe-
rências de compras aqui em Goiânia. (Grupo 7 – moradores 
da Vila Finsocial, grifo nosso).

É observável, nesses depoimentos, conforme elucidam Carva-

lho, Wendland e Mota (2007, p. 31), que “a cidade de Goiânia guar-

da, nas suas feiras, um grande fator de atratividade turística. Entre 

elas está a Feira Hippie de Goiânia, que pode ser citada como um pa-

trimônio histórico-cultural e sócio-econômico em virtude do seu 

valor para a sociedade goianiense”.

Mas, além das feiras, os agentes turísticos divulgam outros 

atributos de Goiânia, como uma estratégia para promover o turis-

mo na cidade:

[...] o conjunto arquitetônico art déco mais significativo do 
Brasil; os parques ecológicos que ajudaram a transformar a ci-
dade na mais arborizada do país e na de melhor qualidade de 
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vida; o comércio sempre fervilhante nas ruas e shoppings da 
cidade; os bares e restaurantes que fazem da noite goianiense 
uma das mais divertidas e saborosas da região. É tempo de cur-
tir Goiás por inteiro e, durante os meses de janeiro e fevereiro, 
com atrativo ainda maior: desconto de até 50% em hotéis, 
bares, restaurantes, cinemas e no comércio. A temporada de 
diversão e desconto é fruto de um projeto realizado pelo Goiânia 
Convention & Visitours Bureau em parceria com a Associação 
Brasileira de Indústria de Hotel de Goiás (ABIH-GO), Governo 
de Goiás, através da Goiás Turismo e Sebrae-GO. O objetivo é 
promover o desenvolvimento do turismo sustentável na ca-
pital [...]. (Curta Mais, 2009a, p. 8, grifo nosso).

Contraditoriamente ao que divulga a mídia, um grupo de mo-

radores declara que “em Goiânia tem um turismo de eventos, mas 

não o turismo que mede pelo local, até porque os pontos turísti-

cos de Goiânia têm lugares que não funcionam, têm museus que 

não funcionam ou se funcionam não têm quem oriente o visitante” 

(Grupo 9 – moradores do Setor Universitário). 

Os moradores, por um lado, não veem, em Goiânia, atrativos 

que de fato são capazes de solidificar na cidade a atividade turística. 

No entanto, eles identificam Goiânia como uma cidade de negócios 

e eventos, ainda que demonstrem que conhecem pouco sobre o de-

senvolvimento dessa atividade na cidade.

Goiânia não é turística. Negócios é o que dizem. Escutei fa-
lando na televisão que tem turismo de negócios. Não vejo 
atrativos turísticos para a cidade na área de lazer. Negócios 
têm bastante, é uma cidade com muitas convenções, negó-
cios e feiras. Agora lazer, tirando os bares e os shoppings. 
(Grupo 10 – moradores dos bairros: Vila Itatiaia, Chácaras 
Califórnia, Setor Goiânia II e Setor Solar Ville, grifo nosso).
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Sobre compras, a Feira Hippie traz muito turista, você vê 
todo final de semana. Têm algumas coisas de eventos que 
tem e que a gente quase não vê pra cá [refere-se ao bairro 
em que reside]. Tem encontro de motocross, tem muita coisa 
que a gente não sabia. (Grupo 7 – moradores da Vila Finsocial, 
grifo nosso).

Os eventos em Goiânia não são significativos em termos de 
turismo, não temos um carnaval como de Salvador ou do Rio 
de Janeiro. (Grupo 4 – moradores do Residencial Itamaracá, 
grifo nosso).

Goiânia não é a capital dos eventos, isso eu vou bater o pé. 
O imobiliário, empreendedorismo já é forte, mas nós não 
queremos esse não. (Grupo 8 – moradores dos setores Marista 
e Aeroporto, grifo nosso).

Esses depoimentos deixam explícito que os eventos não têm 

efeitos marcantes nos hábitos cotidianos da população. A exposi-

ção agropecuária, acontecimento tradicional na cidade com signi-

ficado de festa popular destinada a um público heterogêneo, é um 

dos poucos eventos de grande porte que têm certa adesão dos mo-

radores. Essa exposição é reconhecida pelos moradores como um 

negócio de grande movimentação econômica que remete ao modo 

de vida rural, antes vivido por muitos desses habitantes da capital 

goiana, como declara um morador do grupo do Setor Universitário: 

“A primeira finalidade dela é financeira. Depois é mostrar algo típi-

co que o estado de Goiás tem nesta área de agropecuária. [...]  Ela é 

um tipo de expressão cultural nossa”.

A festa é vista e divulgada por seus agentes como evento de 

grande importância social e econômica, que movimenta milhões 

em negócios e gera empregos formais e informais (Silva, 2001). 
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Porém, para a maioria dos grupos de moradores, essa exposição só 

fez parte da vida deles no passado. Atualmente, eles afirmam que 

não participam do evento por conta dos altos preços, do tumulto e 

da violência nele presentes.

Antes a pecuária era um lugar chique. Onde você ficava o ano 
inteiro se aprontando para ir à festa. A gente ia e voltava às 6 
da manhã, não tinha tanta violência, até que ela virou [...]. 
Virou um comércio, né? Era pequena, foi crescendo, expan-
dido, boate, bar.Antes era uma festa específica do peão, 
da vaquejada, do rural, só que virou comércio, agora você 
tem Claudinha Leite e os ladrões estão na porta te esperan-
do. (Grupo 6 – moradores do Residencial Campos Dourados, 
grifo nosso).

A Pecuária já foi muito importante, já foi o principal pon-
to turístico de Goiânia, o principal ponto de lazer. [...] Hoje 
existem outras opções de lazer, outras opções de eventos que 
não a pecuária. Ela ficou tumultuada, ficou de difícil acesso 
para a classe médio-baixa. Hoje em dia tá muito cara. Como 
que vai uma família de três, quatro pessoas para pagar 30 
reais e não tem como estacionar? (Grupo 7 – moradores da 
Vila Finsocial, grifo nosso).

Goiânia só tem semblante de evento de gado, de mostra de 
pecuária. Ela tinha que favorecer e ter a finalidade disso, de 
pecuária mesmo. [...] o lugar é péssimo, eles tinham que or-
ganizar pro povo ter acesso [...], o show e os barzinhos vêm 
em primeiro plano e a pecuária fica em segundo plano. (Grupo 
8 – moradores dos setores Marista e Aeroporto, grifo nosso).

A maioria dos grupos de moradores vê essa exposição como 

uma festa grandiosa, enfatizada pela mídia. Mas, também, não 

restam dúvidas de que ela é considerada pela mídia como o maior 

evento popular do Centro-Oeste. Essa exposição marca a vida da 
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cidade, em um determinado período do ano, e remete o imaginário 

urbano ao universo sertanejo, ainda que ressignificado. Silva (2001, 

p. 45) comenta que as vestimentas dos frequentadores da festa têm 

de lembrar o mundo rural. Segundo a autora, estudantes, trabalha-

dores de diversos setores da cidade, donas de casa, empresários, 

motoristas e até mesmo as crianças “incorporam personagens apa-

rentemente alheios ao seu cotidiano, afinal todos querem se tornar 

um pouco sertanejos, caipiras, country, cowboys, peões, fazendei-

ros”. Representações de grupos de moradores de Goiânia confir-

mam essas considerações: 

A pecuária é quando as mulheres tiram as botas do guarda rou-
pa. (Grupo 8 – moradores dos setores Marista e Aeroporto).

O jeitão rural de ser predomina, tanto é que todo mundo se 
veste a caráter, as moças, os jovens se vestem pra ir à pecuá-
ria, esse é o jeito e o costume da pecuária. Ela mexe com as es-
colas, de dia os meninos matam aulas. (Grupo 5 – moradores 
do Conjunto Caiçara).

A pecuária para algumas pessoas é mais um lazer, desfile, bo-
tas, chapéus, gente bonita. Só para quem tem dinheiro. Só 
lembra a fazenda pelo gado, as máquinas agrícolas e a criação. 
(Grupo 1 – moradores do Jardim Mariliza).

Com isso, os agentes públicos e privados encarregaram-se de 

uma empreitada que consiste em investimentos em eventos no 

estilo country. A representação de Goiânia, já consagrada como 

“cidade sertaneja”, é recriada e incorpora novos conteúdos reunidos 

sob a designação country. Porém, os moradores negam o country 

como uma manifestação moderna da ruralidade e afirmam que esse 

estilo se concretiza no consumo cultural. A exposição agropecuária, 
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o cowboy do asfalto, o rodeio show, o rally dos sertões, os shows 

de música sertaneja, entre outros eventos, fazem parte do contexto 

urbano de Goiânia e geram um consumo, cada vez mais crescen-

te, de símbolos do mundo rural. Além dessas manifestações, outros 

elementos de caráter cultural como dança, o hip hop, o rock são 

também usados pelos agentes turísticos na captura de possibilida-

des de eventos locais. Mas a disseminação midiática de uma Goiâ-

nia particularizada em significados turísticos não encontra ampla 

adesão por parte dos atores sociais que vivenciam cotidianamente a 

cidade, suas paisagens e seus atrativos, conforme já foi dito. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todas essas considerações possibilitam-nos compreender que a 

representação de Goiânia como “capital do turismo de eventos” 

assume a forma de estereótipo e funciona como um instrumento 

de identificação, de referenciação e de marketing da cidade. Ela é 

também uma característica identitária reconhecida pelos grupos de 

moradores, mas há uma lacuna de vivências pessoais, de aspirações 

e expectativas dos moradores para com as práticas desses eventos 

na cidade. Na realidade, trata-se, conforme Costa (2002), de uma 

identidade designada pelos discursos icônicos exteriores à coleti-

vidade ou ao grupo. Isto significa que a produção dessa identidade 

para Goiânia está intrinsecamente ligada às representações que a 

mídia e/ou determinados atores impõem, ao divulgarem essa con-

dição para a cidade.
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Como vimos no decorrer dessa discussão, existe uma lógica 

que busca a empresarialização da cidade e de promoção da adminis-

tração local, o que motiva a difusão de representações e atribuição 

de identidades. Isso se efetua por meio da representação do verde 

e de uso dos parques públicos como símbolos modernizadores da 

paisagem urbana e da qualidade de vida, e por meio, ainda, da re-

valorização de um patrimônio arquitetônico e de uso da imagem da 

história, da cultura e das práticas tradicionais do estado e da cidade. 

Com base nessas e em outras representações, usa-se também a or-

ganização de eventos de diferentes dimensões e regularidades com 

o objetivo de captar novos frequentadores para o espaço público.

É no contexto representacional, entre a cidade imaginada e di-

vulgada pela mídia e a cidade vivida pelos moradores, que Goiânia 

se move e as diversas práticas, significações espaciais e identidades 

emergem. Daí a importância de se ter em conta os valores culturais, 

as práticas socioespaciais e as representações dos moradores em re-

lação à cidade e a suas paisagens. 
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RELATOS E TRAJETÓRIAS DA MINERAÇÃO, 
LAGOS E TURISMO EM MINAÇU, GOIÁS

Lídia Milhomem Pereira

INTRODUÇÃO

O presente texto é resultado da pesquisa de dissertação de mestrado 

intitulada Percepções das paisagens potencialmente turísticas no 

município de Minaçu, GO, apresentada no ano de 2008 ao Progra-

ma de Pós-Graduação do Instituto de Estudos Socioambientais da 

Universidade Federal de Goiás, sob a orientação da Profa. Dra. Maria 

Geralda de Almeida. O estudo objetivou analisar os diferentes sig-

nificados da paisagem atribuídos pelos moradores aos lagos e mine-

radora no município de Minaçu, Goiás. Os primeiros constituem-se 

pelos lagos de Cana Brava e da Serra da Mesa e o segundo pela SAMA 

– Mineração S.A. –, no município de Minaçu, GO. 

Procurou-se evidenciar como os moradores percebem as pai-

sagens construídas com a mineração e os lagos, e se estas consti-

tuem potenciais atrativos turísticos. O estudo apresenta formas in-

terpretativas sobre as acepções da categoria geográfica paisagem, e 

tem como objetivo ampliar a observação, captação e discernimento 

dos habitantes de Minaçu, cidade do estado de Goiás, diante dessa 

categoria. Nesse sentido, a “paisagem” é oriunda da mineração, dos 

lagos e do turismo de Serra da Mesa e Cana Brava.
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PAISAGEM: ENTRE O TANGÍVEL E O INTANGÍVEL 

Conforme Passos (1998), a palavra paisagem procede da linguagem 

comum, e deriva do latim pagus, que significa país, com o sentido 

de lugar, setor territorial. Assim, do termo em latim provêm as di-

ferentes formas: paisaje (espanhol), paysage (francês), paesaggio 

(italiano), entre outras. As línguas germânicas apresentam uma cla-

ra semelhança diante da palavra original land, com um sentido pra-

ticamente igual e da qual derivam Landschaft (alemão), landscape 

(inglês) e várias outras. Esse significado de espaço territorial, mais 

ou menos definido, parece remontar ao momento da aparição das 

línguas vernáculas e pode-se dizer que esse sentido original, com 

certas correções, é válido ainda hoje.

Um dos geógrafos clássicos que se interessou pelo estudo da 

paisagem foi Sauer (1998). Para ele, em artigo escrito em 1928, o 

significado de paisagem não é uma forma simplesmente física. Ela 

pode ser definida como uma área composta por uma associação dis-

tinta de formas, ao mesmo tempo físicas e culturais. Toda paisagem 

tem uma individualidade, bem como uma relação com outras, e isso 

também é verdadeiro em relação às formas que a compõem.

O autor afirma que a modificação da área pelos seres humanos 

e a sua apropriação para o uso são de importância fundamental. Se-

gundo ele, a área anterior à introdução de atividade humana é re-

presentada por um conjunto de fatos morfológicos, e as formas que 

os seres humanos introduziram são outro conjunto. Podem-se cha-

mar as inalteradas de paisagens naturais ou originais. No seu todo, 
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elas não mais existem em muitas partes do mundo. Entretanto, 

reconstruí-las e compreendê-las é a primeira parte da morfologia 

formal (Sauer, 1998).

O geógrafo humanista Tuan (1980) por sua vez, ao discorrer 

sobre a categoria lugar, refere-se mais aos sentimentos, às atitudes, 

aos valores dos seres humanos e à aversão ou afinidade que o espa-

ço desperta nos indivíduos. É nesse sentido que, para Tuan (1980), 

a paisagem é mais que unidade funcional, pois é como uma ima-

gem, uma construção da mente e dos sentimentos. As imagens por 

nós obtidas sobre as paisagens podem ser infinitas, visto que exi-

gem perspectivas estéticas, funcionais e morais. Os sentidos atuam 

como traços comuns da percepção, contribuindo para captar todas 

as atividades.

Para o autor, a cultura, a experiência e as atitudes ambientais 

contribuem para que os indivíduos tenham uma apreciação estéti-

ca, um valor, um símbolo, uma percepção positiva, uma familia-

ridade ou afeição, características essas denominadas “topofilia”. 

Esta é similar à afinidade ou sensação de pertencimento ao lugar, à 

paisagem. Seu sentido antagônico é topofobia, ou seja, aversão ou o 

sentimento de não pertencimento ao lugar. 

Na opinião de Corrêa e Rosendahl (1998), a retomada do con-

ceito de paisagem, após 1970, ocasionou novas acepções fundadas 

em matrizes epistemológicas. A paisagem geográfica, por exemplo, 

apresenta várias dimensões privilegiadas por essas matrizes. Ela tem 

uma dimensão morfológica, ou seja, um conjunto de formas criadas 

pela natureza e pela ação humana, e uma dimensão funcional, isto 
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é, apresenta relações entre as diversas partes. Ademais, por ser um 

produto da ação humana ao longo do tempo, a paisagem possui uma 

dimensão histórica, e também uma dimensão espacial, por ocorrer 

em certa área da superfície terrestre. Além dessas, tem a dimensão 

simbólica, em que a paisagem, portadora de significados, pode ex-

pressar valores, crenças, mitos e utopias.

Para Cosgrove (1998, p. 100), “a paisagem lembra-nos que a 

geografia está em toda parte, que é uma fonte constante de beleza 

e feiúra, de acertos e erros, de alegria e sofrimento, assim como é 

de ganho e de perda [...]. Parte desta paisagem inserida na cultura 

revela-se em paisagem cultural”. O autor afirma ainda que as paisa-

gens são produtos da apropriação e transformação do meio ambien-

te pelo homem, possuindo significados simbólicos.

Cosgrove (1998) apresenta uma tipologia tríplice: paisagem 

dominante, paisagens alternativas e paisagens excluídas, sendo 

a primeira, como estrutura, constituída por paisagens da cultura 

dominante, onde ocorre a dominação de um grupo ou classe sobre 

outras. Estas, por sua vez, controlam os meios de vida, tais como 

força de trabalho, matérias-primas. Nessa paisagem, há muitas 

perdas de seus elementos originais, podendo ser desprovida de 

quaisquer significados, mas também pode ser recriada e modifica-

da com novos significados.

Segunda na tipologia de Cosgrove (1998), a paisagem alternati-

va é subdividida em residuais, emergentes e excluídas.  Elas possuem 

um aspecto futurista e utópico, tendo-se como exemplo a paisagem 

do esporte, mais especificamente das olimpíadas, pois nelas há uma 
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visão utópica da harmonia humana. Já a terceira, as paisagens ex-

cluídas, são aquelas situadas à margem, afastadas ou recusadas; são 

as que ocorrem com outras culturas, a exemplo da representada por 

mulheres, crianças, gays, prostitutas, dentre outras. 

Sintonizada no assunto, Almeida (2008) assegura que “a pai-

sagem é como uma construção decorrente da transformação do 

ambiente em cultura”. Por sua vez, Santos (2002, p. 120) refere-se 

à paisagem como “o conjunto de formas que, num dado momen-

to, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações 

localizadas entre o homem e a natureza.  A paisagem se dá como 

conjunto de objetos reais concretos”.

Claval (2004), em artigo que debate as percepções de paisagem 

pelo olhar dos geógrafos, avalia as alterações de perspectivas sobre o 

estudo das paisagens, o que, para ele, não significa dizer que as novas 

abordagens tornaram obsoletas aquelas empreendidas na primeira 

metade do século. Elas se complementam, indo além, buscando a 

compreensão das relações complexas entre indivíduos, grupos, suas 

transformações nascidas ou desenvolvidas com a identidade. 

Por conseguinte, de nosso ponto de vista, apreende-se que a 

paisagem é fruto de vivências, saberes, fatos históricos, experiên-

cias e um conjunto de relações, além de processos culturais vivi-

dos conforme uma realidade elencada. Para aprofundar esse ponto 

de vista, abordamos, nos próximos tópicos, alguns relatos sobre 

Minaçu, cidade situada no estado de Goiás, a trajetória da minera-

ção, dos lagos e do turismo em seu processo de desenvolvimento e 

a paisagem percebida pelos habitantes desse município.
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MINAÇU: RELATOS E TRAJETÓRIAS  
DE UM ESPAÇO GOIANO

Barbosa (2002) afirma que a origem do município de Minaçu este-

ve ligada ao movimento das frentes de expansão para a prática da 

pecuária extensiva, em meados do século XX. Os pioneiros dedica-

ram-se especificamente à criação de gado, atividade mais propícia 

para a região, em decorrência do clima e do relevo que favoreciam 

as pastagens. Em 14 de maio de 1976, pela Lei 8.085, o município 

de Minaçu foi oficializado, deixando de ser distrito. Depois de sua 

emancipação, a exploração dos minerais, com destaque para o 

amianto crisotila, a cassiterita, o ouro, a mica, a tantalita, o berilo, 

o calcário, o grafite, a wolfranita, a cianita, a esmeralda e outros, 

juntamente com o comércio, a pecuária e a agricultura, foi impul-

sionada. Construíram-se, após aquele ano, hospitais, escolas, rede 

de energia elétrica e estação de água, esgoto, terminal rodoviário e 

aeroporto, de acordo com Pamplona (2003).

Minaçu localiza-se no extremo norte do estado de Goiás, con-

forme mostra a Figura 1. Está inserido na mesorregião do Norte 

Goiano e microrregião de Porangatu. O acesso ocorre pela BR-153 

e GO-132, GO-239, GO-241, GO-442 e GO-455. Dista 488 km de 

Goiânia e 350 km de Brasília. Segundo o Censo Demográfico do IBGE 

(2011), a população do município de Minaçu é de 30.696 habitantes.
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Figura 1 - Mapa de localização do município de Minaçu

Elaboração: Lídia Milhomem Pereira (2006).

A respeito da percepção da paisagem de Minaçu e com a finali-

dade de melhor compreender valores subjetivos, este estudo priori-

zou entrevistas e conversas particulares, por meio de pesquisa qua-

litativa. Os procedimentos teórico-metodológicos utilizados, para 

o desenvolvimento do presente texto, foram os seguintes: levan-

tamento e análise bibliográfica sobre percepção da paisagem, tra-

balhos de campo, visitas e pesquisas a órgãos públicos e empresas, 

tais como a Agência Ambiental do Estado de Goiás, Prefeitura do 

Município de Minaçu, empresa SAMA – Mineração S.A. –, lago de 

Cana Brava, UHE e lago de Serra da Mesa. Além disso, efetuaram-se 

entrevistas e diários de campo com o propósito de obter dados rela-

cionados, por exemplo, à descrição da rotina dos moradores, para o 

enriquecimento da pesquisa. 
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Realizaram-se entrevistas semiestruturadas com a finalidade 

de obter informações indispensáveis, relatadas pelos moradores do 

município. Daí por diante, pelo processo “bola de neve”,1 os entre-

vistados, a depender das informações obtidas, foram divididos em 

três grupos.

O grupo A foi constituído por dezoito pessoas que chegaram à 

cidade entre as décadas de 1960 e 1970. Esses moradores vivenciaram 

e acompanharam a implantação e o desenvolvimento da atividade de 

mineração, bem como conheceram as paisagens anteriores, atual-

mente ocupadas pelos lagos. Eles migraram, com suas famílias, para 

Minaçu, principalmente à procura de terras e em busca de minerais, 

tais como: ouro, berilo, calcário, cassiterita, chumbo, cianita, esta-

nho, grafita, mica, muscovita, níquel, titânio, wolfranito e zinco. 

O grupo B foi composto por quinze moradores que se encon-

tram no município desde a década de 1990, quando a mineração já 

estava em pleno funcionamento e o barramento do Rio Maranhão, 

para a formação do lago de Serra da Mesa, já estava sendo concluído. 

Essas pessoas, que também presenciaram o início da construção da 

UHE de Cana Brava, foram localizadas na unidade da Universidade 

Estadual de Goiás (UEG). 

O grupo C foi formado por treze moradores que chegaram à ci-

dade a partir do ano 2002, época em que as três paisagens conside-

radas já estavam consolidadas. É constituído predominantemente por 

docentes e auxiliares da coordenação da UEG. Também compõem esse 

grupo: comerciantes, pedestres e funcionários da empresa SAMA. 

1 Fenômeno que consiste na indicação, pelo entrevistado, de uma outra pessoa a ser 
interrogada. 
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No total, foram entrevistados 46 moradores. As entrevistas 

tiveram questões norteadoras, comuns aos três grupos, para que 

identificassem aspectos da percepção ambiental, tais como: per-

cepção das diferentes paisagens geradas pelo processo mineratório 

e pelas usinas hidrelétricas, os significados atribuídos a essas paisa-

gens e o que cada uma delas expressa aos moradores.

CIRCUITO MINERATÓRIO E LAGOS REFLEXOS EM MINAÇU

As atividades da SAMA compõem a paisagem da mineração, pois 

nela ocorre a extração de minério na Mina de Cana Brava. A área 

de concessão estadual abrange 4.500 hectares e, desse total, apro-

ximadamente 20% são destinados à mineração, 10% ao refloresta-

mento e 70% representam a reserva natural de vegetação nativa. 

A reserva estimada na área da mina é suficiente para o suprimento 

dos mercados interno e externo, atendidos pela SAMA por mais de 

sessenta anos. Análises demonstram que a Mina de Cana Brava pro-

duz uma fibra de crisotila pura, com dimensões que a qualificam 

especialmente para a indústria do cimento-amianto. Cana Brava é 

a única mina de amianto crisotila em atividade no Brasil e uma das 

mais produtivas do mundo, com capacidade instalada de até 240 

mil toneladas/ano (SAMA, 2005). 

A atividade econômica dominante na arrecadação do muni-

cípio é a industrial, que participa com 92,58% da arrecadação do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 

(ICMS), sendo a empresa de mineração de amianto SAMA, com 
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atuação na área de produção e exportação do amianto, responsável 

pela maior parte da arrecadação municipal (NEPTC, 2005).2

A paisagem, quanto a seus aspectos visuais, é notável na SAMA, 

uma vez que interfere diretamente na paisagem visual do muni-

cípio. Durante as extrações de minério há escavações em grandes 

profundidades, na própria área urbana do município. As escavações 

são a céu aberto e, com o tempo, geraram duas grandes depressões: 

uma com 110 metros e outra com 130 metros de profundidade. Tam-

bém são formados depósitos de rejeitos, após a extração da fibra do 

amianto. Estes estão situados ao redor da sede municipal, dispos-

tos em forma de escadarias. Nos depósitos de rejeitos predominam 

as cores: cinza (das rochas trituradas pelo processo de britagem), 

marrom (por causa do tipo de solo: latossolo) e verde (do replan-

tio de mudas com espécies nativas do cerrado). A área, destinada 

à produção e beneficiamento do amianto, localiza-se junto à sede 

municipal, conforme ilustra a Figura 2.

Pode-se afirmar que a mineração se constitui em uma paisa-

gem cultural e física, construída, moldada e modificada. Na tipolo-

2 Barbosa (2002) concorda, no entanto, que a economia da cidade de Minaçu foi impacta-
da pela decisão tomada em 2017, do Supremo Tribunal Federal (STF), em proibir a explo-
ração da fibra. “Evidentemente que sofre os impactos de uma cidade com uma economia 
ultraespecializada, que depende toda sua vida da exploração deste mineral. Também os 
governos e a classe política nunca se preocuparam com alternativas de desenvolvimento 
locais de cidades, como Minaçu”, opinou. Em 2019, uma matéria de autoria do deputado 
Rubens Marques (Pros) trouxe novamente a exploração da fibra de amianto para o palco 
político. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) votou e aprovou em defi-
nitivo uma proposta para pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) pela liberação da 
extração em Minaçu, pela Sama. À época, o autor da proposta demonstrava preocupação 
com a economia na cidade. “A cidade de Minaçu praticamente depende da produção de 
amianto, com a Sama fechando, são 2 mil desempregados”, em maio de 2019.
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gia tríplice de Cosgrove (1998), a mineração representa a paisagem 

dominante, com perdas de seus elementos originais. Entretanto, 

pode ser vista como fonte de beleza e feiúra, de acertos e erros. De-

pendendo do olhar sobre ela,

a paisagem está intimamente ligada a uma nova maneira de 
ver o mundo. Portanto, ela é uma criação racionalmente or-
denada, designada e harmoniosa, cuja estrutura e mecanismo 
são acessíveis à mente humana, assim como ao olho, e agem 
como guias para os seres humanos em suas ações de alterar e 
aperfeiçoar o meio ambiente. (Cosgrove, 1998, p. 99).

Figura 2 - Cava A, a céu aberto, de extração de amianto da SAMA

Foto: Lídia Milhomem Pereira (2006).

Para esse autor, a paisagem pode orientar o indivíduo em suas 

ações sobre o meio, alterando-o, recriando-o, modificando-o e me-

lhorando-o, com novos significados. Em relação a Minaçu, dentro 

da tipologia de Cosgrove (1998), podem-se notar, na implantação e 

desenvolvimento da atividade mineratória, a paisagem dominan-

te e, ao mesmo tempo, descobrir certa visão utópica da harmonia 
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humana, elemento da paisagem alternativa. Para tal, é pertinente apresentar, 

a seguir, uma análise de campo após entrevistas e opiniões extraídas dos três 

grupos dos moradores do município sobre a Mineração (Quadro 1).

Quadro 1 - Valores expressos sobre a mineração pelos grupos de moradores

VALORES GRUPO A GRUPO B GRUPO C

Moradores desde a década de 1960-1970 que viven-

ciaram e acompanharam a implantação e desenvol-

vimento da atividade mineratória.

Moradores desde a década de 1990 Moradores recentes, a partir de 2002.

Estético

“A SAMA é uma empresa muito organizada, muito 

rigorosa, lá dentro é tudo arrumado, limpinho, orga-

nizado.”

“A reserva florestal com área muito bonita mantém o bioma do cerrado 

com suas paisagens, cerrado baixo, cerrado alto, a fauna, os animais sil-

vestres, paisagem muito bonita. A área industrial são os equipamentos, 

as cavas A e B. Instalação muito boa, muito bonita.”

“A SAMA tem esta cratera, buraco que é estranho, mas é uma forma 

de exploração do meio ambiente.”

Funcional

“A Sama significa muita coisa, porque tem muita 

gente empregada lá. Não serve pra mim, mas serve 

pros outros. Eu nunca trabalhei lá não, mas meus fi-

lhos trabalharam lá.” 

“SAMA, uns 80% do lucro de Minaçu ganha. Minaçu sobrevive em torno 

da SAMA. Se não fosse ela, viraria uma cidade deserta.”

“A SAMA gera emprego e automaticamente está todo mundo usu-

fruindo desta empresa.”

Topofilia

“Ela tem perfil bem organizado, pessoas que conse-

guem trabalhar lá dentro da empresa saem com uma 

bagagem profissional. Todos que trabalham na SAMA 

são bem direcionados, então as pessoas que traba-

lham ali saem com uma bagagem muito boa. Pon-

tualidade.”

“A maior parte das pessoas empregadas de Minaçu depende da SAMA. 

Aqui no Brasil só tem aqui e na Bahia, sendo que aqui é a maior e tem 

trabalho pra daqui mais 50 anos. Dá oportunidade para bastante pessoas 

principalmente carentes. Patrocinam bolsas para quem não tem con-

dições de estudar. Dão cursos e se a pessoa for bastante esforçada eles 

contratam.” 

 “A SAMA é impressionante empresa dentro da cidade, muito impor-

tante para a economia de Minaçu, teve os problemas de ordem ad-

ministrativa, econômica, social, enfim, que se arrastam pelos anos, 

possuem ISO 14001, uma série de ISOs, mas atualmente posso dizer 

que é uma grande empresa. Trabalha com segurança tanto para nós 

moradores quanto para os funcionários.”

Topofobia

“Mas a exigência é que anda atrapalhando. Eu acho 

ruim. Mas o povo novo acostuma. Só isso que acho 

mais ruim.”

“A paisagem da SAMA, o que eu não gosto, é o que ela vai deixar pra gen-

te. Ela vai acabar e com certeza vai buscar outros minérios pra explorar 

e vai deixar impactos que é aquela cava imensa, que vai ser um impacto 

muito grande pro meio ambiente e pra Minaçu.”

Não houve.

Fonte: Entrevistas do trabalho de campo (Pereira, 2006).

Organização: A autora.
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Comparando-se os três grupos constituídos por moradores, 

em conformidade com suas vivências e diferentes tempos de per-

manência e habitação no município, ao analisar os valores estéticos 

referentes à SAMA, percebe-se que pessoas pertencentes ao grupo C 

abordaram e detalharam aspectos de forma diferenciada. Os grupos 

A e B relataram sobre a reserva florestal no interior da empresa e, de 

forma subjetiva, sobre as belezas, os cerrados e as matas existentes 

ao redor dela. Um fator de destaque para esses grupos é a questão 

da organização e limpeza. Já os componentes do grupo C, por serem 

habitantes mais recentes, relataram os fatores impactantes visíveis 

(as crateras) e ressaltaram, de forma resumida, as medidas mitiga-

doras que a empresa adota para amenizar o impacto. 

Com relação ao aspecto funcional – a finalidade, o motivo 

principal da existência e o “que para que serve” –, houve uma coe-

rência e concordância dos moradores pertencentes aos três grupos 

distintos. Para eles, a empresa tem a função de gerar empregos e 

arrecadar impostos para o município, fatores extremamente rele-

vantes no aspecto econômico da cidade. Fatores configurados to-

pofílicos, tais como sentimentos de pertencimento ao lugar, afini-

dade com a empresa e a mineração, foram diagnosticados nos três 

grupos. Os grupos A e B deram maior ênfase ao aspecto econômico, 

como fonte de renda para os moradores e local que proporciona o 

sustento de inúmeras famílias. Além disso, abordaram sobre estu-

dos, festas, benfeitorias para os moradores e quesitos no aspecto da 

infraestrutura para o município. O grupo C, contudo, envolveu em 

suas abordagens aspectos mais relativos aos certificados ambientais 

e ações na área em que a empresa atua, além de apontar a SAMA 

como propulsora da economia e grande geradora de empregos. 
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TURISMO: O NASCIMENTO E PROSSEGUIMENTO  
DE PRÁTICAS NOS LAGOS

O turismo no estado de Goiás é centralizado nas regiões das águas 

quentes, em Caldas Novas, cidade de Goiás, Pirenópolis e Parque Na-

cional da Chapada dos Veadeiros, tendo um maior enfoque midiático 

e também montante de pessoas.  Há muitas tentativas de organização, 

direção, controle e planejamento diante de potencialidades nas demais 

regiões. Contudo, ao longo dos anos, efetivamente isso não ocorreu. 

Tratando-se sobre políticas públicas para o turismo no estado 

de Goiás, podem-se citar a criação da Agência Estadual de Turismo 

(Agetur) em Goiás (2001) e o Plano Nacional de Turismo, que contri-

buíram para a fomentação do ecoturismo, dotação de infraestrutura, 

capacitação para a atividade turística, organização institucional por 

meio de inventários turísticos, instalação de conselhos de meio am-

biente e turismo e educação ambiental. A inquietação com relação às 

políticas públicas no estado de Goiás continuará existindo se persisti-

rem as formas diferentes de olhar para os municípios, com desiguais 

esboços e implementações sobre o espaço. Ou seja, mediante a neces-

sidade de iniciativas e atitudes, torna-se relevante efetivar políticas 

públicas voltadas para a atividade turística de maneira homogênea. 

A prática da atividade turística alcançou conotações, signi-

ficados e consequências complexas que transcendem elementos 

quantitativos e de crescimento numérico. O turismo é resultado de 

processos sociais e culturais não inteiramente quantificáveis. São 

imprescindíveis, para sua compreensão, ações que permitam obter 

diferentes e melhores práticas que otimizem os aspectos positivos. 
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Nesse sentido, a formação de lagos pode configurar-se como atrati-

va potencialidade turística, ao mesmo tempo em que pode envolver 

a população local em atividades de lazer. Dessa forma, discorrer-

-se-á sobre o surgimento dos lagos de Serra da Mesa e de Cana Brava 

e suas paisagens modificadas, ou seja, com duas grandes usinas hi-

drelétricas anteriormente inexistentes. Esse novo cenário desperta 

as potencialidades turísticas dos lagos. 

Segundo os documentos de Furnas (2007), em 1956, quando 

o governo do presidente Juscelino Kubitschek elaborava o plano de 

metas sobre a economia brasileira, um possível déficit de energia era 

apontado como ameaça, uma vez que o crescimento da capacidade 

instalada de geração evoluía a taxas inferiores às da economia. Entre-

mentes, iniciou-se o processo de construção da Usina de Furnas em 

Minas Gerais e, posteriormente, em outras regiões do país, como al-

ternativa estratégica para atender à industrialização (Furnas, 2007).

Nesse contexto, a usina localizada na bacia do alto Tocantins, 

próximo à cidade de Minaçu, era prioritária no programa de expan-

são da capacidade geradora da empresa e também integrante do 

Plano de Recuperação Setorial (PRS) de 1985. Ao todo foi inundada 

uma área de 1.784 km², após um trabalho de resgate, catalogação 

e soltura dos animais que lá viviam, em áreas adjacentes. A usina 

atende o mercado de energia elétrica do sistema interligado Sul–

Sudeste–Centro-Oeste, Norte–Nordeste e Norte–Sul. 

Em parceria com a iniciativa privada, iniciou-se o projeto pio-

neiro de Furnas. Por ser uma usina subterrânea, o controle é total-

mente digitalizado, o que favorece uma operação coordenada de ge-

ração aliada a sistemas de transmissão. A partir da barragem da Usina 
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Hidrelétrica de Serra da Mesa foi gerado um grande lago que chega a 

atingir 70 metros de profundidade e inundou parte dos municípios 

de Niquelândia, Santa Rita do Novo Destino, Minaçu, Uruaçu, Cam-

pinorte, Campinaçu, Colinas do Sul e Barro Alto, situados no Norte 

Goiano. Trata-se de um empreendimento técnico-econômico que 

levou à refuncionalização daquele território (Almeida, 2005).

Almeida (2002), analisando as políticas públicas e o delinea-

mento do espaço turístico goiano, argumenta sobre a necessidade de 

conhecer e entender as políticas para o turismo, posto que elas têm a 

capacidade de modificar lugares, estabelecer novos arranjos espaciais 

e alterar a organização social. Ademais, essas políticas podem, por 

exemplo, contribuir com a complementação de renda da comunida-

de local. A autora afirma que, no estado de Goiás, a turistificação re-

desenha o espaço, construindo um novo espaço turístico em municí-

pios denominados, segundo ela, “enclaves” e “corredores”, ao passo 

que, contraditoriamente, cria espaços de exclusão. Políticas públicas 

para a fomentação do turismo existem, mas não são igualitárias em 

todas as regiões e municípios do estado. Elaborar ações, planos e es-

tratégias para que o turismo seja incentivado e haja participação da 

população local são ações que deveriam ser prioritárias no processo. 

Em seu artigo “Fronteiras, territórios e territorialidades”, 

Almeida (2005) expõe que a construção da UHE de Serra da Mesa 

implicou mudanças drásticas na paisagem local. Essas mudanças 

vieram rapidamente, e as desapropriações e os impactos ambien-

tais, políticos e econômicos foram incisivos dentro de um espaço de 

conflito. A autora afirma que a região do Norte Goiano foi apropria-

da pela lógica do capital industrial-financeiro, que a tornou lago 
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para a produção de energia pela UHE de Serra da Mesa. No problema 

em questão, a paisagem está totalmente modificada, restando uma 

mínima porcentagem da paisagem original, que consiste de regiões 

de cerrado, fazendas e pequenas plantações agrícolas. A maior parte 

cedeu lugar a um grande espelho d’água, bares e campos de futebol.

A UHE de Cana Brava, por sua vez, passou por um processo 

mais acelerado que o de Serra da Mesa. Sua construção, iniciada em 

1997, foi concluída em 36 meses. A usina, com capacidade instalada 

de 450 MW, tem suficiência para abastecer uma cidade de um milhão 

de habitantes e alimentar o sistema interligado nacional. Em Cana 

Brava, além dos programas socioambientais, as principais obras na 

área do reservatório consistiram na construção da ponte e dos aces-

sos ao rio Bonito, da ponte do Lajeado e bueiro celular do Ginho, do 

sistema viário do Carmo, do Matadouro Municipal de Minaçu, e na 

instalação do sistema de tratamento de esgoto e rede de captação, 

incluindo as estações de bombeamento da cidade de Minaçu. Ob-

servou-se, no município de Minaçu, que, para muitos dos morado-

res, os lagos vieram como alternativa econômica, de lazer, estética 

e até de mudança no clima do município. Vários relatos apontam os 

lagos como belos lugares, excelentes para a prática da pesca e um 

ótimo atrativo para caminhadas ao redor da infraestrutura montada 

na “praia do sol”. Alguns moradores ressaltam os pontos negati-

vos: o surgimento de sem-terras (como seus próprios conhecidos 

que hoje fazem parte do Movimento dos Atingidos por Barragens – 

MAB), a sujeira no lago e a carência de arborização (Pereira, 2008).

Dessa maneira, diversos moradores não usufruem do lago por 

inteiro. Muitos dos que utilizam o lago para pesca ou lazer são mo-

radores recentes que compraram propriedades rurais próximas ao 
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lago. Uma parte dos moradores o utiliza mais para passeios e cami-

nhadas às suas margens, ao passo que aqueles com maior tempo de 

moradia em Minaçu quase não usam os lagos para banho. 

Em relação à ilha com a praia no lago de Cana Brava é, de fato, 

um grande atrativo para visitantes. Durante as visitas foi possível 

observar, em suas proximidades, os movimentos de pessoas, que, 

na ocasião, usufruíam do ambiente para banhos, leituras e cami-

nhadas. Há ainda muitas expectativas positivas para a Praia do Sol 

ser cada vez mais aproveitada, tanto pela população quanto pelos 

visitantes de municípios vizinhos. A prefeitura e a Secretaria de Tu-

rismo investem em panfletos e flyers, distribuindo-os em épocas de 

feriados prolongados, como o carnaval (Goiás, 2007). 

Na modalidade “Ecoturismo”, em Minaçu, destaca-se o lago de 

Cana Brava. Nele há infraestrutura para lazer e festas, e, além de ser 

propício à pesca, está situado no centro do município (distando 38 km 

da cidade). Próximas à barragem do lago, estão as turbinas. Também 

favoráveis ao Ecoturismo, na região, estão a Gruta do Ataíde, a ca-

choeira da Matula, a Cachoeira do Jorge e a da Fumaça e o rio Lajeado, 

que, com rochas expostas, é local propício a banhos (Guimarães, 1998).

Como exemplos de atividades do Turismo Rural, de acordo com 

o relatório do Núcleo de Estudos em Turismo da UFG (NEPTC, 2005) 

destacam-se as fazendas e as propriedades rurais, ou seja, onde há 

produção de requeijão, queijos, hortas e defumação de carne de 

porco. São elas: Fazenda Valência, Fazenda Paraíso, Fazenda Cana-

linda, Fazenda Recanto da Paz e Fazenda Pau-Brasil. É importante 

ressaltar que nessas propriedades rurais ainda não há um turismo 

rural efetivo, apenas potencialidades, que consistem de elementos, 
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fatores materiais e imateriais conforme anteriormente descrito. Para expor 

com maior precisão alguns desses fatores, delineou-se um quadro síntese com 

informações e percepções dos moradores sobre o lago de Cana Brava (Quadro 2).

Quadro 2 - Valores expressos sobre o lago de Cana Brava pelos três grupos de moradores

VALORES GRUPO A GRUPO B GRUPO C

Moradores desde a década de 1960-1970 que vivencia-

ram e acompanharam a implantação e desenvolvimento 

da atividade mineratória.

Moradores que se encontram no município desde a dé-

cada de 1990.
Moradores recentes, a partir de 2002.

Estético “O lago de Cana Brava tem paisagem muito bonita”. “É bonita a paisagem dos jardins ao redor”.

“As belezas são incalculáveis. A beleza dos dois lagos... a paisagem que você 

vê destes dois lagos é coisa assim que só vendo pra pessoa ter a medida da 

beleza e do benefício que ele traz pra cidade”.

Funcional “Energia elétrica”. “É uma excelente coisa pro turismo”.
“Prosperidade. Gera empregos. É o sustento das famílias de Minaçu. O forte 

mesmo são as usinas e a mineradora.”

Topofilia

“Significa que é muito bom pra cidade em termos de ren-

dimento para o município. [...] as duas usinas, [...] tem os 

municípios que são beneficiados. Também é muito bom 

pras cidades vizinhas, pros municípios vizinhos.”

“Cana Brava, pra mim, foi e é bom. Até pros próprios 

moradores margeando a cidade. É uma excelente coisa 

que veio até pro turismo.”

“Pode ver que aumentou [...] o lado turístico da cidade. É uma água tão próxi-

ma [...].  Eu mesmo morei em Goiânia e tinha que deslocar 120 km procurando 

águas. Hoje tenho água no quintal da minha casa. Moro [na] vila de Furnas, 

ando 500 metros já encontro lago. Acho que foi benéfico para a cidade”.

Topofobia

“A usina de Cana Brava, a paisagem lá era muito bonita e 

hoje está embaixo d’água. Muitos animais foram embora 

através da água que subiu ali, e foram pra outra região. Se 

não tivesse o lago, certamente os animais estariam tudo 

em volta da cidade.”

“Juntamente com esse progresso veio algumas des-

truições da nossa vegetação da fauna silvestre.”

“Você tem cerrado, um tipo de vegetação, e depois se depara com o lago que 

é artificial, não é dali. Então são atividades econômicas necessárias, mas que 

também são agressivas às paisagens naturais.”

Fonte: Entrevistas do trabalho de campo (Pereira, 2006).

Organização: A autora.
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Percebe-se, nas falas expressas, não haver considerável variação nas 

colocações dos entrevistados, embora tenham passado por experiências 

diversas e habitem o local em tempos desiguais. Em suma, os moradores 

consideram o lago de Cana Brava bonito, importante para o lazer, agradável 

espaço para caminhadas, com notável presença de visitantes (um número 

que deve aumentar com o tempo). Quanto ao sentimento de aversão, ou to-

pofobia, as pessoas entrevistadas citaram questões concernentes à proble-

mática ambiental, enfocando o cerrado e as paisagens nativas que deixaram 

de existir. Em relação ao lago de Serra da Mesa, os valores são apontados no 

Quadro 3.

Quadro 3 - Valores expressos sobre o lago de Serra da Mesa pelos três grupos de moradores

VALORES GRUPO A GRUPO B GRUPO C

 Constituído por moradores desde a década de 1960-1970 Moradores desde a década de 1990  Moradores recentes, a partir de 2002

Valor estético
“Em termos de belezas são muito bonitas, gosto muito de 
água e verde e é o que lá tem.”

“Olha, Serra da Mesa é uma beleza indescritível. Para 
descrever ali na parte da barragem é magnífico.”

“Acho que o lago de Serra da Mesa é uma das coisas mais bonitas que eu já vi 
na minha vida, é um lago muito bonito, muito rico.”

Valor funcional
“Serra da Mesa mais é pescaria pros moradores e pra quem 
vem de fora.”

“Os lagos eu vejo pelo lado dos benefícios da usina, 
acho que no Brasil a gente precisa muito ainda de 
energia e das usinas. E o lago foi um benefício muito 
grande pra região, gera muitos empregos.”

“A questão de Serra da Mesa, grande parte de seu capital também aqui em 
Minaçu ser estatal, então ela também tem um respaldo social interessante. 
Ela patrocina várias ações aqui dentro da cidade, além de interligar o siste-
ma energético sul, sudeste, norte, diminuindo a possibilidade de um possível 
apagão de uma falta de energia.”

Topofilia
“Serra da Mesa pra mim é muito importante, meu ganha-
-pão está ali.”

“Serra da Mesa foi uma transformação, mas ao meu 
ver positivas. Não tinha um valor e começaram a ter 
valor assim que construíram os lagos, e quando a em-
presa desapropriou, ela indenizou estes moradores, e 
começaram a comprar áreas próximas da cidade e ao 
lago. E havia muitos compradores, então valorizou as 
terras. Então, neste aspecto foi muito positiva a vin-
da das empresas. E passaram a valorizar novas áreas 
e aquelas não tinham muito valor. Agora a gente não 
vive sem energia. Beneficiou em grande quantidade.”

“Pro município significa desenvolvimento, sobrevivência, mas pra mim pes-
soalmente é difícil dizer. Acho que significa tudo isso, pra população de Mi-
naçu. Quero ver a cidade pra frente e tem que saber usar”.

Topofobia

“Com esses dois lagos aí isso aí não trouxe nada que pres-
ta. Foi uma devassa pra Minaçu, porque as águas só pega 
o que presta. Tinha o ouro, tinha as lavouras e depois veio 
a má administração da cidade. Todo mundo aqui querendo 
ir embora de tão horrível. Se eu fosse jovem não estaria 
dentro de Minaçu. Mas a energia aqui é muito cara.”

“Teve desmatamento contribuindo pro aquecimento, 
água muito quente, no tempo frio também é quente a 
água, não fizeram a limpeza das águas, as árvores se 
decompôs.” 

“Bom, os dois lagos com certeza causaram impacto no meio ambiente. O gran-
de problema é a manutenção destes dois lagos, não por parte das empresas. 
Mas o grande problema que eu vejo é por parte da própria população, que é o 
uso do lago de forma incorreta. Às vezes nos deparamos com alguns lixos joga-
dos na beira das margens do lago. Nas margens tinha que trabalhar mais com a 
conscientização destas pessoas. Infelizmente pode gerar algum mal para nós. A 
natureza pode devolver de uma outra forma que não vai ser legal, eu acredito.”

Fonte: Entrevistas do trabalho de campo (Pereira, 2006).

Organização: A autora
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Por meio das falas inseridas no Quadro 3, observa-se o valor 

estético que o lago de Serra da Mesa possui, segundo o explicita-

do pelos três grupos. Moradores do grupo A o veem quanto a sua 

funcionalidade para pesca. Já os do grupo B e C, quanto à geração 

de energia e empregos. Os valores topofílicos consistem em senso 

comum entre os grupos, haja vista ser por intermédio do lago que 

se sustentam: é lá que trabalham e, de lá, obtêm o sustento. Há de se 

ressaltar que, nesse espaço de tempo, muitos constituíram famílias 

e cultivaram fortes amizades. Quanto à topofobia, são comuns, nas 

falas dos grupos: desmatamento, poluição, destruição de árvores 

pela inundação, o difícil acesso e a manutenção dada pelas empre-

sas, que é falha. 

O turismo, citado por alguns moradores, está incluído no ter-

ceiro setor, relacionado com prestação de serviços, apresentando, 

entretanto, uma evolução crescente na participação da dinâmica 

econômico-social. Verifica-se no norte goiano que este fator tam-

bém está iminente, porém faltam políticas públicas, apoio e um 

marketing voltado para a melhor efetivação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto neste estudo, constatou-se que a maioria dos 

moradores do município de Minaçu percebe a atividade da mine-

ração e dos lagos de Serra da Mesa e de Cana Brava nas perspectivas 

econômicas, funcionais, estéticas, utópicas. Essas paisagens podem 

ser enquadradas no que Cosgrove (1998) denomina paisagens domi-

nantes e alternativas (emergentes). 
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A SAMA, por essa classificação, é uma paisagem dominante, pois 

houve influência da empresa no município durante todo o processo 

de crescimento deste. Essa influência ocorreu por meio de geração 

de empregos, criação de estradas e acessos e também a emancipação 

do município, que se tornou conhecido pelo amianto. Referindo-se 

aos lagos, pode-se afirmar que são paisagens emergentes devidas ao 

aspecto futurista e utópico que principalmente o lago de Cana Brava 

constitui, visto pelos moradores como potencialidade turística, onde 

já ocorre a prática do turismo, mas ainda incipiente. 

As três paisagens também são vistas como sinônimos de pros-

peridade, principalmente sob a ótica econômica. Podem-se perceber 

os diferentes pontos de vista dos indivíduos entrevistados, haja vista 

as atividades e as funções por eles desempenhadas estarem direta ou 

indiretamente vinculadas à forma como descrevem as paisagens. 

As pesquisas de campo, as entrevistas, o acompanhamento 

com as visitas, observação das conversas e dos questionários aplica-

dos mostraram que a maioria dos moradores do município perce-

be a atividade da mineração como uma peça-chave para a criação e 

existência do município e que, atualmente, é a maior fonte de renda 

da cidade. Como aspectos negativos, alguns detectaram os impactos 

ambientais e a doença que já existiu. Embora tenham ressaltado a 

dificuldade de acesso com relação a rodovias e estradas, e o impac-

to vislumbrado pelo depósito de rejeitos, ainda assim consideram a 

SAMA a propulsora da cidade e uma empresa organizada. 

Em relação ao lago de Cana Brava, os moradores veem-no 

como grande potencial turístico e, por enquanto, local para lazer, 

caminhadas e banhos, sendo um lugar bonito e agradável aos olhos 
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e à mente. Talvez pelo fato de a prática do turismo no lago ser inci-

piente, os moradores apontaram aspectos negativos como a falta de 

infraestrutura no lago de Cana Brava, bem como a pouca divulgação 

dele, e a existência de poucas árvores. 

Muitos habitantes da cidade consideram o lago de Serra da 

Mesa paisagem da funcionalidade, cuja finalidade é a geração de 

energia. Também abordaram a beleza da paisagem e a grande ex-

tensão do lago. Entretanto, afirmaram que este é distante para mui-

tos dos moradores sem carro próprio, e apontaram o que dificulta o 

acesso: o fato de a estrada ser de terra.

Os funcionários da SAMA, por sua vez, asseguraram que a em-

presa não é um atrativo turístico, apesar de ela despertar curiosi-

dade, em função de sua influência para o desenvolvimento do mu-

nicípio, e por ser uma fonte de conhecimento técnico disponível 

para muitos visitantes com interesse especial no processamento da 

indústria. Os colaboradores entrevistados reconhecem a importân-

cia da organização para a cidade, enfatizam os projetos sociais exis-

tentes para a população, a infraestrutura implantada e a divulgação 

do município empreendida por meio da instituição, tornando Mi-

naçu conhecida nacionalmente, e os colaboradores concordam que 

a empresa poderia ser ainda um cartão- postal para divulgação do 

município. 

As entrevistas possibilitaram perceber que há, para a maioria 

dos moradores, uma aceitação e um senso de pertencimento em 

relação à SAMA e aos lagos, gerando um sentimento de interati-

vidade com essas paisagens. Assim como os visitantes do lago, os 

colaboradores da indústria não vislumbraram impactos negativos 



100ESPACIALIDADES TURÍSTICAS E FESTAS | Relatos e trajetórias da mineração, lagos e turismo em Minaçu, Goiás

nas paisagens, apenas relataram as belezas e o bem-estar que elas 

proporcionam.

Dessa forma, a concepção de paisagem para os entrevistados 

está nos significados, sentidos, valores em escala de relevância eco-

nômica, social, funcional e estética. Na realidade, apenas uma mi-

noria ressalta em suas respostas a paisagem como forma e aspecto 

visual. A maioria dos entrevistados elegeu elementos de acordo com 

a vivência e os saberes próprios, consoante o contato com estas pai-

sagens, apresentando informações e características presentes nos 

lagos e na SAMA.

As paisagens estão expostas, e os valores, os sentimentos e as 

atitudes para com elas são individuais e, ao mesmo tempo, coleti-

vos, conforme as diferentes afinidades e/ou aversões. As potenciali-

dades turísticas no município existem e são diversificadas, faltando, 

no entanto, maior inserção e engajamento de políticas públicas para 

que elas se efetivem. 

Fatores configurados como topofílicos, ou seja, sentimentos de 

pertencimento ao lugar, afinidade com a empresa e a mineração, 

no caso, foram diagnosticados nos três grupos. Para os grupos A e 

B, com maior ênfase no aspecto econômico, a empresa representa 

fonte de renda aos moradores, por ser o local que, além de propor-

cionar o sustento de inúmeras famílias, possibilita os estudos, pro-

move festas e impulsiona benfeitorias para os habitantes no quesito 

“infraestrutura” para o município. Já o grupo C deteve-se nos as-

pectos relativos aos certificados ambientais e às ações nas áreas en-

globadas pela mineradora. Este grupo abordou também, embora em 

segundo plano, a importância da empresa na geração de empregos. 



101ESPACIALIDADES TURÍSTICAS E FESTAS | Relatos e trajetórias da mineração, lagos e turismo em Minaçu, Goiás

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Maria Geralda de. Políticas públicas e delineamentos 
do espaço turístico goiano. In: ALMEIDA, Maria Geralda de. 
Abordagens geográficas de Goiás: o natural e o social na 
contemporaneidade.  Goiânia: IESA, 2002. p. 197-220.

ALMEIDA, Maria Geralda de.  Fronteiras, territórios e 
territorialidades. Revista da ANPEGE, Fortaleza, ano 2, p.103-115, 
fev. 2005.

ALMEIDA, Maria Geralda de.  Em busca do poético do Sertão: um 
estudo de representações. In: ALMEIDA, Maria Geralda de; RATTS, 
Alecsandro J. P. Geografia: leituras culturais. Goiânia: Alternativa, 
2008. p.71-88.

BARBOSA, Maria Doralice Nepomuceno. Minaçu: sua história sua 
gente [...]. Goiânia: Asa, 2002.

CLAVAL, Paul. A paisagem dos geógrafos: paisagens, textos e 
identidade. Rio de Janeiro: Eduerj, 2004. p. 13-72.

COSGROVE, Denis. A Geografia está em toda parte: cultura e 
simbolismo nas paisagens humanas. In: CORRÊA, Roberto Lobato; 
ROZENDAHL, Zeny (org.). Paisagem, tempo e cultura. Rio de 
Janeiro: Eduerj,1998. p. 92-123.

CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny. Apresentando 
leituras sobre paisagem, tempo e cultura. In: CORRÊA, Roberto 
Lobato; ROSENDAHL, Zeny (org.). Paisagem, tempo e cultura.  
Rio de Janeiro: Eduerj, 1998. p.7-11.

FURNAS Centrais Elétricas S.A. Disponível em: www.furnas.com.
br. Acesso em: 10 jul. 2007.



102ESPACIALIDADES TURÍSTICAS E FESTAS | Relatos e trajetórias da mineração, lagos e turismo em Minaçu, Goiás

GOIÁS. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Estado 
de Goiás. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Estado 
de Goiás (SEPLAN). 2007. Disponível em: http://www.seplan.
go.gov.br. Acesso em: 10 ago. 2007.

GUIMARÃES, Solange Terezinha de Lima. Ecoturismo: percepção, 
valores e conservação da paisagem. Caderno de Geografia, Belo 
Horizonte, v. 8, n. 10, fev. 1998. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 
Demográfico 2010. Características da população e dos 
domicílios: resultados do Universo. Rio de Janeiro: Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão; IBGE, 2011.

NEPTC – Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Turismo e Cultura. 
As potencialidades turísticas nos municípios do entorno do Lago 
da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa, GO: relatório final da 
pesquisa. Goiânia: IESA, 2005.

PAMPLONA, Renato Ivo. O amianto crisotila e a SAMA: 40 anos de 
história Minaçu, Goiás: da descoberta à tecnologia limpa: 1962-
2002. Minaçu, GO: [s.n.], 2003.

PASSOS, Messias Modesto dos. Biogeografia e paisagem. 
Presidente Prudente: FCT-UNESP, 1998.

PEREIRA, Lídia Milhomem. Turismo: uma leitura do Lago de Cana 
Brava e da SAMA mediante a análise da paisagem no município de 
Minaçu, GO. 2006. Monografia (Bacharelado em Geografia) – IESA, 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2006.

PEREIRA, Lídia Milhomem. Percepções das paisagens 
potencialmente turísticas no município de Minaçu, GO. 2008. 
Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação do Instituto 
de Estudos Socioambientais, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 2008.



103ESPACIALIDADES TURÍSTICAS E FESTAS | Relatos e trajetórias da mineração, lagos e turismo em Minaçu, Goiás

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e 
emoção. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 2002.

SAUER, Carl O. A morfologia da paisagem. In: CORRÊA, Roberto 
L.; ROSENDAHL, Zeny (org.). Paisagem, tempo e cultura. Rio de 
Janeiro: Eduerj, 1998. p. 12-74.

SAMA – Mineração de Amianto S. A. Disponível em: www.sama.
com.br. Acesso em: 6 dez. 2005.

TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores 
do meio ambiente. São Paulo: Difel, 1980.



Nome do quadro: Folia de Pilar

Local: Pilar de Goiás/GO. 

Propriedade: acervo particular da artista 

Dimensão da tela: 0,50 X 0,60m

Ano: 2021



105ESPACIALIDADES TURÍSTICAS E FESTAS

DINÂMICAS DOS ESPAÇOS E TEMPOS 
RELIGIOSOS DA ROMARIA DE MUQUÉM, GO1

Maria Idelma Vieira D’Abadia
Maria Geralda de Almeida

INTRODUÇÃO

A romaria do Muquém é a tradicional festa religiosa realizada no 

município de Niquelândia, situado no norte de Goiás, que em 2018 

completou 280 anos de edição. No pequeno povoado, a fé católica é 

vivenciada por diversos ritos e expressões simbólicas traduzidas pela 

intensa experiência humana religiosa e pelas redes de sociabilidade e 

divertimento que ocorrem no mês de agosto. O dia a dia no local re-

vela a organização e/ou configuração espacial do lugar vivido. 

Muquém é conhecido como um dos principais centros de peregri-

nação de Goiás, local de diversos significados, espaço de comunica-

ção, de linguagens e sentidos plurais que traduzem sua essência, por 

meio das experiências religiosas vividas pelos inúmeros visitantes 

que dão, ao local, singularidades próprias e com múltiplas simbo-

logias. A composição textual prima por apresentar contextos e falas 

1 O texto desdobra-se da dissertação de mestrado intitulada A Romaria de Muquém, GO, 
na fluidez do espaço e tempo sagrados e profanos, apresentada ao Programa de Pós-Gra-
duação em Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais – IESA, UFG, 2002. O recor-
te da pesquisa centrou-se nos anos de 2000-2002, logo, a conjuntura espacial remonta aos 
aspectos observados nesse período e em períodos posteriores por ocasião da festa.
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que revelam o amálgama entre tempos e espaços sacroprofanos de 

Muquém, GO.

ESPAÇOS E TEMPOS DA FESTA DE MUQUÉM NO 
PERÍODO DE 2000-2002

A festa da padroeira do Muquém, notadamente, é vista pela com-

plexa organização de formas urbanas fluidas e adensadas que são 

materializadas para atender às necessidades dos romeiros que per-

manecem no povoado por um período de aproximadamente quinze 

dias. A festa promove a ocorrência do fenômeno que denominamos 

cidade-evento, por meio de processos efêmeros que determinam o 

aparecimento de um dos centros de peregrinação mais frequenta-

dos de Goiás. Visto em dias habituais como povoado ermo, a festa 

modifica-o com a presença de infraestruturas e serviços fugazmen-

te territorializados para as vivências religiosas que ali ocorrem. A 

eventualidade espacial provocada pela festa recupera o conceito de 

espacialização abordado por Santos (1997, p. 74) como sendo “mo-

mento das relações sociais geografizadas, momento da incidência 

da sociedade sobre um determinado arranjo espacial [...] inserção 

territorial dos processos sociais”. 

De acordo com o autor, podemos dizer que o espaço do Muquém 

se modifica com a ocorrência da festa religiosa, por intermédio de 

sentidos materiais e simbólicos atribuídos ao lugar. A inserção do 

romeiro no território durante a festa é dada por relações sociais 

diversas e por intensos processos de produção do espaço que asse-

guram as vivências festivas do sagrado e as práticas profanas.
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As festas para Almeida (1994), em tempos históricos distintos, 

revelam realidades multifacetadas para aqueles que vivenciam os 

tempos sacros e profanos. A festa agrega acepções de espaços e tem-

pos plurais, todavia, há consenso em dizer que esses seriam opostos 

aos do cotidiano programado, aquele ligado ao tempo da produção 

econômica, propriamente do trabalho. No período da festa o indi-

víduo sente-se diferente, geralmente os habituais comportamentos 

são alterados, e ele dá outros sentidos aos tempos festivos, asso-

ciando, aos sentimentos de liberdade, prazer e descontração.

Os grupos sociais que participam da festa do Muquém apro-

priam-se do território de forma temporária, dando maior comple-

xidade ao fenômeno cidade-evento, uma vez que as modificações 

espaciais reconfiguram a paisagem local, em termos materiais e 

simbólicos. Em Muquém o espaço é marcado pelas relações huma-

nas no evento religioso. Essas relações são históricas, fruto de anos 

de vivência temporária nesse lugar. A maneira como os participan-

tes organizam os acampamentos, a disposição das barracas, as ruas 

destinadas ao comércio, ao lazer e a vivência refletem uma territo-

rialidade temporária local.

Os espaços têm simbologias assinaladas na paisagem. Por 

exemplo, os símbolos das bandeiras nas entradas do povoado 

ressaltam a dimensão sagrada. Essas bandeiras estão dispostas 

em mastros bastante elevados na entrada sul e norte do povoado. 

Cada romeiro de fé, antes da chegada ao santuário, quebra um 

ramo de árvore e o deposita ao redor do mastro. O ramo signi-

fica a promessa de estar “lá” no ano seguinte, uma troca com o 

sagrado, ou um pedido de alguém que não pôde estar na Romaria 
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aquele ano. Tal prática no passado revela outra dimensão simbó-

lica no ritual das bandeiras.

Durante o período da romaria simbologias são impregnadas 

aos componentes físicos e culturais da paisagem local. Esses são in-

corporados aos ritos do catolicismo, que os utiliza nas suas práticas 

devocionais. As serras, os rios, o sol, a lua, as estrelas, o ouro, os 

homens, a fortaleza e a devoção são exaltados nos rituais das nove-

nas. A importância dada a esses elementos resulta em livretes, no-

venários e outros. 

De acordo como o geógrafo Maia (1999, p. 204), “as festas 

populares consistem em manifestações culturais que se caracteri-

zam, dentre outros aspectos, por serem eventos efêmeros e tran-

sitórios, perdurando por algumas horas, dias ou semanas”. A festa 

de Muquém passa por essa efemeridade de tempo, os movimentos 

são inúmeros, mas a presença do romeiro é marcada por ocasiões 

singulares de emoções, manifestações culturais, valores sagrados, 

significados de vivências individuais e coletivas.

Indubitavelmente, a festa para o romeiro são tempos amalga-

mados. Para Rosendahl (1997), o sagrado é o elemento de produção 

do espaço e o romeiro o agente modelador deste. A construção do 

espaço sagrado é feita pelo homem religioso que se utiliza dos ritos, 

dos símbolos e do tempo específico para organizá-lo. A autora con-

ceitua o espaço sagrado como “um conjunto de forças e de valores 

que eleva o homem religioso acima de si mesmo, que o transporta 

para um meio distinto daquele no qual transcorre sua existência” 

(Rosendahl, 1998, p. 23). O espaço profano estabelece-se, também, 

junto ao sagrado; porém, os dois são distintos e dialeticamente se 

dão no mesmo lugar e tempo.
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Para a construção do espaço sagrado a autora o remete à topo-

grafia religiosa escalonada:

Abrange a área mais elevada, geralmente uma colina, situan-
do-se aí a capela com a imagem do santo ou da santa; coinci-
dindo com a parte mais baixa do terreno, fica o espaço desti-
nado ao comércio e ao lazer, numa espetacular mescla entre 
cerimônia religiosa e atividades profanas. (Rosendahl,1994, 
p. 192).

Para a descrição da paisagem ainda ressaltamos a posição es-

tratégica da capela com a imagem da santa, que reforça a dimensão 

simbólica do poder religioso oficialmente constituído pelas cons-

truções. Essas funcionam como marcas que reforçam o papel e a 

função dos lugares religiosos no espaço.

Em Muquém, o Santuário (galpão) está localizado em uma par-

te do vale que possui declinação suave entre as serras. A topografia 

pouco acentuada dá destaque às escadarias. O galpão não tinha a 

beleza estética e arquitetônica de uma igreja tradicional ou de uma 

catedral. Logo, em 2003, foi construída a igreja, com padrões esté-

ticos que fazem alusões à antiga capela de Muquém. 

Durante o período de 2000-2002, mapeamos a disposição e lo-

calização das construções que materializavam a cidade-evento ou 

cidade-temporária: os acampamentos dos romeiros, as residências 

temporárias e o comércio. A disposição dos fixos-temporários pro-

visórios no lugar é carregada de elementos urbanos: moradia (bar-

racas, campinge palha), higiene (banheiros de lajota, provisórios/

lona e as fossas), atendimento à saúde (farmácias), alimentação 

(restaurantes, lanchonetes, sorveteria, pizzarias, supermercados, 
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açougue), lazer (casa de show, parque, jogos, bares, danças) dentre 

outros como barbearia, cabeleireiro e manicure. Essa organização 

espacial é dada por ramos diversos de atividades que garantem, aos 

romeiros, os festejos e os lugares de rituais, que reforçam a dimen-

são sagrada do lugar.

OS RITUAIS NA ROMARIA NA PRIMEIRA METADE  
DA DÉCADA DE 2010

Os rituais nos centros de peregrinação católicos são basilares para 

a dimensão do sagrado, tais como a novena, os sermões, o Ofício 

de Nossa Senhora, a missa, a procissão e a veneração à imagem do 

padroeiro. Steil (1996, p. 113), ao estudar os rituais da Festa do Bom 

Jesus da Lapa, BA, ressalta que “os rituais atualizam a mitologia que 

detalha as origens dos cultos e santificam as normas que orientam a 

ação dos devotos”. Essas normas direcionam a conduta do romeiro 

durante a festividade por meio de seu sacrifício, contrição, com-

promisso com a religião e com a Santa. 

O rito constitui para o homem religioso a sua afirmação/reafir-

mação no tempo/espaço sagrado. Segundo Caillois (1988), o rito é o 

meio de equilíbrio entre o sagrado e o profano. O lugar destinado à 

prática ritual é privilegiado e geralmente escolhido com interferên-

cia do sobrenatural na materialidade espacial. Assim, ações como 

rezar novenas, caminhar, rezar missas e confessar são santificadas 

e dão os sentidos do sagrado simbólico, como nos revela o seguinte 

depoimento: 
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Você tava procurano se eu participava da parte religiosa? 
Eu participo sim. Seis hora a gente participa da procissão, 
procissão da penitência que é chamada, sete hora a santa 
missa, e depois eu vorto às 12:00 horas pra o ofício de Nos-
sa Senhora e bênção do Santíssimo. Participo da procissão 
do encerramento, da santa missa, do encerramento, que é 
amanhã, no dia 15.  E no dia 16, seis horas da manhã,  nois  
participa também  da  santa  missa  das  despedida,  que 
é muito  bonita e muito,  muito  assim,  tocante na  gente,  
a  santa  missa do encerramento. Aí dá a bênção pra todos 
os romeiros e aí a gente começa demoli as barraca e vamo 
embora. (I.R.L., 59 anos, do lar, residente em Anápolis, par-
ticipa da romaria desde 1980).

Na fala da romeira, o ritual é o ato que promove a ligação entre 

o mundo sagrado e o profano, o mundo espiritual e o natural. Nesse 

sentido, Steil (1996) ainda acrescenta que “a relação entre a cultura 

e os rituais ajuda os romeiros a estruturar a compreensão do mun-

do”. No tempo da festa de Muquém, o romeiro revive e aproxima-se 

das características do mundo rural. A maneira simples de montar a 

barraca e habitá-la por dias traz, novamente, à boa parte dos ro-

meiros a identificação com suas raízes rurais.

Nas primeiras décadas do século atual, quando realizada a pes-

quisa, embora a população de frequentadores, principalmente a de 

jovens, não esteja mais na roça, no tempo da romaria, torna-se o 

momento de aproximar-se dessa vivência, que já foi comum aos 

seus antepassados. Assim, em Muquém, mesmo que seja na me-

mória ou no saudosismo dessa situação, o reviver de outros tempos 

do mundo rural, pelos grupos participantes, significa apropriar-se 

da memória que não se quer perder. A organização e o comporta-

mento desse mundo são relembrados. De repente os vizinhos estão 
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se relacionando como se vivessem juntos no tempo de colheita. A 

coletividade sobrepõe-se à individualidade, daí muitos tentam não 

se desvincular desse passado e preparam seus acampamentos com 

os materiais e recursos usados pelos seus ancestrais no período. A 

partir de 2005, com o desenvolvimento do Projeto “Muquém, Fé no 

Meio Ambiente”, a preparação dos acampamentos muda de confi-

guração com a proibição do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em fazer os acampamen-

tos (barracas) com material natural – palhas e madeiras nativas, 

principalmente, das matas ciliares.

Em Muquém, esses rituais são usados como forma de conser-

vação do evento histórico-cultural, da repetição do tempo sagrado 

a cada ano. Trata-se dos meios de o homem religioso reviver no-

vamente a mágica de “criação do mundo” como foi indicado por 

Eliade (1999), culminando na criação da “cidade temporária”, ter-

ritorializada pelos vários grupos que a ocupam durante o evento. Os 

rituais, nesse período, apresentam-se durante a caminhada (pere-

grinação), a novena, as missas, as procissões (penitência e encer-

ramento), os batizados, os casamentos, a comunhão, a confissão, a 

vigília, a reza do terço, a reza do ofício, a queima de velas, as folias, 

o cumprimento de ex-votos, o culto à imagem de Nossa Senhora 

durante a fila do beijamento, as benzeduras aos objetos religiosos 

adquiridos no comércio local e explosão dos fogos de artifício. 

A peregrinação constitui-se por vários deslocamentos durante 

a romaria. A trajetória é garantida pela saída do peregrino de sua 

casa pela estrada e com uma parada em Niquelândia, onde ocorre a 

realização da procissão – primeiro ritual da celebração em direção 

ao santuário de Muquém. 
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O ato de peregrinar é realizado por seguidores de várias reli-

giões no mundo como os muçulmanos, os hindus e os cristãos. Para 

o católico, a peregrinação é ato sacrificial para ficar próximo a Deus. 

Em Muquém, esse ritual apresenta-se de duas formas: a primeira 

implica longas caminhadas com vários dias de duração. Nelas estão 

inseridos os peregrinos que deixam suas cidades de origem e des-

locam-se para o povoado a pé. Durante a romaria do ano de 2001, 

conversamos com várias pessoas que participaram dessa forma de 

ritual. No depoimento temos detalhes a respeito dos encontros dos 

companheiros de caminhada:

Pois é. Tem o seguinte. Nóis tava de pouso lá no rio Traíra, 
né. Quando chegou esse romeiro lá. Pediu que queria pousá 
lá junto cum nois. Nois até tratá dele nois tratamo, porque 
não tinha nada de cumê. E ele contando já abatido da via-
gem: “Hoje tá com 22 dia de viagem que eu saí de Minas, 
lá de Unaí. Eu vou cumpri meu voto, porque passou uma 
carreta em cima dele, quebrou ele tudo. A mãe dele fez o 
voto pra ele vim de a pé até os pés de Senhora da Abadia do  
Muquém. Ele veio”. Então, ele viajou com nóis esse tre-
cho aí. E nóis largamo ele pra trás e fomo. Chegamo lá no  
Muquém, daí 3 dias ele chegou. Depois nóis viu ele lá. Tava 
sastifeito porque tinha, veio agardecer porque nóis tratou 
dele lá, né? Demo janta pra ele lá. Ele ia pousá sozinho, nóis 
tava lá pousano lá, né? Aí serviu de companhia lá pra nóis. 
(J.J.P, 70 anos, pedreiro, carpinteiro, procedente de Pirenópolis, 
GO, frequentador da festa há quarenta anos e participante do 
rito há dez anos. Entrevista realizada em 22 de setembro de 
2001, em Pirenópolis, GO).

Nesse caminhar, pessoas de diversos locais ligadas por devoção 

estabelecem proximidades e, nesse sentido, o rito pode ser com-
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preendido pela abertura de outras perspectivas de sociabilidades 

durante a romaria. A construção desses laços foi ratificada em outro 

momento do depoimento:

Nóis arcança muitas turmas de romeiro de a pé de Uruaçu, 
Goianésia, Jaraguá, de Uruana, tudo nóis já andou junto, 
de Minaçu. De Minaçu uma época, um desses anos que nóis 
viajamo pra lá, foi quato romero: dois minino e duas veias. 
As duas veias, os pés delas chegava tão inchado que só 
veno, de tanto caminhá. Elas clamaram que não podia pa-
rar que era voto. Então chegou lá, foi junto com nóis. Assim 
foi muito, de Niquelândia mesmo também arcançou nóis, e 
sempre a gente dando apoio pra eles, porque leva remédio, 
dá um remedinho, um comprimido, porque muitos esquece 
disso, não leva. E lá na estrada precisa, né? Agora nóis tam-
bém... sempre nóis recebe alguma ajuda na estrada princi-
palmente de Brasília. Tem umas famias de gente que vai, e 
esse é romeiro lá também. Esse vai e quando arcança nóis 
eles para e faz questã de nóis cumê e bebê com esses tudo. 
E pede pra gente ir até na barraca deles, depois que che-
ga lá, né? (J.J.P, 70 anos, pedreiro, carpinteiro, procedente 
de Pirenópolis, GO, frequentador da festa há quarenta anos 
e participante do rito há dez anos. Entrevista realizada em 22 
de setembro de  2001, em Pirenópolis).

Além do depoimento citado, temos a experiência de outro co-

merciante/romeiro, que realiza a peregrinação de longa distância 

para Muquém há seis anos, com um grupo da cidade de Jaraguá, GO, 

cerca de 300 quilômetros do povoado. Suas palavras reforçam a dis-

posição, o desejo de cumprir os votos. O trecho a seguir é a resposta 

do romeiro ao ser indagado sobre os motivos que o levam a percor-

rer uma distância significativa a pé:



115ESPACIALIDADES TURÍSTICAS E FESTAS | Dinâmicas dos espaços e tempos religiosos da Romaria de Muquém, Go

É... é que eu sou devoto de Nossa Senhora da Abadia. Eu já te-
nho seis anos que venho de pé. Gastamos oito dias, nós saímos 
de lá dia 28. Geralmente a gente anda mais à noite, durante 
o dia o sol é muito quente, aí a gente anda mais à noite. Vem 
mais gente [acompanhando], a comitiva do senhor Francisco 
de Castro... esse ano nós viemos em caminhada, nós viemos 
em quatorze pessoas. (P.A.P., 44 anos, comerciante, participa 
da romaria desde os 12 anos de idade, residente em Jaraguá. En-
trevista realizada em 11 de agosto de 2001, em Muquém).

Entre as narrativas junto aos grupos de apoio, inteiramo-nos 

de situações que os peregrinos contam durante a caminhada. Ami-

gos, familiares acompanham com carros próprios os peregrinos, 

dando assistência, como diz outra romeira2. Ela, o esposo e as netas 

apoiam seus filhos e outros companheiros de caminhada. O grupo 

reside na cidade de Uruaçu e participa da peregrinação como forma 

de agradecimento, de sacrifício à santa da devoção.

Esse ano nóis saiu quarta-feira [1º ago. 2001] à noite. Era 
oito hora da noite e nóis saiu, aí já jantou em casa, né? E 
saiu. [...] Andou uns 20 quilômetro,  aí nóis parou, durmi, aí 
eles levanta cinco hora da manhã e vai caminhá e nóis fica 
pra trás. A gente fica pra podê fazer o café, né? Fazê san-
duíche, né? Essas coisa a gente traz tudo arrumadim já pra 
fazê, né? Aí gente vem, alcança eles e eles para pra tomá o 
café e toma o café. Aí mais na frente lá pras 10 horas eles 
para de caminhá, né? E a gente já ajeitou o lugá de ficá pra 
fazê o almoço, aí faz almoço e eles almoça, aí deita e fica o 
dia inteiro deitado discansano, né? Quando é lá pras cinco 
hora, é cinco hora ou quatro hora mais ou menos, eles sai de 

2 N.L.P, 48 anos, do lar, participa da romaria há vinte e sete anos e da peregrinação a pé há 
doze anos, procedente da cidade de Uruaçu. Entrevista realizada em 4 de agosto de 2001 no 
Trevo da Codemim, saída de Niquelândia para Muquém.
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novo. Quando dá certo da gente chega, eles chega no lugá do 
almoço e para tudo  bem.  Mas quando  num  dá,  eles  cami-
nha  mais  pra  frente quando num chega na hora de pará, 
né? Eles caminha mais pra frente, a gente vai e busca eles e 
volta pra trás. Igual hoje foi aqui, eles almoça, fica aqui, de-
pois ele [esposo] leva eles da onde eles parou, eles começa 
de novo e vai. [Nesse grupo contam-se seis pessoas]. Três 
filho meu, um sobrinho e dois amigo. É uma caminhada de 
agradecimento a Nossa Senhora por tudo, né? Até pela vida, 
né.  (N.L.P, 48 anos, do lar, participa da romaria há vinte e 
sete anos e da peregrinação a pé há doze anos, procedente da 
cidade de Uruaçu. Entrevista feita em 4 de agosto de 2001 
no Trevo da Companhia Mineradora (Codemim), saída de 
Niquelândia para Muquém). 

Na conversa, a depoente comenta que durante o período da 

festa o percurso é feito mais de uma vez. A romeira relata que isso é 

possível porque o grupo mora em Uruaçu, a uma distância aproxi-

mada de 125 km de Muquém. Em sua fala descreve como é sua ida à 

festa por duas vezes:

Quando nóis vai a pé, nóis sai, assim, dia 1º, 2, né? Aí quatro 
dia nóis chega lá. Sempre no dia que a Santa chega nóis che-
ga também. Nóis chega e espera ela, asseste a missa, né? Aí a 
gente volta.  Aí passa mais uns dias em casa, quando é lá pro 
dia 12 nóis retorna pra acampá, né? Aí nóis asseste às nove-
na, às missa até o dia da festa, asseste à procissão e depois 
da procissão que a gente vai embora. [Fala da quantidade 
de idas ao local] Duas vezes. Vem primeiro a pé fazeno sa-
crifício, a caminhada, né? Pra Nossa Senhora, né? Aí depois 
a gente vai assisti à festa, novena, à procissão. (N.L.P, 48 
anos, do lar, participa da romaria há 27 anos e da peregrinação 
a pé há 12 anos, procedente da cidade de Uruaçu. Entrevista 
feita em 4 de agosto de 2001 no Trevo da Codemim, saída de 
Niquelândia para Muquém).
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Esses peregrinos que se dirigem a Muquém muitos dias antes 

do início da festa podem ficar acampados ou não. A segunda forma 

de peregrinação é realizada por meio da caminhada3 em forma de 

procissão, que abre a festa e reforça a condição do espaço sagrado.

A RITUALIZAÇÃO DA HIEROFANIA  
NO ESPAÇO SAGRADO

Iniciaremos com a descrição da procissão. Esta começa na cidade de 

Niquelândia com a celebração da missa por volta das 15 horas do dia 

5 de agosto, na Igreja Matriz de São José. Após o término da missa, os 

fiéis saem em procissão da Matriz com o andor ornamentado, a ima-

gem de Nossa Senhora da Abadia.  Percorrem as ruas da cidade e vão 

até a igreja de Nossa Senhora da Abadia, onde é celebrada a segun-

da missa para os inúmeros fiéis que aguardam o início da Caminhada 

rumo a Muquém. Normalmente a imagem da padroeira era levada em 

cortejo só até o trevo. Em 2001, ela foi levada a pé até o Santuário. 

Embora a celebração (a missa) seja importante à organização dos ri-

tuais iniciais da romaria, muitos romeiros deslocam-se na frente do 

grupo, em caminhada ao lugar da festa, para esperarem pela chegada 

da imagem a Muquém, juntamente com o frei, o Santíssimo e a Cruz.

A disposição de percorrer os quarenta e cinco quilômetros que 

separam a cidade do povoado é registrada nos depoimentos4 colhi-

3 Esse ritual iniciou-se entre os anos 1978 e 1979, com o Frei Francisco e o Frei José, quanto 
estes estavam na direção da Paróquia de São José em Niquelândia, GO.

4 Os depoimentos foram colhidos durante a caminhada para Muquém em 5 de agosto de 
2001, no percurso entre Niquelândia e o Trevo.
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dos junto aos participantes da procissão. Os motivos que levaram 

os romeiros a participarem da caminhada são os mais diversos. Nos 

depoimentos persistiu a fé como principal motivo:

É importante, porque a fé em Deus é a energia que preci-
samos dia a dia, né? E a mãe de Deus, a mãe de Jesus, que 
é Nossa Senhora, ela é intercessora nossa. Então nós preci-
samos renovar sempre a fé, termos mais fé, e cada vez que 
a gente participa a gente revigora a fé e fica mais devoto a 
Nossa Senhora e com mais fé em Deus.Estou fazendo por-
que tenho fé em Nossa Senhora desde quando nasci. É um 
desafio de fé, fé e coragem, né? É, a fé vai crescendo, a fé vai 
crescendo aos poucos. E sempre aquela vontade de partici-
par, né? (J.R., médico, morador de Niquelândia, participante 
da caminhada há vários anos).

A devoção também é motivo de caminhar: “Eu caminho por 

devoção, né? Nós somos todo mundo devoto. Minha família, nos-

sa! Todos eles são devotos. Por devoção” (J.R., médico, morador de 

Niquelândia, participante da caminhada há vários anos).

Também foram motivos os pagamentos de promessas ou cum-

primento dos votos5:

É porque eu fiz uma promessa há muito tempo, aí eu, porque 
se eu passasse de ano, eu ia no Muquém de a pé, né! Aí hoje eu 
tive fé e se Deus quiser eu vou conseguir. [...] ela vai só até na 

5 Costume antigo praticado pelo povo em Israel, geralmente “feito em uma situação di-
fícil, em que a pessoa desejava um auxílio, prometia fazer ou omitir alguma coisa, se Deus 
de fato ajudasse. Gên 28:20, 1 Sam 1,11” (Born,1985, p. 1569). Essas promessas são pagas de 
várias maneiras, como caminhar a pé, ficar sem falar no trajeto, oferecer dinheiro para a 
Santa, oferecer comida aos pobres, ir à Romaria durante algum tempo determinado, par-
ticipar de ritos específicos – missa, procissões, entrar de joelhos na igreja. São inúmeras as 
formas e todas são cumpridas.
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frente ali, e eu continuo caminhando. Promessa dela. (O., 38 
anos, motorista, participa da romaria há trinta anos e sempre 
participou das caminhadas desde que elas se iniciaram. Mo-
rador de Niquelândia, carregava sua filha de 5 anos de idade).

O prazer e a tradição de caminhar também são motivos de par-

ticipação:“Vou mesmo só porque eu acho bom, né? Eu já fiz para 

pagar promessa, mas hoje eu tô só porque eu gosto da romaria, 

acho bão tá participando. Nunca perdi uma caminhada. Tá fazen-

do seis anos”. 

Também a penitência engloba os motivos da peregrinação:

Há aproximadamente uns oito anos, eu faço essa caminha-
da como uma penitência em oferecimento a Nossa Senhora  
da Abadia, pelas graças recebidas, pelas interseções que ela 
tem feito junto a Deus Pai Todo Poderoso. Para que, apesar 
de tantos desafios, de tantos tropeços da vida, tenho sem-
pre conseguido vitória. Portanto, é motivo assim, quase que 
de uma obrigação nossa, estar fazendo esta caminhada em 
agradecimento a tantas coisas boas que tem acontecido na 
minha vida. Sou hoje um homem feliz, sadio, graças a Deus 
tenho uma saúde muito boa, uma disposição enorme para 
o trabalho, e tenho conseguido realizar bastante. Primei-
ramente graças à intercessão de Nossa Senhora  da Aba-
dia, junto a Deus Pai Todo Poderoso.Agora quando a gente 
vai assim, com penitência e a força de Deus, a gente chega. 
Agora quando a gente vai assim, com penitência e a força de 
Deus, a gente chega.6(Prefeito municipal na época, 50 anos, 
advogado, natural de Niquelândia, frequenta a Romaria há 49 
anos e faz a caminhada há oito anos).

6 Penitência, segundo Born (1985, p. 1176), são “ações externas que acompanham a con-
versão. Tais ações podem ser inspiradas pela consciência pessoal de ser um pecador, e pode 
ser um ato da comunidade”. 
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O ritmo da caminhada é feito de acordo com a resistência de 

cada participante. No primeiro momento a multidão está bem aglo-

merada, porém, à medida que se distanciam da cidade, os grupos 

tornam-se mais dispersos uns dos outros. Pela programação re-

ligiosa oficial são feitas cinco paradas obrigatórias durante o per-

curso. Essas fazem parte dos rituais da caminhada e são dispostas 

na Rodovia da Fé (GO-237) com altares (capelas), onde são rezadas 

partes do rosário, ou seja, um mistério7 durante o percurso da cami-

nhada (procissão). Essas capelas possuem denominações de acordo 

com os mistérios gozosos e gloriosos do terço, enaltecendo os acon-

tecimentos da vida de Maria.

A primeira é a Anunciação, a segunda é a Visitação, a terceira é 

o Nascimento. Essa capela foi organizada no Centro de Atendimento 

ao Romeiro pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), com 

o apoio de mais de treze organizações governamentais do Estado de 

Goiás8. A quarta capela é a da Assunção e a última é da Coroação, 

instalada na entrada de Muquém junto à Bandeirinha (mastro de 

Nossa Senhora da Abadia). Ao término do ritual de caminhada 

7 De acordo com o novenário Cavaleiro da Imaculada (2000), os mistérios contam a tra-
jetória do nascimento, da vida, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo e da assunção e 
coroação de mãe como Rainha. Um mistério constitui uma das cinco partes do terço. Eles 
são de três tipos e são rezados ao longo da semana: segunda e quinta-feira, Mistérios Go-
zosos; terça e sexta-feira, Mistérios Dolorosos; quarta-feira, sábado e domingo, Mistérios 
Gloriosos. Após a anunciação de cada mistério rezam-se um Pai-Nosso, dez Ave-Marias e 
a Glória ao Pai, todas orações comuns da prática católica.

8 Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran), Organização das Voluntárias de 
Goiás (OVG), Assessoria Especial do Governador, Secretaria Extraordinária, Secretaria de 
Saúde, Bombeiros, Agência Goiana de Comunicação (Agecom), Polícia Militar, Saneamen-
to de Goiás (Saneago), Centrais Elétricas de Goiás (Celg), Agência Rural e Agência Goiana 
de Transporte e Obras (Agetop).
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reza-se a missa na entrada de Muquém, momento em que se instala 

o tempo sagrado da Festa de Nossa Senhora da Abadia.

Durante o caminho o peregrino enfrenta várias dificuldades 

como a locomoção no escuro, o desgaste físico, os calos nos pés, a 

fadiga, as dores musculares, as alterações na pressão arterial pela 

longa caminhada sem preparo físico. Antes do asfalto enfrentava a 

poeira, os ferimentos e as quedas provocadas pelo cascalho da es-

trada. Também existe a disputa da pista com os carros, as motos que 

acompanham a procissão.

Neste percurso os romeiros contam com o apoio da Secreta-

ria Municipal de Saúde com as barracas de atendimento aos par-

ticipantes da caminhada, disponibilizando médicos e enfermeiros 

para assistência necessária. No Centro de Atendimento ao Romeiro 

o atendimento médico é realizado com massagem, medida de pres-

são, medicação para dores musculares – os casos mais graves são 

atendidos em ambulância e levados aos hospitais –, além de serem 

oferecidos lanches, água e banheiros a todos os transeuntes.

Outro ritual importante é a novena9. Inclusive, a própria fes-

ta é denominada novena para muitos católicos. A novena é rezada 

durante nove dias à noite, com a celebração da missa e valorização 

de Muquém como lugar sagrado e ressaltado na temática novenária. 

9 Na tradição popular católica, a novena é rezada para agradecer ou pedir uma graça. São 
nove momentos ou atos, orientados pelo mesmo tipo de ação (nove dias de missas, nove 
dias de terços ou nove dias de outras orações). Também pode ser de nove meses (nove pri-
meiras sextas-feiras do mês). Nas festas dos santos é costume fazer nove dias de louvor ao 
Santo. Em Muquém, na novena de encerramento do dia 14 de agosto de 2001, a celebração 
da 9.ª e última missa da temática novenária “Devoção a Nossa Senhora da Abadia” foi 
feita pelo bispo diocesano Dom José Chaves com transmissão ao vivo para todo o Brasil pela 
Rede Vida de TV, promovendo um novo tipo de divulgação da Romaria.
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“Desçam, Virgem piedosíssima, desse trono em que reinais neste 

santuário sagrado da Abadia de Muquém, as bênçãos do céu para 

nós e todos aqueles por quem vos viemos pedir e rogar” (Novenário 

Cavaleiro da Imaculada, 2000, p. 18).

O ritual da novena incorpora os elementos da natureza e as ca-

racterísticas físicas locais nas celebrações. Nesse sentido o povoado 

torna-se o próprio lugar sagrado, reforçado aqui na fala do romeiro: 

Não tenho promessa nenhuma. Eu venho ao Muquém sim-
plesmente pela tradição. É pelo misticismo do lugar, né? O 
Muquém é um lugar místico. A gente chega aqui, só da gente 
entrar mesmo, e principalmente fora da época da romaria, a 
gente chega mais no meio do mato. Aquele matagal, a gente 
sente aquela paz interior. A gente nota que parece que está 
num lugar... parece não, a gente está num lugar diferente. 
Me atrai, tanto é que eu venho todos meses na missa. Não é 
só na Romaria que eu venho. Eu venho pelo misticismo do 
lugar. (M.S.P., 55 anos, natural de Niquelândia, frequenta a 
festa desde 1959, em 9 de agosto de 2001 em Muquém).

A celebração da novena começa com cânticos, acompanhados 

de coreografia com palmas, e convites para a adoração e a partici-

pação no rito da missa. Os cânticos são voltados para a exaltação ao 

Espírito Santo e são animados por instrumentos musicais incenti-

vando a participação popular. O número de pessoas é grande, ocu-

pando quase todos os assentos da igreja. 

No decorrer da celebração, um grupo de pessoas entrou no 

templo acompanhando um homem que se arrastava com as náde-

gas no chão e um dos pés suspensos no ar. Ele se locomovia com os 

braços e bastante dificuldade para chegar até o altar para o cumpri-

mento de sua promessa. Seus familiares o acompanhavam, fazendo 
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paradas e rezando o terço. Outros andam de joelhos até o altar tam-

bém para cumprirem os votos.

Essa prática de pagar promessas, típica do catolicismo popular, 

é realizada exclusivamente entre o romeiro e sua santa de devoção e 

nada importava; no momento, a igreja estava celebrando uma missa 

com o sacerdote no altar. Para ele, bastava estar ali aos pés da imagem, 

cumprindo o prometido, pois o principal compromisso dele é com o 

sagrado, sem intermediários, numa relação direta de troca e devoção. 

A pregação do celebrante enfatizou a unicidade da Igreja Cató-

lica, reforçando sua posição como única e verdadeira. O padre re-

forçou o posicionamento dos católicos quanto ao crescimento das 

Igrejas Evangélicas e incentivou a unidade familiar. De um modo 

geral a missa foi celebrada com muito empenho do sacerdote e um 

grande entusiasmo dos participantes, que realizaram todos os ritos 

da missa com expressão de alegria e prazer. Após o término da no-

vena, formou-se uma longa fila para o beijamento da Imagem no 

altar, outro ritual de que trataremos mais adiante.

Esse ritual da novena, carregado de simbologia como se apre-

sentou, ganha a força corpórea coletiva. Na prática, trata-se de um 

caminho de preparação para o dia da “Festa”, para o ponto alto de 

homenagem à padroeira, o dia 15 de agosto.

As missas (celebrações da eucaristia) constituem, na prática 

católica, um dos principais momentos de atividades religiosas. Ne-

las são doutrinados os fiéis, é praticada a comunhão com o Corpo de 

Cristo. São celebradas durante a romaria várias vezes. Em 2001, de 

acordo com a programação oficial da Romaria, foram programadas 

44 missas durante o período da festa.
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As procissões (penitência e encerramento) são ritos de cami-

nhada a lugares (ruas) definidos e previamente demarcados por 

onde passa o sagrado, ou seja, onde circula os objetos simbólicos 

de culto, como a cruz e o andor da santa. Em Muquém, a procis-

são de penitência é realizada todos os dias às seis horas, do dia 6 ao 

dia 16 de agosto. Nesses dias os romeiros fazem o mesmo percurso, 

as rezas e as meditações como penitência em louvor a Senhora da 

Abadia. Na igreja, o celebrante, geralmente um frei, faz as orações 

iniciais e sai da igreja levando o cruzeiro à frente. 

Os fiéis sempre cantam durante o acompanhamento ritual. O 

percurso inicia-se na porta da igreja, onde se faz a primeira parada, 

e depois uma meditação relacionada ao tema da novena do dia. Du-

rante o trajeto, o grupo ainda faz três paradas para orações e medi-

tação, até retornar à igreja para a celebração da missa às 7 horas. Na 

procissão de encerramento a missa é celebrada às 19 horas e o ritual 

começa às 17 horas.

Durante o trajeto da procissão, foram feitas três paradas, a pri-

meira na porta da igreja, já mencionada, a segunda nos fundos do 

templo, onde é feita novamente a leitura da Bíblia com indicação 

relacionada ao tema da meditação o sacrifício – dar o melhor de 

si para Deus. Nessa parada, novamente são evocados os elementos 

naturais da paisagem (sol, montes ao redor). A terceira parada foi 

na Avenida Muquém, próximo à Bandeirinha de entrada. Nela a re-

flexão deu-se sobre o tema do aborto. A maioria das pessoas que 

acompanhava a procissão era de adultos e velhos e o número de 

participantes em relação ao das missas na Igreja era pequeno. 
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A procissão de encerramento, que também faz o mesmo per-

curso da anterior, representa o ponto alto da festa. Nela é levado o 

andor da Santa, ornamentado e iluminado. O séquito é composto 

por uma numerosa multidão, com velas, fogos de artifícios, micro-

fones para a animação, cânticos e celebração. 

Notadamente, é espetáculo transcendente, esperado com an-

siedade pelos devotos. Após a procissão, alcançaram a certeza de 

que mais um tempo sagrado foi cumprido e vários são os romeiros 

que deixaram o lugar para retornarem às suas residências, ao seu 

cotidiano, e esperarem por outro tempo de festa no ano vindouro.

Os batizados e os casamentos eram rituais comuns em Muquém 

durante a Romaria principalmente no passado. Atualmente os casa-

mentos são raros, porém os batizados são frequentes. Em consulta 

ao livro de registro de batismo da Matriz de São José de Niquelândia, 

obtivemos os números dos batizados ocorridos durante a Romaria, 

em três anos consecutivos: 64 pessoas em 1999; 152 pessoas em 2000 

e 120 pessoas em 2001. Alguns depoimentos de romeiros que batiza-

ram seus filhos em Muquém e assistiram aos casamentos realizados 

lá, revelam o significado para eles de tais atos terem sido em Muquém:

Minha filha casou aqui, tem dois filhos batizados aí. Aí na 
igreja, aí. Eles ixige, ixige da gente naquele tempo ó, pra 
batizá aqui tem que ir no vigário lá da sua paróquia e pegá 
autorização dele pra fazê o casamento das filhas, né? Vamo 
supô que batiza aqui tem que tê autorização da paróquia… 
do pároco de lá  da sua, de lá da igreja de lá, e se num trazê 
eles num faiz não. Aí trazeno ele faiz o batizado e faiz o ca-
samento como foi com nóis, foi assim, né? (Entrevista com 
B. A. S., em 9 de agosto de 2001em Muquém). 
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Foi em 1942, que fui pra batizá. Saímos de Pirinópolis, com 
grande comitiva com esse mesmo estilo [comitiva de tro-
peiros com as mulas e todos os aparatos usados para uma 
viagem longa no século XIX em Goiás] que você tá veno 
aqui. Não só a nossa, mais inúmeras, porque era as festas 
que tinha, era Muquém, é… Trindade e pouso de Folia. Então 
isso, eu vim de Pirinópolis pra batizar em 42. Foi a primeira 
vez que eu estive no Muquém, mas num tenho lembrança. 
(Entrevista com M.A.S., 62 anos, fazendeiro, residente em 
Pirenópolis, em 5 de agosto de 2001 em Niquelândia).

Comunhão e confissão constituem ritos oficiais muito prati-

cados em Muquém. Até porque a grande quantidade de missas per-

mite tomar comunhão várias vezes. O romeiro está nesse lugar para 

realizar essas práticas. Vários sacerdotes estão disponíveis durante 

o dia e a noite para ouvir as confissões.

São longas as filas de espera. Refere-se a romeiros oriundos de 

outras cidades e ainda da zona rural que têm dificuldades de prati-

car esses atos em seu dia a dia. Alguns por tradição confessam só em 

Muquém, porque gostam ou porque quando estavam na zona rural 

não havia disponibilidade de padres. 

No santuário, há uma flexibilidade das práticas religiosas atri-

buídas ao uso do espaço interno do templo. Durante as celebrações, 

principalmente as missas, ocorrem simultaneamente outros rituais, 

como o culto à imagem, por intermédio da fila de beijamento, as 

confissões nas capelas e a adoração ao Santíssimo e uma vigília. 

A vigília é promovida pela Renovação Carismática Católica 

(RCC). Segundo Silva (2001, p. 21), a RCC “como prática católica in-

sere-se no âmbito das manifestações religiosas contemporâneas e 

nos componentes culturais de uma determinada sociedade”. A prá-
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tica da RCC muito se assemelha à das Igrejas Evangélicas Pentecos-

tais, com ênfase em cura divina, batismo no Espírito Santo, dom de 

línguas e uma pregação voltada para os princípios primordiais do 

cristianismo.

Esse ritual tem data marcada para ocorrer e está no progra-

ma oficial da Igreja para a romaria de Muquém, sempre no segundo 

sábado de agosto, das 21h30 até as 5 horas da manhã de domingo. 

A essa vigília aflui grande número de participantes das cidades cir-

cunvizinhas e de Goiânia. No ano 2000, contamos sessenta ônibus 

de romeiros e, em 2001, cinquenta e cinco nas noites de sábado 

das vigílias em Muquém. Trata-se de vigília que é realizada todos 

os anos com a participação efetiva dos fiéis católicos da Renovação 

Carismática Católica.  

A disposição dos participantes é contagiante nesse ritual. A 

maioria deles chega à tarde no lugar e formam-se longas filas para 

o primeiro contato com o sagrado, ou seja, a reverência à imagem. 

Consiste em que o fiel preste suas homenagens e renove seu vínculo 

de submissão a Nossa Senhora da Abadia por meio do beijamento 

da fita presa ao altar debaixo da Imagem. É o momento do contato 

íntimo com o Sagrado. É um momento de êxtase e liberação para 

cumprir o ritual repetido a cada ano.

Ao estar ali, o devoto renova seus votos de fé e confiança no di-

vino, agradece as bênçãos recebidas naquele ano e obtém a liberação 

para estar, de novo, participando desse contato, ao manifestar sua 

devoção nesse tempo. Após a novena, começa a vigília, um tempo 

de muita atividade espiritual com cânticos, orações, testemunhos, 

pregações, exercício do dom de falar em línguas, ministração de 
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cura com imposição de mãos e, por último, a celebração da missa de 

encerramento da vigília. Então, muitos participantes voltam a suas 

residências, pois só estiveram ali para participarem desse ritual.

A reza do terço e a reza do Ofício são ritos do catolicismo po-

pular. Geralmente, o primeiro é rezado durante a procissão de pe-

nitência, às seis horas da tarde, ou em qualquer hora que o devoto 

quiser. É uma prática dos leigos. O segundo, o Oficio de Nossa Se-

nhora, mesmo sendo experiência popular, é rezado na igreja com 

hora marcada na programação oficial todos os dias, do dia 6 ao dia 

15 de agosto ao meio-dia. Esse ritual começa com os pedidos pes-

soais de toda a congregação, inclusive o sacerdote, de joelhos diante 

do Santíssimo10.

Essa reza é feita cantada e acompanhada pelos fiéis em livro 

próprio e intermediada com cânticos de exaltação de fé, a Jesus e a 

Maria. Durante a reza, há muita exaltação e os fiéis rezam olhando 

diretamente para a Imagem. Em alguns momentos, o sacerdote ele-

va a taça do Santíssimo ou enfatiza a Imagem de Senhora da Abadia e 

todos se ajoelham em reverência. Durante o ritual do ofício por nós 

assistido11, o celebrante pregou contra a ganância, o amor ao dinhei-

ro, os pecados da pornografia, o adultério, falou sobre as doenças, 

enfatizando a depressão, e valorizou as abstenções sexuais. Também 

foram ressaltados o papel da mulher e a forma atual do feminismo, a 

liberdade da mulher, o papel da mãe e companheira, líder espiritual 

no lar em comparação à deusa-mãe.

10 Objeto representado pela hóstia num “porta-hóstia” dourado, muitas vezes de ouro, 
esplendoroso.

11  Trabalho de campo realizado em 8 de agosto de 2001 em Muquém.
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Por último, a graça especial, que é pedida à imagem sagrada, 

com todo o louvor de cânticos e temor. Nesse momento do Ofício, 

foram dadas as bênçãos aos objetos e à água. O sacerdote contou 

um testemunho de uma mulher que não engravidava, cuja cura 

foi obtida mediante a reza do Ofício. Os cânticos têm apelo de alí-

vio a sofrimentos e problemas. A participação das mulheres, nesse 

ritual, é muito significativa. A queima de velas, outro rito da prá-

tica popular, consiste em acender velas para agradecer, cumprir 

um ex-voto ou fazer um pedido à Santa. Na igreja, elas queimam 

durante os dias da romaria, próximas ao altar, em local específico 

destinado a esse fim. 

O cumprimento dos ex-votos é praticado por uma gama de 

fiéis. Prática comum do catolicismo popular, os votos ou promessas 

são elementos proeminentes de uma Romaria, pois a maioria dos 

fiéis participa desses eventos porque tem uma promessa para pagar. 

Os tipos de votos são os mais diversificados possíveis, como está de-

monstrado no depoimento a seguir:

[..] a mais especial [promessa] que eu  tô pagando… foi uma  
intenção que eu fiz pra minha mãe, que… tinha sido desen-
ganada do médico. O médico falô assim: “Pode levar ela pra 
morrer em casa…porque essa febre não tem cura”. E quan-
do foi no outro dia eu saí dali muito arrasada. Quando foi no 
outro dia, aí, peguei com ela, se ela [Senhora da Abadia de 
Muquém], se ela me desse um jeito da minha mãe se livrar 
daquela doença, sará… eu vinha no Muquém de a pé. Aí 
quando foi no outro dia em base de oito horas eu cheguei lá 
no hospital, o médico falô: “Óh! se tudo correr bem, amanhã 
ela pode ir pra casa”. E graça a Deus! Até hoje ela está viva, 
trabalha ainda, está quase com 70 anos, né? Ainda traba-
lha, então não acho difícil vim não. (C.S.P., 48 anos, auxiliar 
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de serviços gerais, casada, moradora de Goianésia, frequenta 
a Romaria há mais de vinte anos, trevo da Codemim em 8 jun. 
2000. Fez a promessa de ir nove anos a pé a Muquém).

Outros romeiros fazem penitências como ficar sem falar du-

rante a viagem, vestir os filhos de anjos para participarem das 

procissões, fazer um compromisso de participar todos os anos da 

romaria. Distribuir alimentos aos necessitados, dar esmolas à 

Santa, ofertar animais de criação, andar de joelhos ou arrastar-se 

no templo até o altar, também, são sinais de penitências e umas 

das inúmeras formas de participar do ritual.

O ritual das benzeduras dos objetos religiosos adquiridos na ro-

maria, outra prática popular, prevalece como um vínculo direto com o 

sagrado. Os objetos a serem usados precisam estar santificados. Assim, 

para rezar um terço, ele precisa ser bento, ou seja, receber o banho 

de água benta para a purificação. Velas, para terem mais valor no seu 

propósito, têm de ser bentas. O que é bento é revestido de poder, tem 

um significado sagrado. As imagens, para serem veneradas, precisam 

passar por esses rituais. Inúmeros são os objetos bentos na oração do 

Ofício ou na missa às 3 horas da tarde. Ninguém leva uma lembrança 

religiosa sem benzê-la. Esses são rituais muito concorridos. 

A crença popular de que os objetos benzidos pelo sacerdote, 

pelo bispo, são separados (sagrados) proporciona uma prática in-

tensa nesses rituais. As fitas de lembrança, objetos mais simples, 

são bentas. Quando o romeiro adquire no comércio um objeto sa-

grado, este está carregado das ações profanas; para usá-lo como 

objeto de culto precisa passar pelo ritual de sacralização, ou seja, 

a purificação.
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O culto à imagem numa romaria é um dos principais rituais. 

Raros são os romeiros que não participam dele. O compromisso 

renovado aos pés do Santo é fundamental para a manutenção da 

crença, da tradição e da própria participação ritualística na Roma-

ria. Steil (1996, p. 129), analisando o culto à imagem do Bom Jesus 

na Bahia, ressalta o caráter centralizador nos rituais do santuário e 

chama a atenção para a uma característica fundamental nesse rito, 

que é a “relação direta dos romeiros com o Santo, tratado como uma 

pessoa humana e amiga, mas ao mesmo tempo poderosa e boa que 

pode responder às necessidades daqueles que estão vivendo na Ter-

ra”. É o momento de o romeiro entrar em contato com o sagrado, 

em uma conversa franca, sem intermediários. Esse tipo de rito, ge-

ralmente, é realizado por meio da fila do beijamento diante da ima-

gem de Nossa Senhora da Abadia de Muquém. Essa prática também 

é ressaltada por Deus (2000, p. 135) ao estudar esse ritual na Roma-

ria de Trindade:

[...] nos dias mais intensos da festa, forma-se uma longa fila 
que se estende pela praça e pela avenida em direção ao al-
tar do Divino Pai Eterno. [...] Diante da imagem os romeiros 
rezam, de forma espontânea e sincera, às vezes ajoelhados e 
embargados pela emoção do encontro. Há longas fitas de seda 
coloridas que fazem a vez de ponte entre o devoto e a imagem 
instalada no altar-mor. Tocar a fita, beijá-la e passá-la em 
volta da cabeça significa o mesmo que tocar a imagem. Nesse 
instante, verdadeiramente, o devoto se sente aos pés do Pai 
Eterno. Muitos choram, outros cantam, há os que depositam 
dinheiro como parte do trato ou que deixam uma foto da pes-
soa pela qual se pediu proteção.
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As folias, rituais também do catolicismo popular, são realiza-

das durante a festa de Muquém. Geralmente, são feitas como forma 

de preparação e arrecadação de donativos para uma festa maior. Em 

Goiás são comuns nos meses de maio e janeiro, em virtude das festas 

do Divino e de Reis. Em Muquém as folias aparecem como rituais 

da tradição popular, conforme nos expressou o frei Amilton em seu 

depoimento:

Bem, pra que uma Romaria… pra que uma folia, né?  Como 
lhe disse é… é… faça o seu giro, né?, como eles chama, en-
tão é preciso da autorização da paróquia. Então eles vêm 
e avisa, né? E pede licença, né? Pede licença pra… pra… 
fazer o giro como eles chamam. É, o apoio, né? Então é…é 
por exemplo eu respeito  muito, né?  Então é… é… isso, isso 
é vindo ao encontro, né? Da… da tradição até mesmo do… 
do folclore, né?  Então a gente procura respeitar muito, né? 
Aproveitar, na medida do possível, unir o útil ao agradável, 
então não sendo nada que esteja contra, né? Contra a… a 
doutrina católica, né?  Então num tem, não tem [problema]. 
Há um apoio. Então a gente vê também o lado cultural, né?  
Aproveita o máximo, né? (A.G.C., 46 anos, sacerdote fran-
ciscano, participa da romaria há dois anos como responsável 
direto, em 30 de abril de 2001, na cidade de Niquelândia).

Esses rituais populares são organizados por grupos de pessoas 

que pagam promessas ou recebem como privilégio de continuar a 

tradição, como é o caso da folia de Nossa Senhora da Abadia que 

gira em Muquém do dia 10 ao dia 14 de agosto, liderada pelo senhor 

Juanito, segundo suas próprias palavras e dos companheiros de fo-

lia. Nos depoimentos foram evidenciadas as participações de cada 

um no grupo, que é de doze foliões, e o significado que tem o ritual 

para eles.
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Eu sou responsável por ela [folia] já há quatro anos já, né? 
Me passaro ela pra mim lá na igreja, o seu Joaquim e a gen-
te vamo continuano com ela até no dia que dê certo, né? E 
a gente vai dimudano, vai indo...tá dum jeito que a gente 
num pode nem vir, né? Fica difícil pra vir, mas com poder 
de Nossa Senhora d’Abadia nois vem.  Os companheiro tá 
tudo aí esperano pra nóis saí. E sai tudo feliz né, Dito? É, e 
vai até o fim. (A.G.C., 46 anos, sacerdote franciscano, parti-
cipa da romaria há dois anos como responsável direto, em 30 
de abril de 2001, na cidade de Niquelândia).

Ainda reforçando essa ideia destacamos outros trechos das 

entrevistas:

Essa folia ela é tradicional daqui do Muquém uns 40 anos, 
inclusive essa folia era dum folião lá dum amigo nosso lá 
de Jaraguá. Aí os folião dele foi… Deus foi chamando eles, 
foi, levou a mulher dele. Então quando o ano passado, que 
a mulher dele faleceu, aí ele passou a bandeira pro Janito 
pra seguir a mesma jornada, certo? É uma folia tradicional 
daqui do Muquém. (A.G.C., 46 anos, sacerdote franciscano, 
participa da romaria há dois anos como responsável direto, 
em 30 de abril de 2001, na cidade de Niquelândia).

Os fogos de artifícios são acompanhamentos obrigatórios das 

festas populares. Eles são formas simbólicas de marcar com fogo a 

devoção ao santo padroeiro. Na Romaria de Muquém, são usados 

nos rituais religiosos desde a saída da imagem de Nossa Senhora da 

Abadia na Igreja Matriz, no percurso da procissão em Niquelândia 

e na GO-23712 até o encerramento da festa, no dia 16 de agosto em 

12  Durante o percurso da procissão, vários são os focos de incêndios provocados pelos tiros 
de fogos, principalmente em virtude da ausência de umidade do ar no inverno goiano. Em 
2001 a romaria contou com o apoio total do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, o que 
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Muquém. Em todas as celebrações da igreja eles aparecem e na pro-

cissão de encerramento são os fogos ornamentais que ajudam a dar 

o brilho final ao evento. 

Os ritos nas romarias provocam uma intensa participação po-

pular. E acompanhando o fluxo de pessoas aos lugares sagrados, 

os comerciantes aproveitam a oportunidade para realizarem seus 

negócios, atraídos pela aglomeração humana que as práticas ri-

tuais proporcionam nesse tempo de festa. Outras espacialidades são 

construídas em Muquém, dentre elas o comércio temporário que é 

estabelecido durante o tempo sagrado, provocando uma circulação 

de pessoas e de capitais nos locais das festas religiosas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da experiência vivenciada em Muquém, percebemos o me-

tamorfoseamento de um lugar simples e pacato numa espacialida-

de diferenciada e transitória decorrente da dinâmica espacial dos 

deslocamentos humanos que ali ocorrem. A busca de soluções para 

os problemas cotidianos leva milhares de pessoas a locais de rele-

vante significado religioso, criando os centros de peregrinações. Ao 

transformar a fé no sustentáculo de suas inquietações, o romeiro 

se aproxima de suas crenças e faz valer a sua força transcendental. 

Neste caso, a transitoriedade é uma forma de se viver um curto es-

muito contribui para a prestação de socorro à população e conter os pequenos incêndios 
durante a festa. 
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paço de tempo, objetivando suprir as necessidades de base espiri-

tual e material. 

Tal afirmativa pode ser reiterada no exemplo de Israel, em que 

a obrigatoriedade do sacrifício anual é imposta a cada israelita nas 

festas religiosas, principalmente aquelas que mantêm a tradição 

da peregrinação. Os movimentos sacrificiais são claros: procuram 

a resignação de uma derrota ou o agradecimento de uma vitória. 

Vários são os caminhos dos que buscam o sentido das indagações ou 

aflições sentidas.

Afinal, o que é Muquém? Um lugar que durante o ano fica cal-

mo, como se a vida estivesse parada, quase vazio. No entanto, ao 

chegar o mês de agosto esse local experimenta uma total transfor-

mação, gerando uma espacialidade diferenciada e transitória. Essa 

espacialidade é produzida pelos diversos grupos humanos que che-

gam e permanecem nesse pequeno intervalo de tempo, salientando 

um ato de fé e interferência espacial da festa.
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ROMARIA DE SANTA LUZIA  
EM PORANGATU, GO 

Territórios das manifestações  
do catolicismo popular1

Marcos Roberto Pereira Moura

INTRODUÇÃO

A religião é um conceito cada vez mais discutido pela Geografia, que 

busca por meio de sua espacialidade determinar as formas como os 

fatos religiosos influenciam na maneira em que os sujeitos ocupam 

o espaço e relacionam-se entre si. Rosendahl (2012) ressalta como 

a religião, na condição de instituição, utiliza-se de uma estratégia 

eficaz no controle de territórios e pessoas. Os territórios constituí-

dos pela religião formam conjunturas, de modo a ordenar símbolos 

e representações dentro de seus limites. No interior dos territórios, 

delimitados pela fé católica, as festas são importantes espaços de 

aglutinação de fiéis.

Entre as motivações que inspiram a existência e incitam as 

ações, nada é tão poderoso quanto aquelas legitimadas sob a fé em 

1 O presente texto foi elaborado a partir da dissertação de mestrado intitulada A romaria 
de Santa Luzia: contribuições da fé para a construção de uma identidade territorial na 
comunidade de Santa Luzia, defendida no Instituto de Estudos Socioambientais da Uni-
versidade Federal de Goiás – Iesa/UFG – no ano de 2015. 
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uma divindade. Monumentos e templos são erguidos em diferentes 

tempos, por díspares civilizações. Guerras foram travadas, atenta-

dos ainda são articulados por questões religiosas. A pós-moderni-

dade, apesar de ser marcada por intenso processo de secularização, 

não foi capaz de pôr fim às manifestações religiosas, que ainda se ar-

ticulam de forma diferenciada em vários países do mundo. As prá-

ticas religiosas continuam por demarcar territórios, no interior dos 

quais sentidos e simbolismos são disputados por diferentes escalas 

de poder. Nesse contexto, os geógrafos encontram possibilidades de 

investigação, na medida em que a experiência da fé, ao se espaciali-

zar, constitui seus territórios religiosos.

As concepções de Haesbaert (2004) sugerem ao território a ca-

pacidade de possuir várias vertentes, sobre as quais os sujeitos esta-

belecem múltiplas territorialidades. Um vislumbre sobre as dimen-

sões simbólicas dos territórios nos permite enxergar toda a riqueza 

das manifestações culturais que animam as vidas dos indivíduos. 

São rezas, danças, festas e cantorias que dão aos diferentes territó-

rios características singulares.

Ainda que as romarias guardem particularidades nos diferen-

tes contextos históricos e geográficos em que são realizadas, tratam-

-se de festas religiosas que compartilham a habilidade de mobilizar, 

mediante símbolos e rituais, numerosa quantidade de participantes. 

Para Steil (1996, p. 56), o encantamento pela romaria justifica-se pelo 

fato de que “para os romeiros o sagrado é fundamentalmente uma 

realidade que se pode ver, tocar ou deixar-se tocar por ele”. A ro-

maria de Santa Luzia, em Porangatu, nos dezesseis anos em que foi 

efetivada (desde 2002), chegou a reunir um grupo de cerca de cinco 

mil romeiros, número que é ampliado a cada ano do festejo.
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Este texto tem como objetivo principal discutir a respeito de 

como o catolicismo, mediante suas manifestações populares, prin-

cipalmente as romarias, colabora para a elaboração de territórios 

religiosos demarcados por forte caráter simbólico. Uma pesquisa 

realizada na romaria de Santa Luzia, em Porangatu - GO, será apre-

sentada como forma de melhor elucidar tal questão. A pesquisa de 

campo baseou-se na etnogeografia que, segundo Claval (1992), surgiu 

com estudos que relacionavam as plantas e animais de um ambiente 

a grupos humanos específicos. O autor destaca como a visão cósmica 

de um grupo fornece respostas sobre a organização espacial da cole-

tividade, em suas delimitações de espaços sagrados e profanos.

Romarias, como a de Santa Luzia, são capazes de nos apre-

sentar os fortes vínculos entre homens e seres sagrados, em que a 

devoção dos indivíduos credita ao sacrifício a possibilidade de os 

interconectarem com as divindades. Por meio das performances 

dos romeiros, os territórios adquirem, em dias específicos, novas 

conotações, tornando-se ricos em sacralidade.  

OS TERRITÓRIOS CONSTRUÍDOS  
PELA FÉ CATÓLICA NO BRASIL

Os territórios da Igreja Católica representam uma das mais sólidas-

configurações espaciais no Brasil. Desde a chegada dos portugueses, 

os territórios católicos são demarcados, mesmo com a incapacidade  

de se levar os serviços religiosos às vastas dimensões territoriais 

desse país continental. Ordens religiosas formadas por jesuítas e 

franciscanos tiveram importante papel na propagação da fé cató-
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lica nas terras recém-conquistadas. Os franciscanos, com destacá-

vel participação nas territorialidades católicas no estado de Goiás, 

construíram várias escolas, além de atenderem a uma grande defi-

ciência quanto ao número de clérigos em terras goianas. 

Segundo Castro (1998), os franciscanos faziam parte da primeira 

ordem religiosa a chegar a Goiás, por volta de 1625. É de responsabi-

lidade dos franciscanos a criação da prelazia de Cristalândia, no ano 

de 1956. A formação do território dessa prelazia estava inserida num 

processo expansionista dos territórios católicos, que adentravam a 

região norte do país, desde 1920, como afirma Rosendahl (2012).

A Igreja Católica Romana estendeu seus territórios religiosos 

por várias partes do mundo, exercendo domínio, muitas vezes, não 

apenas religioso, mas também político. A estratégia territorial, am-

parada pelo Código de Direito Canônico, demonstrou também no 

Brasil todo o seu processo expansivo. Mesmo que nas últimas déca-

das o número de católicos tenha decaído, de acordo com os últimos 

censos do IBGE, a Igreja Católica continua sendo a maior expressão 

de um poder religioso consolidado. De modo inverso ao decréscimo 

no número de fiéis, o número de padres, dioceses2 e paróquias3 tem 

aumentado nos últimos anos.

Passando por um processo de perda de fiéis nas últimas dé-

cadas, a Igreja Católica vem cedendo quantitativos humanos prin-

cipalmente para as igrejas evangélicas, que mobilizam crescente 

2 A diocese é uma divisão territorial entregue à administração eclesiástica de um bispo 
(Houaiss, 2001).

3 A paróquia é uma delimitação territorial de uma diocese sobre a qual prevalece a jurisdição 
espiritual de um pároco (Houaiss, 2001).
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aumento no número de participantes. Ainda assim, o catolicismo 

continua sendo a religião que detém o maior número de adeptos no 

Brasil. O gráfico a seguir, baseado em dados da Fundação Getúlio 

Vargas, do Centro de Políticas Sociais (NERI, 2011), aponta-nos uma 

queda no número de católicos, que apresentou maior expressão nos 

anos 1990, em terras brasileiras (Figura 1).

Figura 1 - Gráfico sobre o percentual de católicos na população brasileira: 
1920-2009

Fonte: Neri, 2011. Organização: Marcos Roberto P. Moura, 2014.

Esse gráfico demonstra uma queda vertiginosa, mas que não 

tira a liderança do catolicismo romano como religião que predomi-

na em número de fiéis no país. De maneira a complementar a eluci-

dação da questão do contingente populacional católico, podem-se 

citar Jacob et al. (2013, p. 10), ao reforçarem o fato de que

o descompasso entre o crescimento da população e o do 
número de católicos já vinha sendo observado nas décadas 
anteriores, quando a taxa de crescimento dos católicos era 
inferior ao da população. Porém, em 2010, observa-se, pela 
primeira vez, uma redução do número absoluto de católicos, 
e não apenas do seu percentual.
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É imprescindível notar que as demarcações territoriais reli-

giosas (Circunscrições Eclesiásticas como Dioceses e Prelazias, 

Paróquias) também tiveram acréscimo em seus números, como 

demonstra a tabela a seguir:

Tabela 1 - Indicadores da expansão territorial e de padres da Igreja 
Católica: 1990-2010

INDICADOR 1990 2010 % DE EVOLUÇÃO

Paróquias 7.478 10.720 43,35

Padres 14.198 22.119 55,79

Paróquias por diocese 29,32 38,89 32,47

Padres por paróquia 1,89 2,06 9,21

Habitantes por padre 10.324,88 8.624,97 -16,46

Fonte: Pereira (2012, p. 17). Adaptação: Marcos Roberto P. Moura.

Uma comparação feita entre o gráfico anterior e a tabela sub-

sequente sugere uma preocupação por parte dos dirigentes da Igreja 

Católica no Brasil, e em contrapartida o catolicismo toma como es-

tratégia a expansão territorial, com ampliação do número de dioce-

ses e paróquias que cobrem o território nacional. Ao defender o fato 

de que a religião católica não passa pelo enfraquecimento no núme-

ro de fiéis, apontado pelos últimos censos, Pereira (2012) questiona 

os números do IBGE. O autor declara que a expansão das estruturas 

territoriais da igreja, com o aumento no número de dioceses e paró-

quias, sugere maior adesão religiosa ao catolicismo. “Nem a moder-

nidade e nem o avanço do pentecostalismo e do ateísmo consegui-

ram enfraquecer o catolicismo”, assegura Pereira (2012, p. 6).
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Cabe, pois, à Geografia buscar a compreensão das dinâmicas 

territoriais efetuadas pelas ações, práticas, símbolos e representa-

ções. Nesses termos, Almeida (2013) propõe que a Geografia precisa 

estudar os territórios que são intangíveis ou camuflados pela invisi-

bilidade. Segundo a autora, a intangibilidade da fé é investigada pela 

Geografia da Religião, por intermédio da religião institucionalizada 

e ligada à intangibilidade moral, às relações sociais e ao poder. Por 

isso, importa à Geografia compreender as territorialidades institu-

cionais do catolicismo.

Em relação às territorialidades da Igreja Católica, Rosendahl 

(1995, p. 56) enfatiza o poder de controle territorial articulado pelo 

catolicismo: “É nesta poderosa estratégia geográfica de controle de 

pessoas e coisas, ampliando muitas vezes o controle sobre territó-

rios, que a religião se estrutura enquanto instituição”. Nessa mesma 

linha, Sack (1986) considera que o sistema territorial hierárquico 

constituído pela Igreja Católica, de maneira eficiente, apresentava-se 

como a instituição mais organizada de sua época, até a Idade Média.

Em se tratando dos territórios religiosos constituídos pela fé, 

Gil Filho e Gil (2001, p. 53) ressaltam o “controle e gestão de deter-

minados espaços sagrados por parte de uma instituição religiosa”. 

Contudo, o catolicismo estabelece sua particular territorialidade, 

em que o sagrado e o profano possuem limites muito tênues, difíceis 

de serem precisados.

Entretanto, a Igreja Católica, uma instituição que busca ade-

quar-se aos novos meios que movimentam a sociedade e, conse-

quentemente, modificam a dinâmica humana no território, percebe 

a necessidade de promover alterações em seus processos territoria-
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listas e burocráticos. No que se refere à ocupação espacial, a CNBB4 

(2014) propõe uma “nova territorialidade”, menos preocupada com 

o espaço físico e mais aberta aos novos grupos que se formam, 

independentes da organização espacial da igreja, inclusive em 

espaços virtuais. Nessa mesma publicação de 2014, por via de uma 

orientação denominada “Comunidade de comunidades: uma nova 

paróquia”, a CNBB enfatiza sua proposta de descentralização e desbu-

rocratização dos serviços paroquiais, como os batismos de crianças, 

por exemplo, que poderiam ser realizados pelas comunidades, que 

teriam maior autonomia.

Ainda quanto à questão da territorialidade, é relevante o fato 

de que a Igreja Católica, nesses últimos anos, questiona seu proces-

so de organização e articulação espacial, orientados por uma fixa 

territorialização. Tudo isso está evidenciado na declaração da CNBB 

(2014, p. 11):

A territorialidade é considerada, há séculos, o principal cri-
tério para concretizar a experiência eclesial. Essa concepção 
está ligada a uma realidade mais fixista e estável. Hoje, o ter-
ritório físico não é mais importante que as relações sociais. A 
transformação do tempo provoca uma nova noção de limites 
paroquiais, sem delimitação geográfica.

Contudo, mesmo ao refletir sobre sua organização territorial, 

propondo mudanças nessa concepção da paróquia, como território 

4 A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é a instituição permanente que congrega os 
Bispos da Igreja católica no País. Sua missão é garantir maior unidade no processo de evange-
lização, mantendo permanente contato com a Sé Apostólica (Roma), com outros organismos 
eclesiais internacionais e Conferências Nacionais, especialmente com as latino-americanas. 
Disponível em: http://www.cnbb.org.br/documento_geral/OqueeaCNBB.pdf.
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fixo e estável, o catolicismo não nega a importância de sua estraté-

gia territorial. Como reforça a concepção da CNBB (2014, p. 11), “a 

territorialidade [...] não pode ser desprezada. Ela é a referência para 

a maioria dos católicos que encontram na igreja paroquial um ponto 

de encontro”.

A história de consolidação da Igreja Católica mantém fortes re-

lações com sua estrutura territorial. À medida que o número de fiéis 

passa por consideráveis decréscimos em seu quantitativo, o catoli-

cismo procura novas formas de articulação sobre o espaço, como o 

fortalecimento das comunidades, buscando um sentimento de per-

tença por tais unidades. A organização comunitária é a nova pro-

posta que corporifica trazer maior maleabilidade à rigidez estática e 

burocrática dos territórios paroquiais.

O CATOLICISMO POPULAR E SUAS FESTAS

O catolicismo, este considerado como oficial, constrói seus terri-

tórios religiosos de forma hierárquica, burocrática e hegemônica. 

A instituição católica procura promover largo processo de territo-

rialização por todo o espaço brasileiro, estendendo seus domínios, 

delineando seu território religioso. Contudo, algumas porções des-

ta delimitação espacial católica encontram-se um pouco mais dis-

tanciadas de influências mais diretas da paróquia. Nesse contexto, 

o catolicismo popular surge como elaboração de coletividades, que 

segue as leis gerais do catolicismo oficial. No entanto, nas práticas 

do catolicismo popular, ocorrem singulares formas de devoção. 



147ESPACIALIDADES TURÍSTICAS E FESTAS | Romaria de Santa Luzia em Porangatu, Go...

Uma linha muito tênue separa sagrado e profano, principalmente 

nos festejos católicos que se realizam por todo o Brasil. É marcante 

o culto aos santos, que são trazidos ao imediatismo do cotidiano dos 

devotos, em suas angústias e aflições.

Acerca da discussão sobre as muitas faces do catolicismo, em 

especial no Brasil, ressalta-se a visão de Teixeira (2005), bastante 

condizente com a atualidade da fé católica em nosso país. O autor 

considera, além do catolicismo oficial e popular, mais outras duas 

vertentes. Um catolicismo dos “reafiliados”, marcado pelos movi-

mentos das Comunidades Eclesiásticas de Base e Renovação Caris-

mática Católica. Além de um “catolicismo midiático”, representado 

pelos padres de sucesso na TV e no rádio, bem como os canais de 

evangelização, como Rede Vida e Canção Nova.

Exaltando a singularidade do catolicismo popular em nosso 

país, Hoornaert (1978, p. 99) reforça que “o povo tem uma cultura 

própria e podemos mesmo afirmar que o catolicismo popular cons-

titui a cultura mais original e mais rica que o Brasil já produziu 

durante os quatrocentos e tantos anos de sua história”. A “ori-

ginalidade” atribuída ao catolicismo popular deve-se, em grande 

proporção, ao quase abandono em que viviam algumas regiões do 

Brasil, já que as incursões do catolicismo tinham mais um sentido de 

ocupação do território recém-conquistado, do que propriamente um 

virtuoso projeto de evangelização (Hoornaert, 1978). Para reforçar 

tal assertiva, Rosendahl (2012, p. 141) enfatizou a escala de impor-

tância embutida no projeto de territorialização da Igreja Católica 

no Brasil: “primeiro o dever de conquistar e, depois, a prática reli-

giosa católica luso-brasileira como devoção”.
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Ao chegar ao Brasil, o catolicismo popular adquire caracterís-

ticas singulares, consolidando-se em suas características luso-bra-

sileiras. O catolicismo medieval atingiu grande escala da população, 

expandindo-se à margem do catolicismo oficial, que não foi capaz 

de atingir os espaços mais longínquos do país. Esse catolicismo po-

pular, sem eliminar seu agenciamento às bases do catolicismo de 

Roma, mistura-se à religiosidade indígena e africana. 

Os nativos que ocupavam o Brasil, assim como os negros trazidos 

da África, ao serem “catequizados” incorporaram sua religiosidade 

ao catolicismo vindo de Portugal. Negrão (2008, p. 266) justifica que 

os convertidos ao catolicismo no Brasil eram sujeitos “sem frequên-

cia às missas, avessa aos sacramentos, apegada às devoções e às re-

zas”. Dessa forma, descendentes de negros e índios promoveram o 

sincretismo de cultos. O catolicismo passou a coexistir com crenças 

e práticas como os cultos afro-brasileiros, principalmente da Bahia, 

e os xamanismos do Norte e Nordeste do Brasil. Rocha e Pretruski 

(2011, p. 1520) reforçam que,“desta forma, um modelo de catolicis-

mo foi se moldando no Novo Mundo, devido às múltiplas culturas 

religiosas que passaram a ser praticadas no espaço brasileiro, quer 

sejam as contribuições portuguesa, indígenas ou africanas”.

A maioria dos autores que tratam da tipologia católica discute, 

basicamente, a dualidade entre catolicismo oficial e catolicismo po-

pular, ou mesmo as pluralidades católicas. Já Queiroz (1968), atesta 

que o catolicismo popular se divide em dois ramos de característi-

cas diferenciadas: uma versão urbana e outra rural. A autora acre-

dita que a forma rural de catolicismo popular, em virtude da menor 

influência das paróquias, mantém características mais “puras” dos 
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colonos portugueses de camadas sociais mais baixas, sendo assim 

chamado de “catolicismo rústico”. Apesar de acreditar-se que al-

gumas características são inerentes ao catolicismo popular, seja na 

zona urbana ou rural, é evidente que, fora do perímetro urbano, 

resguardam-se importantes traços da originalidade católica.

No catolicismo popular, a relação com os santos se faz de for-

ma muito vívida. Os santos habitam os lares em seu oratório, cami-

nham pela cidade em seu andor, visitam e recebem visitas, lançam 

bênçãos ou castigos. São festejados quando seus devotos depositam 

nestes suas crenças, considerando-os protetores contra os perigos 

ou as perdas. As rezas, as novenas, as procissões, as romarias, as 

folias, tudo isso são delineamentos baseados em ações concretas e 

simbólicas da devoção popular aos santos. 

Sobre essa íntima relação entre santo e devoto escreveu Queiroz 

(1968, p. 122-113):

Relações de tipo familiar se estabelecem entre os devotos e 
os santos; principalmente entre o padroeiro doméstico e a 
família que o escolheu para patrono. O caboclo não concebe 
um santo longínquo, impessoal, habitando o paraíso e intei-
ramente invisível [...] é preciso se tratar o santo como se trata 
uma pessoa viva [...].

Contudo, apesar desse notável sentimento de proximidade 

experimentada pelos fiéis em relação aos santos, em Roma via-se 

a necessidade de que toda a comunidade católica, espalhada por 

diversos países do mundo, participasse dos sacramentos da igreja, 

algo pouco frequente entre as camadas mais populares. Nesse enca-

deamento, apontava-se a necessidade da atuação do clérigo como 
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agente capacitado no emprego da doutrina e da prática “verda-

deiramente católica”, a conduzir os fiéis. De acordo com Rocha e 

Petruski (2011), o catolicismo oficial de Roma tinha como objetivo 

afastar do povo as devoções exageradas, ao mesmo tempo em que 

buscava uma melhor formação clerical, realizada por intermédio de 

rigorosos seminários fechados. 

O processo de padronização das práticas católicas, expresso 

como a tentativa de uma restituição do poder papal sobre estruturas, 

clero e fiéis, ficou conhecido como “romanização”. Segundo Aqui-

no (2011, p. 3), “o termo romanização foi criado pelo padre e histo-

riador ‘alemão’ Johann Joseph Ignatz Von Döllinger (1799-1890)”. 

Com a romanização ocorrendo no Brasil em um processo mais lento 

e demorado, não houve uma tentativa de eliminar as práticas po-

pulares do catolicismo, como as novenas, as rezas, as procissões, 

as romarias, mas assegurar que essas manifestações ocorram sob o 

apoio e a orientação do clero católico. As festas dedicadas aos san-

tos, no tênue e invisível limite que separa o sagrado do profano, de-

senvolvem-se sob a cautela clerical, que procura conter os excessos 

e promover o encaminhamento aos sacramentos.

As festas em louvor aos santos demonstram toda a sua exu-

berância, diversificando-se segundo os agrupamentos humanos, 

instituições, estruturas e espaços que lhes dão forma. Pelas variadas 

definições que a festa carrega e as várias dimensões que se interco-

nectam, estudar as festas em toda a sua riqueza de expressões é tare-

fa de grande complexidade. Na esteira das dificuldades de definição 

do que vem a ser a festa, Guarinello (2001, p. 969) define-a como 

“um termo vago, derivado do senso comum, que pode ser aplicado 
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a uma ampla gama de situações sociais concretas”. Ciências como 

a Sociologia, a Antropologia e a História buscam compreender nas 

festas o entendimento das relações que marcam a vida social. Já a 

Geografia, além disso, tem a possibilidade e o encargo de investigar 

tanto os espaços efêmeros da festa quanto a forma como as festas 

representam e impactam as dinâmicas territoriais.

Afinal, como destaca Almeida (2011, p. 3), qualquer “que seja 

sua função e poder social, a festa quando um bem cultural constrói 

um território singular, efêmero, mas intenso na sua existência”. Os 

territórios da cotidianidade festiva, em que as relações entre os in-

divíduos se dão em meio a dimensões concretas e simbólicas, são 

vividos com intensidade e depois com saudades.

As práticas da fé e a festa poderiam, a uma primeira e apressada 

vista, parecerem dois elementos que se excluem, se considerados 

os sentidos mais populares e recorrentes dessa dualidade. A crença 

judaico-cristã habituou-nos a considerar os comportamentos de fé 

como expressão de retidão, temperança e sacrifício. Em oposição, 

a festa, em seu sentido mais popularizado, é reconhecida pela de-

dicação aos prazeres coletivos, quase sempre acompanhados de 

músicas, danças e bebidas.

Em um de seus mais célebres livros, Durkheim (1989) escreveu 

a respeito do fato de que toda festa, por mais laica que seja, carre-

ga características que se assemelham às cerimônias religiosas. Ao 

promoverem o encontro, o movimento e por vezes o delírio, festas e 

cerimônias religiosas aproximam-se entre si, em suas origens, como 

atestam as palavras do autor. Assim, festa e religião possuem pro-

fundas relações, apresentando mais proximidades do que distâncias. 
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Colaborando com a questão, Brandão (1989, p. 13), ao estabe-

lecer a relação entre as práticas da fé e a festa, expõe que “não é 

errado, portanto, dizer que a festa é justamente essa bricolagem de 

ritos, folguedos e festejos de devoção e de pura e simples diversão”. 

Percebe-se, pois, que a festa carrega em si diversos sentidos. 

Alguns autores consideram a festa como rompimento e trans-

gressão do cotidiano, ao passo que outros autores veem as festas 

como representação ou dramatização de estruturas e relações que 

são próprias ao contexto da vida social. Na esteira de autores que 

atestam a festa como expressão de ruptura da cotidianidade, po-

dem-se citar Durkheim (1989), Callois (1988), Duvignaud (1983), 

por exemplo. Contudo, o vislumbre da festa como representação 

cotidiana obtém amparo nas obras de Di Méo (2014), Canclini(2011), 

Amaral (2001), Maia (1999) e Almeida (2011). Esses últimos defen-

dem a ideia de que a festa reproduz a vida cotidiana, muitas vezes 

sob a forma de dramatização, ironia ou inversão. Ao definir a festa, 

Callois (1988 p. 96-97) declara que esta, “representando um to-

tal paroxismo de vida e rompendo de um modo tão violento com 

as pequenas preocupações da vida quotidiana, surja ao indivíduo 

como um outro mundo [...]”.  A teorização da festa de Callois (1988) 

é fundamentada na ideia de festa como completa transgressão do 

cotidiano e difere das colocações de Canclini (2011, p. 222), que 

assevera: “a ruptura da festa não liquida as hierarquias nem as 

desigualdades, mas sua irreverência abre uma relação mais livre, 

menos fatalista, com as convenções herdadas”. A leitura da festa 

como representação do cotidiano mostra-se mais sensata quando 

se percebe que as inversões, como práticas recorrentes das festivi-
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dades, nada mais são do que a crítica às estruturas e hierarquias, tais 

como elas são, em oposição ao desejo de como elas seriam.

Ao buscar uma posição mediadora da festa, Amaral (2001, p. 17) 

aponta que “toda festa acontece de modo extra-cotidiano, mas precisa 

selecionar elementos característicos da vida cotidiana”. Comple-

mentam a ideia de Amaral (2001) as colocações de Guarinello (2001, 

p. 971), ao afirmar que as festas são “planejadas, montadas, segundo 

regras peculiares a cada uma e por atividades efetuadas no interior 

da própria vida cotidiana, da qual são necessariamente o produto 

e a expressão ativa”. Assim, entende-se que a festa, mesmo sendo 

momentânea supressão dos trabalhos do cotidiano, em tempo e es-

paço definidos, reproduz as estruturas e articulações que imperam 

em uma sociedade.

Mais preocupado em compreender o tempo festivo, do que em 

debruçar-se sobre a investigação de sua complexa essência, Eliade 

(1992) dedicou-se a tecer argumentações sobre o tempo mítico das 

festas religiosas. Para esse autor, a festa religiosa é capaz de reatua-

lizar o tempo mítico, um estado de tempo “atemporal” que pode ser 

revisitado sempre que a festa é experimentada anualmente.

Toda festa religiosa, todo Tempo litúrgico, representa a rea-
tualização de um evento sagrado que teve lugar num passado 
mítico, “nos primórdios”. Participar religiosamente de uma 
festa implica a saída da duração temporal “ordinária” e a re-
integração no Tempo mítico reatualizado pela própria festa. 
(Eliade, 1992, p. 38).

Mesmo em sua realização efêmera, a festa, marcada no calen-

dário e aguardada no âmago do desejo humano, é capaz de alterar o 

espaço de forma temporária ou permanente. Por vezes, as estruturas 
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são montadas antes que a festa se inicie e desmontadas logo que as 

festividades se encerram. Em algumas festas, à medida que aumenta 

o número de participantes, é necessário que se edifiquem sobre o es-

paço formas permanentes. Maia (1999) destaca que as festas, princi-

palmente as religiosas, reforçam a função das formas espaciais, como 

é o caso das igrejas. O autor também faz lembrar que, algumas festas, 

ao adquirir valor simbólico, requerem formas permanentes.

Apesar das tensões e disputas que são travadas no território 

das festas religiosas, e de outras festas em geral, estas continuam a 

perdurar, dada a importância simbólica e concreta que carregam. 

Como parte inerente das contexturas que regem a existência hu-

mana, os festejos são inventados e reinventados, numa eterna bus-

ca de equilíbrio entre tradição e adequação aos tempos modernos. 

Entre as festas religiosas, as romarias, em suas formas de festejarem 

os santos, precisam adaptar-se ao número de fiéis, que aumenta à 

medida que essas manifestações se tornam cada vez mais populares.

Chegando ao Brasil por meio dos portugueses que aqui colo-

nizaram o país, as romarias já duram séculos, e centros de conver-

gência religiosa adquirem importância nacional, regional ou local. 

Indivíduos dirigem-se em romaria para enormes santuários ou 

mesmo pequenas capelas, sempre com o mesmo objetivo: chegar a 

um espaço considerado sagrado, no qual se acredita que a divindade 

se faz presente. Nesses ambientes consagrados pela fé, a imateriali-

dade divina toma forma, baseando-se em elementos concretos que 

são venerados. Não obstante as relíquias dos santos serem grandes 

atrativos aos romeiros, em nosso país, na maioria das vezes, o objeto 

de veneração é a imagem de um santo. 
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No Brasil, a romarias datam do século XVI. Desde então, o ato 

de peregrinar gradativamente vai se estendendo por diversos san-

tuários pelo país. Os índios, nativos de nosso país, assim como os 

negros, trazidos da África, não tinham qualquer manifestação que 

se remete a uma romaria. Contudo, ao chegar ao Brasil por inter-

médio dos portugueses, a romaria, como manifestação do catoli-

cismo popular, adquire elementos tanto da cultura indígena como 

da cultura negra. São nacionalmente conhecidas as romarias que se 

dirigem a Aparecida, em São Paulo, a Bom Jesus da Lapa, na Bahia, a 

Canindé, no Ceará, ao Divino Pai Eterno, na cidade de Trindade, em 

Goiás, e a Juazeiro do Norte, terra natal de Padre Cícero.

OS TERRITÓRIOS FESTIVOS DA ROMARIA DE SANTA 
LUZIA EM PORANGATU, GO

A romaria de Santa Luzia, realizada no município de Porangatu e 

idealizada inicialmente por José Osvaldo da Silva, vice-prefeito da 

cidade na época de criação da manifestação religiosa, e seu amigo 

João Milagre Dias, é uma das manifestações do catolicismo popu-

lar em que a fé adquire nítida materialidade no espaço. Os itinerá-

rios do cotidiano, como a estrada que liga a cidade à comunidade 

de Santa Luzia, durante um dia do ano, tornam-se a expressão do 

sagrado (Figura 2). O caminho que separa o local de partida na Igreja 

Matriz de Nossa Senhora da Piedade e a capela de Santa Luzia é mar-

cado por elementos como fé, devoção, obrigação, sacrifício. Mas a 

caminhada é, também, o momento do lazer, do exercício físico, do 

encontro ou reencontro com o outro. 
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Figura 2 - Romeiros pagam promessa levando a bandeira de Santa Luzia 
até a capela de Santa Luzia

Foto: Marcos Roberto P. Moura, 2013.

Localizado às margens da BR-153, Porangatu encontra-se na 

Mesorregião Norte Goiano, onde como polo regional atende a 

outros dezoito municípios vizinhos. O município atrai pessoas de 

outras municipalidades próximas, que buscam em Porangatu ser-

viços relacionados ao comércio, saúde, educação, entre outros. A 

romaria de Santa Luzia é um evento religioso que começou a atrair 

a população dos municípios circunvizinhos, demonstrando que 

Porangatu pode se tornar um polo de turismo religioso na região 

norte de Goiás.
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Segundo constatações de Sampaio (2003), a corrida do ouro, 

no século XVIII, foi tão breve nessa parte de Goiás que a maioria dos 

mineiros abandonou o local antes mesmo de obter os títulos que au-

torizavam a extração do minério, ou a confirmação destes. A autora 

ainda reforça:

Porangatu, Formoso e Trombas, que compunham o antigo 
município de Uruaçu, já possuíam na segunda metade do sé-
culo XVIII uma escassa população, que gravitava em torno 
de uma pequena e efêmera mineração de ouro, a qual logo 
se esgotou e, ainda no fim do mesmo século, cedeu lugar à 
agricultura de subsistência e a pecuária extensiva. (Sampaio, 
2003, p. 42).

As incursões do catolicismo na região iniciaram-se com a che-

gada dos padres da Companhia de Jesus. Segundo dados do IBGE 

(1958), os jesuítas construíram na região, em 1592, a fazenda Pin-

dobeira, que se tornou uma famosa colônia de índios, numa região 

já ocupada pelos garimpos liderados pelo bandeirante João Leite.

Os indígenas que ocupavam a região eram os Avá-Canoeiros, 

que atualmente estão divididos em duas famílias: uma localizada na 

bacia do Rio Araguaia, no estado do Tocantins, dispersa em duas al-

deias na Ilha do Bananal – Aldeia Canuanã, próxima ao município de 

Formoso do Araguaia, e Aldeia Boto Velho; e a outra família locali-

zada na bacia do rio Tocantins, no estado de Goiás (Pedrosa, 2006). 

Os jesuítas tiveram na região a função que tiveram em outras locali-

dades do Brasil: desbravar o país com a catequização dos indígenas.

Atualmente, o catolicismo no município de Porangatu tam-

bém sofre com a diminuição no seu número de fiéis. A Igreja Cató-

lica ainda é majoritária em número de adeptos, em Porangatu como 
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também é em todo o país, mas seu percentual de 70% da população 

local, em 2010, está muito distante do percentual que alcançava em 

1950, quando ostentava 98,67% de adesão entre os porangatuenses 

(IBGE, 1958). Os gráficos a seguir apresentam dados sobre a popu-

lação católica no município, em relação ao seu contingente popula-

cional total, nos anos 2000 e 2010 (Figura 2):

Figura 3 - Gráficos circulares do percentual de católicos de Porangatu em 
relação à população total do município (2000-2010) e gráfico de colunas 
da população total e população católica de Porangatu (2000-2010).

Fonte: IBGE (1958, 2014). Organização: Marcos Roberto P. Moura, 2014.

Os gráficos demonstram que, apesar de a população municipal 

ter aumentado em 2.762 habitantes no decorrer de dez anos, a po-

pulação católica em Porangatu perdeu 1.282 fiéis no mesmo perío-

do, o que é compatível com o que ocorre no país, onde o número de 

católicos perdia pontos percentuais gradativamente. Mas o último 
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censo demográfico, realizado em 2010, apresentou, pela primeira 

vez, uma queda, inclusive em números absolutos, na quantidade de 

católicos no município. 

Com um número bastante expressivo de católicos em Porangatu, 

apesar do decréscimo nos últimos anos, a romaria de Santa Luzia 

apresenta-se como importante manifestação nesta localidade. A 

manifestação católica realizada em Porangatu é testemunha de uma 

tradição que chega em 2019 a sua 18ª edição, ganhando importância 

a cada ano que se passa. 

Na primeira peregrinação à comunidade de Santa Luzia partici-

param 126 fiéis, como comprova a ata organizada pelo grupo. Contudo, 

os dados contabilizam apenas aqueles que se digiram à comunidade por 

ocasião da festa, não quantificando os membros da comunidade que se 

dedicaram a receber os romeiros. Todos os relatos orais se coadunam 

em dizer que os peregrinos, aqueles que de fato percorreram a pé os 

vinte quilômetros que separam a cidade de Porangatu da comunidade 

rural, foram setenta pessoas. Nas falas dos entrevistados, também se 

nota a valorização desses peregrinos, em detrimento a outros partici-

pantes, que se negando ao sacrifício, por diversos motivos, seguiram 

para a capela de Santa Luzia utilizando veículos automotores.

O prestígio experimentado pelos peregrinos junto a uma co-

munidade de crentes é algo marcante desde há séculos, conforme 

descreve Souza (2013, p. 82):

[...] em 1300, Bonifácio VIII concede indulgência plena a to-
dos os peregrinos que morressem durante peregrinações, o 
que representa o reconhecimento oficial do caráter purifica-
dor que sempre foi atribuído a estas. O peregrino sempre foi, 
enfim, uma figura venerada dentro do cristianismo.
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Os peregrinos da romaria de Santa Luzia, aqueles que apre-

sentam no caminhar de vinte quilômetros sua devoção e sacrifício, 

orgulham-se de se autodenominar os autênticos “romeiros de Santa 

Luzia”. O maior fluxo é às cinco horas da manhã, com romeiros que 

começam a caminhar saindo da cidade de Porangatu, percorrendo a 

estrada sem iluminação pública, em que a escuridão é entrecortada 

pelos carros que eventualmente passam. O sacrifício desses romeiros 

é exposto com orgulho. O suplício da peregrinação é frequentemente 

ampliado, como forma de demonstrar a Santa Luzia seu merecimento 

perante as relações contratuais estabelecidas com a santa.

Alguns devotos encontram na assistência aos romeiros for-

mas de praticar sua devoção e estabelecer a relação de trocas com 

a santa. A mais tradicional forma de apoio aos romeiros é um ponto 

de lanche em frente a uma fazenda, quando se alcançam os quinze 

quilômetros de caminhada. A distribuição do lanche é feita por vo-

luntários da Secretaria de Assistência Social, pessoas da cidade e fa-

zendas próximas. A prefeitura de Porangatu e associações de classe 

também distribuem alimentos aos peregrinos.

No âmbito da Geografia, o interesse pelas romarias se dá na 

medida em que estas são importantes manifestações para o en-

tendimento das formas como o sagrado agencia-se espacialmente. 

Imprimiu-se uma tentativa de compreensão das maneiras como o 

sagrado instaura-se territorialmente, ao mesmo tempo em que ele 

implica alterações do espaço. O romeiro, no transcorrer de sua de-

voção, acaba por se transformar em um agente singular de mode-

lação do espaço, de forma ocasional (Rosendahl, 1999). No trajeto 

da romaria surgem novas estruturas, que se prestam ao apoio aos  
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romeiros, como banheiros químicos e bebedouros públicos. Feiras 

se dedicam a comercializar diversos tipos de produtos, em ruas e 

estradas, onde outrora inexistiam essas formas de comércio. Estru-

turas efêmeras e permanentes se alinham no contexto de uma ro-

maria, como barraquinhas no entorno da igreja e reformas no san-

tuário, respectivamente. Pode-se fazer uso da afirmativa de Souza 

(2013, p. 86) ao destacar que “os romeiros, mesmo sem ter cons-

ciência disto, podem se transformar em agentes de transformação”.

Gennep (2011) menciona que as peregrinações católicas são 

rituais que demarcam, por meio de ritos, a saída do devoto, o seu 

percurso e seu retorno. Tais ritos denotam que o homem religioso, 

pelo uso de sinais exteriorizados e comportamentos especiais, pas-

sará de um estado para outro em sua existência. Assim,

para as peregrinações católicas sabe-se que existe certo nú-
mero de regras de santificação prévia [...] todo peregrino está 
fora da vida comum, em um período de margem [...] Na che-
gada, [...] ritos especiais de peregrinação que compreendem, 
entre outros, ritos de agregação ao divino [...] e, depois ritos 
de separação [...] e ritos de retorno à vida social, geral e fami-
liar. (Gennep, 2011, p.156).

Na compreensão de muitos romeiros de Santa Luzia, chegar ao 

final da caminhada na comunidade que ostenta o nome da santa e 

cumprir os rituais que representam a agregação e separação do sa-

grado, significam definitivamente o fim de sua obrigação. Apresen-

tam à santa a expressão do seu sacrifício, em forma de bens, serviços 

e dinheiro, doações ou mesmo o cansaço da caminhada. O contato 

com a santa se faz em um misto de reza, oração e também conversa. 
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O devoto muitas vezes mantém um diálogo com Santa Luzia 

como quem conversa com um ente muito próximo e no qual se con-

fia (Figura 4). Ele reafirma os laços de compromisso com a santa, 

pedindo a proteção de Santa Luzia para retornar no ano seguinte. 

Sua devoção está cumprida e já é hora de voltar para casa. Despede-

-se da santa, retornando para a cidade, e imprime nova caminhada 

de volta, por vinte quilômetros, novamente. Mesmo que faça pouco 

tempo desde o término de sua chegada aos pés da santa, ele retorna 

para casa caminhando pela estrada que o leva até a cidade. Mas a 

maioria dos romeiros não se aventura a retornar à cidade andan-

do, preferem efetuar o regresso por meio de veículos em que conse-

guem carona, ou adquirem passagem.

Figura 4 - A fila e o encontro com a santa na capela de Santa Luzia

Fotos: Marcos Roberto P. Moura, 2014.
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Além de que, no mundo católico, apesar de o padre ser um 

agenciador legítimo do sagrado, a este não cabe o papel de agen-

ciador de milagres. Ao sacerdote da Igreja Católica impera levar os 

rituais que representam o status religioso do catolicismo oficial. 

Brandão (2007, p. 266) assim explica:

Os ritos católicos da Igreja, sob o comando do padre, não são 
os momentos essenciais de piedade em que a participação do 
fiel atualiza a dívida com o padroeiro. Isso acontece mesmo 
nos atos de paga do milagre, quando é exigida a presença do 
promesseiro em uma festa de santo ou romaria.

Mas a romaria de Santa de Luzia adquire múltiplos sentidos 

para aqueles que dela participam, apoiam, organizam ou simples-

mente ouviram falar a respeito. Iniciam-se as disputas pelo sentido 

da manifestação religiosa a cada ano, desde a preparação até a con-

sumação da manifestação festiva. O território da romaria não é ape-

nas o lócus da materialização das dinâmicas do catolicismo popular. 

Como parte dos domínios territoriais da paróquia local, a romaria 

de Santa Luzia representa os anseios do catolicismo oficial e seus 

sacramentos. A prefeitura local vê no território festivo a possibili-

dade de se expor como uma instituição sensível aos anseios popu-

lares. Para a comunidade que recebe a romaria, a festa significa a 

perpetuação de uma tradição. Para o romeiro, a festa pode denotar 

o encontro com a santa, os processos de socialização envolvidos, o 

lazer da caminhada.

Em sua contribuição para o entendimento das disputas de 

poder que são travadas no contexto da festa, Ferreira (2003) con-

sidera os conflitos e as tensões como algo inerente ao desenrolar 
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das manifestações festivas. Diz Ferreira (2003, p. 6): “Festejar 

será, então, dominar o discurso que define este ou aquele espaço 

como festivo. Mais do que uma luta pelo território, o evento festivo 

marca uma disputa pelo domínio do espaço simbólico”. O autor 

ainda destaca a festa como o momento em que a batalha retórica 

leva de fato ao afrontamento, no instante em que se estabelece a 

espacialidade festiva.

Apesar de a manifestação ser um festejo dedicado à santa pa-

droeira da comunidade e ter como personagens principais os ro-

meiros em sua devoção, são vários os agentes que colaboram com 

a festa e, por conseguinte, impõem os sentidos que lhe são caros. 

Desse modo, a fé católica desenha sobre o território a fé e a pieda-

de de um povo que acredita nas benesses e na proteção propiciadas 

pelos santos. O sacrifício da caminhada estabelece a ligação entre 

homens e santos, transformando ocasionalmente territórios da co-

tidianidade em territórios sagrados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história de consolidação da Igreja Católica sempre demonstrou 

fortes relações com sua estrutura territorial. À medida que o núme-

ro de fiéis passa por consideráveis decréscimos em seu quantitati-

vo, o catolicismo busca novas formas de articulação sobre o espaço, 

como o fortalecimento das comunidades, buscando um sentimento 

de pertença por tais unidades. A organização comunitária é a nova 

proposta que corporifica trazer maior maleabilidade à rigidez 
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estática e burocrática dos territórios episcopais. Algo de grande 

importância para reforçar os vínculos entre os membros da comu-

nidade são os festejos. 

São diversas as manifestações do catolicismo popular que se 

apresentam por todo o território nacional, demonstrando o vigor 

que a fé católica ainda resguarda desde que foi inserida no Brasil pe-

los portugueses. As festas católicas, em uma mistura de sagrado e 

profano, possibilitam aos sujeitos deixarem temporariamente suas 

demandas cotidianas para se integrarem a um tempo mítico repleto 

de simbolismos. 

A romaria de Santa Luzia em Porangatu, ao realizar-se todos os 

anos, no dia 13 de dezembro, reforça a identidade católica da comu-

nidade, além de tornar-se a expressão de como os fiéis dão sentido 

à vida e ao mundo. As dimensões simbólicas que as manifestações 

religiosas ressaltam nos territórios mostram-nos que elas são tão 

poderosas quanto aquelas que ocupam tangivelmente o espaço. A 

importância desses territórios festivos elaborados e fortalecidos pe-

las crenças religiosas é notada pela disputa de sentidos que se obje-

tivam impor às festas, como é o caso dessa romaria. O que se nota é 

que, apesar da secularização por que passamos, principalmente em 

tempos pós-modernos, as romarias apresentam grande vitalidade, 

o que nos leva a crer que tais manifestações ainda se manterão por 

tempo indefinível. 
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AS PAISAGENS CULTURAIS  
DAS FESTAS KALUNGA DO ENGENHO II  

EM CAVALCANTE, GOIÁS1

Jorgeanny de Fátima Rodrigues Moreira

INTRODUÇÃO 

As reflexões abordadas neste texto referem-se às paisagens cultu-

rais das festas dos Kalunga do Engenho II, em Cavalcante, Goiás. 

As festas analisadas baseiam-se nos aspectos simbólicos, culturais 

e tradicionais desta comunidade. O Engenho II está localizado no 

Sítio Histórico do Patrimônio Cultural Kalunga, criado pela Lei n° 

11.406 de 21 de janeiro de 1991 e regulamentada pela Lei Comple-

mentar n° 19 de 5 de janeiro de 1996.  Dista aproximadamente 22 

quilômetros de Cavalcante e 338 quilômetros de Brasília (Figura 1).

Os Kalunga do Engenho II, em seu cotidiano, possuem uma 

forte relação com o Cerrado. Cultivam o solo sem o uso de fertili-

zantes ou sementes melhoradas, empregando técnicas rudimenta-

res de produção agrícola, como o uso de adubação verde e orgânica e 

instrumentos arcaicos para arar e plantar. Com os frutos e sementes 

produzem doces, pães e geleias, além de artesanatos, para consumo 

1 O texto é resultado da Dissertação de Mestrado intitulada Paisagens culturais do Povo 
Kalunga do Engenho II em Cavalcante, GO: cotidiano e festas, defendida em 2013 pelo 
Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás.
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próprio e para a comercialização aos turistas que frequentam o lu-

gar. As festas obedecem à prática do catolicismo popular – “dias dos 

Santos”. Em janeiro ocorre a Folia de Santos Reis, em julho a Folia 

de Santo Antônio e em setembro comemora-se, também com uma 

folia, o dia de Nossa Senhora das Neves. A organização dos rituais 

simbólicos e festivos, as danças e as rezas são ensinadas aos mais 

jovens por meio da oralidade, seguindo o princípio da tradição.

Entendemos que as expressões culturais desenvolvidas no 

momento do festar apresentam relação com a construção das pai-

sagens culturais. Com base nisso, questionamos: como as mani-

festações culturais contribuem para a constituição da paisagem 

na comunidade do Engenho II, em face das dinâmicas conflituosas 

que ocorrem no espaço da festa? Dessa forma, refletimos sobre as 

manifestações festivas dos Kalunga como um lugar de sociabilida-

de, experiência e significado. Para tanto, as folias de Santos Reis, 

Santo Antônio e Nossa Senhora das Neves foram selecionadas, por 

constituírem-se como as principais manifestações dos quilombo-

las do Engenho II, para análise e interpretação das dinâmicas dos 

fenômenos já mencionados.

Investigamos as festas no Engenho II valendo-nos da nova 

abordagem da Geografia Cultural, que surge na década de 1980, 

na França, e que propõe novos temas para os estudos da Geogra-

fia. Claval (1997) divide-os em três eixos: 1ª. partindo das sensa-

ções e das percepções; 2ª. sob a ótica da comunicação, compreen-

dida como uma criação coletiva; 3ª. e da apreensão e construção 

de identidades.
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Figura 1 - Engenho II em Cavalcante, Goiás 

Fonte: IBGE, 2012

Elaboração: Alexandre Henrique. Organização: Jorgeanny de Fátima R. Moreira, 2012.
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As pesquisas sobre as manifestações culturais, em especial as 

festas, contemplam esses eixos, ao considerarmos que as práticas fes-

tivas criam espaços e lugares onde se projetam emoções, sensações e 

percepções. Essas sensações no lugar da festa são apreendidas pela 

leitura dos signos e símbolos impressos na paisagem festiva. Ademais, 

pela experiência e consciência sobre essas paisagens, surgem inúme-

ras emoções como alegria, tristeza, melancolia, nostalgia. Esses sen-

timentos envolvem a apreensão da essência das festas religiosas. 

O espaço festivo também pode ser visto pela ótica da comuni-

cação, ao compreendermos que tanto os nativos como os turistas 

criam novas paisagens e interstícios no espaço, formando lugares de 

fé, devoção, transgressão e subversão. Nas manifestações culturais 

é possível, ainda, apreender questões ligadas à identidade cultural, 

tendo em vista que os saberes ligados à religiosidade, às crenças e à 

visão de mundo de determinada sociedade estão impressos na pai-

sagem das festas.

Sob essa perspectiva, as reflexões teóricas foram confrontadas 

com o material coletado em pesquisa de campo. Para essa etapa uti-

lizamos a metodologia qualitativa, que tem suas raízes nos estudos 

desenvolvidos por antropólogos. Gobbi e Pêssoa (2009, p. 486-487) 

explicam que esse tipo de pesquisa não se concentra apenas em co-

leta de dados que possam ser “expressos por meio de percentuais, 

tabelas e gráficos. [...] é necessário extrair, dos envolvidos, elemen-

tos relacionados às suas visões de mundo, seus hábitos, tabus, vi-

vência e temores”. Esse procedimento não generaliza os resultados 

alcançados e nos possibilita compreender os sentidos atribuídos pe-

los indivíduos ao fenômeno pesquisado. 
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As técnicas utilizadas na comunidade do Engenho II foram as 

entrevistas semiestruturadas e a observação participante. Nas en-

trevistas semiestruturadas as perguntas são abertas e fechadas e 

devem ser previamente elaboradas (Matos; Pessôa, 2009). As ques-

tões abertas permitem que o entrevistado discorra sobre o assun-

to espontaneamente, de forma que uma pergunta possa gerar ou-

tras indagações e a obtenção de informações relevantes acerca dos 

significados e experiências no lugar.  Na observação participante o 

envolvimento do pesquisador ao objeto/sujeito pesquisado é fun-

damental, pois possibilita a integração do pesquisador ao objeto de 

pesquisa e contribui para o modo de interpretar os dados coletados 

em campo. De acordo com Borges (2009), a relação estreita com os 

sujeitos de pesquisa é importante para uma compreensão mais am-

pla dos modos pelos quais determinada sociedade ou grupo pensa e 

age sobre seu mundo. 

As metodologias em campo possibilitaram-nos ampliar o co-

nhecimento acerca do lugar pesquisado, ao contribuírem com a 

análise da percepção dos indivíduos sobre as paisagens do Engenho 

II e como as ações sociais constroem o lugar Kalunga. Com base nes-

sas informações refletimos sobre a importância que os Kalunga atri-

buem aos elementos sociais, tradicionais e religiosos e como estes 

fenômenos estão inseridos nas paisagens da festa.

FÉ E TRADIÇÃO NO LUGAR DA FESTA

O território Kalunga possui, durante todo o ano, um extenso e sig-

nificativo calendário de festas. De dezembro a janeiro festeja-se 
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Santos Reis, de junho a julho celebra-se São João e Santo Antônio 

e de agosto a novembro comemoram-se Nossa Senhora D’Abadia, 

Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Neves. No Engenho 

II, as festas que contam maior relevância são aquelas dedicadas aos 

Santos Reis, a Santo Antônio e a Nossa Senhora das Neves. Essas fes-

tas advêm de promessas e são antecedidas pelas folias que percor-

rem a comunidade. Caminhando ou montados a cavalo, os foliões 

levam aos devotos a bandeira do santo devotado, cantando, rezando 

e pedindo graças ou agradecendo as alcançadas. 

O espaço da festa no Engenho II é marcado por fé, religiosidade 

e devoção, mas também é representado por muita alegria, descon-

tração, solidariedade e, por vezes, alguns conflitos. Esses conflitos 

emergem de interesses econômicos, políticos e sociais e refletem o 

convívio e a organização social da comunidade. Em certos casos, os 

foliões discordam de algum comportamento ou atitude no interior 

do grupo, ou do modo de agir de devotos desinformados acerca da 

estrutura devocional e ritualística da festa. 

Apesar de tais conflitos, a festa é organizada dando uma nova 

característica à paisagem do lugar, e graças à motivação de muitos 

moradores o espaço festivo oportuniza as relações de sociabilidade e 

solidariedade. A festa no Engenho II caracteriza-se por ser um lugar 

de trajetórias específicas e experiências significativas representadas 

pelo valor e relevância desse momento/fenômeno para as pessoas 

que dela participam. Consideramos a festa um lugar, porque im-

plica inter-relações sociais e práticas ritualísticas específicas, que 

demonstram significados, ou seja, visões de mundo de determinado 

grupo (Lôbo, 2011).
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As festas na comunidade do Engenho II marcam uma nova 

temporalidade e se caracterizam pelas espacialidades específicas, 

oportunizando o aparecimento de novas paisagens marcadas pe-

los cheiros, sons, cores e texturas diferentes daqueles do cotidiano. 

Novos elementos são agregados a esse lugar. Os alimentos exalam 

um cheiro que atinge áreas distantes de onde são fabricados, os mo-

radores transitam com intensidade, apresentando dúvidas e ansie-

dade acerca da organização e estrutura da festa. 

A emissão de sons diversos é intensa. As mulheres falam alto, 

demonstram preocupação com a alimentação e limpeza do lugar 

da festa. A decoração deve ser minuciosa. A chegada dos foliões é 

aguardada com respeito e devoção. A cachaça, o café e biscoitos são 

colocados à mesa, pois qualquer som ou movimento indica a che-

gada daqueles tão esperados mensageiros/mediadores dos santos. 

Estes trazem sons de músicas, de cantorias, e alguns casos do tropel 

dos cavalos, acompanhados das conversas ou o chamado aos gritos 

de alguém que parece estar atrasado.  

Os cuidados com as crianças são dobrados, já que o excesso 

de brincadeiras, choros e gritos podem perturbar os efeitos ritua-

lísticos da folia e da festa. Além do mais, um estrago na decoração 

e alimentação pode gerar trabalhos excessivos e onerosos para a 

estrutura do lugar da festa. Tudo desemboca numa ruptura e/ou 

transgressão do trabalho rotineiro, que é árduo. O trabalho na festa 

também exige concentração e esforço físico – como a fabricação de 

alimentos, ornamentação, limpeza, vendas, comércio –, mas não 

aparenta ser tão penoso. Nas palavras de Brandão (2009, p. 52), a 

festa consiste em:  
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[...] dar (bens, trabalho, afeto, saber, sentido), receber, retri-
buir. Fazer dessas alternâncias de recíprocas intertrocas que 
resistem ao mundo dos negócios em nome do mundo da vida, 
a essência solidária da razão de ser e viver. E, mais do que essa 
razão, a de saber dar-se ao outro, conviver com ele uma vida 
que, afinal, valha a pena.

O trabalho,em dia de festa, também é festa. Ao cozinhar, lim-

par, decorar e organizar, escutam-se risos e conversas descontraídas. 

As brincadeiras e as cantorias já se iniciam desde o momento da or-

ganização, que também está pautada na cooperação e amizade entre 

as famílias. Dessa forma, compreendemos que a festa no Engenho II 

constitui-se de três momentos: o antes, o durante e o depois. 

Maia (2002), em sua tese de doutorado intitulada Enlaces geo-

gráficos de um mundo festivo – Pirenópolis: a tradição cavalhei-

resca e sua rede organizacional, mostra que existem três fases no 

ciclo festivo, assim dividido: a primeira fase constitui-se da prepa-

ração da festa, a segunda fase contempla a realização da festa e a ter-

ceira diz respeito à desativação, ou seja, o término e (re)organização 

do lugar da festa. Assim também se encontra dividido o ciclo festivo 

da comunidade Kalunga do Engenho II. As três festas selecionadas 

para um aprofundamento no Engenho II também possuem as ca-

racterísticas ressaltadas pelo autor. Além disso, tais festividades es-

tão ligadas à fé e devoção baseadas na religiosidade popular, o que 

agrega importância, pelos festeiros, aos três ciclos mencionados.

Mariano (2009) explica que as festas vinculadas à religiosidade 

popular já se realizavam nas sociedades antigas, cujos cultos eram 

realizados como forma de agradecimento à natureza pela colheita, 

condições climáticas apropriadas para o cultivo e a atividade co-
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letiva que era firmada nos períodos festivos. A Igreja Católica fez uma 

releitura dessas festas, consideradas pagãs, passando a controlar esses 

ritos ao dar um sentido cristianizado. As festas populares passaram 

então a ser consideradas folclore e do campo do saber do povo, coe-

xistindo com aquelas já incorporadas ao calendário festivo da Igreja.  

Araújo (2004), ao catalogar todos os mitos, ritos e folclore na-

cional, elenca as festas do ciclo natalino e do ciclo junino situados 

no campo da religiosidade popular e que tiveram origem ainda nas 

sociedades antigas. O ciclo natalino corresponde às festas do Sols-

tício de Verão, tendo como festa principal o Natal, implantado no 

Brasil pelos catequistas jesuítas.  A encenação mais comum (em re-

giões de mineração e agropecuária) nesse período é a Folia de Reis, 

que para Araújo (2004) trata-se de uma festa revestida de rituais de 

caráter religioso e devocional. Cabe aos foliões, que simbolizam os 

Reis Magos, visitarem as casas onde há presépios, os quais repre-

sentam o local de nascimento do Menino Jesus.  

A Folia de Reis foi incorporada ao calendário festivo brasileiro 

no período colonial. Sob a forma de procissão e com o tema do ciclo 

natalino, a Folia de Reis é um rito religioso e uma representação da 

perseguição a Jesus Cristo pelos soldados de Herodes. Todavia, essa 

encenação ganhou nova roupagem ao longo do tempo, de modo que 

novas características e elementos foram incorporados a essa tradi-

ção. A festa que antes era própria do meio rural toma as ruas, o es-

paço urbano (Pessoa; Félix, 2007).  

Foi por meio dos saberes populares que a representação da pe-

regrinação dos Reis Magos teve continuidade, em muitos casos sem 

o apoio e o reconhecimento da Igreja Católica, mas com a devoção 
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e a fé do povo. No Engenho II, a Folia de Reis apoia-se em uma tra-

dição baseada em promessas e/ou votos abandonando o caráter da 

dramatização, uma vez que alguns elementos essenciais não pos-

suem representatividade na comunidade, como o presépio e os 

palhaços (que simbolizam os soldados de Herodes).   

Outra festa, nessa mesma comunidade, que possui caracterís-

ticas diferentes das que estão presentes na literatura (Araújo, 2004; 

Lagares; Almeida, 2007), é a de Santo Antônio.  Em virtude de uma 

promessa ao santo devotado, inicia-se uma folia que se encerrava com 

uma grande festa no dia da morte desse santo, em 13 de junho. Toda-

via, o festejo foi transferido para o mês de julho, com o objetivo de 

coincidir com as férias escolares e com a alta temporada do turismo. 

De acordo com Araújo (2004), a Festa de Santo Antônio corresponde 

às Festas de Solstício de Inverno, ou seja, ao ciclo junino. Essas fes-

tas têm origem pagã, pois nela se comemorava o período da colheita, 

época em que era preciso maior contato com as forças extraterrenas. 

A Igreja Católica apropriou-se dessas comemorações, dando-lhes 

um caráter religioso e doutrinário ao comemorar e homenagear san-

tos como Santo Antônio, São João e São Pedro (Araújo, 2004). 

No Engenho II, essas festas, antecedidas pelas folias, são com-

postas por uma série de ritos. Essas representações de fé e devoção 

são festas repletas de alegria, risos, cantorias e danças. Durkheim 

(2000, p. 448) relaciona as festas aos ritos positivos, explicando que 

elas não servem e não podem “servir senão para manter a vitalida-

de dessas crenças, para impedir que elas se apaguem da memória”.  

Para o filósofo, as festas referem-se também a cerimônias ritualísti-

cas e se caracterizam pela superação das distâncias entre os indiví-
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duos, pela produção de um estado de “efervescência coletiva” e pela 

transgressão às normas coletivas.  

Ainda em conformidade com Durkheim (2000), no momento 

da festa o indivíduo desaparece no grupo, torna-se parte do coletivo 

e ali se reafirmam as crenças da sociedade. São ações importantes, 

já que reavivam os laços sociais. Enquanto o cotidiano está ligado 

ao trabalho, à rotina, ao fazer, à vida séria, a festa é a ruptura com o 

trabalho, é a transgressão das normas sociais, é quando o indivíduo 

se permite ser livre. 

As manifestações festivas no Engenho II apresentam-se como 

explosões de comportamentos e atitudes como danças, jantares co-

letivos, distribuição e venda de bebidas alcoólicas, risos e conver-

sas acaloradas. As festas no rural se redefiniram e agregaram novas 

funções e elementos urbanos como som automotivo, equipamentos 

de lazer (pula-pula) e barracas para comércio de bebidas. Todavia, 

a festa possui sentido religioso para os moradores. Os participantes 

sentem-se gratos aos santos de devoção, antes de iniciar o tempo 

festivo existem o tempo de fé e o compromisso religioso.

Para Durkheim (2000), religião e festas estão relacionadas.  

O filósofo analisa os elementos recreativos presentes na religião 

aproximando-os com o sentido de festa. Essa aproximação deve-

-se também ao estado de efervescência coletiva presentes nos ri-

tuais religiosos, transgredindo as normas impostas no cotidiano. 

Os rituais de devoção a divindades católicas representam uma nova 

temporalidade, marcando o espaço com os símbolos e gestos vincu-

lados ao sagrado, rompendo com a vida rotineira do trabalho ou das 

normas e regras cotidianas.  
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Duvignaud (1983) divide as festas em duas tipologias: festas de 

participação e festas de representação. Na primeira, enquadram-se 

as cerimônias públicas das quais participa toda a comunidade e a 

segunda trata-se dos espetáculos que envolvem atores e telespecta-

dores. Essas condições aparecem nas três festas observadas no En-

genho II, pois se enquadram nas festas de participação, haja vista 

que há o envolvimento e a participação do público/comunidade; e 

também nas festas de representação, uma vez que os foliões agem 

como atores e os devotos/convidados/turistas como telespectado-

res dos rituais ali desenvolvidos.   

Na Folia de Santos Reis e Nossa Senhora das Neves, a religiosi-

dade e tradição são os dois fatores mais evidentes. Ambas possuem 

um forte teor religioso e devocional acompanhado por ritos e sím-

bolos católicos. A Folia de Santo Antônio também possui traços re-

ligiosos, cuja tradição é ressaltada e enfatizada pelos moradores da 

comunidade. Todavia, a sazonalidade da festa foi rompida, havendo 

retorno após quase vinte anos de inexistência, contribuindo para a 

(re)invenção de alguns aspectos ditos tradicionais. Além disso, al-

guns elementos urbanos e econômicos foram inseridos no espaço 

da festa, como o comércio de cerveja e vodca, som automotivo e 

equipamentos de lazer para as crianças. 

Além desses elementos, a presença dos turistas é motivo de 

divergência entre organizadores, foliões e alguns devotos. A parti-

cipação de turistas e comerciantes impulsiona a economia do local, 

porém enseja conflitos e rompimento dos laços de amizade e socia-

bilidade que existe no interior da comunidade, tendo em vista que 

transforma a dinâmica das festas do lugar. Apesar de gerar conflitos 
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em alguns momentos, as folias são lembradas pelos moradores do 

Engenho II como momentos festivos, de encontros, fé e devoção, e 

também como eventos ligados à diversão da comunidade. De acor-

do com um folião e morador (F., agricultor, 32 anos), as folias “fa-

zem parte da tradição dos Kalunga, é nosso divertimento, porque 

aqui tem poucas festas, então as Folias é o momento de diversão”.  

Portanto, as festas nesta comunidade possuem a “função de 

restabelecer a energia para a continuidade da sociedade, é um ri-

tual cíclico de pausa no cotidiano para a vivência de outro tempo, 

o tempo festivo” (D’Abadia; Almeida, 2009, p. 60).  As festas em 

homenagem ao sagrado mobilizam moradores de todo o território 

Kalunga em nome da fé e devoção, mas também pela festa, amizade 

e diversão, marcando profundamente o lugar e suas paisagens. A 

Figura 2 mostra a linha do tempo dessas folias, com exceção da Folia 

de Santos Reis –  da qual os foliões e devotos não sabem precisar o 

ano de surgimento –, agrupadas no ano em que começou a tradição 

ritualística. Valendo-nos dessa classificação temporal, iniciamos a 

descrição espacial das festas no Engenho II.

Figura 2 - Linha do tempo das folias realizadas no Engenho II, Caval-
cante, Goiás

Organização: A autora, 2012.
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FOLIA DE SANTOS REIS

A historicidade das festas realizadas a Santos Reis no Brasil foi revi-

sitada antes mesmo de ser efetuada a pesquisa de campo, que teve 

papel fundamental para confrontarmos algumas proposições teó-

ricas conceituais com os dados obtidos mediante a observação par-

ticipante, as conversas informais e as entrevistas semiestruturadas 

com os participantes da festa. A visita ao Engenho II durante esse 

evento se deu entre os dias 1º e 6 de janeiro dos anos de 2012 e 2013, 

período em que ocorre a folia. As informações coletadas com o auxí-

lio das metodologias foram registradas em diário de campo.  

Os entrevistados não sabiam precisar a data do início da folia 

de Santos Reis na comunidade, porém reconhecem que a promessa 

que lhe ensejou refere-se às chuvas que estavam escassas, dificul-

tando o processo de plantio e colheita da terra, tendo como objetivo 

final do voto aumentar a fertilidade das terras. No domínio do cerra-

do, a característica climática é a tropical subúmido, com duas esta-

ções bem definidas, a seca e a chuvosa, sendo que o período chuvoso 

compreende os meses de outubro a março (Lopes et al., 2012) e o 

de dezembro a março de chuvas mais intermitentes em algumas 

regiões, provocando longos períodos de secas. 

Quem nos conta sobre o voto é o atual encarregado responsá-

vel pela festa há aproximadamente trinta anos, diante da promessa 

feita por ele de não deixar que essa tradição desapareça. Além disso, 

sua devoção aos Santos Reis transcende a intenção de prosperidade 

de suas terras. Para ele e para os foliões, a peregrinação da Folia de 

Reis não está apenas no campo da representação, mas no signi-
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ficado de verdadeira devoção, desprovida, portanto, de atos profa-

nos, contendo apenas a religiosidade. 

O “giro” se realiza no período noturno, tendo início por volta 

das 18 horas e término no outro dia, às 6 horas. Segundo os foliões, 

isso se deve ao fato de que os reis magos viajaram à noite seguindo a 

estrela do oriente (estrela-guia) e encontraram o menino na man-

jedoura pela manhã. Os Kalunga explicam que esses ensinamentos 

lhes foram transmitidos pelos mais velhos e são seguidos conforme 

foram orientados ao longo dos anos. Caso realizem esse ritual de 

outra forma, irão romper com a tradição. 

São sete foliões, além do encarregado, na ordem que segue: en-

carregado, alferes, guia e contraguia, caixeiro e outros três foliões. 

O alferes é responsável pela bandeira, o guia canta, o contraguia 

responde, o caixeiro toca a caixa, um folião toca a bruaca e os outros 

dois tocam os pandeiros. O folião mais idoso, ou o encarregado, 

escolhe quem será o alferes. 

No dia 1º de janeiro, os foliões reúnem-se na casa do encar-

regado, onde recolhem a bandeira e “giram” em todas as casas do 

Engenho II, começando e terminando sempre do lado direito da 

estrada. Apenas na Folia de Reis a saída é da casa do encarregado. 

As outras duas (Santo Antônio e Nossa Senhora das Neves) saem da 

Igreja. Nessa etapa da folia, o grupo de foliões e devotos reza o terço 

como rito para “abençoar” a bandeira.

Um dos fatos que conferem semelhança em todas as folias do 

Engenho II é que as casas e a ordem de visitação são as mesmas nas 

três manifestações. O círculo só é rompido quando se chega a uma 

casa de moradores evangélicos, que não recebem a bandeira. O 
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alferes da bandeira observa, da casa de onde sai, todo o lugar em que 

será realizado o “giro” até o seu retorno para o arremate (festa de 

encerramento da folia). Por meio de um exercício geográfico, ele se 

orienta pela circunferência entre saída e chegada, de forma que os 

foliões percorram sempre o lado direito do trajeto, evitando cruzar 

com percursos do giro.

Os foliões executam a peregrinação pelo lugar, sem realmente 

saber explicar a tradição de seguir a ordem sempre pelo lado direito, 

apenas a executam conforme foi transmitido pelos primeiros foliões 

da comunidade. Nessa Folia não há pouso, o giro começa às 18 horas e 

termina às 6 horas com a alvorada. O café da manhã é servido na úl-

tima casa onde param, de lá os foliões voltam para as suas casas, onde 

almoçam e descansam para recomeçar uma nova jornada às 18 horas. 

O período em que se realiza a Folia de Santos Reis é de muita 

chuva no Cerrado, o que não atrapalha a execução dos rituais, po-

rém dificulta o acesso de moradores de Cavalcante que desejam par-

ticipar dos giros e da festa para a entrega da bandeira. Além disso, 

o fluxo turístico é menor, em virtude de ser a época de baixa tem-

porada. O trabalho na roça também diminui, por ser um período 

chuvoso, em que os esforços ficam concentrados na organização da 

festa de encerramento da folia. 

Novos movimentos e sons acrescentam-se à paisagem do lugar 

Kalunga. Há uma ruptura com o cotidiano da comunidade, que tem 

sua economia baseada na agricultura e no turismo. Como os foliões 

e devotos descansam para recomeçar os rituais à noite, o silêncio é 

predominante durante o dia e somente no final da tarde se ouvem 

sons dos foliões cantando e executando os ritos e cantorias nas casas 
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que os recebem. Todos os moradores devotos que participam das 

folias se animam e ficam prontos para iniciar mais um giro.  Debaixo 

de chuva, protegidos apenas por capas ou guarda-chuvas, os foliões 

e participantes seguem com o giro. Ao pararem nas casas, são re-

cebidos com café, cachaça e biscoito. Muitas famílias já despertam 

antes da chegada do grupo e se preparam para rezarem o terço e 

agradecerem aos foliões pelas cantorias e pela ocasional apresenta-

ção da curraleira.2

Durante seis dias esse ritual deve alcançar as casas da comu-

nidade, exceto as dos evangélicos, que não participam das folias, 

conforme já mencionado. Apesar de não participarem desse ritual, 

eles notam a diferença no lugar. Segundo um morador evangélico, 

“a rotina muda porque eles giram à noite, e durante o dia os foliões 

dormem e descansam. Alguns trabalham, mas à noite seguem para 

o giro. Então durante o dia é silencioso, sem muita confusão, mas à 

noite muda” (C., comerciante e agricultor, 58 anos).  

Essa mudança é caracterizada pelos sons mais intensos no 

período noturno, pois os ritos são acompanhados também pelo 

divertimento. Após a reza do terço e as cantorias, há o momento 

reservado para a dança da curraleira, as conversas e os risos. Para 

Durkheim (2000), é difícil identificar a fronteira entre os ritos 

religiosos e o divertimento coletivo. A linha que separa o sagrado 

2 A curraleira recebeu esse nome porque, segundo Silva Júnior (2008), essa dança era rea-
lizada nos currais. As coreografias lembram os movimentos da catira: os foliões ficam lado 
a lado, batem os pés e as mãos enquanto cantam os versos das folias. Há muitas brincadei-
ras, perguntas e respostas, elogios e críticas nesses versos, mas também homenagem aos 
santos devotados.
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e o profano é ainda mais tênue durante a entrega da bandeira. Esse 

ritual se desenvolve no dia 6 de janeiro por volta das 21 horas, com a 

chegada dos foliões ao arco montando em frente à casa do festeiro. 

Ali os foliões cantam agradecendo aos Santos Reis por mais uma fo-

lia e ao festeiro pelo jantar e pela festa da entrega da bandeira.  

Após os rituais religiosos, os foliões são recebidos com muita 

alegria e com uma decoração à base de balões, velas e bandeirolas 

em frente à casa e na sala, onde fica o altar. A brincadeira se ini-

cia com o estouro desses balões, risos e cantorias em frente ao altar 

preparado pela dona da casa. As mulheres dançam a sussa3 diante 

do altar, enquanto os homens tocam a caixa e a viola. Após a sussa 

e a curraleira, as mulheres se organizam para rezar o terço e a lada-

inha. Do lado de fora da casa, algumas pessoas em grupos conver-

sam, riem e bebem cerveja, muitos comemoram a ausência de chu-

va, atribuindo a Santos Reis a noite estrelada. Tanto os foliões como 

o próprio encarregado pela festa, e sua esposa, consumiram bebida 

alcoólica durante a organização do jantar; mas durante os ritos que 

antecederam a festa, todos participaram com fervor e devoção. 

Destarte, o consumo de cachaça antes dos festejos não é mal-

visto pelos foliões. Para eles, é próprio da cultura Kalunga beber 

cachaça artesanal de fabricação local, durante as festividades da 

comunidade. O jantar é servido após os ritos e o agradecimento do 

3 De acordo com Silva Júnior (2008, p. 4), “na sússia, as marcas do candomblé são eviden-
tes: as mulheres dançam girando, com vestidos coloridos, ora aproximando os corpos, ora 
afastando. Muitas vezes bebem enquanto dançam e o ritmo é marcado pelos cantadores e 
pelos instrumentos. As letras, normalmente, têm duplo sentido (mencionando o baixo-
-corporal) e as mulheres gargalham, gritam e se movimentam em uma espécie de transe”.
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encarregado, que se revela grato em especial aos foliões pela festa 

tão bonita, pela fé, devoção e respeito que demonstraram aos Santos 

Reis, que há tantos anos “protege” o Engenho II. Após os agradeci-

mentos, o encarregado convida os foliões para se servirem acom-

panhados pelos convidados, devotos e participantes. O bendito de 

mesa (cantos de agradecimento) é feito após a refeição e conta com 

a presença de todos os convidados. 

A esposa do encarregado explica que os alimentos para a festa 

são reservados com “até três anos de antecedência, porque o plantio 

do arroz desse ano vai ser pra pagar a promessa daqui a dois anos” 

(E. S., agricultora, 75 anos). A festa é oferecida com muito prazer 

pelos moradores, pois representa momentos de festejar e agrade-

cer ao santo de devoção. Além disso, o tempo festivo significa para 

eles a ruptura com o cotidiano de trabalho árduo nas roças.  Antigos 

moradores voltam para festejar com amigos e parentes, e a paisa-

gem da festa adquire novas cores, movimentos, cheiros e sons. 

O som da festa rompe com as fronteiras que separam as di-

ferenças sociais e religiosas. O cheiro do jantar comunitário chega 

às casas dos vizinhos, convidando-os para festejar, e por volta da 

meia-noite a casa fica cheia, o forró começa e diferentes trajetórias 

se encontram, os laços sociais se intensificam. A subversão na festa 

é marcada pelos exageros. Alguns moradores se excedem e causam 

discussões banais que são esquecidas no dia seguinte, todos voltam 

a ser amigos e comentam alegremente os resultados da festa. Os co-

mentários referem-se às brigas, aos novos namoros, às novas ami-

zades e ao reencontro com os parentes que vivem longe. No final de 

cada diálogo, fazem alusão à expectativa da próxima festa.
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FOLIA DE SANTO ANTÔNIO

A primeira festa que acompanhamos no Engenho II foi a Folia de 

Santo Antônio. Esse evento foi observado entre os dias 6 e 12 do mês 

de julho dos anos de 2011 e 2012.  Em ambas as visitas, hospedamo-

-nos nas residências Kalunga, onde as explicações sobre os rituais, 

as tradições e o preparo da festa eram constantes. As conversas in-

formais e entrevistas semiestruturadas com os moradores, foliões 

e turistas foram detalhadamente registradas em diário de campo.

Os estudos sobre a origem dessa festa e a devoção ao Santo 

Antônio iniciaram-se antes da experiência em campo, por meio de 

revisão bibliográfica sobre festividades e religiosidade brasileiras. 

As festas de Santo Antônio enquadram-se no ciclo junino e estão 

ligadas ao calendário agrícola. Nas palavras de Lagares e Almeida 

(2007, p. 6),

São João Batista, assim como São Pedro e Santo Antônio, pas-
sam a cumprir o papel de resolucionadores dos problemas das 
plantações, responsabilizadores pelo sucesso das colheitas e 
marcadores do tempo social, já que demarcam a época de 
diversas festas realizadas não só pelo sertanejo, mas sim por 
grande parte da população cristã.

Ao contrário do que é explicado pelas autoras, a Folia de Santo 

Antônio no Engenho II não está ligado à colheita ou ao calendário 

agrícola, mas a uma promessa de uma moradora ainda na década de 

1960. Essa devota de Santo Antônio pediu ao santo para que seu ir-

mão voltasse de Brasília, pois “não vinha aqui já tinha muito tempo e 

num tinha como dar notícia naquele tempo” (G., morador Kalunga, 
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aposentado, 91 anos). No mesmo ano seu irmão retornou e ela cum-

priu o voto por alguns anos seguintes.  

A Folia de Santo Antônio constituiu-se numa tradição na his-

tória da comunidade, todavia, em determinado momento, deixou 

de ser realizada. Na década de 1990 ela ressurge com novos elemen-

tos e motivo. Dessa vez, ela aparece como brincadeira de um gru-

po de crianças, que ao ouvir muitas histórias acerca da promessa 

a Santo Antônio decide fabricar uma bandeira e simular uma folia 

para o santo. Os mais velhos sentiram que essa brincadeira infantil 

foi um sinal de que a Folia de Santo Antônio deveria continuar. A 

tradição foi (re)inventada pela comunidade, (re)inserindo símbo-

los, ritos e gestos na manifestação religiosa.

Hobsbawm (1997) explica que toda tradição em um dado mo-

mento é inventada, o que a legitima como tradição é o tempo históri-

co, a repetição, a inculcação de ideias e valores. Nas palavras do autor,

por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práti-
cas, normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente 
aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam 
inculcar certos valores e normas de comportamento através 
da repetição, o que implica, automaticamente, uma conti-
nuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, 
tenta-se estabelecer continuidade com um passado histórico 
apropriado (Hobsbawm, 1997, p. 9).

A Folia de Santo Antônio foi inventada em certo período his-

tórico na comunidade e continuou como uma tradicional festa de 

devoção – quando volta a acontecer –, e o que a legitimou como tra-

dição foi o passado baseado em uma história de fé no santo. Alguns 

moradores e foliões, durante conversas informais, afirmaram que a 
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tradição é o fio condutor para a continuidade da festa. Além disso, 

a cultura é um termo recorrente entre os moradores do Engenho II 

quando nos referimos às suas folias.  

Assim como a Folia de Santos Reis, a Folia de Santo Antônio ba-

seia-se em “giros” pela comunidade por um grupo de foliões com-

posto por alferes, guia, contraguia, caixeiro e tocadores de pandei-

ro, além do encarregado. Conforme já mencionamos, o ciclo não é 

quebrado, saindo do barracão (local criado para abrigar as festas da 

comunidade), girando por toda a comunidade e se encerrando na 

Igreja com o arremate da bandeira. Esses “giros” se realizam duran-

te o dia e enquanto efetuam esse ritual os foliões cantam, conversam 

e riem.  Na folia observada, os foliões se dirigiram ao povoado de São 

Domingos, distante 18 quilômetros do Engenho II, a cavalo, no dia 

6 de janeiro, e retornaram ao Engenho II no dia 10 do mesmo mês. 

À paisagem que antes estava marcada pelo cotidiano, inseriram-se 

novos movimentos para compor o ambiente. Os sons e cores trans-

formaram a rotina da comunidade. De longe, ouviam-se os sons da 

viola, da caixa e dos pandeiros. As vozes graves dos foliões cantavam 

graças e louvor a Santo Antônio, avisando à comunidade que eles 

estavam próximos. Ao chegarem, embalaram a todos com as can-

torias ao santo.

Os Kalunga que moram em cidades como Brasília, Goiânia e 

Cavalcante chegavam para acompanhar a folia, compondo mais 

ritmo e movimento à paisagem. Algumas casas estavam decoradas 

com o altar e na frente de algumas delas havia cadeiras e bancos para 

que os moradores pudessem acompanhar o giro mesmo de longe. 

Os sons na comunidade ficaram mais intensos. A todo instante ou-
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viam-se fogos, instrumentos e vozes dos foliões, gritos e choro de 

crianças, carros de moradores que iam até a cidade de Cavalcante 

em busca de bebidas, caixas de som, gelo e outros objetos necessá-

rios para o pouso, e também para a organização da festa do arremate 

da bandeira. 

Surgia um novo cheiro no Engenho II: o cheiro de festa. De 

longe, sentia-se o cheiro do café e dos biscoitos preparados nas co-

zinhas das mulheres Kalunga. Os maiores movimentos, cores, chei-

ros e sons vinham do “barracão”. Segundo algumas mulheres que 

iam a esse local, aquela “correria” não era comum na rotina da co-

munidade. A organização do arremate no barracão é realizada com 

antecedência, “porque, se deixar pra última hora, não tem uma boa 

festa” (G. S. R., do lar, 58 anos). A organização da festa é feita tan-

to pelos homens como pelas mulheres. Os homens cortam a carne, 

fazem a decoração e limpam a igreja, para o arremate, e o barracão. 

As mulheres cozinham, lavam as panelas e pratos e preparam café e 

biscoitos para serem servidos durante o giro.

O preparo dos alimentos começa dois dias antes do ápice da 

festa, que são a entrega da bandeira na igreja e o forró no barracão. 

Os moradores afirmam que a comunidade começa a pensar na ali-

mentação que será servida na festa com um ano de antecedência. 

Cada família cuida do que será servido no pouso em sua casa, mas 

toda a comunidade trabalha junto na festa da entrega da bandeira. 

Enquanto essa organização se efetiva, chegam pessoas que moram 

em Cavalcante, acompanhados ou não por Kalunga, geralmente 

com o som do carro ligado sobrepondo o som emitido pelos or-

ganizadores da festa. Essas pessoas geralmente não ajudam com o 
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preparo da festa, apenas observam de longe enquanto conversam e 

ouvem música. 

Enquanto se dá o preparo da festa, os foliões seguem com o 

giro da folia. Ao terminarem as toadas que sempre fazem referên-

cia a Santo Antônio, a Virgem Maria, a Jesus Cristo, os moradores 

que acolhem a folia começam as orações. Eles se ajoelham em fren-

te à bandeira e todos oram juntos. Os foliões terminam as toadas e 

orações e agradecem as “esmolas”, que são as doações feitas pelos 

donos da casa – dinheiro, cachaça, café, bolo etc. A curraleira é o 

último rito na casa visitada e ocorre se o anfitrião a solicitar. Todos 

dançam enquanto tocam os instrumentos e cantam: “Santo Antô-

nio tá indo embora. Tirando esmola, eu preciso acompanhar”.

Após percorrerem de oito a doze casas, o grupo de foliões para 

para o pouso. No pouso eles jantam junto com os demais devotos e 

após o jantar convidam a todos para realizar o “bendito” de mesa. É 

nesse momento que os devotos agradecem ao Santo Antônio pelos 

alimentos que foram oferecidos pelos donos da casa e oram pedindo 

proteção, saúde e prosperidade para a família anfitriã. 

O dia 13 de julho é o último dia de giro da folia de Santo 

Antônio. Enquanto organizam o espaço para a festa, os moradores 

cantam, conversam, riem e as crianças correm. Os sons e cheiros 

se intensificam à medida que o momento da efervescência festiva 

se aproxima, alterando a paisagem do lugar. Os movimentos e co-

res dão nova forma ao espaço da festa (barracão), que no cotidiano 

abriga reuniões da comunidade. 

O arremate tem início às 19 horas com uma celebração religiosa 

que conta com muitos ritos na igreja e seu entorno. Os foliões can-
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tam, tocam seus instrumentos, e em suas canções o agradecimento 

a Santo Antônio e a Jesus Cristo é constante. A decoração é feita com 

bandeirolas de papel crepom e elementos próprios do Cerrado. O 

arco que antecede o acesso à igreja foi produzido com folhas de bu-

ritis e flores naturais presas em barbantes, ligando-o com o altar. 

No arco há também biscoitos presos em barbantes, que os foliões 

recolhem e colocam em alguns pandeiros e outros já o comem com 

um certo respeito, atribuindo um poder santo ao biscoito. Contu-

do, segundo alguns deles, os biscoitos são apenas representações de 

fartura de alimentos. De acordo com um dos foliões, “esse alimento 

é feito de polvilho, ovo e óleo, que é muito importante na cozinha do 

agricultor. O biscoito é importante igual o que dá na nossa lavoura” 

(S.S.R., agricultor, encarregado).  

Após o arremate, inicia-se no interior da igreja a ladainha por 

algumas mulheres, contando com a presença de alguns visitantes 

vindos de Cavalcante e também de um único turista, pois a maioria 

desses visitantes segue para o barracão antecipando a festa. Termi-

nados os ritos religiosos, todos seguem para o barracão a fim de par-

ticipar da festa profana, que já conta com o som automotivo acio-

nado por um dos visitantes, competindo com as músicas cantadas 

por uma dupla de música sertaneja de Cavalcante. E no interior do 

barracão o forró uniu moradores e turistas, rompendo com as dife-

renças. Ali, todos dançavam, conversavam, bebiam e consumiam 

os alimentos comercializados 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. 
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A festa só termina com a alvorada, e a rotina dos moradores 

ainda não volta ao normal. O pós-festa é marcado pela organiza-

ção 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. Enquan-

to trabalham, conversam relembrando sobre os acontecimentos da 

festa: as brigas, os reencontros, os namoros, os exageros.    

A ressignificação e a inserção de novos elementos distanciam 

a festa dos seus aspectos tradicionais e devocionais e a aproxima de 

festas espetacularizadas e com características urbanas, como assi-

nalado por Mariano (2006) e Santos (1998). Nesta festa, 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 es-

paço da festa. Homens e mulheres, Kalunga e turistas dançaram até 

a alvorada, um ritmo que não identifica o lugar.  

Os ritos de entrega da bandeira também foram mais sofistica-

dos e ensaiados que a entrega da bandeira da Folia de Reis. O que 

torna a festa de Santo Antônio diferente das outras duas é o reco-

nhecimento desta pelos de “fora”, uma vez que acontece em julho, 

período de alta temporada. O ritual da Folia representa muita fé e 

devoção, mas a Festa de arremate se distancia dessa proposta, já que 

traz vários elementos que a aproximam de uma festa espetaculari-

zada ou de representação (Duvignaud, 1983).  
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FOLIA NOSSA SENHORA DAS NEVES

Em pesquisa preliminar realizada sobre Nossa Senhora das Neves, 

não foram encontrados registros históricos sobre essa Santa. Algu-

mas informações sobre a beatificação de Nossa Senhora das Neves 

são divulgadas pela página oficial da Igreja Católica na internet. 

Portanto, os motivos e a origem da devoção e da festa em homena-

gem a santa no Engenho II foram informados pelos moradores por 

intermédio de conversas informais e entrevistas semiestruturadas.  

Entre os dias 1º e 5 de setembro do ano de 2011 acompanhamos o 

preparo da festa e os “giros” da Folia a 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 pagamen-

to de promessa. Os moradores mais idosos contam que, na década 

de 1910, muitas crianças morriam ainda recém-nascidas. Os par-

tos eram feitos em casa e o acesso ao meio urbano era dificultado 

pelas péssimas condições das estradas e por falta de transporte. 

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 atendi-

dos, em especial, quando se referem à saúde. 

Como agradecimento e homenagem, no dia 1º de setembro de 

cada ano os Kalunga se encontram na Igreja para a saída da Folia 
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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 

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

milagres na comunidade, ou seja, ligada ao saber popular, à visão de 

mundo e às crenças.  

Sem uma imagem, a bandeira contém enfeites como fitas e fo-

tos de devotos, e o altar para a celebração e ritos contém imagens de 

Nossa Senhora Aparecida e de Jesus Cristo. São poucas as casas em 

que há um altar designado a essa folia. A orientação dos giros segue 

o mesmo roteiro que as outras duas festas, sempre do lado direito ao 

sair da Igreja, e o grupo de foliões deve percorrer todo o lugar, paran-

do de casa em casa para a execução dos ritos sagrados. Além daqueles 

já mencionados para as folias, tais ritos constituem-se em orações 

destinadas a Nossa Senhora das Neves, ladainhas e a dança da sussa.  

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 procedem da mesma 

forma. Após esses costumes, iniciam-se as cantorias em homena-

gem a Nossa Senhora das Neves. Alguns versos foram transmitidos 

pelos mais velhos, ao passo que outros são criados pelo guia e con-

traguia. Em algumas casas, os foliões dançam a curraleira a pedido 

do morador. Após as conversas e o lanche, a cantoria da despedida 

inicia-se com a devolução da bandeira pelo anfitrião ao alferes. Os 

moradores se ajoelham sob a bandeira e beijam-na fazendo ora-

ções demoradas e devotadas. 
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Terminados os ritos, os foliões se afastam, causando alvoroço 

pela comunidade ao tocarem seus pandeiros e caixa, ao rirem alto e 

brincarem uns com os outros. Algumas paradas para beber a cacha-

ça são inevitáveis enquanto o grupo conversa com os transeuntes, 

questionando se querem receber a bandeira em casa e antecipan-

do novidades sobre a festa de arremate no dia 5. As crianças ficam 

extasiadas com a presença dos foliões, correm atrás da bandeira, 

beijam-na e ensaiam alguns trechos dos cantos. Os movimentos do 

grupo levantam a poeira da areia branca, característica do solo no 

local, ocasionando uma cor embaçada na paisagem, dado o contras-

te causado pelo sol e a areia.

Os sons emitidos pelos instrumentos alcançam casas mais dis-

tantes, provocando a ansiedade de alguns devotos que ainda rece-

berão a bandeira. Em alguns locais ouvem-se questionamentos dos 

moradores sobre o lugar em que se encontram os foliões e se vão de-

morar a chegar em sua casa. Quando o grupo se aproxima de alguma 

moradia, crianças gritam que a folia chegou e homens e mulheres 

apressam-se em se posicionar nas portas de suas casas. Os foliões 

chegam e a festa recomeça.

Os ritos são acompanhados cuidadosamente, a bandeira é sau-

dada 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 torna-se um dos motivos para o início das dis-

cussões. Mas isso não impede a continuidade do ritual e após mais 

ou menos doze casas visitadas inicia-se o pouso, o que requer um 

nível mais performático dos foliões, que são recebidos de forma 
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especial na porta da casa pelos anfitriões. Ali, eles cantam, entre-

gam a bandeira para o dono da casa, que a gira e a repousa em seu 

quarto, lugar especial de proteção. 

O pouso termina por volta da meia-noite e alguns vizinhos 

permanecem no local para conversar e ajudar as mulheres na or-

ganização da cozinha, já que o almoço também é oferecido na mes-

ma 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 ocorre 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 fes-
ta é mais pra nós mesmo (F. 33 anos, agricultor).

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 caracteriza-se pela “solidariedade extra-cotidiana, de co-

memoração, de intensificação de trocas e de serviços extra-rotina 

rural” (Brandão, 1983, p. 190). 

O arremate da bandeira representa o ápice dessa manifesta-

ção festiva, a comemoração e transgressão se intensificam. Mora-

dores que não participaram do giro da folia ou da organização da 

festa aparecem nesse momento para celebrar os reencontros e co-
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memorar o tempo festivo da comunidade. Enquanto na igreja se 

desenvolvem os ritos de entrega, além da 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. 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.

Antes que se comece o forró, o encarregado e os foliões con-

vidam a todos para que se dirijam à cozinha do barracão, pois o 

jantar será servido. Após o jantar coletivo dá-se início ao forró, 

acompanhado de muita bebida alcoólica, conversas e risos. Os con-

flitos nessa festa são menores que nas outras duas, já que o número 

de participantes 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 so-

ciais, a fé, a devoção. As experiências ali projetadas criam um campo 

de relações que torna as dimensões da festa significativas para seus 

participantes, pela intensidade do convívio social ali estabelecido. 

O viver a festa esboça emoções diversas responsáveis pela experiên-

cia 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 o Engenho II durante suas festas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas festas do Engenho II, à paisagem do cotidiano do lugar Kalunga 

são acrescentados os elementos ligados à cosmovisão, à relação com 

o sagrado e as 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 des-

vincular-se daquilo que o oprime, que limita sua liberdade. As tra-

jetórias e ações no lugar durante a festa cuidam para que as relações 

intensas e efêmeras se estabeleçam.  

O viver a festa é viver o lugar por meio da experiência e das 

emoções, é encontrar-se no outro e reconhecer-se a si próprio. É 

marcar, modelar, transformar a paisagem do lugar, atribuindo va-

lor, sentido e significado.  Os ritmos, os sons, as cores, os movimen-

tos 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 a pai-

sagem festiva. Essa paisagem é a soma dos elementos da paisagem 

do cotidiano mais os símbolos projetados na festa, movimentos e 

valores daqueles que festejam.  

Na paisagem festiva os elementos sociais e culturais surgem 

como motivadores da festa. A tradição, a diversão e convívio so-

cial e familiar pautados nos encontros aparecem como elementos 

centrais para que a efervescência festiva se concretize, 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 
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divertimento. Nela é permitido ser livre, subverter-se, ser e ves-

tir-se com novas personalidades e novos hábitos. Mas, também, os 

objetivos de projetar-se socialmente, politicamente e economica-

mente não descartam 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-se 

aos historicamente construídos; o forró substitui a sussa e a cur-

raleira; o som automotivo e a dupla sertaneja ocupam 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 conta-

rem seus “casos”.  

O tempo festivo no território Kalunga aparece em fases bem 

desenhadas: a 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. E na última 

fase tudo é permitido: o rural, o urbano, o velho e o novo, o Kalun-

ga e o Outro. As paisagens festivas possibilitam-nos identificar a 

tradição 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.
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AS VIBRAÇÕES DO CERRADO  
Breve leitura espacial das festas populares  

no Estado de Goiás

Romero Ribeiro Barbosa

INTRODUÇÃO

É festa que num acaba mais.
(J. J. S., Romaria do Divino Pai eterno, Trindade, GO, 2019).

A ideia inicial da produção deste texto é motivada pelo fato de que 

uma abordagem cultural na geografia no espaço goiano, pertinen-

te às festas populares, oportuniza um vasto campo dialético, não 

só para a geografia, como também para outros ramos das ciências 

humanas. Não apenas isso: as múltiplas faces festivas de que o es-

tado é portador constituem-se como um fenômeno social e cul-

tural, rico, que necessita ser decodificado. Justifica-se também 

que as ideias contidas aqui são uma espécie de compêndios de 

uma proposta desafiadora mais abrangente de tese de doutorado 

em Geografia, apresentada – e aprovada – nas Universidades de 

Santiago de Compostela (USC) e Universidade Autónoma de Madri 

(UAM), ambas na Espanha, no ano de 2016, intitulada de O terri-

tório festivo e a produção de sentidos: as festividades populares 

do/no Cerrado goiano.
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Não é à toa que aqui em Goiás existam festas o ano inteiro, e 

cada uma delas traz consigo os signos e as representações culturais 

endêmicas de cada lugar e tempo de duração. São manifestações que 

têm a duração de um a quinze dias de celebração, a exemplo da Pro-

cissão do Fogaréu, na Cidade de Goiás, e as Romarias do Divino Pai 

Eterno, em Trindade, centro goiano; de Nossa Senhora da Abadia de 

Muquém, no município de Niquelândia, no Norte; e as Congadas de 

Catalão, região sudeste de Goiás, respectivamente. 

Sem contar que, em determinadas cidades goianas, as vibra-

ções festivas do/no Cerrado são vistas em uma festa e em até 33 

tipos de festas no decorrer do ano. Algumas festas são singulares, 

efêmeras, e outras duradouras, entretanto prenhes de pluralidades 

de sentidos para quem delas participa. Dentre essas tipologias fes-

tivas estão: festas de santos padroeiros e romarias, festa de peão, 

rodeio show, festas juninas, vaquejadas, cavalgadas, festas de folias 

de reis, festas rurais, exposição agropecuária, cavalhadas e procis-

são do fogaréu. Trata-se, por exemplo, das festas que ocorrem em 

Cachoeira de Goiás, Jesúpolis, Sítio D´Abadia, Bonópolis e Formoso 

(1); Goiânia (33), Rio Verde (17) e Anápolis (14). A título de ilustra-

ção, em Pirenópolis, segundo Barbosa (2017), existem 62 comemo-

rações, testemunhas de um tempo vibrante e festivo durante o ano 

todo naquele município.

A metodologia investigativa consistiu no reconhecimento, no 

mapeamento e análise das festas durante os ciclos natalino e juni-

no e em períodos de entorno desses ciclos, entre os anos de 2014 e 

2015. Ou seja, além de produzirem artisticamente o atlas, os autores 

em questão também vivenciaram as celebrações de boa parte dessas 
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festas. Tudo isso foi belíssimo. Isso posto, apresentou-se a dimensão 

territorial das festas populares em Goiás em mesorregiões e micror-

regiões geográficas, distribuídas em 26 mapas. Com base no instru-

mento de pesquisa utilizado, constatamos que existiam em 2015, no 

cenário goiano, 1.402 festas classificadas como populares. São festas 

de santos padroeiros e romarias, festa de peão, rodeio show, festas 

juninas, vaquejadas, cavalgadas, festas de folias de reis, festas rurais, 

exposição agropecuária, cavalhadas, festa do fogaréu, entre outras. 

Com base nesses subsídios preliminares acerca das festas popu-

lares em Goiás, norteamo-nos pelos seguintes caminhos metodoló-

gicos: no primeiro momento foi feita uma abordagem histórica sobre 

os festejos populares; em seguida uma breve leitura, destacando as 

festas populares e seus laços transitórios, todavia propiciadores de 

identidade espacial. Julgamos pertinente abrir um espaço de diálo-

go conceitual para entender a diferenciação entre cultura popular e 

cultura de massa, como “anarquias” orientadas para a coletividade.

A reta final deste texto foi emanada por uma interlocução com 

alguns autores que discutem o papel das mídias (televisão, câmera, 

celular, jornal, dentre outros) e seus múltiplos sentidos no espaço 

contemporâneo dos sujeitos. Em seguida, emitimos o nosso parecer 

acerca da presença da mídia nas festas populares no cerrado goiano, 

em detrimento do processo de globalização mundial que, por conse-

guinte, globaliza também cultura (a popular e também a de massa). 

Para tanto, como todo objeto de análise tem uma intenciona-

lidade problematizadora, propomos, num esforço de síntese, res-

ponder às seguintes perguntas: em que momento histórico as festas 

populares se especializam? Por que as festas populares são propicia-
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doras de identidades espaciais? Sendo as festas populares expoen-

tes da cultura popular, como decifrar essa cultura e diferenciá-la da 

cultura de massa? Já que o viés interpretativo é pertinente às festas 

populares, desses questionamentos surgiu mais um: qual o papel 

midiático no entrelaçamento das festas populares em Goiás?

O SUJEITO, O ESPAÇO E A FORÇA SIMBÓLICA  
DOS FESTEJOS POPULARES:  
REPRESENTAÇÕES HISTÓRICAS

A gente não quer só 
comida, a gente quer  
comida, diversão e arte.

A gente não quer só 
comida, a gente quer saída 
para qualquer parte.

A gente não quer só  
comida, a gente quer  
bebida, diversão, balé.

A gente não quer só  
comida, a gente quer a 
vida como a vida quer.
(Arnaldo Antunes; Marcelo Fromer; Sérgi,o Brito, 1987)

Conforme Barbosa e Almeida (2015), as festividades estão presentes 

desde o aparecimento da humanidade sobre a terra, delimitando 

uma relação espaçotemporal imbricada à existência humana. As 
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festas possuem uma ampla significação, assim como as motivações 

da sua efetivação também, além das motivações da sua ocorrência. 

Como esses encontros ocorriam em um espaço geográfico predefi-

nido, as festas foram sendo realizadas e perpetuadas diante de sua 

importância social para determinadas comunidades. 

Com o tempo, o acontecer das festas acabava determinando 

alguns espaços de maior convivência social, os quais recebiam uma 

preparação diferenciada daqueles destinados ao cotidiano (Curado, 

2011). As Américas são uma boa exemplificação de espaços que re-

ceberam festas, por imposição ou não, mas que acabaram no trans-

correr do tempo criando suas próprias festas a partir de outras ma-

tizes que foram se estabelecendo pelo contato entre as diferentes 

culturas que aqui se fizeram presentes.

No Brasil, as festas sempre estiveram presentes no momento 

da ocupação europeia-cristã, e, como consequência direta, par-

te significativa delas possui caráter católico-evangelizador. Aqui 

ocorre, desde a estruturação primordial da colônia e da gênese de 

nossa formação múltipla e heterogênea, um significativo número de 

festas, sem contar aquelas desenvolvidas pelos primeiros habitantes 

dessa terra, haja vista que já possuíam uma diversidade de eventos 

ligados à sua cultura específica (D´Abadia, 2010). 

É possível verificar e identificar os diversos tipos de festas em 

nosso país: festas de colheitas, festas religiosas, folclóricas, agrope-

cuárias, de santos, dos orixás, para citarmos apenas alguns exem-

plos. Dessas são mais populares no Brasil aquelas dirigidas aos san-

tos católicos e, em menor escala, aos orixás.
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Em Goiás, a exploração aurífera que se iniciou em 1736, com a 

vinda dos descendentes de escravos para desenvolver as atividades 

na mineração, fez surgir pequenas aglomerações urbanas. No en-

tanto, as festas populares em Goiás, de alguma forma, são ou estão 

diretamente vinculadas às representações do passado rural deste 

estado e às alterações desse passado na contemporaneidade.

FESTAS POPULARES: LAÇOS TRANSITÓRIOS E 
PROPICIADORES DE IDENTIDADE ESPACIAL

O homem é um animal simbólico, logo, toda ação que 
perpetua é mediada por símbolos, significados.
(Chaveiro, 2005)

As festas populares no período contemporâneo tornam-se articu-

ladoras de condutas sociais, simbólicas e culturais e são capazes de 

construir encadeamentos de relações sociais que se estabelecem no 

plano territorial, sobretudo no Cerrado goiano. 

Consistem em manifestações culturais que se caracterizam, 

dentre outros aspectos, por serem eventos efêmeros e transitórios, 

perdurando por algumas semanas, dias ou horas (D´Abadia, 2010). 

Com isso, afirma Almeida (2008), o entendimento no tempo atual 

desse campo interpretativo da geografia cultural permite discus-

sões de forma mais ampla dos modos como os artefatos materiais 

são apropriados e como os seus significados são convertidos. 

Para Di Méo (2001), a dimensão provocada pela festa produz 

uma identidade territorial que, para a geografia, se desdobra em um 
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espaço específico de análises multifacetadas: a produção das festas, 

o tempo espaçotemporal em que elas acontecem; as relações entre 

os habitantes, os visitantes e o espaço mediante a criação de símbo-

los territoriais. Essa relação social e espacial define o sentimento de 

pertencimento e de identidade coletiva (Almeida, 2011). 

Acreditamos também que as festas populares em Goiás são um 

testemunho presente em tempos modernos conduzidos pela globa-

lização mundial, pelo modo de como elas reúnem elementos mate-

riais e simbólicos que sustentam as suas (re)existências no tempo e 

no espaço goiano.

Entendemos que esta resistência é também propiciadora de 

identidade. Nessa mesma linha interpretativa situa-se a visão de 

Almeida (2005), para quem a identidade adquire feições de resis-

tência. Resistência porque, retornando a Almeida (2010), no pe-

ríodo contemporâneo, aparece o interesse pelo patrimônio cultu-

ral, em face das discussões sobre identidade e alteridade no mundo 

globalizado. 

Na observação de Landázuri-Benítez e López-Levi (2012, p. 258), 

a “resistência cultural se configura a partir de la construcción de 

un espacio socializador que permite reproducir las crenças cole-

tivas basadas en esas tradiciones, de cultura y de identidades”. A 

festa também é, para Claval (2013), a mistura dos espaços e a mis-

tura dos tipos de festas. É a alegria da catarse coletiva, cujo espaço é 

além disso espaço do limite da inversão da ordem natural.

Isso quer dizer, simplesmente, que os festejos têm de alardear 

contrastes do cotidiano (Barbosa; Almeida, 2016). E ainda que, no 

entendimento de D`Abadia (2002, p. 77), a “festa promove a cons-
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trução de espaços transitórios e efêmeros”. Isto é, “quando chega 

a festa procuramos exorcizar o cotidiano cansativo, entediante”, 

segundo Pessoa (2005, p. 32). Pois a festa coloca em cena a presen-

ça humana, a cultura e o desejo, tornando o momento da reunião 

um instante singular, o gosto de uma anarquia orientada (Chaveiro; 

Azevedo; Gonçalves, 2013).

Pode-se dizer ainda que as pessoas demonstram suas satisfa-

ções tanto ao realizar quanto em participar da festa (Ribeiro, 2006). 

Por conseguinte, torna-se importante abrir uma janela neste diá-

logo que nos permita, de modo sucinto, fornecer subsídios concei-

tuais acerca do que vêm a ser cultura popular e cultura de massa. 

Entendemos que as festas populares em Goiás se inserem na cate-

gorização de cultura popular. Nem por isso vamos deixar de fazer 

uma ligeira conceituação entre um e outro tipo de cultura, ainda 

que ambas sejam realidades do mundo, do Brasil e de Goiás. Afinal, 

tanto as populares bem como as de massa fazem parte da produção 

de valores simbólicos (uma anarquia orientada) da coletividade.

CULTURA POPULAR E CULTURA DE MASSA: 
“ANARQUIAS” ORIENTADAS DA/PARA A COLETIVIDADE

O desejo simultaneamente nos revela o que somos e nos 
convida a ir além de nós mesmos para sermos outros. 
(Octávio Paz, 1991)

Discorrer acerca dos significados dos aspectos culturais (tanto a po-

pular como as de massa) e suas (re)existências num mundo moderno 
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enviesado pelas ações globalitárias não é tarefa fácil. Isso porque 

os valores culturais enfronham o tempo e a vida dos sujeitos e, do 

mesmo modo, os definem como seres portadores de cultura. Cultu-

ra essa que não desaparece com as metamorfoses vividas pelos su-

jeitos dentro de cada momento histórico, inclusive no período atual 

da propalada modernidade. 

Por isso, é necessário concordar com Chaveiro (2005, p. 53) que 

“a modernização apesar de avassaladora e hegemônica não erradi-

cou a tradição (ou a cultura); e essa embora resistindo não se im-

põe. Mesmo que não se imponha, ora converge, ora conflita, ora se 

adapta aos novos signos modernizantes”. Mas a cultura nasce com 

e para os indivíduos, da coletividade. Não há como se abster desse 

constructo social. Nesse sentido, Almeida (2005) afirma que é pela 

cultura que as populações interagem com a natureza, fazem a sua 

mediação com o mundo e constroem um modo de vida particular. 

Noutro momento, essa mesma autora reafirma que a cultura é 

uma rede tecida pelas sociedades, carregada de significados múlti-

plos que só podem ser decifrados quando inseridos em seu próprio 

devir histórico e social (Almeida, 2008).  Portanto, não há nenhuma 

ação do sujeito como comer, andar, falar, beber, festejar, cantar, 

dançar, trabalhar, habitar, dormir, saber, rezar, etc. desprovida de 

uma ação cultural, no entendimento do geógrafo francês Paul Claval 

(2007). Logo, não é preciso entender todas as formas de manifesta-

ções culturais; contudo, elas devem ser refletidas. 

A cultura, para os indivíduos, é provedora de um caráter on-

tológico: ela insere o ser no mundo mediante aquilo que, simbolica-

mente, lhe remete algum significado existencialista. 
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Certo é que a cultura justifica o sentido da presença humana 

na superfície terrestre ou “L’ homme etla terre”, conforme a visão 

de cultura do geógrafo francês Eric Dardel (1992). Também, como 

dissera Chaveiro (2005), que o homem é um animal simbólico, logo, 

toda ação que ele perpetua é mediada por desejos, símbolos, signi-

ficados, seja em forma de memória coletiva, de imagens, de saberes 

simples, de festividades ou de outras formas que credenciam o indi-

víduo como mensageiro cultural. Por conseguinte, todos os indiví-

duos possuem cultura. 

É importante perceber que cultura se confunde com tradição 

pelo caráter repetitivo, pelos valores simbólicos que permeiam a 

vida de uma sociedade, de uma coletividade. 

Portanto, onde quer que existam indivíduos, há a ocorrência 

de manifestações de cultura e tradição. A cultura e a tradição tam-

bém são heranças e experiências adquiridas com o tempo, num de-

terminado contexto social. Trata-se de um esforço coletivo em prol 

do aprimoramento de valores espirituais e/ou materiais. 

Por essa razão é que afirmamos que a cultura, assim como 

a tradição, não acaba nunca. Mesmo que, de alguma forma, ela 

não se manifeste, perdurará para sempre na vida dos sujeitos, na 

condição de naco de memória coletiva. Fica a lembrança de um 

aprendizado. De uma experiência adquirida, vivenciada e repas-

sada. Sendo assim, os estudos sobre cultura não devem levar em 

consideração um processo individual, mas experiências coletivi-

zadas (Barbosa, 2007, 2008).

Todavia, é preciso partir de um fato, pautado no entendimento 

antropológico e filosófico de cultura. Esta tem um conceito polissê-
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mico e, portanto, pode ser compreendida como o comportamento 

apreendido e ensinado (tradições) – em vez de instintivo –, enten-

dida como cultura popular. E as festas populares entrarão neste diá-

logo como expoentes da cultura popular.

Assim, com base na filosofia, o homem faz e age com relação 

à cultura, mas também pensa e reflete sobre o sentido de tudo no 

mundo, como também sobre a capacidade humana para gerar com-

portamento (cognitivo). Nesse caso, a cultura é entendida como 

sistema de padrões de comportamentos, de modos de organização 

econômica e política de tecnologia, poder-se-ia dizer, cultura de 

massa. Daí seria pertinente perguntar: quais são as apropriações da 

cultura popular no atual período?

Penso que há duas apropriações: uma com a vertente gerida 

pela globalização econômica e mundial, onde se percebem a espe-

tacularização e a mercantilização dos saberes simples, pela apro-

priação das manifestações populares. São exemplos as festas de tra-

dição religiosa, como Círios de Nazaré, em Belém, São Benedito de 

Gurupá e a Festa de Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, em Gurupá 

e Vitória do Xingu, ambas no estado do Pará, a Romaria de Nossa 

Senhora de Aparecida do Norte, em São Paulo. E ainda a Romaria 

do Divino Pai Eterno, em Trindade, a Romaria de Nossa Senhora da 

Abadia do Muquém, no município de Niquelândia, a procissão do 

Fogaréu da Cidade de Goiás, as Cavalhadas de Pirenópolis (Figura 1), 

as Congadas de Catalão (Figura 2), a folia de Reis e a festa do Divi-

no Espírito Santo de Lagolândia (Figura 3), distrito de Pirenópolis, 

ambas no estado de Goiás, conforme imagens destacadas a seguir.
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Figura 1 - O desfile dos mascarados nas Cavalhadas de Pirenópolis, GO

Foto: O autor, 2018.

Figura 2 - Congadas de Catalão (no município de mesmo nome)

Foto: O autor, 2018.
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Figura 3 - Festa do Divino Pai Eterno (conhecida como a festa do doce) de 
Lagolândia, distrito de Pirenópolis, GO

Foto: O autor, 2018.

Há também, segundo Barbosa (2007), categorias de festas po-

pulares derivativas de outras vertentes tradicionais: o festival na-

cional da cachaça e a cavalgada, em Paracatu, e a festa do milho em 

Patos de Minas, em Minas Gerais; o Rally de Jegues de Turvânia, o 

festival do Jipe Cross de Sanclerlândia, o Mocajipe de Abadiânia, to-

das no estado de Goiás; a temporada do Vitsol e as festas juninas em 

Vitória do Xingu, no estado do Pará, dentre outras. 

Há outra vertente que vê a festa como substância da existência 

que consente a (re)resistência (Barbosa, 2008). Ou seja, há formas 

de manifestações culturais que, mesmo sendo de categoria popular 

que se torna massiva, resistem para não perder seu caráter identitá-

rio, porque esse é exatamente o fator (massa) que as faz existir. Ou 

seja, as feições de resistências são propiciadoras da construção de 

identidades.
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Dentre as diversidades tipológicas de festas populares no Cer-

rado, três municípios goianos fazem jus ao título deste texto, por 

serem portadores de feições de resistências das manifestações do 

catolicismo popular: Muquém, Trindade e Catalão.

Nesses locais se realizam as maiores e mais antigas festas de san-

tos padroeiros e romarias do estado: Congadas de Catalão, Romaria do 

Divino Pai Eterno e a Romaria de Nossa Senhora da Abadia de Muquém. 

Ainda que de modo transitório e efêmero, elas promovem (pe-

las cantorias, pela dinâmica demográfica do sagrado e do profano, 

pela espetacularização da memória pela mídia, pelos vários tim-

bres e tons das festas dentro da festa, dentre outros) as vibrações 

do Cerrado. Por conta disso, escolhemo-las para uma ligeira leitura 

espacial das suas existências que reforçam e reafirmam, sobretu-

do, as suas identidades espaciais. Mas também porque a efetivação 

daquelas manifestações da cultura popular, naqueles locais, atribui 

uma notória visibilidade regional, nacional e internacional, propi-

ciando, inclusive, uma destinação do turismo cultural.

O PAPEL MIDIÁTICO NO ENTRELAÇAMENTO DAS 
FESTAS POPULARES EM GOIÁS

A internet aproximou aqueles que estavam longe e 
distanciou os que estão perto.
(Autor desconhecido)

Já foi dito, em outras palavras, que a procedência das festas popu-

lares tem raízes históricas de devoção social, quando da celebração 
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de algo de grande importância simbólica para determinado grupo de 

pessoas. Elas agradeciam pela colheita, pela chuva, expressando-se 

com as características comuns, como estilos musicais, formas de se 

vestir, ou seja, se manifestavam de acordo com a sua cultura própria.

Marques (2008) comenta que, com a primeira Revolução In-

dustrial, ocorrida na Inglaterra, a partir dos anos de 1760, os países 

industrializados, além dos produtos, primeiramente começaram a 

implantar sua cultura nos países em desenvolvimento, dando vida 

ao movimento, o que o autor cunhou de “globalização da cultura”. 

Quanto mais desenvolvido for um território, uma nação, mais 

sua cultura passaria a influenciar a cultura de outros povos. Sendo 

assim, os povos começaram a trocar elementos culturais uns com os 

outros, por meio das ações midiáticas.

E para dar uma melhor direção conceitual, no caminho que 

iremos trilhar acerca da palavra mídia, necessário se faz decifrar 

os significados desse substantivo em voga que irá nos nortear nessa 

abordagem. 

Mídia, conforme o Dicionário Aurélio (Holanda, 2015), é todo 

suporte de difusão à informação que constitui um meio intermediá-

rio de expressão capaz de transmitir mensagens, considerando os 

setores tradicionais como emissoras de rádio e tvs, jornais, revistas 

e agora a internet, a grande mídia internacional.

Conforme o entendimento de “difusão de informação”, podería-

mos acrescentar também o papel social das câmeras digitais e ainda 

dos aparelhos de celulares. Isso porque, da mesma forma que os ob-

jetos mencionados, esses também se apresentam como ferramentas 
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da modernidade para o uso da coletividade, em termos de redes so-

ciais, permitindo transmitir notícias, imagens e informações. 

Em quase todos os elementos da cultura popular ou de mas-

sa, há a presença de uma câmera ou de um celular. Ambos, além 

da imagem fotográfica, são objetos modernos que, em tempo real, 

imitem sons, vozes, mensagens de textos, entre outros, revelando 

a “espetacularização da memória”, no entendimento de Chaveiro e 

Borges (2015, p. 6).

Por essas vias interpretativas, para alcançar seus objetivos, 

como audiência, utilizaram-se de elementos da cultura popular 

para atrair a atenção da população. Em algumas novelas, por exem-

plo, eram colocados elementos de determinada classe da sociedade, 

para que esta pudesse se identificar e, assim, assistir à programação.

Todavia, houve momentos sórdidos em que a captura das len-

tes foi protagonista da atenção de telespectadores no mundo todo 

por vias imagéticas, as quais, ao mesmo tempo em que adquiriram 

audiência, ficaram registradas na história humana e que nossos 

olhos não gostariam de tê-las presenciado. 

São exemplos disso as destruições físicas e ambientais provo-

cadas pelo Tsunami, na costa leste do Japão, em 2011, e o desastre 

ambiental em Mariana, MG, em 2015, em função do rompimento da 

barragem do Fundão, espalhando rejeito – em forma de lama – da 

produção de minério de ferro por toda bacia do Rio Doce, até a sua 

desembocadura no litoral norte capixaba.

Também o ataque de 11 de setembro de 2001 contra o World 

Trade Center, conhecido como Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, 

assim como a organização terrorista internacional denominada 
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Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, mostrando ao mundo, 

via imagens simultâneas de televisão e internet, que suas ações de 

barbárie se constituíam, não apenas naquele momento, mas tam-

bém após ele, numa ameaça ao mundo ocidental capitalista. 

A força daquela organização que tristemente ceifou 2.996 vi-

das expôs ao mundo, via imagens televisadas, internet, fotografias e 

impressões de jornais e revistas de todo o mundo, o poder midiático 

apropriado pelo crime organizado. 

Também poderia favorecer os narcotraficantes colombianos, 

os grupos radicais islâmicos Boko Haram, na Nigéria, e Estado Islâ-

mico, na Síria e no Iraque, os sequestradores, os neonazistas e tan-

tos outros que poderiam reforçar o argumento. 

O que queremos enfatizar é que nem sempre os mecanismos 

de comunicação de massa e sua força no contexto da globalização 

alicerçam a união de causas comuns, a exemplo das festas populares 

no espaço goiano.

Ainda bem que, no caso em questão, da cultura popular, o po-

der da mídia tem importante contribuição ao divulgar aos quatros 

cantos do mundo a força simbólica das manifestações populares. O 

Cerrado goiano, com sua multiplicidade de festas populares, tam-

bém é refratário das atuações midiáticas que se tornam massificadas 

pela globalização.

Atualmente, esclarece Marques (2008), com a audiência dos 

meios de comunicação de massa consolidada, não é a cultura po-

pular que é agregada à mídia, mas sim, a cultura midiática que é 

agregada à cultura popular. Todavia, as atuações dos mecanismos 

midiáticos potencializam a massificação da festa.
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Ultimamente, torna-se quase impossível separar cultura dos 

processos de comunicação. Isso porque não é um trabalho difícil. Afi-

nal, a cultura local não fica limitada a um pequeno grupo de pessoas, 

mas também a várias pessoas, de vários lugares, graças à presença 

da globalização cultura, que, como já afirmamos, se dá também por 

meio de objetos variados. Tornou-se bastante comum no período 

contemporâneo, em qualquer evento social, o uso da fotografia. 

Como tem sido refletido até aqui, a imagem fotográfica, tor-

nada usual no cotidiano, pode significar entretenimento, adesão 

cultural, alienação ou sequestro da subjetividade. Todavia, não 

está separada de outras mídias. E as festas populares em Goiás não 

escapam a essa realidade tecnológica.

Chaveiro e Borges (2015), ao discorrerem acerca da presença 

comum da fotografia e sua comparação ao que pode ser decifra-

do com as imagens refletidas por um espelho, asseveram que sua 

popularização e sua conexão com vários meios são uma marca das 

chamadas “sociedades do controle”. Segundo os autores, “a ima-

gem ao registrar um fenômeno ou uma situação penetra naquele 

que a vê, deposita seus signos, às vezes durando longo tempo na 

memória ou causando estremecimento no inconsciente” (Chaveiro; 

Borges, 2015, p. 19).

Conforme foi sentenciado por aqueles autores, a imagem é im-

pregnada de verdade ou criadora de versões de verdades, pois ao 

mesmo tempo ela pode revelar, mas também esconder aquilo que 

estamos vendo ou que pensamos ver.

Os múltiplos sentidos de cada imagem revelam, igualmente, as 

múltiplas faces do espaço contemporâneo, para interpretar e inter-
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rogar o modo como ele é constituído. Mais que isso: o objeto como 

teia de signos que compõe o objeto é também o campo cognitivo 

que vai ler a imagem, decodificá-la, interpretá-la. Assim justificam 

Chaveiro e Borges (2015, p. 9): 

Para quem não estava no momento, poderá perceber, contem-
plar, observar, reconhecer, examinar, ler, visualizar, olhar e 
interpretar necessariamente evidencia a trama da linguagem, 
o recurso simbólico que se dispõe para valorar, gerar sentido, 
estabelecer significações.

Baitello Júnior (2005, p. 20) também colabora nessa discussão 

acerca das tramas que estão por trás das imagens. Para o autor, “os 

subterrâneos das imagens são mais amplos e profundos que a sua 

face visível”. E mais: há, na conjuntura atual, mas que tem resquí-

cios históricos, a passagem de uma sociedade que produzia manual 

e artesanalmente suas imagens para uma sociedade que inventou 

máquinas reprodutoras de imagens (Baitello Júnior, 2005).

Naquilo que o autor chamou de “era de orientação”, oposto de 

“sociedade de controle” sugerido por Chaveiro e Borges (2015), está 

o aparato comunicacional voltado para a expansão e a conquista, 

primeiro dos territórios reais, depois de territórios virtuais. Baitello 

Júnior (2005) acredita que esteja ocorrendo um bombardeio de no-

vas informações, e as imagens – que o autor denominou mídia ter-

ciária – permitem uma decifração e uma contemplação em favor de 

uma sonoridade e uma visualidade em ritmos acelerados. Para ele, 

em vez de as imagens nos alimentarem o mundo interior, é nosso 

mundo interior que vai servir de alimentos para elas. 
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Esse autor acredita que, atualmente, vivemos numa “socie-

dade imagética”: imagem de completude, de individualidade, de 

beleza, de futuros, de saídas, de sonhos, de projetos. A julgar por 

esses termos, deduzimos que a comunicação é a base da sincro-

nização social. Nesse sentido, Baitello Júnior (2005) e Chaveiro e 

Borges (2015) compartilham da mesma ideia, ao destacarem a im-

portância e a valorização das imagens: o alimento das imagens é o 

olhar e como o olhar é um gesto do corpo, transformamos o corpo 

em alimento do mundo das imagens. 

Nesse direcionamento, conforme nos indica Baitello Júnior 

(2005, p. 92), “somos obrigados a nos tornar imagens antes mes-

mo de considerar a necessidade de nos tornarmos pessoas”. Somos 

obrigados a ser apenas visuais. Tudo o mais, todo o restante, é in-

dispensável. É acessório. É demasiado triste concordar com o autor, 

contudo, é indispensável refletir acerca dessas observações. Mas 

devorar imagens subentende-se, em entrelinhas, também ser de-

vorado por elas.

Se as imagens, entre tantos outros componentes da comunica-

ção midiática, como interpretam Chaveiro e Borges (2015), permi-

tem ao sujeito contemporâneo contornar a sua ação no espaço por 

meio de suas ações ontológicas – o ver e ser visto –, não há como 

negar sua sincronização social no acontecer das manifestações cul-

turais. E as imagens seduzem. Segundo Bachelar (1993), é neces-

sário estar presente, presente na imagem no minuto da imagem. A 

imagem fotográfica de um celular, de uma câmara, da televisão, da 

internet, as reportagens de revistas, dos jornais e entre outras fer-
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ramentas da mídia, em tempos de globalização da cultura, têm im-

portância ímpar na divulgação das celebrações populares. 

Por essa via interpretativa, acredito que as vibrações produ-

zidas no Cerrado, por meio das festas populares, tendem a mostrar 

cada vez mais, para o mundo, as ressonâncias culturais festivas das 

quais o espaço goiano é portador (Barbosa, 2014). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Já afirmei em outras ocasiões que as festas populares são celebra-

das desde o surgimento da humanidade. No Brasil, as festas popu-

lares surgiram no momento da ocupação portuguesa-cristã e, como 

consequência direta, parte significativas delas possuía um caráter 

católico-evangelizador, vinculada à tendência agrícola exportado-

ra, portanto, de bases rurais. É festa que não acaba mais!  Festa por 

todos os motivos. E quando não os temos, inventamos. Tudo é festa 

ou se torna motivo a ser comemorado e festejado. As festas possuem 

uma ampla significação, bem como os motivos das suas realizações 

ao longo da história. E, ainda, as festas representam o momento da 

realização de uma multiplicidade de “gentes” e significados: gente 

que se identifica como devoto, gente que “paga” promessas e cum-

pre os rituais novenários, gente que quer vender alguma coisa a ou-

tras “gentes”, gente quer beber, gente que quer dançar, gente que 

quer degustar comidas típicas feitas por mãos de gente local, gente 

que quer “arrumar” outra gente, gente que quer ver outras gentes, 

e por aí vai.
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Nessa perspectiva, muitos veem no momento festivo oportu-

nidades (sagradas ou profanas) para realizar negócios temporários, 

diversão momentânea, devoção, apreciação de comidas locais, en-

tre múltiplas e variadas justificativas para se fazer presente na festa. 

Em todo caso, são vários motivos para que as vibrações do Cerrado, 

via manifestações festivas, façam parte da agenda “sagrada” espa-

cial de Goiás.

Por outra via interpretativa, o que pude concluir com a aná-

lise dessas festas que perpetram as “vibrações do cerrado goiano” 

é que elas são geridas pelo sistema de padrões de comportamentos 

e representatividades culturais e espaciais que as fizeram, e fazem, 

acontecer. Elas, as festas populares, são protagonizadoras de uma 

espécie de anarquia orientada. E essa “orientação” é parte inte-

grante de um resgate e uma emancipação cultural coletiva de cada 

povo, em cada tipologia festiva, em cada lugar, região ou País, mos-

trando a sua resistência e seu valor simbólico independentemente 

da identificação festiva. Duradouras ou efêmeras; muito ou pouco 

movimentadas; com cobertura total ou parcial da atuação midiáti-

ca, elas estão presentes no tempo e no espaço em que se materiali-

zam, sempre obedecendo aos anseios de uma determinada popula-

ção. A festa é do povo – por isso a denominação “popular”. E foram 

exatamente a vontade e a presença do próprio povo que fizeram que 

ela viesse a existir.

Ademais, é indiscutível a importância do registro fotográfi-

co, da câmara, do jornal, da televisão, da revista e de tantos outros 

componentes da mídia na exposição das celebrações festivas popu-

lares, sobretudo no caso do estado de Goiás. Mesmo porque é quase 
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impossível, por vários fatores, se eximir das contribuições midiá-

ticas na difusão das festas populares. A mídia tem contribuição ex-

traordinária na divulgação dos espaços festivos. As festas populares 

devem estar em consonância com as premissas históricas e culturais 

da população que as arquitetou. O lado ruim é quando as festas po-

pulares deixam de ser comunicação, liberação da catarse coletiva, 

emancipação, alegria e compartilhamento entre as pessoas de um 

determinado lugar, para servir a interesses escusos dos que se lo-

gram de donos da festa ou donos do povo, ou quando nós mesmos 

falseamos o sentido e o padrão de comportamento delas.

Em suma, o Cerrado, hoje, “vibra” com suas diversidades de 

festas populares que promovem “novos sons” a embalar os dias e 

as noites – úmidas, quentes ou frias – dos povos dessas bandas do 

sertão de Goiás.
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TRAÇOS E IDENTIDADE  
O território simbólico-cultural  

da Catira em Goiás

Maísa França Teixeira
Mary Anne Vieira Silva

INTRODUÇÃO

O presente estudo compreende o debate de conceitos que subsidia-

rão a construção teórico-conceitual acerca da catira como elemento 

da identidade territorial do estado de Goiás. A ciência geográfica,  

sobretudo com a abordagem da Geografia Cultural e seu amplo 

campo metodológico, consente a análise das formas que vinculam 

a identidade a uma base territorial.

A identidade territorial dá-se por uma construção de elemen-

tos simbólicos que se cumprem por relações de afetividade e de per-

tença. Reconhece-se, nessa construção, que a forma espacial pode 

ser variável e os processos que os grupos constroem, por meio de 

marcas ou raízes, conferem ao território o sentido maior, o qual se 

liga a esse pertencimento do sujeito com seu espaço. Os locais e as 

relações de vivência, de idealização das práticas sociais e culturais 

e os processos de enraizamento concedem ao espaço o caráter de 

território, em que se criam territorialidades culturais. 
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Neste estudo sobre a catira, uma discussão sobre o território 

e a formação das territorialidades dá início ao desenvolvimento do 

tema. Parte-se deles para apresentar as formas e processos espaciais 

para o entendimento das identidades culturais e sociais, em Goiás, 

em relação à manifestação da catira. Posteriormente, buscam-se 

descrever e identificar a catira como uma tradição popular. 

A catira, como possível promotora de uma identidade territo-

rial, reporta-se à impossibilidade de arrazoá-la como algo estático, 

descontínuo e isolado, uma vez que estabelece uma interface entre 

o passado, o presente e o futuro. Atualmente, ela é apresentada com 

diversas coreografias e transita no território brasileiro acentuada-

mente marcado por uma pluralidade de modos culturais. 

TERRITÓRIO E IDENTIDADES TERRITORIAIS:  
A COMPREENSÃO DO UNIVERSO DA CATIRA 

Diversos autores que abordam sobre território, territorialidades, 

cultura e identidade ganharam campo dentro das ciências huma-

nas. Semelhantes discussões têm suscitado um rico cenário de in-

vestigações de geógrafos nacionais e internacionais. Entre eles, 

ressaltam-se Raffestin (1993), Bonnemaison (2002), Muñoz (2006), 

Haesbaert (2007), Saquet (2007) e Almeida (2009), nos quais nos 

baseamos para esta reflexão. No bojo das contribuições desses au-

tores para o estudo das manifestações culturais, analisa-se a iden-

tidade em seu elo com o território, com destaque para as chamadas 

identidades territoriais. 
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As catiras são acontecimentos coletivos voltados para a reunião 

de parentes e pessoas conhecidas, ligados pela dança. A coletividade 

é expressa quando se observam os períodos de ensaios, as escolhas 

de repertórios e os encontros de confraternização, dentre outros. 

A catira é uma expressão cultural formada no tempo e no espaço 

simbólico por intermédio de relações mediadas por símbolos como 

as roupas para a apresentação, os passos coreografados, as músicas 

criadas para a catira. Para os praticantes mais velhos, faz parte da 

bagagem da vivência; torna-se um laço identitário. Dançar não é 

apenas se colocar em movimento, pois significa para os participan-

tes o momento de vivenciar os laços, o sentimento de pertença. Os 

símbolos que se fazem presentes na dança da catira são inseridos 

em sua tradição: vestimentas, chapéus, lenços, botas, sapateado, 

palmas e modas de viola. Os simbolismos que representam essa ma-

nifestação estabelecem-se por meio da influência de outras mani-

festações culturais, como as folias, a curraleira, a música country, 

a sertaneja, dentre outras. As apresentações da catira são realizadas 

durante todo o ano, com datas móveis, e em diversos locais. No dia 

da apresentação, os catireiros e os observadores demarcam a área 

festiva e os símbolos supracitados, o canto da dupla, os ensaios e 

as apresentações, que se fazem presentes nos rituais.Tais símbolos 

sempre estiveram na história dos grupos, na sociedade e no muni-

cípio, formando o espaço ao redor dos locais de origem dos grupos. 

A catira vem ganhando importância e projeção nas últimas décadas, 

garantindo a estruturação de elementos da identidade.

Para Haesbaert (2007), na contemporaneidade emerge a rele-

vância dada à abordagem geográfica da identidade. Na perspectiva 
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do autor, a identidade constitui-se de formas múltiplas e envolvem 

relações temporais ligadas ao passado e ao presente. Além de rela-

cionar-se diretamente com os sentidos da memória e da imaginação, 

a idade estabelece-se numa dimensão geográfica, ou seja, numa di-

mensão territorial. Ainda com apoio na reflexão de Haesbaert (2007, 

p. 34), podemos afirmar que a formação de identidade se constitui 

por processos “múltiplos, híbridos e flexíveis”. Para ele, tanto os ter-

ritórios quanto as identidades – sejam elas as mais fechadas ou res-

significadas – espacializam-se por processos que dão formas também 

múltiplas e flexíveis à composição cultural presente nos lugares. 

Os conceitos de identidade e de território inseridos nos estu-

dos das manifestações culturais, em especial da catira, autorizam-

-nos notar a criação de elementos constituintes da formação de 

uma identidade territorial. E o território, na análise proposta, passa 

a ser entendido como produto de relações sociais organizadas tanto 

em nível político quanto espacial. Sob tal prisma, Almeida (2005) 

compreende o território como produto social, lugar de vida, de re-

lações e de representações simbólicas. 

Território, na Geografia, para Raffestin (1993), esteve, inicial-

mente, ligado ao sentido de poder, apropriação/dominação em 

termos econômicos e políticos. Todavia, após a década de 1960, os 

estudos feitos por outros geógrafos dedicados ao tema na dimen-

são da geografia cultural passaram a valorizar as dimensões sociais e 

simbólicas do território. 

Raffestin (1993) considera que o território se forma a partir do 

espaço, sendo o resultado de uma ação conduzida por um ator sin-

tagmático. Para ele, o território é resultante da ação empreendida 
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por esse ator sintagmático, ator que realiza um programa em qual-

quer nível; ao apropriar-se do espaço, de forma concreta ou abstra-

ta, o ator o territorializa. Esse ator é designado pelas próprias re-

presentações espaciais que significam controle, domínio e revelam 

a imagem do território. Consoante Raffestin (1993, p. 60), a apro-

priação resulta da própria territorialização do espaço. Nesse senti-

do, distingue o espaço e o território como sendo, respectivamente, 

o “trunfo” e o “campo de ação dos trunfos”. 

Na prática da catira, os promotores culturais e/ou os agentes 

da cultura representados pelo poder público e o setor empresarial 

agem a fim de se aproveitarem das bases locais. Ao estabelecerem 

essas situações, tornam-se os trunfos da cultura, pois são essenciais 

na composição dos aspectos presentes no espaço e estabelecidos por 

relações de poder em um determinado território.

Essa concepção de território na Geografia, em determinado 

aspecto, consente observar que, nesse domínio territorial, as for-

mas culturais não dominantes emergem também como elementos 

formadores de territórios. A título de ilustração, citam-se os/as ci-

ganos(as) e os Kalunga/quilombolas. Esses grupos constituem lin-

guagens que permitem identificar formas que marcam o território 

por modelos regulares e não regulares culturalmente, modelos que 

também passam a ser elementos indispensáveis na formação das 

identidades territoriais. O território, na perspectiva de Raffestin 

(1993), é considerado um elemento balizador das identidades que 

são um conjunto de referenciais comum aos sujeitos sociais e, tam-

bém, construídas por representações mutáveis e flexíveis, eviden-

ciadas nos símbolos e significados presentes nos territórios.
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Outra concepção de território e identidade advém de Almeida 

(2009, p. 166), quando diz que o território é “relacional, no sentido 

de incluir pessoas sociais e espaço material, mas também é movi-

mento e fluidez”. A autora, em seu texto “A captura do cerrado e a 

precarização de territórios” (Almeida, 2005a, p. 342), assinala que 

“o território é, para aqueles que têm uma identidade territorial com 

ele, o resultado de uma apropriação simbólico-expressiva do espa-

ço, sendo portador de significados e relações simbólicas”. Assim, 

o território pode ser considerado um espaço de ritos, expressando 

valores e confrontando crenças. Acrescenta que o território possui 

especificidade relacional que garante a permanência e a reprodução 

dos grupos humanos. Tal concepção de território relacional é apli-

cada ao estudo da catira, como uma prática cultural, por demarcar, 

no espaço, a identidade daqueles(as) que a praticam. 

De sua parte Haesbaert (2007, p. 78) afirma que o território é 

constituído “[...] pelo conjunto de nossas experiências ou, em ou-

tras palavras, relações de domínio e apropriação, no/com/através 

do espaço”. Acrescenta o autor:

[...] o território deve ser visto na perspectiva não apenas de 
um domínio ou controle politicamente estruturado, mas 
também de uma apropriação que incorpora uma dimensão 
simbólica, identitária e, por que não dizer, dependendo do 
grupo ou classe social a que estivermos nos referindo, afetiva. 
(Haesbaert, 2007, p. 41).

Para Almeida (2005) e Haesbaert (2007), o território é, então, 

relacionado com as apropriações do espaço de uma maneira simbó-

lica, de significados. Almeida (2005) ressalta que as relações simbó-
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lico-expressivas resultam na formação de identidades territoriais.  

Haesbaert (2007) contribui com Almeida, ao inserir a dimensão 

afetiva. Consequentemente, esses autores percebem a importância 

de se analisarem não somente as dimensões políticas e econômicas, 

mas também a dimensão cultural e natural (as relações homem-na-

tureza) no processo de territorialização. 

No sentido da dimensão cultural, a catira pode ser considera-

da como produtora de uma dimensionalidade espacial que abran-

ge as relações subjetivas representadas por paixões e poderes, e as 

relações que constituem e determinam as forças e as fraquezas da 

humanidade em suas práticas existenciais. O território efetiva-se, 

então, como lócus das ações dos grupos político-simbólicos. O 

território é o espaço de relações de indivíduos que é estabelecido 

pelas relações de poder e de pertencimento, além de ser uma di-

mensionalidade vivida e representada simbolicamente, tratando-se 

do espaço utilizado para experiência humana. Como base material 

e imaterial/simbólica das práticas humanas, o território é forma-

do e partilhado por ações que conformam os desejos, os sonhos, a 

imaginação e as manifestações que se incorporam ao espaço, cons-

tituindo referenciais territorializados por meio de símbolos, ritos, 

expressões e outros. 

Ferracini (2006, p. 28), em seu estudo intitulado O espetáculo 

na praça: territorialidades, identidade e rituais negros na Cidade 

de Goiás, oferece subsídios para a concepção de que “a territoriali-

dade, particularmente, é constituída pelos diversos segmentos que 

dividem o mesmo espaço na cidade, seja nas avenidas, ruas ou pra-

ças, nos mesmos ou diferentes horários”. Isso se aplica também às 
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catiras, que formam, no território goiano, diversas territorialidades 

por meio das dimensões simbólicas e culturais, tais como as vesti-

mentas, músicas e expressões corporais, dentre outras.

De acordo com Souza (1995, p. 99), a territorialidade é “aquilo 

que faz de qualquer território um território”. Para o autor, a ter-

ritorialidade relaciona-se a territórios, e a ligação existente entre 

eles é o que ele conceitua como territorialidade. Ainda na mesma 

temática, Saquet (2009, p. 88) assim assevera:

[...] a territorialidade é um fenômeno social que envolve in-
divíduos que fazem parte do mesmo grupo social e de grupos 
distintos. Nas territorialidades, há continuidades e descon-
tinuidades no tempo e no espaço; as territorialidades estão 
intimamente ligadas a cada lugar: elas são-lhe identidade e 
são influenciadas pelas condições históricas e geográficas de 
cada lugar.

O autor salienta a relação território-território, como descreve 

Souza (1995), e igualmente o envolvimento dos indivíduos em seus 

diversos grupos. Refere-se também ao fato de constituírem iden-

tidades e ligarem-se aos diversos aspectos das localidades em suas 

práticas sociais, políticas e culturais, e o contexto histórico. A cada 

período o grupo organiza e ressignifica as marcas que são revelado-

ras de tradição, de modo que o uso que o grupo estabelece no espaço 

demarca a formação da territorialidade. 

Pode-se afirmar, por conseguinte, que a catira representa ter-

ritorialidades contínuas e descontínuas. A continuidade é visível na 

transmissão familiar ou na formação de grupos de uma mesma lo-

calidade; esse ponto é marcado pelo repasse das gerações e também 

pela tradição constituinte pela dança. Na sua relação de desconti-
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nuidade, é possível inferir os processos de mobilidades espaciais e 

a morte dos membros dos grupos, o que promove descontinuida-

des do espaço, do território dos catireiros. Semelhante correlação 

leva-nos a pensar a territorialidade numa perspectiva mutável em 

termos de formação, constituição, demarcação, fluidez e de usos e 

práticas, uma vez que a territorialidade é relacional, histórica, mu-

tável e fluida. 

Bonnemaison (2002, p. 99) atesta que “a territorialidade en-

globa, simultaneamente, aquilo que é fixação e aquilo que é mobili-

dade – dito de outra maneira, os itinerários e os lugares”. De acordo 

com o autor, entende-se que a territorialidade é dada por relações 

sociais e culturais estabelecidas por grupos, em uma trama espacial 

que envolve diversos lugares, constituindo, assim, aquilo que se 

estabelece como território. A análise do autor é de grande impor-

tância para este estudo, porque trata da mobilidade presente nos 

estudos sobre as territorialidades, o que se associa à dança da cati-

ra e à flexibilidade existente em seus aspectos territoriais. A catira 

é uma manifestação efetiva em várias localidades, seus estilos são 

plurais, promovendo várias composições vistas durante as apresen-

tações. E as territorialidades da catira no estado de Goiás são repre-

sentadas pela dinâmica de diversos grupos. 

A dança da catira promove, por intermédio de sua prática tra-

dicional, a transmissão familiar e a espacialização agregada a uma 

multiplicidade de ritmos e formas culturais. Os catireiros possibi-

litam, pela dança, a formação de uma teia de lugares. E essa teia é 

dada pelos locais dos festivais e dos encontros e a dança demarca os 

espaços familiares, afetivos e tradicionais, tais como as apresenta-
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ções realizadas nos eventos e as apresentações nos eventos familia-

res e de festejos religiosos.

Por meio das discussões e análises de alguns geógrafos a res-

peito da dimensão dos conceitos entre território e territorialidade, 

produziu-se o Quadro 1, que relaciona os aspectos principais sobre 

essas concepções. 

Ainda, cabe repetir que a territorialidade é fruto das relações 

econômicas, políticas e culturais, por isso figura de diferentes for-

mas, imprimindo heterogeneidade espacial, paisagística e cultural. 

A territorialidade é, portanto, uma expressão geográfica do exercí-

cio do poder em uma determinada área: o território. E a dinâmica 

socioespacial estabelecida pelo indivíduo e/ou grupos sociais atribui 

ao território uma identidade. Almeida (2003, p. 77), em suas dis-

cussões sobre a identidade sertaneja, assinala que os elementos da 

identidade são “os traços culturais de uma identidade territorial”. 

Territorialidade e identidade são conceitos que, ligados aos 

símbolos, às imagens e aos aspectos culturais, conectam-se com 

o sentido de pertencimento aos lugares. As heranças do passado e 

suas ressignificações no presente criam identidades incorporadas 

não somente aos processos cotidianos, mas aos territórios, gerando 

laços de pertença e de valores pessoais e grupais. A ligação existe 

pelas relações de parentesco, amizade e irmandade entre os prati-

cantes da catira. Nas conversas com os catireiros, ocorrem exposi-

ções de que são esses laços que ainda sustentam suas ligações com o 

lugar e o grupo.
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Quadro 1 - Síntese de território e territorialidades conforme Raffestin (1993), Souza 
(1995), Bonnemaison (2002), Haesbaert (2007), Saquet (2007) e Almeida (2009).

TERRITÓRIO E TERITORIALIDADE

RAFFESTIN 
(1993)

SOUZA

(1995)

BONNEMAISON

(2002)

HAESBAERT 

(2007)

SAQUET

(2007)

ALMEIDA

(2009)

* O território se forma a partir 

do espaço. Ele é o resultado de 

uma ação conduzida por um 

ator sintagmático. 

* O território é uma forma de 

aprisionar o espaço.

* O território é considerado um 

elemento balizador das identi-

dades.

* A territorialidade é aquilo 

que faz de qualquer terri-

tório um território. 

* As territorialidades são 

relações existentes entre 

territórios.

* A territorialidade engloba, simul-

taneamente, aquilo que é fixação e 

aquilo que é mobilidade: os itine-

rários e os lugares.  

* A territorialidade é dada por re-

lações sociais e culturais estabe-

lecidas por grupos, em uma trama 

espacial que envolve diversos lu-

gares, constituindo, assim, aquilo 

que se constitui como território.

* Território é constituído “[...] pelo 

conjunto de nossas experiências ou, 

em outras palavras, relações de domí-

nio e apropriação, no/com/através do 

espaço”.

* O território deve ser visto na pers-

pectiva de um domínio ou controle po-

liticamente estruturado, e também de 

uma apropriação que incorpora uma 

dimensão simbólica, identitária que, 

dependendo do grupo ou classe social 

a que estivermos nos referindo, pode 

ser afetiva.

* Territorialidade é um fenôme-

no social que envolve indivíduos 

que fazem parte do mesmo gru-

po social e de grupos distintos. 

* As territorialidades estão inti-

mamente ligadas a cada lugar: 

elas são-lhe identidade e são 

influenciadas pelas condições 

históricas e geográficas de cada 

lugar.

* Território é “relacional, no sen-

tido de incluir pessoas, sujeitos 

sociais e espaço material, mas 

também é movimento e fluidez”. 

* O território é, para aqueles que 

têm uma identidade territorial 

com ele, o resultado de uma 

apropriação simbólico-expres-

siva do espaço, sendo portador 

de significados e relações sim-

bólicas.

Organização: Maisa França Teixeira, 2013. 
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Para o caso da tradição presente, esta demarca a identidade, que é 

construída socialmente e desenha escolhas políticas de grupos huma-

nos. Hall (2001) diz que a identidade é formada na interação entre o eu e 

a sociedade. Para tanto, o sujeito ainda tem um núcleo ou uma essência 

interior, que é “eu real”, que, porém, se modifica e forma-se no diálo-

go contínuo entre os mundos culturais e as identidades que os mundos 

oferecem. Assim, decorre a necessidade de se conhecer esse território, 

um espaço territorializado, apropriado e simbolicamente construído, 

formador de identidades.Gomes (2002, p. 118-119) frisa que

a identidade é simultaneamente uma forma de relação social 
e uma forma de representação espacial que resulta num certo 
tipo de territorialidade. Em outros termos, essa identidade 
não é um dado irredutível, mas sim uma construção, que as-
socia de maneira vital e orgânica os vínculos entre o grupo e 
seu território.

Podem-se vincular as identidades às representações marcadas pelo 

indivíduo ou pelo coletivo, por meio do confronto, do contato, da domi-

nação, enfim, da liberdade. Elas demarcam-se no espaço, territoriali-

zam-se de forma a definir as pessoas pertencentes àquele território.

Os grupos de catira associam-se e demarcam os seus territó-

rios por via dos seus símbolos e significados ao longo dos tempos, 

tais como os ritmos e as performances corporais. Brandão (1986,  

p. 42) enfatiza isso ao dizer que “o poder é das pessoas de construir o 

seu próprio mundo, os seus próprios símbolos e significados”. Essas 

construções conduzem-nos, segundo o autor, ao entendimento de 

que a identidade não é apenas o produto inevitável da oposição por 

contraste, mas o próprio reconhecimento social da diferença.
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Ainda de acordo com Brandão (1986), uma das características 

mais importantes das identidades é a sua dimensão histórica do ima-

ginário social. Aliás, a identidade serve de referência para a memória 

do grupo que ali se encontra no território: elas são coletivas na pers-

pectiva territorial. Haesbaert (1999, p. 172) comenta a este respeito:

[...] toda identidade territorial é uma identidade social defi-
nida fundamentalmente através do território, ou seja, dentro 
de uma relação de apropriação que se dá tanto no campo das 
ideias quanto no da realidade concreta, o espaço geográfi-
co constituindo assim parte fundamental dos processos de 
identificação social. […] De forma muito genérica, podemos 
afirmar que não há território sem algum tipo de identificação 
e valoração simbólica (positiva ou negativa) do espaço pelos 
seus habitantes. 

Os catireiros, mediante seus simbolismos e significados, com-

põem-se nesse território apropriado pelas festas profanas, pelas 

sagradas e pelas concentrações de manifestações culturais e terri-

torialidades que garantem sua identidade. Vale dizer, a identidade 

cultural é uma identidade social e territorial. Sendo assim, as prá-

ticas da catira autorizam a constituição de um território festeiro 

goiano na relação entre identidade, território e festa. 

Este último termo ganha aportes teóricos no campo da socio-

logia, antropologia, história e geografia, em trabalhos de Amaral 

(1998), Brandão (1989), Coulanges (1976), Del Priore (1994), Di Méo 

(2001), Durkheim (1996), Eliade (1999), Guarinello (2001), Lefebvre 

(1969), Maia (1999), Pessoa e Félix (2007). 

Segundo Pessoa e Félix (2007), a festa é um momento de apren-

dizagem, é o texto escrito pela memória, constituída pelos valores; 

é transmissão oral do conhecimento. Festa não é só uma ocasião de 
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descanso, é um momento de aprendizado, de reconstituição ou for-

talecimento de laços sociais e da prática do turismo.1

A catira, quando associada a uma festa, estabelece-se den-

tro de um território festeiro. Para o momento da dança, existe um 

conjunto de ações, como o ensaio dos passos, as trocas de conheci-

mento e até os encontros entre amigos. Esses momentos geralmente 

se fazem numa atmosfera de festa, já que são encontros cheios de 

alegria e de prazer. A dança é considerada, nesse momento, uma 

festa e ainda promove ações, tais como ensaios e coreografias, cor-

poreidades e sons da música. Em tese, a dança assume a síntese do 

envolvimento entre o ator e o som por via de seu corpo.

Para Brandão (1989), as festividades esboçam a constituição do 

sentido da vida e da ordem do mundo, vivenciada mediante festejos 

e símbolos, o que se liga à catira, ao revelar a possibilidade de ser ela 

demarcadora de um território em seus símbolos, compondo o que se 

designa como território identitário. Nesse contexto, essa festa é a me-

diadora dos anseios individuais e dos coletivos, visto que revela as con-

tradições impostas à vida humana pela dicotomia natureza/cultura e 

pelas formas festivas que surgem em virtude dos encontros culturais.

A dança é uma festa dentro da festa, uma vez que se torna uma 

possibilidade de explicação de valores individuais e coletivos. Sob 

1 Almeida (2011, p. 1) refere-se ao turismo como “um fenômeno social que manifesta 
um crescimento constante. É considerada uma importante fonte de riqueza econômica e 
oportunidade para impulsionar áreas deprimidas nos aspectos econômicos e sociais, por 
isso, ele tem sua importância como fator econômico”. Para a autora, o turismo associa-se 
à economia e torna-se um importante vetor para o desenvolvimento local. A atividade 
turística apropria-se dos símbolos e significados oriundos das territorialidades dos indiví-
duos e dos grupos que podem se transformar em atrações turísticas.
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esse aspecto, Maia (1999) ressalta que a festa é uma concepção de 

mundo, uma possibilidade de estar copresente fundada na tradição 

e na compreensão do mundo festivo. Assim, analisam-se a festa e a 

catira como representações de identidade, território e tradição.

A CATIRA FORMA UMA IDENTIDADE TERRITORIAL? 

A cultura catirana edificada historicamente foi transformada no 

tempo e no espaço e atrela-se à história particular de cada família, 

grupo ou indivíduo. A cultura também se relaciona com os aspectos 

econômicos, políticos e sociais, originando diversidades no seio da 

sociedade. As identidades disputam seu lugar no espaço e buscam se 

territorializar, definindo as pessoas pelo seu pertencimento àquele 

grupo e àquele território, o que os faz diferentes dos demais.

A valorização dessas identidades relacionadas aos saberes e às 

práticas dos grupos de catira associa-se diretamente à construção 

de uma identidade territorial. Destacam-se alguns estudos a res-

peito das identidades territoriais feitos por Penna (1992), Castells 

(1999), Claval (1999), DaMatta (2000), Bossé (2004), Haesbaert 

(2007) e Almeida (2008).

Hall (2001) concebe a identidade caracterizada por sua forma-

ção ao longo do tempo e por processos inconscientes. Aplicada à 

festa, a concepção deste autor contribui, em parte, para pensar-se 

a identidade territorial pelos processos inconscientes de formação 

das identidades. 

Estudar as identidades criadas pela catira é procurar entender 

que tal manifestação estabelece um campo de valores identitários 
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associados à cultura que origina um espaço por meio de uma dada 

dança: a catira. De forma geral, a manifestação da catira carrega, 

por via de suas formas, identidades específicas e estabelece relações 

territoriais distintas com outras manifestações. 

Os elementos da manifestação da catira floresceram e expan-

diram-se, inicialmente, no meio rural e, posteriormente, no ur-

bano. Caracterizada pela diferenciação em suas palmas e bate-pés 

(Figura 2), a catira tornou-se uma espécie de sinalização para os 

festejos profanos, ressignificando parte da tradição e da cultura que 

marcam essa manifestação. Os grupos de catira, conforme já foi 

dito, demonstram diferenciações nos passos e ritmos, como o “re-

cortado” presente na dança, os uniformes que se relacionam com o 

estilo “caipira” e suas modas de viola que retomam suas especifici-

dades do cotidiano e também da vida antiga, dos momentos rurais. 

De acordo com Andrade (1989), o recortado é o conjunto musical da 

viola, do coro, dos palmeados e, também, dos sapateados. Ortencio 

(2004, p. 53) ainda contribui com a temática ao especificar que “o 

recortado são versos alegres que acompanham a dança”.

Em suas imagens e relatos, o Grupo dos Irmãos Floriano (Figura 

2a) retrata as diferenciações, as especificidades de seu estilo em 

relação aos outros estilos brasileiros de catira. Por exemplo, em suas 

apresentações, o grupo diferencia os seguintes estilos: o estilo mi-

neiro, o paulista e o mato-grossense.O Grupo Aliança (Figura 2b) 

ainda realiza apresentações no meio rural, local de origem do gru-

po. Para eles, a área rural demarca melhor onde as apresentações se 

iniciaram. O Grupo de Catira da Água Branca (Figura 2c) associa-se 

ao meio urbano, todavia alguns integrantes ainda residem no meio 

rural. Os grupos representam sua estrutura e suas formas, as quais 
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os diferenciam de outras manifestações culturais, principalmente 

quando relacionadas ao meio rural e urbano.

Figura 2 - Imagens dos grupos selecionados para o estudo da dança da catira

A) Grupo Os Irmãos Floriano: palmas na dança da catira; B) Grupo Aliança: sapateados na 
dança da catira; C) Grupo de Catira da Água Branca: moda de viola (intervalo entre o canto 
e a dança).

Foto: Maisa França Teixeira; Acervo do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos 
Veadeiros. 28 maio 2011.

Onde há reconhecimento das tradições e das histórias dos su-

jeitos sociais que a praticam e a organizam, estabelecendo os ele-

mentos simbólicos nos territórios, a catira encontra-se presente. 

Destarte, as singularidades do território, aliadas às especificidades 

CB

A
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geográficas, constroem um importante elemento cultural de desen-

volvimento das tradições locais, regionais e nacionais.

A modernidade traz em seu bojo certo desenraizamento dos indi-

víduos, o que conduz a um processo de deslocamento e distanciamen-

to ou revalorização dos valores culturais. Nesse aspecto, nota-se que, 

a despeito de tais modificações, os vínculos de pertencimento, vivên-

cia, os símbolos e significados ali construídos permanecem mesmo em 

constante dinâmica. Esses, sim, são possíveis elementos formadores da 

identidade territorial acerca da manifestação cultural da catira.

Os ritos e símbolos associados à corporeidade constituem um 

dos campos mais férteis da manifestação cultural da catira, principal-

mente no estudo relacionado à tradição e à constituição do território 

goiano. As folias presentes em grande parte do território goiano dis-

tinguem-se por variação de apresentação, assim como as inúmeras 

danças do estado evidentes nas festas populares. Vale salientar que a 

apropriação desse território pela manifestação da catira é simbólica, 

compondo uma territorialidade cultural específica e identitária.

Almeida (2008, p. 70) assevera que as identidades são “dinâmi-

cas e se dão em um contexto socioespacial”. No caso da identidade 

territorial catirana, essa pode ser formada de elementos relacionados 

às temporalidades passadas e que são reproduzidas e constantemente 

transformadas no estado de Goiás. Nele as temporalidades estão as-

sinaladas pela ruralidade, pela vida no campo e pelas atividades de 

sobrevivência. As festas e as manifestações culturais demarcavam e 

demarcam o território de divertimento e de alegria, bem como seus 

simbolismos, sobretudo, rurais: o roçado, os currais, os galpões, as 

casas pequenas, o caipira. Esses elementos identitários caracterizam 

um mundo imaginário simbólico que se associa aos goianos.



254ESPACIALIDADES TURÍSTICAS E FESTAS | Traços e identidade...

Esses apontamentos esclarecem-se pela análise de Bossé (2004, 

p. 175), ao propor que um dos méritos principais do modelo de 

identidade institucionalizada é o caráter construído e contextual 

das identidades territoriais. Para o autor, essa identidade territo-

rial é “construída e, por conseguinte, contingente e variável”. Logo, 

as identidades territoriais criadas pela manifestação da catira no 

território goiano refletem-se nas paisagens, no modo de vida, nos 

símbolos e significados criados por semelhante manifestação.

A catira é parte da formação do território goiano e, por meio 

dela, identificam-se o fantasmagórico social de uma sociedade dis-

tinguida pelos elementos da ruralidade do sertanejo, uma vez que 

também é parte dos vínculos que aproximam o sujeito ao seu ter-

ritório. Esses vínculos são oriundos de identidades. Penna (1992,  

p. 55) define a identidade territorial constatando que “os referen-

ciais territoriais instituídos podem ser diferentemente apropriados 

na construção de identidades, em que se evidenciam a multiplici-

dade e flexibilidade”.

Já Haesbaert (2007, p. 44), a respeito das identidades territo-

riais, diz que: 

[...] escolhem-se (ou, concomitantemente, reconstroem-
-se) espaços e tempo, geografias e histórias para moldar uma 
identidade, de modo que os habitantes de um determinado 
território se reconhecem, de alguma forma, como partici-
pantes de um espaço e de uma sociedade comuns.

Assim, a identidade territorial é uma apropriação que vai além 

do simbolismo, visto que também é concreta no espaço, daqueles que 

nele/dele vivem, ou seja, ao qual pertencem. Os conhecimentos são 

adquiridos na convivência dos que praticam, dos que exercem. Dessa 
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maneira, a manifestação da catira confirma sua identidade com base 

na conservação da tradição, dos costumes e dos saberes. Com tais ca-

racterísticas a catira territorializa-se no estado de Goiás (Figura 3). 

Figura 3 - Territorialidades: municípios com manifestação da catira em Goiás

Organização: Maisa França Teixeira, 2012.
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A identidade territorial goiana da catira pode ser ainda asso-

ciada à visibilidade dos símbolos, às modas de viola – as quais re-

montam tanto aos tempos passados quanto aos modernos que ca-

racterizam a vida dos goianos –, e aos já mencionados sapateados, 

às palmas, às vestimentas e à diversidade na maneira de dançar. 

A flexibilidade presente nas diversas formas de dançar-se a 

catira favorece alterações que diferenciam os significados da dança 

para quem a pratica. Ela possui uma carga simbólica formada por 

uma teia de subjetividade que é socializada pelos praticantes. Po-

de-se falar em uma aproximação dos sujeitos festivos aos eventos e 

sua construção simbólica da participação e inserção na festa, o que 

levaria ao “gosto” pela festa como um processo psicológico adequa-

do à formação do sentimento de pertencimento.

 Para Almeida (2008, p. 61), a identidade aduz-se dinâmica, 

imbricada e diversa, manifestando-se por percepções múltiplas e 

pelos laços de convivência pelo território. Essa identidade é, antes 

de tudo, uma identidade cultural que “dá sentido ao território e de-

lineia as territorialidades”. Esse entendimento ligado à catira refor-

ça a ideia de que a prática – por ser coletiva e socializada e, ainda, 

por ser ensinada, numa lógica de transmissão oral de pai para filho – 

estreita os valores familiares e de grupo, promovendo, consequen-

temente, um ambiente carregado de subjetividade que é socializa-

do pelos catireiros. Em face a essa tradição, a identidade territorial 

criada pela dança demarca a espacialização da catira associada ao 

território de festividades no País, porquanto ela integra festas sa-

gradas e profanas nas mais diversas regiões brasileiras, atribuindo 

sentido aos festejos da dança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao associar a dança da catira com a categoria geográfica de “terri-

tório” apresentou-se o lado teórico-conceitual como apoio para as 

perguntas iniciais: o estado de Goiás possui uma identidade cati-

rana? Como identificar as bases que garantem a existência de uma 

identidade territorial da catira? É pertinente afirmar que no estado 

de Goiás as territorialidades da manifestação da catira se apresen-

tam sob diferentes formas, produzindo símbolos e significados que 

dão sentido ao espaço e à cultura local? De que forma essas danças se 

tornam elementos simbólicos que demarcam uma base territorial? 

As possibilidades da afirmação da catira como uma identida-

de territorial do estado de Goiás estiveram presentes desde o início 

das indagações. Tal hipótese se justapõe pela análise interpretativa 

dos dados e documentos obtidos no decorrer da pesquisa. Indaga-

ções essas que caracterizaram a catira como uma dança composta 

por músicas, palmas e sapateados e ainda um misto de coreografia, 

poemas e cumplicidade que abrange os passos, os ritmos, as poe-

sias, a vivência, a brincadeira e é marcada pela presença nas fes-

tas, compondo um espaço-tempo no meio rural-urbano em que 

se incluíram as apresentações em eventos, bem como os torneios e 

campeonatos. Essa abrangência pode ser observada pelas caracte-

rísticas advindas dos (re)inícios, das (re)adaptações, (re)criações e 

(re)produções.

Considera-se que a catira permite demarcar traços culturais 

que se vinculam às tradições goianas. Porém, essa dança apresen-

ta-se em uma perspectiva fragilizada no sentido de apontá-la ou 
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caracterizá-la como um elemento cultural definidor da identidade 

do território goiano, principalmente pela falta de elementos únicos 

que a indiquem como manifestação somente do estado de Goiás.

O estudo da catira também acompanha as construções dos 

elementos julgados como possíveis identificadores de uma iden-

tidade territorial no estado de Goiás. Esse é um caráter dinâmico 

em constantes transformaçõesque se coloca como um impeditivo 

da construção de bases fixas que determinem estilos cristalizados 

e estáticos da dança. Tal dinâmica pode permitir a construção de 

políticas de valorização e reconhecimento da catira como deten-

tora de bases culturais importantes. Estas, vistas por meio de seus 

rituais, podem se associar aos processos de valorização e preserva-

ção da cultura do estado e ainda impulsionar o deslocamento para 

determinadas cidades em que a dança se revela como atrativo. 

A dança se torna elemento simbólico demarcado por uma base 

territorial com elementos singulares. Ao agregar a catira a essa con-

cepção, observa-se que no estado de Goiás a dança é encontrada 

largamente na região central e parcialmente nas norte e sul. Goiás 

ainda concentra aproximadamente setenta e oito grupos que reali-

zam apresentações nos mais diversos eventos. A catira se espacializa, 

cria signos e simbolismos e se territorializa no estado. Ela eleva-se em 

possibilidades de ser um elemento do território goiano, bem como 

um atrativo turístico para a população local e para os visitantes.

Por fim, observa-se que a dança catira em Goiás sofreu trans-

formações e deslocou-se para o meio urbano e foi apropriada como 

uma manifestação folclórica, podendo ser classificada como uma 

forma ressignificada que permite permanências numa relação tem-

po-espacial. 
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UMA TRADUÇÃO DA ALMA DE GOIÁS 

Helena Vasconcelos, nome artístico da folclorista e pintora Naif 
Helena Maria Boaretto Paula Vasconcelos, 72 anos, é hoje uma das 
mais prolíficas e representativas artistas plásticas de Goiás, em seu 
segmento. Formada e pós-graduada em História da Arte, Helena 
Vasconcelos retrata em seus trabalhos o cotidiano, os costumes, as 
etnias, as ocupações e o lazer do homem e da mulher cerratenses. 
Tecnicamente, os trabalhos de Helena Vasconcelos se caracteri-
zam pelas cores fortes, em tinta acrílica, e pela quase ausência de 
simetria, dialogando com a ingenuidade e a estética figurativa de 
Antônio Poteiro. Um diferencial torna únicos o estilo e a técnica  
dos trabalhos de Helena Vasconcelos, constituindo-se na sua assi-
natura autoral, ou marca registrada: a subdivisão de suas pinturas 
em mosaicos, utilizando uma espécie de "rede", com 9, 12  15, 20 
ou 24 "celas", onde cada uma delas contém um elemento pictóri-
co que perfaz o todo. Ou poderia ser cada "cela" um trabalho em 
si. Nesse mosaico, integral ou fragmentado, Helena Vasconcelos 
constrói seu universo de figuras míticas e populares, remontando 
às comunidades, ora rurais, ora urbanas, ora silvícolas. Aflora aí 
a alma de Goiás: seus folguedos, suas festas - religiosas ou profa-
nas -, seu folclore, seus monumentos, suas igrejas. A culinária, os 
frutos da terra, a natureza, a flora, a fauna, os rios, as festividades, 
as crendices e o cotidiano das famílias fazem parte do  universo 
singularmente goiano retratado pela artista. Helena Vasconcelos é 
um dos tradutores da miscigenação e da formação étnica da popu-
lação deste estado. Em sua obra está bem presente o negro, o índio 
e o branco, com todas as matizes culturais advindas da mistura 
dessas raças. E, com elas, uma tradução da alma de Goiás, plena-
mente retratada pelas tintas da artista. 
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Mestre e doutor em Agronomia, é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás e 

Superintendente de Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria Estadual de Cultura de Goiás. 
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