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Resumo 

A pesquisa apresentada encontra-se inserida na discussão a respeito das manifestações culturais e 

das festas locais como atuais espetáculos destinados à prática turística. A “Caçada da Rainha” é 

considerada um patrimônio para as comunidades de alguns municípios do Estado de Goiás devido a 

sua tradicionalidade e por atrair um fluxo relevante de visitantes que movimentam o comércio e o 

turismo durante o período festivo. O objetivo geral deste estudo consiste em analisar a relação da 

cultura popular, especificamente a “Caçada da Rainha” e suas transformações com as necessidades 

mercadológicas do sistema turístico local, além de medir se essas alterações resultaram em maior 

atrativo para a prática turística. Para o cumprimento de tais finalidades a metodologia centrou-se no 

levantamento de dados por meio da investigação documental e na pesquisa de campo com o intuito 

de absorver o cotidiano festivo e observar a movimentação crescente destinada ao turismo. 

Concluiu-se que a referida manifestação é responsável por elevar a renda de moradores locais cujas 

atividades estão vinculadas à “Caçada da Rainha”, como por exemplo, a venda de comidas, bebidas 

e outros produtos em barraquinhas típicas. Os atrativos naturais locais incrementam o setor de 

turismo da região que possui pouca estrutura para a demanda de pessoas que, atualmente, se 

deslocam para participarem e vivenciarem a festa. Se antes a “Caçada da Rainha” era considerada 

uma manifestação local popular pouco conhecida, hoje, pode-se considerá-la um espetáculo 

destinado a dar maior visibilidade aos municípios que se destacam pelo festejo e pelos elementos 

naturais. Utilizando-se de entrevistas e dados percentuais fornecidos pelas Secretarias Municipais 

de Turismo será possível demonstrar a transformação da visão da população local acerca da festa 

além analisar a influência causada pelo patrimônio imaterial nas atividades turísticas dos locais. 

Palavras chave: manifestação cultural, turismo e patrimônio
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Resumen 

La investigación presentata se encuentra insertado en la discusión acerca de los eventos culturales y 

festivales locales como espectáculos actuales para la práctica turística. La “Caza de la Reina” se 

considera un activo de las comunidades de algunos municipios del estado de Goiás debido a su 

tradicionalismo y atraer un flujo importante de visitantes que mueven el comercio y el turismo 

durante el período festivo. El objetivo de este estudio es analizar la relación de la cultura popular, 

específicamente la “Caza de la Reina” y sus transformaciones com las necesidades del mercado del 

sistema de turismo local, y medir si estos câmbios se han traducido en más atractivo para la práctica 

del turismo. Para cumplir estos objetivos, la metodología se centro en la recopilación de datos a 

través de la investigación documental y la investigación de campo com el fin de absorber el diário 

festivo y ver el creciente movimiento dedicado al turismo. Se concluyó que la manifestación es 

responsable de aumentar los ingresos de los residentes locales cuyas actividades estén ligadas a la 

“Caza de la Reina”, tales como la venta de alimentos, bebidas y otros productos em puestos de 

venta típicos. Atractivos naturales locales incrementan el sector turístico de la región que tiene poça 

estructura a la demanda de las personas que actualmente se mueven a participar y experimentar la 

fiesta. Si antes de la “Caza de la Reina” se consideró uma manifestación popular local poco 

conocida, hoy, se puede considerar que un espectáculo diseñado para dar mayor visibilidad a los 

municipios que destacan por la celebración y los elementos naturales. A través de entrevistas y 

datos porcentuales previstos por el Patronato Municipal de Turismo será posible demostrar la 

transformación de la visión de la población local sobre la fiesta de analizar más allá influencia 

causada por el patrimônio intangible em las actividades turísticas del local. 

Palabras clave: manifestación culturale, turismo e patrimonio.  

 

 

Introdução 

 A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio 

cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial além de 

estabelecer outras formas de preservação. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) reconhece que os Bens Culturais de Natureza Imaterial dizem respeito:  

às práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de 

fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos 

lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas). [...] O 

Patrimônio Cultural é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas 

comunidades e grupos em função de seu ambiente e de sua interação com a natureza e de 

sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para 

promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. É apropriado por 
indivíduos e grupos sociais como importantes elementos de sua identidade. 

 

 

 Nesse sentido o enfoque recai na festa denominada “Caçada da Rainha” como manifestação 

cultural que deve ser analisada enquanto fator de promoção da atividade turística durante sua 

ocorrência. Ela ocorre no município de Colinas do Sul, localizado entre a Chapada dos Veadeiros e 

o lago de Serra da Mesa na porção norte do Estado de Goiás. No presente artigo defende-se que a 

festa caracteriza a presença do lugar festivo e das identidades, constituindo-se em uma tradição 

local, cuja história remete ao tempo da escravidão e, por este motivo, atrai uma quantidade de 

turistas interessados em vivenciar esse costume. 

 As características do festejo fazem com que ele se torne uma verdadeira mistura da 

remanescente cultura do negro escravizado com expressões do catolicismo popular e ainda possui 
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traços de ruralidade no que tange ao ambiente. Nessa perspectiva, pode-se conferir ao sujeito a 

responsabilidade e a autonomia na construção de suas representações e papéis sociais, percebendo 

sua identidade como algo que já não precisa ser “encontrado”, mas que está em constante processo 

de desenvolvimento. É nas festas que a comunidade se revitaliza, se recria, se encontra e se vê como 

um todo, sendo, portanto, elemento básico para compreender o simbolismo e a mentalidade popular. 

Dessa forma, a caracterização de uma festa não é constante, geralmente ocorre um processo de 

modernização transformando-a em espetáculo, com estruturas grandiosas e suntuosas, o que 

contribui para que seja divulgada em meios midiáticos e o número de visitantes seja sempre 

crescente. 

 Para a investigação e análise da “Caçada da Rainha” enquanto elemento que impulsiona a 

prática turística em Colinas do Sul, a metodologia centrou-se no levantamento bibliográfico para 

base teórica e na pesquisa de campo com o intuito de analisar o cotidiano festivo e não festivo da 

comunidade.  Por meio de um estudo comparativo anual e levantamento de dados numéricos foi 

possível constatar o aumento no número de pessoas durante o período festivo que costuma se 

estender por três ou quatro dias no mês de julho. 

Inicialmente, a discussão será em relação aos conceitos teóricos sobre festa e como estes se 

aplicam na “Caçada da Rainha”. Geógrafos e demais pesquisadores das ciências humanas auxiliam 

nesse sentido ao abordarem a festa enquanto patrimônio. Em um segundo momento, haverá uma 

breve explanação do que é a “Caçada”, das histórias lendárias que permeiam o imaginário popular 

de Colinas do Sul e os seus sujeitos festivos. Serão discutidos ainda o espaço enquanto lugar, que 

favorece a noção de patrimônio para os partícipes uma vez que é dotado de sentidos e sentimentos 

e, a prática turística que aumenta no período festivo. 

 

 

Conceitos teóricos sobre festas – uma abordagem multidisciplinar 

É nas festas que a comunidade se revitaliza, se recria, se encontra e se vê como um todo, 

sendo, portanto, elemento básico para se compreender o simbolismo e a mentalidade popular. 

A festa é, do ponto de vista da Geografia, uma oportunidade essencial para compreender o 

laço dos sujeitos com o espaço porque ela permite “perceber os signos espacializados pelos quais os 

grupos sociais se identificam a contextos geográficos específicos que fortificam sua singularidade” 

(DI MÉO, 2012, p.27). Nesse sentido, a “Caçada da Rainha”, com seus símbolos e signos 

representa uma fonte para a análise dos sujeitos que compõem o espaço festivo e a relação entre 

eles. 

Amaral (2001) considera que as festas pressupõem sociedade mais ou menos homogênea e 

constituem espaço propício para a construção de identidade, para a reafirmação de valores comuns, 

ou para a elaboração de novos valores. A “Caçada da Rainha” é, de fato, uma expressão cultural, de 

organização popular, mas cuja liderança, durante os festejos, em algumas localidades, é 

responsabilidade da Igreja Católica. 

 Segundo Pessoa (2007), a festa é um momento de aprendizagem, é o texto escrito pela 

memória, constituída pelos valores, é transmissão oral do conhecimento. Festa é, então, momento 

de aprendizado e fortalecimento dos laços sociais. É uma maneira de “ler” determinada 

comunidade, durante um conjunto de ações que vai desde a promoção da alegria e prazer até 

transmissões de costumes e saberes, por exemplo, nos momentos de cantoria e dança. A afirmação é 

destacada quando os partícipes mais antigos assumem gestos seguidos pelos mais novos e 

aprendizes. 

Para Brandão (1990), as festividades esboçam a constituição do sentido da vida e da ordem 

do mundo, vivenciada mediante festejos e símbolos. É um momento de troca de afeto, símbolos,  

significados, identidades, estimas, é um “conviver com o outro” por meio do canto, da dança, da 

dramatização. Sob esse aspecto, Maia (1999) ressalta que a festa é uma concepção de mundo. 
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Outro autor que auxilia no entendimento do assunto é Guarinello (2001) que diz que a festa 

é: 

  

uma produção do cotidiano, uma ação coletiva, que se dá num tempo e lugar definido e 

especial, implicando a concentração de afetos e emoções em torno de um objeto que é 

celebrado e comemorado e cujo produto principal é a simbolização da unidade dos 

participantes na esfera de uma determinada identidade. Festa é um ponto de confluência das 

ações sociais cujo fim é a própria reunião ativa de seus participantes (GUARINELLO, 

2001, p. 972). 

 

Por meio desta leitura, a festa é valorizada como uma exaltação de relações cotidianas na 

qual se observa sujeitos interagindo, formando práticas espaciais e definindo paisagens, territórios e 

lugares. Assim, a “Caçada da Rainha” é considerada uma situação social na qual os sujeitos que 

habitam o espaço onde ela ocorre, se encontram e produzem a festa na / da cidade. Nesta mesma 

vertente, Mariano (2009, p. 3) afirma que “a festa faz parte do cotidiano, não se separa dele porque 

está inserida num ciclo de reprodução da vida”. O que, de certa forma, contradiz a leitura de 

Bakthin (1987) e outros autores que apontam a festa como separada do cotidiano, do trabalho e do 

ócio, ou seja, é uma ruptura, uma “quebra” na rotina diária. 

Na perspectiva da festa como produção de uma sociedade, entende-se que ela, além de 

produzir o lugar festivo, também é responsável pelas representações que identificam determinados 

grupos. Almeida (2011, p. 2) auxilia: 

 

a festa testemunha as crenças coletivas, as representações do sagrado, próprias de uma 
comunidade ou da maioria de seus membros. A festa possui a capacidade de produzir 

símbolos territoriais. São simbolismos festivos que identificam e qualificam os lugares, os 

sítios, os monumentos, as paisagens, os lugares, os povoados, entre outros. A festa 

relaciona-se com a alteridade e é cultivante dos particularismos. As festas são dotadas de 

valores singulares tanto para aqueles que a celebram, que representam um testemunho, um 

registro espiritual, moral quanto para quem a compartilha, uma sociedade ou parte dela. 

 

Portanto, as festas são importantes elementos da cultura de determinados povos e, por meio 

delas, podem expor sua história, sua identidade, seus modos de vida, crenças e valores. Elas 

normalmente são expressões da coletividade, da cultura e ainda são responsáveis pela construção de 

sociabilidades entre os indivíduos.  
 

 

Caçada da Rainha: uma breve explanação 

Esta manifestação da cultura é uma encenação teatral que parece se reportar ao tempo do 

Império Brasileiro e é também uma celebração que merece destaque por ser tradicional e antiga no 

município do Estado de Goiás estudado. 

Em Colinas do Sul, a narrativa contada pela população local refere-se ao fato da  princesa 

Isabel, aproveitando-se da ausência do pai que estava em uma viagem para Portugal, assinou a Lei 

Áurea que determinava a libertação de negros que eram mantidos como escravos. Apreensiva e com 

medo da represália de Dom Pedro II, ela fugiu para a floresta junto com seus acompanhantes e, 

quando o imperador voltou de viagem, decidiu procurá-la levando consigo a guarda real. Depois de 

algum tempo de busca a encontraram e então as pessoas juntaram-se em uma única celebração: os 

ex-escravos por terem sido de fato libertos, uma vez que Dom Pedro aceitou a decisão da filha, o 
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imperador por ter encontrado a princesa e ela, por constatar que o seu feito gerou orgulho em seu 

pai. 

 O interessante nesse relato é a encenação que os participantes realizam para “vivenciar” a 

história acima. Os participantes da festa, geralmente, escolhidos por sorteio, se vestem para 

representar os protagonistas da história: o imperador, os soldados da guarda real e a “rainha” que 

faz referência à princesa Isabel, dentre outras figuras. A rainha é escondida e, a guarda real ou 

qualquer outra pessoa participante da festa, deve procurá-la.  

Enquanto ocorre a busca, mulheres negras dançam um ritmo denominado “Sussa” ou 

“Sucia” que, segundo moradores e a vivência em campo, corresponde a um batuque animado. A 

dança representa as mulheres negras escravizadas comemorando sua alforria naquele momento. 

Assim como elas, existem os “congos”, homens negros que cantam e dançam um ritmo também 

peculiar. Nas missas que ocorrem neste dia eles não podem entrar na Igreja porque, mesmo depois 

da escravidão, negros e brancos não ocupavam o mesmo espaço e a Igreja era frequentada 

predominantemente pela elite branca. 

Muitas vezes quem encontrou a rainha ganha um prêmio em dinheiro como forma de 

incentivar as pessoas a participarem mais do festejo, para que a tradição continue acontecendo por 

muitos anos.  

A manifestação perpetua-se, porém com a ressignificação de seu significado inicial e de seu 

lugar. A todo o momento existem comportamentos humanos diferentes daqueles que, supostamente, 

originaram a celebração. Refere-se aqui ao dinamismo da cultura popular. Em contrapartida a festa 

é criadora das novidades e independente do seu papel social cria também um espaço singular, cujas 

particularidades vão se moldando ao longo das próprias ocorrências, ajustando-se aos atores e seus 

símbolos, valores, crenças e leis, fazendo com que o pluralismo cultural seja ainda a principal 

característica do povo brasileiro. 

Nesse contexto propõe-se interpretar esse espaço festivo do ponto de vista de Holzer (1999) 

que, diz que a preocupação dos geógrafos humanistas é de: 

 

definir o lugar enquanto uma experiência que se refere essencialmente, ao espaço como é 

vivenciado pelos seres humanos. Um centro gerador de significados geográficos, que está 

em relação dialética com o constructo abstrato que denominamos ‘espaço’. (1999, p. 70). 

 Os detalhes de como esses personagens da festa se apropriam e vivem o lugar Colinas do 

Sul permite traçar, em partes, os contornos das identidades dos sujeitos que compõem a “Caçada da 

Rainha”. 

 

 

Os sujeitos festivos de Colinas do Sul 

O município em questão destaca-se, no período festivo da “Caçada da Rainha”, por ter como 

principais sujeitos da festa os moradores da comunidade. É possível vê-los decorando o local e 

protagonizando as principais atividades que envolvem o festejo como a confecção dos uniformes e a 

divulgação dos rituais que se estendem ao longo de quatro dias. 

A rainha e o rei são diretamente responsáveis pelo que acontece durante o período, desde os 

giros das folias, nos quais devem estar presente em alguns momentos tidos como principais, até nos 

shows de artistas consagrados que atraem o público dos municípios vizinhos. Nesse sentido, a 

“Caçada” é uma festa tipicamente de caráter popular porque sem a atuação dos chamados 

“festeiros” ela não ocorre e os órgãos públicos configuram um estímulo secundário, nem sempre 

essencial. Financeiramente o imperador e a rainha auxiliam na contratação dos artistas e no 

levantamento do palco mas a comunidade é, de fato, a grande responsável pelo acontecimento. Ao 

se unirem em um só objetivo, os sujeitos se ajudam mutuamente com doações de alimentos para o 
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almoço e jantares dos foliões e dos reis, na confecção de roupas para eles próprios representarem 

seus papéis na festa e, na organização da manifestação festiva. 

A Igreja atua no que se refere aos rituais religiosos como levantamentos de mastros e missas 

para a rainha e para o rei, mas não é essencial. Não existe intervenção de associações ou 

participação relevante de secretarias ou órgãos ligados ao governo. O fato é que estes somente 

“ditam as regras” mas, quem organiza são os moradores, os mesmos que atuam e participam da 

festa. 

Os sujeitos da folia são os moradores que atuam como foliões há muitos anos, geralmente 

pertencem a famílias tradicionais cujo costume já é repassado por gerações e se identificam, no 

período, como “foliões da rainha”. Possuem determinadas responsabilidades como os alferes das 

bandeiras e essas funções são permanentes. Juntamente com outros organizadores, não foliões, os 

alferes decidem anualmente o trajeto a ser percorrido pelos dois grupos de folias existentes e a 

mudança em seus uniformes depende exclusivamente da vontade do rei e da rainha. 

Um mesmo sujeito pode atuar em vários momentos da festa. É o caso de alguns foliões que 

também são participantes do grupo dos congos. Esse fato comprova o caráter popular da “Caçada” 

uma vez que, além de serem organizadores, os moradores são, também, os que participam e 

realizam os rituais mesmo que isso signifique assumir diversos papeis ao longo dos quatro dias. Os 

reis e rainhas além de serem personagens da realeza são os que atuam financeiramente para 

arrecadação de doações, são festeiros e são organizadores. Enfim, a participação da comunidade em 

Colinas do Sul é o que caracteriza o lugar da “Caçada da Rainha”. 

 

 

O espaço transformando-se em lugar 

O espaço geográfico, para certos geógrafos, como Ferreira (2000), Almeida (2011), Tuan 

(1983) e Holzer (1999), é concebido como um espaço existencial imbuído de sentimentos, laços de 

afetividade, emoções e significados. Tal concepção confere ao espaço uma característica de lugar 

atribuindo-lhe símbolos próprios e conferindo-lhe uma identidade por meio da apropriação dos 

sujeitos. Repleto de imaterialidades reveladas pelas paixões, conflitos, risos e encantamentos, esse 

sentido de lugar revela-se tal como descreveu Terra (2005, p.5), ao apresentar as percepções e 

vivências responsáveis pelos laços afetivos do sujeito com o seu espaço: 

Quando criamos uma identidade com o lugar em que vivemos, ele é algo para nós, nossa 

memória guarda sobre ele percepções e vivências com as quais nos identificamos. Portanto, 

estabelecemos com o lugar uma relação de afetividade. 

 

Esta é uma perspectiva inovadora proposta pelos adeptos da Geografia Humanista que 

estabelecem uma relação entre a racionalidade e o sentimento e cujos pontos de partida legítimos 

para a explicação dentro dessa ciência são o espaço e a população. Essa abordagem pós-modernista, 

que ganhou força por volta de 1980, “não se caracteriza pelo seu objeto que aborda e sim pela 

maneira pela qual ela o trata” (ALMEIDA, 2013, p.44) e, dessa forma, pretende-se direcionar uma 

visão diferenciada, por meio da sensibilidade, a um conjunto de pessoas que praticam suas 

atividades culturais. Essa tendência favorece atenção às emoções, aos sentimentos e às sensações 

como fontes de conhecimento, essenciais à compreensão da organização humana no que se refere à 

identidade. 

 Com o homem colocado no centro, surgem pesquisas que argumentam que o subjetivo e o 

objetivo não devem ser entendidos como distintos, pelo contrário. Nesse sentido Holzer (2010, p. 

40) contribui: 

 

[...] os temas potencialmente exploráveis pela Geografia: a intencionalidade do homem na 

estruturação de seu mundo (intencionalidade do corpo-sujeito); e a intersubjetividade, 



7 
 

definida como o diálogo entre o homem e o meio, em termos de herança sociocultural e do 

papel assumido por ele no mundo vivido. 

 

Compreender os “lugares” é entender as relações humanas e as relações entre os seres 

humanos e a natureza e sua estruturação é relevante para a constituição das práticas socioculturais e 

religiosas que se estabelecem. 

A Geografia Humanista, com base nos autores já citados, possibilita ao geógrafo uma maior 

apreensão de como os homens criam lugares, atribuindo significado ao espaço e de como isso 

favorece a percepção das identidades construídas naquele espaço. Essa perspectiva defende a 

necessidade de valorizar a experiência do sujeito ou do grupo na busca da compreensão da sua 

forma de sentir, das pessoas em relação aos seus lugares. 

Por meio de uma visão emocional e espiritualista protagonizada por Andreotti (2013) é 

possível analisar a configuração dos lugares e, assim, valorizar a diversidade dos sentimentos e 

sentidos envolvidos na constituição de identidades.  

 Para Tuan (1983) era importante definir o lugar enquanto experiência de um espaço vivido 

e, portanto, marcado por valores, símbolos e significados, para as pessoas que nele vivem. Ao se 

referir ao lugar ele se expressa: 

 
todos os lugares são pequenos mundos (...) ele é uma entidade única, um conjunto especial, 

que tem história e significado (...) um centro gerador de significados geográficos, que está 

em relação dialética com o construído abstrato que denominamos espaço” (TUAN, 1983, p. 

149). 

 

Almeida (1993), que compartilha com a ideia de uma ciência voltada mais para a percepção, 

a análise do sentimento envolvido, da experiência e das crenças do sujeito devem ser consideradas 

ao estudar o espaço geográfico. Elucidando tal perspectiva, do ponto de vista da Geografia 

Humanista, o experimentador, na compreensão de Tuan (1983) vive, desloca-se e busca um 

significado. Dessa forma, o espaço ultrapassa sua condição, ao ser alçado ao patamar de lugar ou de 

lar, um universo vivido no qual as coisas e pessoas possuem valor por causa das experiências 

cotidianas e dos elos que as unem com o ambiente. Essas experiências vividas pelos indivíduos e 

grupos sociais contemplam a maneira de agir, bem como sentimentos, projeções, angústias, 

entendimentos e delírios das pessoas em relação aos seus lugares. 

Dotado, portanto, de uma expressão existencial e coletiva, o lugar como “somatório das 

dimensões simbólicas, emocionais, políticas, culturais e biológicas” (BUTTIMER, 1985, p.228) 

tornou-se o conceito-chave da ciência geográfica na dimensão humanista. Tuan (1983) acrescenta 

que os lugares, assim como os objetos, são núcleos de valor e podem ser totalmente apreendidos por 

meio de uma experiência que engloba relações íntimas. O lugar torna-se realidade, portanto, por 

meio da familiaridade com o espaço, a partir do momento que o dotamos de significado. Este (o 

espaço) “transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor” afirma 

Tuan (1983, p.6). 

Ainda no campo da Geografia Humanista, é perceptível que sua linha de pensamento 

caracteriza-se principalmente pela valorização das relações de afetividade desenvolvidas pelos 

indivíduos em relação ao seu ambiente. Para os seguidores dessa corrente, o lugar, é principalmente 

um produto da experiência humana: “(...) lugar significa mais que o sentido geográfico de 

localização. Não se refere a objetos e atributos das localizações mas à tipos de experiência e 

envolvimento com o mundo, a necessidade de raízes e segurança” (RELPH, 1979, p. 25). Ou ainda, 

citando Tuan novamente, “lugar é um centro de significados construídos pela experiência” (1975, p. 

152). Eles são carregados de sensações emotivas principalmente porque nos sentimos seguros e 

protegidos, na concepção de Mello (1990). 

Relph (1979, p.36) para explicar a relação de pertencimento e afetividade com o espaço, 

toma como base teórica o mundo vivido que: 
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[...] é simplesmente o mundo de espaços, paisagens e lugares, o qual todos devemos 

encontrar em nossas vidas diárias [...] os espaços com os quais somos estreitamente 

familiares, são diferenciados daqueles com os quais temos apenas uma familiaridade 

passageira. 

 

 

Toda pessoa está rodeada por espaços vividos que podem ser considerados, em sua maioria, 

lugares como a igreja, a escola, um bar ou uma discoteca que, Tuan define como experiência do 

lugar, e com o lugar manifesta-se, em diferentes escalas. Para que se torne lugar é necessário 

conhecer o espaço intimamente, de maneira que se possa identificá-lo, reconhecê-lo e interpretá-lo 

por todos os sentidos humanos. São, portanto, os homens os responsáveis por transformar o espaço 

em lugar. Nessa perspectiva a ciência geográfica proporciona uma “melhor apreensão das relações 

que os homens mantêm com seu entorno, de como eles criam lugares, de como atribuem um 

significado ao espaço e dão um sentido de lugar a ele” (ALMEIDA; VARGAS; MENDES, 2011, p. 

24). 

Durante a realização da “Caçada da Rainha” os sujeitos que criam, organizam e participam, 

geralmente moradores de Colinas do Sul, vivem aquele acontecimento, se sentem parte dos vários 

rituais existentes. Uma vez questionados, disseram que “Colinas do Sul não existe sem a Caçada da 

Rainha o que mostra o forte vínculo entre a festa e os moradores. 

 

 

A “Caçada da Rainha” e a prática turística 

 Nos dias atuais observa-se a divulgação das manifestações das culturas locais por parte de 

inúmeras organizações tanto pela mídia e setor privado quanto pelo setor público. Nessa 

perspectiva, da cultura popular na globalização propõe-se com o presente artigo discutir a atuação 

da “Caçada da Rainha” no incentivo à prática turística no município de Colinas do Sul nos últimos 

dez anos. 

 A festa tem o poder de produzir símbolos territoriais, de acordo com Di Méo (2001), 

contudo esses símbolos diferem daqueles impressos pela cultura de massas. Tais símbolos 

territoriais fazem parte das festas populares e estas são interpretadas como bens culturais do 

Patrimônio Cultural Imaterial. Caracterizadas por Almeida (2010, p.4) como “práticas tradicionais” 

que formam representações associadas ao espaço, à identidade e à cultura, as festas, hoje, também 

representam uma forma de lucro e giro de capital. 

 Enquanto bens patrimoniais “despertam o interesse dos agentes promotores do 

desenvolvimento e de gestores municipais” (ALMEIDA, 2010, p.1) e isso faz com que sejam 

constantemente atingidas por políticas de turismo do Estado, no âmbito Federal, Estadual ou 

Municipal. No que se refere a festa aqui estudada, o incentivo financeiro por parte do poder público 

aumentou, consideravelmente, em meio à perspectiva de atrair viajantes para Colinas do Sul e 

aumentar a renda dos moradores e do município em si. Essas intervenções proporcionadas por estas 

ações estão envoltas em conflitos de interesses e pressões internas e/ou externas, ao modo de ser e 

fazer do grupo e/ou da manifestação. 

 De acordo com Hofling (2001), o objetivo do Poder Público é implantar, por meio de 

programas governamentais, ações para determinados setores da sociedade como forma de obter 

resultados específicos. Nesses programas e leis as manifestações culturais são apresentadas como 

atividades expressivas do turismo cultural. Neste último há uma descrição das festas e 

comemorações religiosas como bens imateriais do turismo religioso, segmentação do turismo. 

 O recorte de uma década para a investigação da “Caçada da Rainha” enquanto propulsora de 

uma atividade turística justifica-se por ser possível comparar o número crescente de turistas 

presentes na festa. Em 2005, de acordo com dados levantados junto à Prefeitura Municipal e aos 
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funcionários ligados à cultura e ao turismo, os números apontam para cerca de 200 visitantes que se 

deslocaram de municípios vizinhos para assistirem ao evento. Em 2014, esse número era três vezes 

maior. O fato se deu pelos programas de incentivo à cultura nacionais e regionais que promovem 

uma estrutura necessária para a recepção de turistas, além de maior divulgação nos meios 

midiáticos e redes sociais. 

 Nesse ínterim, a problemática existente é que as Políticas Públicas direcionadas à cultura 

imprimem um discurso de valorização da cultura local ao mesmo tempo em que provoca nas 

comunidades e grupos alcançados, na realidade, marcas que envolvem conflitos e modificações no 

modo de fazer cultura destes. Isso ocorre a medida em que os interesses são voltados para a política 

mercantilista e não somente para a preservação do bem patrimonial que é então visto como produto 

destinado ao lucro, por meio da prática turística. 

 Os recursos, frequentemente, dessas políticas são direcionados à construção de espaços, 

permanentes ou provisórios para a realização dos rituais e celebrações das festas de modo geral. 

Nessa perspectiva, as festas são “acontecimentos, frutos do sincretismo religioso, que trazem 

consigo características próprias que moldam o espaço, transformando-o em um lugar único” 

(SARAIVA & SILVA, 2008, p.8). A percepção de “moldar o espaço” está relacionada, uma vez 

mais à estrutura necessária para o recebimento do maior número de turistas. Nesse sentido, verifica-

se que a disputa por um espaço físico é, por vezes, sobreposta ao espaço simbólico, transformando 

todo o sentimento envolvido pelos participantes da “Caçada da Rainha”. Se antes o significado da 

festa assim como do seu espaço girava em torno das emoções e da familiaridade, atualmente, 

valores e costumes são ignorados porque não interessam ao grande capital. Nesse ponto, Sousa e 

Barletto (2009, p. 126) auxiliam ao dizerem que “a delimitação do espaço da festa é pensada aqui a 

partir de constantes tensões que disputam um espaço simbólico”. 

 Ao refletir sobre essas afirmações é possível compreender que o sentido original da festa 

também sofre alterações na medida em que deixa de ser uma celebração para se tornar uma 

atividade destinada ao lucro financeiro. Devido a este fato, as identidades dos sujeitos, são 

marcadas e modificadas pois já não se reconhecem naquele espaço e no papel que representam. A 

“Caçada da Rainha” era uma festa cuja proporção atingia somente alguns moradores do município 

nos primeiros anos de sua ocorrência, sendo caracterizada pela relação familiar entre os partícipes e 

pela colaboração de todos na manutenção da festa. As emoções representadas nos símbolos, danças 

e rituais eram as características essenciais presentes na “Caçada”. Atualmente, deram lugar ao 

interesse político e à mercantilização, o que faz com que a permanência da tradição seja ligada não 

mais aos sujeitos festivos. 

 Nesse sentido, questiona-se a que ponto as políticas preservacionistas atuam na valorização 

do patrimônio cultural pois, apesar da maior divulgação, modificam o sentido que originou a 

celebração e suas características principais.  
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