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CATOLICISMO POPULAR E PASTORAL POPULAR 

Falo aqui de sujeitos aparentemente distantes, quase opostos e, no entanto, 

tornados aqui e ali próximos e até mesmo aliados nos últimos anos. Falo das 

relações de conflito, distância e compromisso entre agentes de trabalho religioso 

da hierarquia eclesiástica da Igreja Católica e agentes camponeses dos cultos 

coletivos do que no Brasil se convencionou chamar de Catolicismo Popular. 

Procuro mostrar, com a ajuda de um ritual difundido entre lavradores do Centro-Sul 

do Brasil, como em momentos diferentes e sucessivos, alguns tipos de ―igrejas‖ 

locais na Igreja Católica trataram sujeitos das classes populares e se relacionaram 

com os sistemas de trabalho religioso a que pessoas dessas classes dedicam uma 

parte importante de suas vidas. Falo de uma história de idas e vindas; de 

proximidade, desconfiança, conflito, expropriação e aliança. Ao descrever como 

dos anos da Colônia aos dias de hoje um mesmo ritual do Ciclo do Natal foi 

incorporado à liturgia da Igreja, foi expulso dela e, de novo foi aos poucos 

reincorporado pelas portas abertas por algumas experiências de um catolicismo de 

vanguarda, procuro compreender como se dão relações entre as atuais 

comunidades de trabalho religioso da Igreja – de que a Comunidade Eclesial de 

Base é o melhor exemplo – e as tradicionais comunidades camponesas do 

Catolicismo Popular. 

 Sacerdotes e leigos participantes do que eles próprios nomeiam como: 

―Igreja do Evangelho‖, ―Igreja da Libertação‖, ―Igreja da Caminhada‖, ―Igreja 

Pobre‖, ―Igreja Popular‖, reconhecem e proclamam que não vivem a prática de um 

trabalho religioso apenas atualizado após o Concílio Vaticano II e as decisões de 

Medellín. Na fronteira do lado esquerdo do mapa que desenham quando pensam a 

sua Igreja, eles se reconhecem envolvidos com uma forma radical de ―ser Igreja 

hoje no Brasil‖. Professam que ao devolverem aos evangelhos a sua leitura 

correta, transformam a Igreja Católica, de uma instituição religiosa monopolista, 

secularmente associada aos poderes da coroa, das armas e do capital, em uma 

comunidade de fé finalmente comprometida com as classes populares (os 

operários, os camponeses, os desempregados, os ―oprimidos‖, os 

―marginalizados‖). Comprometidos com a reprodução de seu poder de classe e 

com os projetos políticos ―de libertação‖. Defendem a idéia de que a Igreja não 

deve se limitar a ser um instrumento apenas de presença e apoio religioso. Ao 

contrário, deve ser o lugar de um trabalho político-pastoral de participação nas 

ações populares de libertação. A Igreja do Evangelho, professam, deve gerar 

movimentos populares que sejam, ao mesmo tempo: 1º) a comunidade de fé do 
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cristão militante; 2º) a unidade de participação e apoio na luta dos movimentos 

populares gerados pelas próprias classes subalternas1 

De acordo com esse modo militante de pensar o trabalho religioso, a própria 

Igreja vive em seu compromisso com o povo brasileiro um ativo momento de sua 

própria reconversão. ―Aqui‖, dizem com frequência, ―nasce uma Igreja nova‖. 

Aquela em que uma ―pastoral popular‖ prolonga e torna radical uma pastoral pós-

conciliar de ―promoção humana‖. Uma Igreja que pretende ser o começo do limite 

da prática política popular através do trabalho religioso. 

A criação real ou imaginada de um modo novo de vida coletiva da 

experiência religiosa católica, tem mobilizado no Brasil tanto a atenção das 

autoridades militares, que desde pelo menos 1960 encontram, no que chamam 

―setores radicais e subversivos da Igreja‖, um dos mais persistentes e organizados 

espaços de resistência política ao estado autoritário2, quando a atenção de 

cientistas sociais do país e de fora. Penso que seria útil lembrar ao leitor a já 

razoável bibliografia existente sobre o assunto.3 

Ora, ao procurar em sujeitos, grupos e comunidades de lavradores 

camponeses, de trabalhadores volantes da agricultura, de migrantes posseiros, de 

subempregados e operários os seus aliados, a pastoral popular da Igreja do 

Evangelho esbarra com a religiosidade popular. Para os militantes católicos menos 

dados a volteios e meias palavras, o trabalho político de libertação de classe 

através, também, da prática religiosa, encontra pela frente formas próprias e 

                                                 
1 Em um documento de recente militância, assim é definido o Movimento Popular: ―Por movimento popular 
entendemos todas as formas de mobilização de pessoas das classes populares diretamente vinculadas ao processo 
produtivo tanto na cidade quanto no campo. São movimentos populares as associações de bairros da periferia, os 
clubes de mães, as associações de favelados, os grupos de loteamentos clandestinos, as comunidades de base, os 
grupos organizados em função da luta pela terra e outras formas de lutas e organizações populares. É também 
parte integrante do movimento popular o movimento sindical que, pela sua própria natureza, possui um caráter de 
classe definido pelas categorias profissionais que o integram‖ (Documento de São Bernardo – II Encontro Nacional 
de Dirigentes Sindicais e Militantes do Movimento Popular – 1980: 1 – mimeo.) (grifo dos autores). 
2 Em 1981 o Instituto Superior de Estudos da Religião publicou um extenso relatório de pesquisa realizada por 
Riolando Azzi a respeito da ―Presença da Igreja Católica na Sociedade Brasileira‖. O relatório, dividido entre uma 
introdução explicativa e uma longa cronologia de acontecimentos, dá conta das relações tensas entre a Igreja 
Católica no Brasil e o estado autoritário implantado em 1964. a partir deste ano e, mais ainda, a partir de 1968, são 
frequentes momentos de repressão política, jurídica, policial e mesmo militar sobre os setores mais críticos e 
contestadores da Igreja. 
Do mesmo modo, o Centro Ecumênico de Documentação e Informação editou também em 1980 um longo estudo 
sobre a repressão contra a Igreja Católica no Brasil a partir de 1964. 
3 Entre tantos, recomendo a leitura dos seguintes estudos: Márcio Moreira Alves, A Igreja e a política no Brasil. São 
Paulo: Brasiliense, 1979. Thomas Bruneau. O catolicismo brasileiro em uma época de transição. São Paulo: Loyola, 
1974; Religião e politização no Brasil, São Paulo: Loyola, 1979 (ambos com edições em inglês). Hoornaert e outros. 
História da Igreja no Brasil – primeira época. Petrópolis: Vozes, 1977 (bem como os números seguintes que, 
editados aos poucos, constituem um longo e crítico estudo sobre a Igreja Católica no Brasil). Roberto Romano. 
Brasil: Igreja contra Estado. São Paulo: Kairós, 1979. Emanuel de Kadt. Catholic radicals in Brazil. Londres: Oxford 
Univ. Press, 1970. Eduardo Hoonaert. Formação do catolicismo brasileiro. Petrópolis: Vozes, 1974.   
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secularmente persistentes de vivência pessoal, familiar e comunitária de um 

catolicismo trazido com a Igreja Colonial e tornado, aos poucos, popular.4 

Como conjugar sistemas de crenças, práticas e cultos religiosos 

absolutamente costumeiros e considerados como resíduos de uma ―Igreja 

dominante‖, com a mensagem e o trabalho confessional dirigidos à 

―conscientização‖ e à ―mobilização‖ das comunidades populares, segundo o juízo 

dos seus emissores e praticantes? Como aproximar novos símbolos religiosos 

tidos como francamente libertários, a todo um repertório ancestral de símbolos 

tradicionais da fé costumeira? 

A história das trocas de ações de serviço e artimanhas de poder entre a 

hierarquia católica no Brasil e a massa dos fiéis não fugiu a alguns padrões que a 

história das religiões teima em repetir. 

O trabalho religioso de uma Igreja durante séculos detentora quase 

exclusiva dos bens de salvação no Brasil gerou, ele próprio, associado a um 

conjunto de outros fatores sociais que não importa discutir aqui, uma variedade 

grande e uma quantidade inimaginável de agentes religiosos populares. Beatos, 

ermitões, rezadores, pregadores ambulantes, santos conselheiros, capelães, 

mestres de grupos rituais surgem e se multiplicam por todo o território nacional. 

Alguns sobrevivem e semeiam sujeitos e práticas até os dias de hoje. Outros, mais 

raros, geraram os movimentos milenaristas ou messiânicos que somente a força 

das armas conseguiu destruir.5      

A mesma Igreja Católica que os cria ao longo da história difícil de trocas de 

amor e ódio entre o religioso oficial e o popular no Brasil, primeiro tolera a 

concorrência e o poder do leigo. Poder a que não raro o próprio agente eclesiástico 

se submete. Mais tarde o condena e cria e recria novas formas de controle oficial. 

Hoje, pelo menos no âmbito dos setores religiosos de vanguarda, busca maneiras 
                                                 
4 Os cientistas sociais têm usado nomes diferentes para designar os sistemas de religiosidade católica popular no 
Brasil: ―Catolicismo Popular‖, ―Catolicismo de Folk‖, ―Catolicismo Rústico‖. Por outro lado, tanto eles quanto as 
próprias pessoas da Igreja Católica tem tido muitas dificuldades ao tentar, mais do que defini-lo, compreendê-lo. 
Entre outros, envio o leitor aos seguintes estudos: Pedro de Assis Ribeiro de Oliveira: Catolicismo popular no Brasil, 
FERES/CERIS, Rio de Janeiro, 1970, mimeo. ―O Catolicismo do povo‖, in Evangelização e comportamento religioso 
popular, Vozes, Petrópolis, 1978; Laís Mourão Sá: ―Colonização e resistência cultural‖, in Pesquisa interdisciplinar 
―Prelazia de Pinheiro‖, Museu Nacional, São Luís, 1975; Paulo Guenter Suess, O Catolicismo popular no Brasil, 
Loyola, São Paulo, 1979; Riolando Azzi, O catolicismo popular no Brasil, Vozes, Petrópolis, 1978; Ralph Della Cava, 
Milagre em Juazeiro, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1976; Carlos Rodrigues Brandão, Sacerdotes de Viola, Vozes, 
Petrópolis, 1980. 
5 Alguns estudos sobre os movimentos religiosos messiânicos ou milenaristas são importantes e devem ser 
consultados. É um dos melhores meios de conseguir compreender, através de casos extremos, não só a lógica e o 
imaginário das religiões populares no Brasil, como o teor político no campo religioso. Duglas Teixeira Monteiro, Os 
errantes do Novo Século, Duas Cidades, São Paulo, 1974; Maria Isaura Pereira de Queiroz, O messianismo no 
Brasil e no mundo, Domingos, São Paulo, 1965; Maurício Vinhas de Queiroz, Messianismo e conflito social – a 
guerra sertaneja do contestado, Civ. Brasileira, Rio de Janeiro, 1966. 
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de compartir com o laicato das classes populares um poder religioso que, 

pretende, venha um dia a ser ―do povo‖. 

Durante os séculos da colonização portuguesa o regime do padroado 

outorga a leigos – do Rei de Portugal a escravos africanos – diferentes graus de 

poder sobre associações, lugares e situações de vida religiosa coletiva. Nunca 

foram exceção os sacerdotes seculares que, durante toda a Colônia, não foram 

muito mais do que empregados religiosos de grandes senhores ou funcionários 

assalariados de irmandades e confrarias de leigos: brancos, mulatos e negros.6 

Longe das cidades, nas imensas e despovoadas áreas dos sertões do país, 

comunidades de camponeses e pequenas confrarias de grupos rituais cultuam os 

seus padroeiros e uma pequena multidão de santos de preceito. Sem a 

necessidade da presença de sacerdotes oficiais, fazem os seus cultos e, entre os 

seus especialistas do sagrado, distribuem quase todo o trabalho religioso de que 

nutrem a vida, a fé e os sonhos. 

Entre a miséria e a opressão, este foi sempre um país de muitas festas e 

quase todas tinham ou têm o que ver com o catolicismo português. Rituais que os 

colonizadores trazem junto com as muitas cruzes e imagens de santos, e de que 

se servem tanto para uso próprio, quanto para a conversão forçada de indígenas e 

africanos, disseminam-se por toda a parte no campo e nas cidades. Ali se canta, 

dramatiza e dança festivamente. Não foram poucos os viajantes europeus que 

durante os quatro séculos da Colônia viram com espanto e escreveram sobre 

festas ruidosas dentro dos templos. Festas que misturavam negros e brancos, 

leigos e padres.7 

Principalmente depois da separação Igreja-Estado a ação dos bispos, 

responsáveis diretos pelo processo de romanização da Igreja Católica no Brasil, 

impôs novas idéias e outras regras nas relações entre a hierarquia e os fiéis: 1º) 

reforçaram a suspensão da vinda de clero português e, em número crescente, 

importaram sacerdotes e religiosas de outros países; 2º) trouxeram para o Brasil e 

                                                 
6 ―O direito de padroado dos reis de Portugal só pode ser entendido dentro de todo o contexto da história medieval. 
Na realidade, não se trata de uma usurpação dos monarcas portugueses de atribuições religiosas da Igreja, mas de 
uma forma típica de compromisso entre a Igreja de Roma e o governo de Portugal. 
Unindo aos direitos políticos de realeza os títulos de grão-mestre de ordens religiosas, os monarcas portugueses 
passaram a exercer ao mesmo tempo o governo civil e religioso, principalmente nas colônias e domínios de 
Portugal... 
Na realidade, o monarca português tornava-se assim uma espécie de delegado pontifício para o Brasil, ou seja, o 
chefe efetivo da Igreja em formação. Ao papa cabia apenas a confirmação das atividades religiosas do rei de 
Portugal‖. Eduardo Hoornaert e outros, História da Igreja no Brasil, tomo 2: 1977: 163 e 164. 
7 Na realidade, sempre causou espanto aos visitantes estrangeiros no Brasil, dos franceses nos séculos XVI e XVII 
a Saint-Hilaire, em meados do século XIX, não só a quantidade de festejos religiosos de igrejas, procissões ou 
povoados, com a mistura de raças e classes em ritos e danças, não raro dentro das igrejas. 
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incentivaram com muito empenho as associações católicas para leigos, 

controladas diretamente pelos padres e que concorrem com as irmandades e 

confrarias laicas sobreviventes do período colonial; 3º) criaram seminários 

―rigoristas‖ com o apoio de congregações religiosas européias não-ibéricas e, 

portanto, promoveram gerações de sacerdotes subordinados à hierarquia e 

identificados com as idéias da ―romanização‖ da Igreja no Brasil. 

Durante muitos anos, uma não proclamada mas nunca interrompida luta, 

travada pela Igreja Católica para tornar efetiva a retomada do domínio eclesiástico 

sobre o trabalho religioso substantivo de produção e reprodução dos bens de 

salvação, resultou em um persistente exercício de ilegitimação e destruição de 

sujeitos e grupo leigos que sustentavam os sistemas populares de crença e culto. 

A partir do processo de romanização, aquilo que bispos e padres aqui e ali 

condenavam durante os anos da colônia, passou a ser sistematicamente reprimido 

nos anos que vão dos fins do século passado até a década de 50 do século XX. 

Depois do Concílio Vaticano II e, mais ainda, depois de Medellín, as 

relações entre a Igreja e a religiosidade popular passam por alguns matizes: a) 

dioceses tradicionais e, sobretudo, os grandes centros de romarias populares 

incentivam e promovem cultos coletivos, desde que submetidos ao comando de 

congregações de sacerdotes; b) setores romanizados e, hoje, conservadores da 

hierarquia e do clero combatem, como no passado, as devoções e os rituais 

populares, não raro ocultando com pregações de ―defesa da pureza da fé‖, 

interesses políticos de controle monopolista da religião; c) setores da Igreja para os 

quais as reformas pós-conciliares são apenas religiosas e litúrgicas procuram 

estender sobre o catolicismo popular uma tolerante compreensão que, com 

sutilezas de sacristia, às vezes oculta o interesse de apenas absorver e aproveitar 

ali os ―valores positivos‖ que, outra vez, possam ser incorporados ao controle 

eclesiástico; d) as frentes de prática das comunidades eclesiais de base buscam, 

com dificuldades muito grandes, a criação de formas de crença e culto que 

traduzam, a seu modo, não mais a ―religião da Igreja‖ ou a ―religião do povo‖, mas 

uma religião de compromisso entre um lado e o outro. 

Vejamos a palavra de consenso (nem sempre fácil) da hierarquia católica 

brasileira. Um documento recente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – 

―Diretrizes gerais de ação pastoral da Igreja no Brasil‖ – diz o seguinte no item 

―Relação entre liturgia e piedade popular‖: 

As manifestações de fé próprias da piedade popular 
constituem, de maneira geral, um valor autêntico. Deve-se 
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estudá-las, compreendê-las, valorizá-las purificando-as do 
que tivessem de menos exato, delas partindo para uma 
evangelização proveitosa e enriquecendo-as com elementos 
próprios da Liturgia e descobrindo nelas elementos que 
possam ser assumidos pela própria Liturgia. De maneira 
particular, não se perca de vista a direção cristocêntrica e 
comunitário-eclesial que a reforma e a renovação 
promoveram8. 

Ao comentar o documento, o sociólogo Pedro de Assis Ribeiro de Oliveira 

reforça a necessidade de que seja de novo reunido o que o tempo e a diferença de 

ações e interesses sociais separaram no catolicismo do país. 

Fica portanto claro que não se trata de uma pastoral que se 
limite a rechaçar as expressões religiosas populares (seja 
por supersticiosas, como se fez no passado, seja por 
alienantes, como ainda se faz atualmente), nem de uma 
pastoral que aceite tudo o que vem do povo como sendo 
bom por si mesmo (como por vezes se faz, em reação 
contra a primeira atitude). Trata-se, sim, de favorecer a 
mútua fecundação entre a Liturgia e a Piedade Popular.9 

 

Tomemos, leitor, o caso de um ritual há muitos anos repetido entre 

camponeses do Centro-Sul do Brasil durante os dias que vão do Natal à Festa de 

Santos Reis. Quem sabe o exame cuidadoso do que aconteceu e acontece até 

hoje nas trocas que entre si fazem padres e foliões, nos ajude a compreender os 

mistérios das relações entre a Igreja Católica e as classes populares.  

 

FOLIAS, PADRES E FOLIÕES 

a. O ritual da Folia 

Por todo o território brasileiro incontáveis festas católicas populares a 

santos padroeiros são regidas por rezas de novenas (nove dias de orações 

coletivas), festejos com leilões e danças no terreno da igreja ou capela e, 

finalmente, um ou dois dias de grandes festas no fim-de-semana ao padroeiro. 

Muitas vezes o festeiro ―solta uma Folia‖ que percorre durante dias e dias, seja 

uma zona rural entre casas de lavradores, seja as moradias de uma cidade. Folias 

de Santos Reis, Folias do Divino Espírito Santo, Folias de São Sebastião, Folias de 

                                                 
8 Pedro de Assis Ribeiro de Oliveira, Expressões religiosas populares e liturgia, 1980: 2. 
9 idem, ib.:1. 



8 

 

outros santos são grupos errantes de devotos cantores e instrumentistas que 

angariam bens (dinheiro ou ―prendas‖) para a Festa do Santo. ―Girando‖ durante 

alguns dias, às vezes durante alguns meses, os grupos precatórios de foliões 

viajam de casa em casa: as do ―giro‖ e as do ―pouso‖. As do primeiro tipo são as 

moradias por onde simplesmente passam. Ali cantam apresentando-se como 

devotos em jornada, cantam pedindo os bens da Festa, cantam agradecendo e 

abençoando a todos, cantam anunciando a Festa do Santo em nome de quem 

viaja, cantam e rezam. Em casas onde algum morador tem uma promessa a 

cumprir, os foliões fazem a reza ou o ―cantorio‖ que torna ―cumpre‖ o voto feito. As 

do segundo tipo são casas onde os viageiros comem e dormem. À sequência 

habitual das casas ―do giro‖, o grupo ritual acrescenta a reza de longos terços, as 

cerimônias religiosas que envolvem pedidos e agradecimentos pela comida que 

recebem e, quando isso é pedido pelo ―dono da casa‖, cantos e danças profanos 

(catira, cateretê, fandangos, viadeira, chula e tantas outras) para quando depois de 

terminada a ―obrigação‖, ou seja, a longa sequência de pequenas cerimônias 

devocionais. Chegando finalmente ao local da Festa do Santo em nome de quem 

se reconhecem viageiros do sagrado, são festivamente recebidos. Em alguns 

lugares terminam a ―jornada‖ dentro da igreja ou da capela e, no ―altar do santo‖, 

fazem a ―entrega‖ da bandeira, a ―guia‖ que durante toda a viagem esteve à frente 

do grupo e a respeito de quem há crenças de imensos poderes de bênçãos e 

proteções.10  

Dentre todas, as Folias de Reis são a viagem ritual mais difundida no Brasil 

e a mais rica de ritos e crenças próprias. Os devotos e promesseiros saem na noite 

de Natal ou na do Ano Novo e percorre um território de estradas e casas pré-

determinado, até a tarde do dia 6 de janeiro, a ―Festa dos Três Reis Santos‖, no 

imaginário popular. É muito difícil calcular o número de grupos de foliões ―em 

jornada‖ pela beira das cidades e pelos campos, no Brasil, durante esses dias. 

Difícil haver um município ou povoado, pelo menos em Minas Gerais e em Goiás, 

assim como em inúmeras regiões da Bahia, de Mato Grosso, de São Paulo e do 

Paraná, onde não haja pelo menos um, às vezes alguns ―ternos de Folia de Reis‖ 

no exercício devoto de ―cumprir a missão‖. 

A Folia de Reis é um ritual do catolicismo popular que desde muitos anos 

tornou-se predominantemente rural e se faz em povoados, sítios ou fazendas, sem 

                                                 
10 Não são muitos os estudos sobre Folias de Santos Reis no Brasil. Entre os documentos em que há descrições 
mais completas, indico ao leitor: Zaíde Maciel de Castro e Araci do Prado, Folias de Reis, Cadernos de Folclore, 
Funarte, Rio de Janeiro, 1977; Carlos Rodrigues Brandão, As Folias de Reis de Mossâmedes, Funarte, 1977; 
Sacerdotes de Viola, Vozes, Petrópolis, 1980.  
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a necessidade de qualquer tipo de presença de sacerdotes da Igreja.11 Por outro 

lado, ao contrário de como pensa a Igreja, entre os incontáveis praticantes dos 

―festejos dos Três Reis‖, os magos visitadores do Evangelho de Mateus foram 

francamente santificados. Se diz por quase todo o país que ―Santos Reis é um 

santo muito poderoso‖. Como uma pessoa os três magos são venerados, tidos 

como facilmente milagrosos e, portanto, como santos de devoção. Embora 

camponeses e foliões reconheçam que é um ―Deus menino‖ que os Três Reis 

visitam, é a eles que dirigem a sua festa e é a eles que pagam os seus ―votos 

validos‖. 

De onde terá vindo para as estradas dos muitos sertões do Brasil a Festa 

de Santos Reis? Como terá ela chegado a ser um acontecimento de ―gente da 

roça‖, mesmo quando já migrada para as ―pontas de rua‖ da cidade? 

 

b. Cantos e danças diante do altar 

Houve um tempo em que por toda a parte se dançava e cantava 

alegremente dentro dos templos, diante dos altares cristãos. Houve um tempo que 

aqui no Brasil padres e freiras davam as mãos ao que ao tempo se nomeava como 

―o populacho‖ e todos cantavam e dançavam dentro da igreja. Em parte por isso, 

provavelmente ritos coletivos depois expulsos para as ruas e para a roça são 

chamados ―Folia‖ e os seus devotos, ―foliões‖. 

Harvey Cox inicia um intrigante estudo a respeito do valor da festa e da 

alegria entre os cristãos, falando de uma festividade que ele localiza na Europa 

Medieval. Nesse festival de alegria urbana e coletiva, e de mascarada debochada 

repetida durante muito tempo por ocasião do Ano Novo ―até padres geralmente 

piedosos e cidadãos ordeiros colocavam máscaras grotescas, cantavam 

insinuantes modinhas e, numa palavra, mantinham todo mundo suspenso por suas 

sátiras e folias‖.12 Havia ali música e dança solta. Como no Carnaval brasileiro e 

nos festejos do Sábado de Aleluia, havia franca inversão de costumes e valores e, 

                                                 
11 Na verdade essa poderia ser uma diferença essencial entre os rituais do catolicismo popular no Brasil. Alguns, 
como danças de congos, de moçambiques, de marujos e outros rituais das festas de santos padroeiros de negros, 
como São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, são de preferência incluídos em grandes festejos urbanos e de 
algum modo realizam-se próximo da igreja, dentro de procissões e, não raro, com a presença de sacerdotes. Em 
cidades de Minas Gerais e de Goiás existem, inclusive, ―Missas Congas‖ celebradas por padres da Igreja para os 
ternos de congos e moçambiques e para os ―Reis dos Congos‖ dos cortejos do Reinado. De outra parte, a quase 
totalidade dos rituais camponeses de devoção ou pagamento de promessas, como as Folias de Reis, a Dança de 
São Gonçalo, A Dança de Santa Cruz, dispensa por completo tanto a proximidade de igrejas quanto os serviços de 
padres. A cerimônia coletiva se passa no espaço camponês (não raro simbolicamente redefinido para os festejos e 
seus ritos) e é conduzida por especialistas populares da religião. 
12 Harvey Cox, A festa dos Foliões, 1974: 11. 
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entre os símbolos e os ritos da mascarada coletiva, tudo se fazia para colocar ao 

contrário a ordem da rotina e criticar os poderes profanos e sagrados que a 

sustentavam.13 

Ao que tudo indica, o baixo clero participava desses festivos momentos de 

alegre profanação simbólica dos próprios ritos canônicos da Igreja. Um ―bispo-

garoto‖ escolhido entre meninos conduzia o arremedo debochado de uma missa 

católica. Em síntese: ―durante a Festa dos Foliões, não havia costume nem 

convenção social que não se expusesse ao ridículo e até as personalidades mais 

credenciadas da região não conseguiam subtrair-se à sátira‖.14 

Ora, parece que, desde então, tanto os poderes do alto clero quanto os da 

Coroa condenavam como podiam a Festa dos Foliões. A seu respeito o Concílio 

de Basiléia baixou em 1431, um pesado decreto. Mas a alegre ―Festa dos Loucos‖ 

sobreviveu até depois da Reforma e Contra-Reforma. Até meados do século XVI, 

depois da descoberta da América, portanto. 

Vamos nos vestir do sério e do piedoso uma vez mais, leitor, e retornar a 

tempos ainda mais remotos. Cantos e danças dentro do templo procedem do 

Cristianismo Primitivo. Herança judaica e herança pagã, serão provavelmente 

muito mais antigos do que em geral se imagina. Em um livro sobre a história das 

danças religiosas, Louis Backman faz algumas observações muito importantes.15 

Por exemplo, um documento do século IV, indevidamente atribuído a Justino 

Mártir, autorizava danças, guizos e instrumentos musicais nos coros infantis que 

acompanhavam cantos sacros dos cultos. Coros alegres de meninos que, vestidos 

de anjos, dançavam diante do altar. 

A Carta aos Gentios, escrita, por Clemente de Alexandria, morto em 216 

d.C., descreve piedosas cerimônias cristãs de iniciação, acompanhadas de 

cantigas e danças de roda. Tal como ele, Eusébio de Cesaréia, morto em 339, fala 

de danças e hinos que pelos campos e cidades louvavam o Criador e festejavam 

vitórias militares do imperador Constantino. Harvey Cox, que faz referências ao 

estudo de Backman, diz o seguinte: 

 

                                                 
13 Sobre Carnaval no Brasil consultar: Roberto da Matta, Carnavais, malandros e heróis, Zahar, Rio de Janeiro, 
1980; Sérgio Cabral, As escolas de samba, Fontana, Rio de Janeiro, 1974; Maria Júlia Goldwasser, O palácio do 
samba, Zahar, Rio de Janeiro, 1975. Sobre os rituais de Malhação, de Judas na Semana Santa, ver: Ático Vilas-
Boas da Mota, Queimação de Judas, Funarte, Rio de Janeiro, 1981. 
14 Harvey Cox, op. cit., 1974: 11. 
15 E. Louis Backman, Religious dances in the Christian Church and in popular medicine, Allen e Unwin, Londres, 
1952. 
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Os cristãos costumavam dançar bastante nos primeiros anos 
da Igreja. Dançavam nos lugares de culto e rios adros das 
igrejas. Dançavam nas festas dos santos e nos cemitérios 
junto aos túmulos dos mártires. Homens e mulheres, 
crianças dançavam diante do Senhor, e uns com os outros16. 

Cultos de canto, dança e alegria invadem os ritos da fé. O corpo quer salvar 

a alma de ser tão sagrada que esquece de ser humana. A hierarquia religiosa, que 

aos poucos se separa da massa dos fiéis comuns, cedo também começa a 

estabelecer as regras do controle do culto legítimo. Já no século IV há 

controvérsias sobre a legitimidade dos festejos dos fiéis comuns. São Basílio 

Magno, bispo de Cesaréia, condena alguns anos mais tarde os mesmos cantos e 

danças que antes aceitara no interior de sua Igreja. O bispo desconfia das solturas 

do povo e começa a ver mais sensualidade de mulheres do que devoção. As 

costumeiras danças pascais passam a ser redefinidas como lascivas e 

profanadoras da pureza dos cultos propostos pelas confrarias de agentes da 

Igreja. 

Durante o milênio seguinte, as autoridades da Igreja 
sustentaram uma luta desesperada, primeiro para garantir a 
compostura da dança, e depois, perdida essa batalha, para 
abolir a dança de vez. Século após século, bispos e 
concílios baixaram decretos, advertindo contra as variadas 
formas de danças que se executavam dentro e nos adros 
das igrejas. Mas elas perduraram. Por fim, em 1208 o 
Concílio de Wurzburg declarou-as grave pecado.17 

Mas pelos séculos se continuou a dançar e a proibir. Tal como depois 

veremos acontecer no Brasil, desde os primórdios dos tempos das lutas cristãs 

entre a confraria oficial da Igreja e as formas populares e comunitárias de vivência 

da religião, expulsas da nave do templo as cerimônias devotas e alegres com 

drama, canto e dança, migram pura os adros. Expulsas daí, vão para as praças, as 

ruas, os vales distantes, nos mundos dos camponeses. 

Nem mesmo essa interdição definitiva conseguiu abolir a 
dança religiosa. Proscritos do santuário, os dançantes foram 
para a praça, para o adro da igreja, e de volta para o 
cemitério. Acompanhavam ao lado as procissões ou 
tomavam até totalmente conta delas. Animavam os dias e 
festas dos santos. O culto com dança continuava também 

                                                 
16 Harvey Cox, op. cit., 1974: 55. 
17 Harvey Cox, op. cit, 1974: 56. 
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em movimentos cristãos fora do alcance dos decretos 
conciliares, e se mantém vivo até o presente18. 

Separemos aqui por momentos o que voltará a ser reunido mais à frente. 

Em Portugal a Folia foi uma dança popular e profana, muito comum, sobretudo 

durante os séculos XVI e XVII. Em uma descrição do início do século XVII, ―Folia‖ 

é uma dança de homens ―vestidos à portuguesa‖ com guizos nos dedos, gaitas e 

pandeiros girando e pulando à roda de um tambor. Já em um texto espanhol de 

1793, ―Folia‖ é tanto uma dança profana de rapazes fantasiados, quanto qualquer 

dança que pareça ―folia‖, uma quase loucura.19 

A alegre dança da Folia não desaparece do Portugal colonialista após o 

século XVII. Ao contrário, há sinais de que ela se expandiu por outras regiões da 

Europa. Há também sinais de que, tal como mazurcas e polcas, incorporou-se ao 

repertório das danças de salão. De acordo com a musicóloga Yara Moreyra, isso 

―implicou na transformação da Folia em uma dança de caráter grave, diferindo do 

modelo original‖.20 Assim como cantos e danças de pastores e camponeses são 

incorporados aos ritos da Igreja, danças de rua tornam-se — recriadas pelos 

músicos das cortes — danças de salão. 

Por outro lado, dentro das igrejas medievais festejos do Ciclo do Natal 

foram solenes e demorados. Um teatro cristão ao mesmo tempo litúrgico e 

catequético nasceu no interior dos templos e, no século XI, possuía já um lugar e 

uma estrutura claramente definidos dentro de cerimônias propriamente litúrgicas. 

Solenes ofícios das grandes missas natalinas misturavam anjos, pequenos 

pastores e personagens da Sagrada Família em piedosas e alegres encenações 

dos acontecimentos da noite do Natal. Com base no Evangelho de Lucas um 

primeiro drama, o Officium Pastorum, foi criado e colocado junto ao Introito da 

Missa do Natal.21 

Ele chega ao século XIII acrescentado de mais anjos e dos bichos piedosos 

da manjedoura. Tempos mais tarde os festejos do nascimento de Jesus Cristo 

prolongam-se até à festa da Epifania, 12 dias após a do Natal. Muito embora os 

acontecimentos bíblicos posteriores ao próprio nascimento de Jesus fossem 

litúrgica e eclesiasticamente menos importantes, o fato é que eram, sem qualquer 

                                                 
18 Idem, 1974: 56. 
19 Uso com freqüência a partir daqui o trabalho da musicóloga goiana Yara Moreyra: De folias, de reis e de Folias de 
Reis, IA/UFG, Goiânia, 1979: 2. Devo a ela não só o que tenho aprendido da leitura de seus trabalhos, como o que 
tenho aproveitado de nossas conversas sobre rituais religiosos do catolicismo popular em Goiás. Sobre Folia em 
Portugal, ver ainda Luís da Câmara Cascudo, Dicionário do folclore brasileiro, Rio de Janeiro, INL, 1962: 321. 
20 Yara Moreyra, op. cit., 1979: 4. 
21 Idem, 1979: 9. 
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dúvida, muito mais popularmente dramáticos. Pensemos na viagem aventureira 

dos Três Magos popularmente dramáticos. Pensemos na viagem aventureira dos 

Três Magos do Oriente, na Matança dos Inocentes, na Fuga da Família Sagrada 

para o Egito. 

Como evitar que o imaginário popular os tornasse aos poucos o centro das 

afeições coletivas e, portanto, de seus rituais de fé? Aos atores de antes são 

acrescentados Herodes, soldados e, com uma rápida passagem de coadjuvantes a 

artistas principais, os três visitadores do Oriente. Muito depressa os ―magos‖ são 

identificados com ―reis‖, por associação do Evangelho de Mateus com uma 

passagem do salmo 74. A nova sequência de festejos estende até 6 de janeiro as 

celebrações do Ciclo e acaba por constituir um segundo drama litúrgico, 

igualmente incluído no interior das cerimônias oficiais: o Officium Stellae.22 

De início este segundo ofício é simples e nele os Três Reis Magos são 

levados à frente de Jesus Cristo e oferecem a ele os seus presentes. Mais adiante 

o ofício estende-se, amplia o tempo de duração e a partitura dramática. Ao gosto 

da época ele inicia o costume, depois tão generalizado nos ritos populares 

católicos, de opor um lado de bem (os Reis do Oriente) a um outro de mal 

(Herodes e os soldados). Finalmente o Officium Stellae tende a incorporar o 

Officium Pastorum como o seu prólogo.23 

Tais dramas litúrgicos com ―drama‖, canto e dança difundiram-se por toda a 

Península Ibérica e possivelmente lá, mais do que em outras regiões da Europa, 

inspiraram tanto dramaturgos eruditos quanto populares da Idade Média e dos 

séculos seguintes. Gil Vicente escreveu alguns.24 Estes autos popularizados e nem 

sempre escritos por sacerdotes eram compostos basicamente de pequenos 

diálogos ingênuos entremeados de cantos, os ―vilancicos‖. Esses cantos 

desaparecem aos poucos dos autos eruditos do Natal. No entanto, caídos no 

domínio do imaginário popular, aí se difundem e preservam. Alguns anos mais 

tarde serão provavelmente a base dos ―cantorios‖ das Folias de Reis brasileiras.25 

                                                 
22 No Officium Stellae, embora o Menino Jesus permaneça como a principal figura de referência, deixa de ser o 
personagem central do drama. O lugar é ocupado pelos magos visitadores que repartem com Herodes as cenas 
principais. Exatamente isto acontece no caso das Folias de Santos Reis. Os foliões, devotos viajeiros, identificam-se 
a si mesmos como ―os Três Reis do Oriente‖ e se representam no ritual como cumprindo a memória de sua viagem. 
Muitas Folias se fazem acompanhar de ―Palhaços‖, de ―Herodes‖: homens fantasiados que não cantam 
piedosamente como os outros e que, durante todo o tempo, parecem agir às avessas do modo como se conduzem 
todos os devotos, foliões ou promesseiros. 
23 Yara Moreyra, op. cit., 1979: 10. 
24 Gil Vicente escreveu o Auto da Sibila Cassandra, tematicamente relacionado com o Ordo Prophetaruni, também 
do Ciclo Natalino. Escreveu ainda um Auto dos Reis Magos. Para a consulta de seus autos: Obras Completas de Gil 
Vicente, Ed. Sá da Costa, Lisboa, 1942. Há edições revistas, mais recentes. 
25 Yara Moreyra, op. cit., 1979: 14. 
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c. “Deixemos dançarem esses índios” 

Há indícios de que no Brasil o culto popular à figura dos ―Três Reis do 

Oriente‖ é quase tão antigo quanto o dos padroeiros dos primeiros conquistadores. 

Os missionários jesuítas costumavam catequizar os índios com o recurso de autos 

e dramas litúrgicos, que faziam traduzir inclusive para a ―língua geral‖, falada em 

quase toda a Colônia.26 De novo e com a liberdade que os interesses da empresa 

conversionista torna necessária, índios e brancos e mais os negros escravos 

tempos depois, cantam, representam e dançam durante as festas, dentro das 

igrejas e nas procissões. Yara Moreyra apresenta o testemunho de um padre 

missionário: 

Tomo a lição dos dançarmos e lhes ensino algumas danças, 
como as que costumamos apresentar em nossas comédias, 
e como são representadas nas igrejas da Espanha por 
ocasião das grandes festas. Aqui é particularmente 
necessário entusiasmar os descrentes com coisas 
semelhantes e despertar-lhes, com o aparato litúrgico, uma 
inclinação natural para a religião cristã27. 

 

O cerimonial de recepção a pessoas ilustres, quando elas visitam as 

reduções indígenas dos missionários, possui procissões e cantos com danças. O 

teatro litúrgico e catequético de José de Anchieta inclui seqüências muito 

semelhantes às dos momentos de chegada das Folias de Reis nas casas de 

camponeses do interior do Brasil, hoje.28 Com a passagem dos anos de conquista 

colonizadora para os do franco estabelecimento da empresa colonialista, os rituais 

de catequese de índios misturam-se com os que os habitantes brancos, mulatos e 

negros das cidades e dos sertões incorporam aos seus festejos a santos 

padroeiros. Danças costumeiras, de que as folias portuguesas seriam um possível 

exemplo, aparecem incorporadas às dramatizações litúrgicas feitas com a 

                                                 
26 Sobre o uso catequético de teatro com canto e dança, além do estudo de Yara Moreyra, o leitor deve consultar o 
Estudo Introdutório escrito para o livro Teatro de Anchieta por Armando Cardoso (Ed. Loyola, S. Paulo, 1977). 
Consultar ainda Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil, de Serafim Leite (Comissão do IV Centenário, 5. Paulo, 
1956). 
27 Yara Moreyra, op. cit., 1979: 5. 
28 No teatro litúrgico e catequético de José de Anchieta, por ocasião de uma visita ilustre a um dos aldeamentos 
indígenas (um sacerdote ou uma imagem de santo), misturam-se: 1º) o acolhimento, a uma certa distância do 
povoado; 2º) um cortejo processional dali até o adro da igreja ou capela ―com canto, música e dança‖; 3º) 
representações de diálogos ou cenas paraliturgicas; 4º) uma despedida com bênçãos e/ou beijamentos na imagem 
do santo. Há danças e isso tanto pode acontecer no 1º ato do pequeno drama representado, quanto no final do 
último. Cf. Yara Moreyra, 1979: 25 e 26. 
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presença do clero, no interior das igrejas coloniais: nos ciclos do Natal e da 

Páscoa, em festas como as de Corpus Christi e Pentecostes, nos festejos 

populares aos padroeiros de cidades, corporações de profissionais e grupos 

étnicos e sociais. 

O gosto por este tipo de devoção era incentivado pelas 
procissões da Metrópole, cujo maior esplendor ocorria, 
então, nas mãos dos jesuítas. Eram procissões gigantescas 
e suntuosas, com atrações cênicas e danças. 

No Brasil eram realizadas (guardadas as devidas 
proporções) a propósito de tudo: datas festivas, 
calamidades, chegada ou partida de um padre, imagem ou 
relíquia. 

Como a devoção aos Santos Reis fosse generalizada, não 
seria surpresa encontrar procissões às quais fossem 
adaptados costumes populares das celebrações de Reis 
ibéricas (...). Os jesuítas haviam realizado, com sucesso, 
adaptação semelhante com canções e danças profanas — o 
que era muito mais difícil, por implicações óbvias.29 

Este é o caminho pelo qual, pelas mãos dos missionários jesuítas, a Folia 

penetrou na Colônia, ―como uma dança de fundo religioso, mais uma manifestação 

para-litúrgica que profana‖.30 O tão conhecido missionário Manuel da Nóbrega 

menciona uma dança de Folia em uma Procissão de Corpus Christi em 1549. 

Procissão onde ele descobre ―danças e invenções à maneira de Portugal‖.31 

Ao lado das danças e cantos acompanhando pequenos dramas e 

cerimônias litúrgicas, ressalte-se o costume ibérico de grupos de pessoas saírem 

alegremente de casa em casa, cantando a troco de pequenos presentes durante 

os dias próximos ao Natal e, mais ainda, na véspera do ―dia de Santos Reis‖ 

...uma noite de Santos Reis, saíram estes (homens) com 
vários instrumentos pelas portas dos moradores da vila, 
cantando para lhes darem os Reis, em prêmio do que uns 
lhes davam dinheiro, e outros doces, e frutas etc..32 

Parece ter-se repetido no Brasil o que vimos acontecer na Antiguidade 

Cristã e na Idade Média. Rituais incluídos em cerimônias de cultos oficiais da Igreja 

ou nas devoções populares da cidade e do sertão, como momentos de drama, 

                                                 
29 Yara Moreyra, 1979: 27. 
30 Idem, 1979: 4. 
31 Idem, 1979: 4 e 5. 
32 Cf. Nuno Marques Pereira, apud Luís da Câmara Cascudo, 1962: 654. 
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canto e, não raro, dança: 1º) concorrem em duração e importância com a própria 

cerimônia litúrgica oficial de que são partes; 2º)? tendem, em alguns casos, a 

perderem as situações de dramatização e a conservarem apenas cantos e danças 

que antes lhes serviam de introito e separação de seqüências e atos. 

 

d. Do altar ao adro, do adro à rua 

Documentos de bispos e missionários que a partir do século XVII tornam-se 

frequentes no Brasil fazem supor que as autoridades eclesiásticas aos poucos se 

separam de um controle laico de senhores e irmandades e, por consequência, dos 

seus rituais populares ou, pelo menos, para-litúrgicos. Com o passar dos anos as 

cartas pastorais passam da recomendação a respeito dos modos de fazer os ritos 

nas igrejas, capelas e procissões, à condenação dos ―abusos‖, ou seja, de quase 

todo o ritual religioso realizado nos festejos de devoção de confrarias, irmandades 

ou comunidades populares, alheio ao controle direto da hierarquia e dos seus 

agentes: padres e outros religiosos. Aquilo mesmo que a Igreja introduzira e usara, 

seja para a catequese de índios e negros, seja para um tolerante controle 

simbólico da ordem social, passa a ser definido como prática profanadora, quando 

feito dentro ou fora da igreja, sem a presença e a direção do clero. 

Porém não é nossa tenção proibir que no adro se possam 
fazer representações ao Divino, sendo aprovadas primeiro 
por nós ou por nosso provedor, nem que outrossim, na 
ocasião de festas entrem danças e folias nas igrejas, sendo 
honestas e decentes, enquanto se não disser missa, nem se 
celebrarem os ofícios divinos..33 

Condenei o uso de bailes de São Gonçalo, tão frequentes 
por toda esta ribeira, acreditando o povo que eles são não 
só coisa muito lícita, mas até agradável a Deus. Fiz-lhe ver 
que não há inimigos mais perigosos do que os divertimentos 
noturnos, como essas danças imodestas, que obrigam a 
tantas despesas ruinosas. Disse-lhes que tais bailes não são 
de São Gonçalo, mas do diabo, e só próprios para perverter 
os costumes, e fazer-nos perder a salvação eterna, 
lançando-nos no abismo do pecado. 

Em Vitória eu comutara o voto de uma mulher que não tinha 
cem mil réis para pagar os gastos de tal baile..34 

                                                 
33 O trecho é de uma carta pastoral do arcebispo da Bahia, em 1707. Ver Riolando Azzi, O episcopado brasileiro 
frente ao catolicismo popular, Vozes, Petrópolis, 1977; 33. 
34 O texto é do bispo do Maranhão, em 1858. Riolando Azzi, op. cit., 1977: 32. 
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Isto não é sério. Isto não é regular. Uma festa que não se faz 
na igreja, com padres, com anuência e sob direção do bispo, 
e com os ritos solenes da nossa religião, não é festa 
religiosa, é mascarada de culto, é uma coisa desordenada, 
sem significação, que nenhum homem sensato pode 
aprovar.35 

As acusações e atos de retomada de controle do trabalho religioso do 

colégio eclesiástico partem sempre de um mesmo princípio. O de que, ao 

passarem socialmente da iniciativa e da direção do clero para as de agentes leigos 

— rezadores, capelães, beatos populares, chefes de grupos rituais — os mesmos 

rituais de devoção da Igreja transformaram-se em festejos populares profanadores 

e, portanto, ilegítimos. 

Ao condenar o trabalho religioso popular e autônomo, na verdade a Igreja 

Católica contribuiu substantivamente para a construção do sistema do Catolicismo 

Popular. Ao definir como legítimos apenas os seus símbolos, sua doutrina, suas 

cerimônias litúrgicas e o ofício dos seus sacerdotes, ela finalmente constituiu 

juridicamente um outro lado da vida religiosa católica. Aquele que, sendo realizado 

à margem dos domínios diretos da Igreja, sempre teve um poder de penetração e 

de reprodução de formas de religiosidade entre as classes populares muito maior 

do que o da própria Igreja. 

Uma parte do que procuro narrar aqui é o processo através do qual formas 

de crença e culto originariamente criadas e ensinadas pelo corpo sacerdotal, 

devido à própria ação de concorrência e expropriação posterior são deslocadas do 

âmbito da Igreja com a participação dos fiéis, para um âmbito dos fiéis sem a 

participação da Igreja. Assim, o primeiro efeito da ação repressiva dos bispos 

sobre a presença de rituais popularizados nas missas, ofícios e procissões é que 

eles, ao invés de serem abandonados pelos leigos ou, pelo menos, reduzidos, 

simplesmente deslocam-se do interior dos templos ou das procissões para lugares 

próximos: o adro, a praça fronteira à igreja. Um segundo efeito é que em muitos 

lugares por todo o território nacional tais ritos vão, com os seus agentes, sendo 

deslocados para as periferias pobres das cidades, para os arraiais, para as 

capelas construídas e preservadas por comunidades rurais. 

A ―purificação‖ da liturgia católica, sobretudo através do trabalho dos bispos 

renovadores de um período entre fins do século passado e começos do atual, 

transformou, por exemplo, todo o Ciclo do Natal em uma seqüência empobrecida 

de atos litúrgicos oficiais, como as novenas familiares de preparação e a Missa do 

                                                 
35 Carta de D. Macedo, bispo do Pará, ao presidente da Província, em 1880. Riolando Azzi, op. cit., 1977: 68. 
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Galo. A um canto da igreja são armados presépios onde alguns fiéis deixam 

moedas e notas de esmola, esquecidos, muitos deles, de um tempo em que 

aquela cena era viva e ali se cantava, dançava e encenava coletivamente o 

acontecimento festejado.36 

De acordo com a origem, a trajetória de recriação e o modo como 

elementos litúrgicos são combinados com outros, dramáticos e populares, os 

rituais do Ciclo do Natal — e isto na verdade acontece com muitos outros, de 

outros ciclos ou festejos — tomam destinos diferentes, depois de tornados 

exclusivamente comunitários e populares. Enquanto por quase todo o Nordeste 

brasileiro são muito comuns os ritos de Pastoris e Pastorinhas, onde estão ainda 

presentes as situações de canto, drama religioso e até mesmo algumas danças, 

nas Folias de Reis do Centro-Sul preserva-se o canto e a reza ao longo de uma 

longa viagem ritual de casa em casa. Um exemplo, é provável que a representação 

teatralizada da visitação dos Reis ao Menino Jesus tenha se transformado na 

pequena cena cantada em que o grupo de foliões se apresenta e à sua bandeira e 

anuncia o nascimento de Cristo. É provável que tenha também produzido o longo 

―cantorio‖ com que, ao chegarem finalmente diante do presépio armado na ―casa 

da Festa‖, os foliões fazem a ―adoração ao Deus Menino‖. 

Eis-nos chegados, leitor, ao meio do caminho da viagem das tramas e 

trocas entre tipos próximos e, no entanto, opostos no interior de uma mesma 

religião. De um lado bispos e padres e, de outro, rezadores e mestres foliões. A 

ação repressora das autoridades da Igreja não termina aí. Até alguns anos atrás 

não eram raras as cartas pastorais e as ordens de clérigos que em suas dioceses 

ou paróquias combatiam os ritos populares feitos nas capelas não reconhecidas 

pela Igreja. Que condenavam grupos de fiéis camponeses, devotos de padroeiros 

cultuados de acordo com as suas crenças e através de seus rituais.37 Eis o que 

                                                 
36 Por volta da década dos anos 60, como iniciativa do clero e de um laicato liturgicamente modernizado, houve uma 
tentativa de recolocar à margem dos festejos natalinos a representação de pequenos dramas, alguns deles 
ensaiados por leigos (com cantos, mas sem danças) e representados no interior das igrejas, até mesmo próximo à 
missa, ou em um dos seus momentos. Foram escritos, com um espírito do tempo, inúmeros autos de Natal. No 
entanto, de modo algum tiveram qualquer influência sobre o imaginário popular, tal como haviam feito séculos antes 
os ritos com dramas, cantos e danças trazidos pelos emissários religiosos da Coroa portuguesa. 
37 É muito importante ressaltar que os documentos das autoridades da Igreja durante muitos anos condenavam com 
empenho muito mais o agente popular do que propriamente o seu trabalho ritual. Condenavam o especialista 
autônomo de serviços de devoção: capelães, rezadores, foliões, folgazões, mestres rituais: 1º) por fazerem atos 
coletivos de devoção fora do controle L to dos seus párocos e sem lhes pedir qualquer autorização; 2º) por não 
arrecadarem esmolas (dinheiro e bens) para os serviços e obras da Igreja e, sim, para a realização de festas votivas 
comunitárias; 3º) por serem concorrentes profanadores de serviços religiosos feitos legitimamente pelo clero. 
Algumas vezes o documento pastoral lembra que, depois de ser a capela ou o local de culto (festa de padroeiros, 
romarias, etc.) entregue aos cuidados de um representante oficial da Igreja, os mesmo festejos e os rituais ali 
praticados poderiam ser aceitos, desde que autorizados, o que implicava sempre uma ―purificação‖ de seus 
elementos e poderes populares em benefício dos canônicos. 
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explica porque em muitas áreas do país inúmeros cultos populares com canto, 

dança e drama tenham sobrevivido apenas quando encontravam pelo menos uma 

destas salvaguardas: 1ª) o abrigo de uma área de refúgio camponês onde fosse 

difícil a ação repressora direta e a consequente obediência forçada às autoridades 

da Igreja; 2ª) o interesse de setores eclesiásticos em preservar ritos populares que 

contribuíam para a preservação do rebanho de fiéis, ou para o aumento da 

afluência de romeiros a centros de peregrinação cuja frequência rendesse para a 

Igreja dividendos visíveis de bens e poder; 3ª) o interesse dos fiéis das classes 

dominantes em preservar grandes festejos religiosos, para usos sociais e políticos 

diversos dos cultos coletivos; 4ª) a possibilidade de reprodução do ritual popular, 

através de seu ocultamento das autoridades da Igreja, mesmo nas cidades; 5ª) a 

presença de um clero por diversas razões mais tolerantes, para com a ―piedade 

popular‖. 

A regra geral foi, no entanto, a condenação sistemática ou o desinteresse 

do clero e da hierarquia para com os modos populares de devoção. Muitas vezes o 

trabalho jurídico de condenação era com vantagens substituído por formas mais 

eficazes de expropriação e controle. Um dos recursos sempre mais empregados 

pela Igreja do período posterior à renovação católica no Brasil, foi a importação de 

congregações e associações laicas que, dirigidas por um clero europeu não-ibérico 

ou nacional, mas oriundo dos seminários rigoristas, difundiam novas formas de 

culto familiar e comunitário que concorriam com os rituais costumeiros das antigas 

irmandades laicas e das pequenas confrarias e grupos de devotos camponeses. 

 

DE FOLIÕES A COMPANHEIROS DE CAMINHADA? 

a. Estranhos fatos recentes 

Algumas Companhias de Santos Reis esparramam-se por zonas rurais e 

periferias de cidades de São Paulo. Ao lado de mestres, contramestres, foliões e 

palhaços vai um sacerdote. Em algumas casas onde a Folia que o padre 

acompanha pára para o pouso, há rezas e cantorios de foliões. Há também uma 

missão que o padre oficia; ele, padre e folião. No dia de Santos Reis todas as 

Companhias reúnem-se em uma mesma grande área. Ali fazem a ―entrega‖ da 

―jornada‖. Comem juntos e participam de uma ―missa cabocla‖ que outra vez o 

sacerdote oficia e que se faz entrecortar a todo momento de cantos e recitativos 

dos foliões. 

Terminada a longa função religiosa os mestres foliões reúnem-se em círculo 

e, junto com o padre, avaliam o seu trabalho. A si mesmos chama ―Movimento de 
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Renovação das Companhias de Santos Reis‖. A primeira metade do nome tem a 

ver com a Igreja, a segunda, com o catolicismo popular dos camponeses.38 O 

Movimento possui um jornal: ―Renovação das Companhias de Santos Reis‖. Faz 

reuniões, sobretudo durante o período dos festejos aos Três Reis‖. Nelas todos 

trocam experiências e avaliam o andamento do ―Movimento‖. O sacerdote afirma 

não ter qualquer interesse em provocar mudanças forçadas e agir como um 

dirigente dos mestres-foliões. Mas o fato é que aos poucos as Companhias do 

―Movimento‖ foram modificando alguns aspectos ancestrais do ritual devoto. 

Tomo um exemplo tirado do relatório do Boletim n.5, de 1978, que relata 

que uma ―concentração das Companhias realizada no dia 1º de janeiro de 1978‖: 

Assunto: a popularidade da Cantoria dos Santos Reis e 
como melhorá-la. 

Introdução: finalidade do dia – história da Renovação e as 
perguntas. 

                                                 
38 Anúncios de programas de reuniões do Movimento de Renovação das Companhias de Santos Reis: 
―Encontro das Companhias dos Santos Reis na Escola Vocacional. 
 
Festa da Epifania – dia 4 de janeiro de 1976 
8 hs.  Apresentação das cias. (Companhias) 
8,30 hs. Explicação do objetivo do dia e do programa 
9 hs.  Apresentação da experiência da renovação do giro 
 Mestre Lázaro Tavares 
 Troca de idéias entre os presentes 
10 hs. Apresentação da renovação na cantoria 
 Mestre Antônio Gonçalves 
 Troca de idéias 
11 hs. Lanche 
12 hs. Cantoria irradiada pelas rádios locais 
 Os locutores apresentam as Cias e dão o programa da festa do encerramento (da chegada) 
 Cada companhia terá 10 minutos 
 A cantoria será escolhida conforme assunto preferido. 
ENCERRAMENTO 
 Canto de Ave Maria por todos 
 Tema do dia da Epifania (manifestação dos sinais da fé) por Sr. Bispo 
 Ato penitencial cantado pelos foliões 
 Oração: Deus Todo Poderoso Tenha... Sr. Bispo 
 Glória  Deus, cantado pelos foliões 
 Oração do Sr. Bispo 
 Canto ‗A nós descei‖, por todos 
 Sermão – Sr. Bispo 
 Creio – rezado por todos 
 Canto ‗Recebei, Senhor‘ – canto pelos foliões 
 Preces comunitárias Pai Nosso  
 ‗Santo, Santo‖ canto pelos foliões 
 Bênção do Sr. Bispo 
 Despedida canto dos foliões‖ 
(Documento mimeografado em Jales, São Paulo)  
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Depois da apresentação das Companhias por seus mestres, 
Antônio Gonçalves explicou a finalidade, a história e deu as 
perguntas. 

Finalidade: ‗Estamos aqui para estudar nos conscientizar o 
passado a fim de ter um novo começo para o futuro. Agora 
vãos analisar o que foi aproveitado pelas reuniões passadas 
para ter mais um degrau para o futuro‘. 

História da Renovação. 

Então relembramos que o movimento de renovação 
começou no dia 25 de março de 1970. Naquele ano e depois 
houve várias reuniões para descobrir os novos modos de 
conduzir as companhias dos Santos Reis. Assim surgiu a 
proposta de não mais pedir esmola pela cantoria. Achamos 
que depois de muitas discussões, que isso era menos 
conveniente no sentido que somos representantes dos 
Santos Reis que não pediram mas levaram presentes. Estas 
propostas foram aceitas por muitas companhias, mesmo 
aquelas que não participaram, mas ouviram pelo rádio. 
Outra proposta estudada e aceita pelos mestres foi de fazer 
da Cantoria um anúncio do Evangelho. Começamos a cantar 
a visita e o nascimento com versos tirados diretamente do 
evangelho. 

Finalmente tivemos uma renovação que, acho, disse A. G. 
ser o ponto alto final ou máximo do nosso movimento, tendo 
a missa composta e cantada no jeito das Companhias de 
Santos Reis. 

Vemos portanto que as reuniões foram bem aproveitadas. 
Estamos nos renovando mutuamente e vamos tentar 
continuar esta tradição. Para isso vamos fazer três 
perguntas: 

1. Quando é que a Cantoria dos Santos Reis se torna 
popular? 

2.  Quando é que a Cantoria dos Santos Reis não se torna 
popular? 

3. O que podemos fazer para fazê-la mais popular? 

(―O bate-papo na Escola Vocacional‖, do Boletim n.5: 
Renovação das Companhias dos Santos Reis, 1978, 
Publicação do Centro das Comunidades de Jales). 
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  A intervenção de um representante da Igreja num ritual camponês 

secularmente recriado a cada Ciclo do Natal fora da esfera da presença da Igreja, 

trouxe uma série de implicações. Dentro de uma região onde as condições 

camponesas de reprodução da vida e seus símbolos tornam-se a cada dia mais 

adversas e onde, por consequência, a possibilidade de preservação de rituais 

comunitários de camponeses é cada vez mais precária, o apoio direto de uma 

igreja paroquial é importante. Mestres-foliões da ―Renovação‖ com quem conversei 

afirmaram mais de uma vez que a ajuda do padre representou uma força a favor 

das Companhias. Por outro lado, a intervenção pacífica da Igreja não evita que 

haja uma variação de códigos dos trabalhos religiosos.  

Os mestres reúnem-se em espaços cedidos pela igreja para tomar decisões 

que valham não só para o âmbito de cada grupo ritual, mas para todos eles 

coletivamente. A preservação de uma tradição religiosa popular depende de sua 

renovação nos moldes propostos pela Igreja Pós-Conciliar: as Companhias de 

Santos Reis deixam de pedir esmolas, o que em parte destrói a estrutura de trocas 

solidárias tão nuclear ao ritual; os mestres reconhecem-se como pregadores ativos 

do Evangelho e não como viageiros devotos cujo rito propicia o cumprimento de 

promessas ao Três Reis Santos e a intensificação de trocas simbólicas entre 

diferentes categorias de participantes (foliões, moradores, devotos e promesseiros, 

festeiros e assistentes). Por outro lado, a própria estrutura das relações da Folia é 

em parte subordinada à dos princípios atuais de articulação Igreja-fiéis.39 Surge o 

―Movimento‖, maior do que cada Companhia e que, mesmo aceito por todas – e, 

quem sabe, necessário hoje à sua própria sobrevivência – concorre com todas, 

sobretudo no sugerir-se como comunidade de referência do ritual. Explico-me. 

Tradicionalmente cada grupo de Folia de Santos Reis é uma unidade ritual 

autônoma, independente de outros grupos ou de uma organização mais ampla. É 

subordinada apenas ao seu mestre ou embaixador. Faz parte do universo de 

trocas sociais e simbólicas do universos camponês (mesmo quando frações dele 

migram para a periferia e ali lutam por reconstruir aos pedaços partes do mundo 

deixado ―na roça‖). Servem ritual e religiosamente a arraiais, povoados e bairros 

rurais de lavradores; a comunidades camponesas – sua ordem, seus códigos de 

relações, seu imaginário e a sua estrutura de festas e trocas rituais entre homens e 

entre homens e suas crenças. 

                                                 
39 Em um outro estudo procuro mostrar como, ao sobreviver entre comunidades camponesas, o ritual popular da 
Folia de Reis torna-se um referencial simbólico das relações solidárias de trocas camponesas. Tudo se faz como 
uma demorada situação de dar-receber-retribuir entre os agentes religiosos foliões, os moradores, os promesseiros 
e os festeiros. Carlos Rodrigues Brandão, ―O mundo camponês como espaço de rituais religiosos do catolicismo 
popular‖, in: Sacerdotes de Viola, Vozes, 1980. 
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O surgimento de um movimento que, realizado por mestres de Companhia 

de Reis, é uma proposta da Igreja, cria uma nova instância de fidelidade. Cria uma 

ordem de decisões a cuja vontade coletiva cada mestre se submete 

individualmente. Em sínteses, uma vez mais, retoma para o controle da instituição 

eclesiástica uma forma de celebração coletiva cuja característica principal é ter 

sido até aqui autônoma; isto é, ter sido popular não por ser diferente de uma 

cultura religiosa erudita, do ponto de vista simbólico, mas por ser socialmente 

independente de uma estrutura eclesiástica de gerência dos bens de salvação. A 

própria idéia de renovação, proposta a uma ―tradição‖ para que ela se preserve, 

revela o modo como a Igreja cede tolerantemente diante do sistema comunitário da 

religião popular, para que os seus agentes cedam subalternamente à Igreja. 

No entanto, como poderiam ser outras as relações, quando elas não são de 

conflito e concorrência aberta entre um lado e outro, como vimos progressivamente 

acontecer na primeira parte deste estudo? O exemplo do que tende a ocorrer no 

contexto de setores politicamente mais comprometidos com os movimentos 

populares poderia ser uma outra resposta. 

2º Uma pequena procissão abre a Assembléia Diocesana de uma Igreja do 

interior de Goiás. O bispo, sacerdotes, religiosas, leigos da Igreja (agentes de 

pastoral) e leigos das comunidades rurais (agentes da base) entram pelo local 

adentro, onde primeiro será rezada uma missa e, logo depois, iniciada a 

Assembléia. Pelo caminho cantam uma alegre Folia. A música é tradicional e os 

que tocam são lavradores de violão, viola, caixa e pandeiro em punho. Mas a letra 

do cantorio, não. Ela sua as quadras de sempre, mas inova a fala do canto: 

 

Folia da Assembleia 

Vai chegando o rio ao mar, 
Ai, ai (repete em todos os versos) 
Após longa caminhada,  
É a Assembléia Diocesana 
Que já vemos começa. 
 
Aqui estão todas grotinhas 
Os ribeiros, as aguadas, 
Aqui estão rio e mar 
Preparando as chuvaradas.40 
 
Companheiros reunidos 
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Como Igreja de Jesus, 
Enfrentando este eito 
Com mais força, com mais luz, 
Reforçando a decisão 
Em favor do oprimido, 
 
Seremos Igreja pobre  
Feita de povo sofrido. 
 
Nas raízes dos seus males 
Vamos ler a situação 
Pra lutar com mais clareza  
E buscar libertação 
A Justiça e a Verdade 
Têm que ser o nosso pão   
Na mesa do mundo novo 
Onde todos são irmãos. 
 
Celebramos esta Páscoa 
De sofrer e de alegria, 
Com Jesus na caminhada  
Nossa luta é uma folia.  
 

40 Os versos da primeira quadra possuem um sentido referencial muito difundido 

na Igreja de Goiás, difícil de compreender fora dela. A idéia é a de que a luta 

popular de que a Igreja do Evangelho quer ser um instrumento, deve vir de baixo 

para cima e deve ser participada por todos. Os pólos de decisão não podem ser 

mais do que o somatório lógico, simbólico e social da vontade popular, desde as 

suas bases. ―Grotinhas‖ são os pequenos mananciais dos grupos populares em 

cada pequena comunidade. ―Ribeiros‖ são as somas de ―grotinhas‖; ―aguadas‖, as 

dos ―ribeiros‖. Os ―rios‖ serão os grandes movimentos populares que haverão de 

desaguar no ―mar da libertação‖. 

Em muitas outras ocasiões, tanto nas grandes reuniões de agentes 

religiosos e militantes populares, quanto nas pequenas festas e cultos de devoção 

camponesa, todos juntos poderão orar e cantar longos ―cantorios‖ das Folias de 

Santos Reis. Lavradores que participam dos trabalhos da Pastoral Popular da 

Igreja e que, não raro, são militantes também da Oposição Sindical ou do Partido 

dos Trabalhadores, voltam com versos novos ao ritual das antigas Folias que, por 

muitos anos, os bispos e o clero do passado fingiram não existirem, ou 

condenaram de frente. No município vizinho de Itaguaru as tradicionais trovas 
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inocentes dos cantos da Folia de Reis ganham a fala de uma mensagem que 

associa os pobres e oprimidos do passado aos do presente e todos à figura de 

Jesus Libertador. Que conclama o povo ―da roça‖ a se unir em uma mesma luta 

contra os opressores de agora.41 

                                                 
41 Lado a lado coloco aqui cantorios de duas Folias de Reis, para que o leitor possa fazer um paralelo. De um lado, 
o de uma Folia de lavradores não participantes dos trabalho pastorais da Igreja de Goiás. De outro, o de um grupo 
do Movimento de Renovação do interior de São Paulo. Chamo a atenção para o fato de que o que transcrevo é uma 
mínima fração do que uma Folia de Reis canta ao longo de sua peregrinação entre a Festa do Natal e a de Santos 
Reis. 
 
Lavradores    Movimento de Renovação  Os pastor era pobrezinho 
         Igual Jesus foi desprezado 
Os três Reis veio de viagem              Tendo nascido Jesus                 Foram eles quem 
espanharam 
Pra Lapinha de Belém   em Belém de Judá              o acontecimento tão esperado 
Visitar o Deus Menino   Uns magos do Oriente 
Que a Virgem Maria tem.   Vieram lhe visitar           os pastores daquele tempo 
         Era os pobre sofredô, 
Deus vos salve santa lapa   Encontraram o Rei Herodes Passava a noite no campo 
Onde é a sua morada   Os magos foram lhe perguntar Pastoreando a criação do 
sinhô 
Aonde está o Menino Deus              Onde está o Rei dos Judeus 
E a hóstia consagrada   Que nasceu pra nos salvar Não ganhava quase nada 
         Nem dava para comer 
Lá no campo apareceu um anjo  Para anunciar aos outros  de medo das feras à noite 
Anunciou para os pastor   vamos ver o menino primeiro nas locas ia se esconder 
Vocês vão ver lá em Belém  
O menino nosso salvador.   Cantaram um hino de louvor             Mas eles tinha esperança 
         De libertar desta opressão 
Sentiro grande alegria   quando viram o que aconteceu De sair do jugo e dura ordem 
Pra Belém foram ligeiro   Agradeceram com alegria  Dada pelo seu patrão 
     A Deus Pai nosso Senhor 
Pai eterno, soberano       Até que um dia aconteceu 
Tá com seus anjos na mão   Porque vimos a sua estrela Lá no campo onde eles estava 
Peço a vós para cantar   No Oriente iluminar  Nasceu o libertador dos pobre 
 O Natal anunciado   E nós estamos à procura  Para ele um anjo anunciava 
     E queremos adorar 
Meia noite já foi dada       Quando chegaram viram 
coxeira 
Meu cantar anunciou   Ouvindo isto o Rei Herodes Lá estava o menino 
Em honra do Filho da Virgem  Nesta hora perturbou  Junto com sua mãe 
Muito alegres nós cantamos  Em matar aquele menino  Enrolado num trapinho 
     Foi o que ele pensou 
Em honra do Filho da Virgem      Contaro tudo que tinham 
visto 
Muito alegres nós cantamos  Convocando todos os príncipes Maria ficou pensando 
Pra adorar o Menino Deus  Herodes foi perguntar  Cantaram um hino de louvor 
Nós no chão ajoelhamos   Aonde Cristo havia nascido E saíram anunciando 
     Em Belém de Judá 
O Rei Herodes perguntou       Não quiseram acreditar 
Quem procuras lá em Belém?  Foi escrito pelo profeta  O povo que tinha dinheiro 
A santa Virgem Maria   que veio anunciar:  Foi somente os marginais 
E com seu filho também.   Vai nascer o Rei dos Reis  Os pobre aceitou primeiro 
     Pra seu povo ele salvar 
Eu também vou lá em Belém      Os pastores de hoje em dia  
Conhecer esse menino   Herodes pediu aos Magos  É os homem trabalhador 
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Durante a Assembléia Diocesana, a 11ª desde a chegada de D. Tomás 

Baldoino, um bispo que imprimiu à sua Igreja a proposta de pastoral popular e 

compromisso ―com os oprimidos e marginalizados‖, no estilo das vanguardas de 

Igreja popular no Brasil, algumas decisões foram tomadas. Elas foram antes objeto 

de estudos em comissões de lavradores, trabalhadores das pequenas cidades, 

agentes leigos da pastoral e sacerdotes. Foram depois votadas e aprovadas por 

aclamação. Creio ser útil transcrever aqui as que têm a ver com as relações entre 

a Igreja Diocesana e a Religião Popular, e as que têm a ver com a participação da 

Igreja nas lutas populares. 

A Igreja de Goiás, em sua caminhada de libertação, quer 
assumir a realidade do povo pobre e oprimido. Por isso 
propõe o seguinte: Reafirmar a caminhada do Evangelho 
tendo claro o rumo; Respeitar os Costumes do povo na sua 

                                                                                                                                               
Conhecer a sua mãe   se o menino encontrar  Receberam lá na Roça 
(verso inaudível)    na volta vocês me avisem  O Evangelho do Senhor 
     Que eu também quero adorar 
Da terra nasceu a rama       Nós somos aqueles pastores 
Da rama nasceu a flor   Ouvindo o Rei eles partiram Que luta com confiança, 
Da flor nasceu Maria   de novo para o seu destino anunciamos a libertação dos  
E de Maria o redentor   caminhando para Belém    pobres 
     À procura do menino  Jesus é a nossa esperança 
Os Três Reis vêm pelo mundo 
E nós adoramos também   A Estrela que tinham visto               Os Pastores, do cantorio 
Adoramos o Deus menino   novamente os precedia  da Folia de Reis de Itaguaru, 
No presépio de Belém   até chegar no lugar  Goiás). 
     Que encontraram o Messias 
É os magos quem visita 
O Filho que a Virgem tem   Entrando na casa encontraram 
Acabemos a adoração   o menino e Maria 
No presépio de Belém   juntamente com José 
     O chefe da Sagrada Família 
Vou chamar nosso boneco 
Pra fazer a oração   Prostrando se ajoelharam 
Vou pedir o Menino Jesus   e Jesus foram adorar 
A sua perseguição   abrindo seus tesouros 
     Pra Jesus presentear 
Vamos parar os instrumentos 
Você ajoelha no chão   Lhe deram ouro, incenso e mirra 
Pra adorar o Menino Deus   e a Jesus foram beijar 
E pedir o seu perdão   Havida a resposta em sonho 
     Para o Herodes não tornar 
(cf. Carlos Rodrigues Brandão, 
A Folia de Reis de Mossâmedes,  Voltaram por outro caminho 
Rio de Janeiro, 1977. Funarte).  Para sua terra natal 
     Ficaram sendo Três Reis 
     Melchior, Gaspar e Baltasar. 
 
 (Visita dos Magos – cantorio de 
 Folia de Santos Reis, do Mestre 
 Lázaro Tavares, mimeografado 
 Em Jales). 
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religião e na sua vida, em vista de uma transformação; 
Participar das coisas que o povo faz e gosta, para unir os 
companheiros da classe oprimida na luta contra a 
exploração; Estar presente e participar nas festas e 
celebrações do povo, dando nossa colaboração e nosso 
testemunho de acordo com o Evangelho; Confiar as 
responsabilidades das festas da Igreja ao pessoal ligado à 
caminhada, de preferência aos mais oprimidos, para que 
neles o povo possa livremente superar a dominação e 
celebrar sua vida. Estas decisões sejam aplicadas em todas 
as comunidades e paróquias de nossa Diocese.42 (Diocese 
de Goiás, 11ª Assembléia, Relatório e conclusões — 
setembro 1980) 

A Igreja de Goiás assume a luta dos trabalhadores do 
campo. Vendo que entre nós há lavradores e não-lavradores 
e que o jeito dos lavradores levarem em frente sua luta é 
diferente do jeito daqueles que não são lavradores, e 
escolhendo as propostas dos grupos de base presentes na 
nossa Assembléia, sugere o seguinte: (segue uma lista de 
recomendações sobre a luta popular dos lavradores, a 
começar por esta, bastante pouco ortodoxa de um ponto de 
vista de pastores menos de vanguarda católica) 

Que os lavradores se juntem como os trabalhadores 
conscientizados, mesmo de outra religião, para organizar a 
classe trabalhadora. (idem, 1980: 7). 

Assim que começaram a desenvolver uma pastoral popular em urna área 

de lavradores que, então, começavam a ser pressionados pelos fazendeiros a 

venderem suas terras ou a abandonarem as fazendas onde viviam, os agentes de 

pastoral da Igreja de Goiás trouxeram cantos e orações de estilo pós-conciliar. 

Modos de cantar e orar que lhes pareciam compatíveis com a pregação de uma 

mensagem de ―libertação popular‖, uma expressão que se tornou comum e 

consagrada entre todos ali. Era muito simples a sua maneira de pensar a respeito. 

Durante muitos anos, desde quando a região começou a ser colonizada, por volta 

de 1720, a Igreja Católica fora uma das mais importantes aliadas das classes 

dominantes. Ela participou primeiro da domesticação dos índios que viviam em 

uma região onde, para a desgraça deles, descobriu-se ouro no século XVIII. 

Participou da empresa de controle dos negros escravos, ajudando aos que os 
                                                 
42 No imaginário da Igreja de Goiás, ―Caminhada‖ é o percurso histórico de uma Igreja do Evangelho com o Povo 
Oprimido, em busca de sua libertação terrena da injustiça e da opressão. A palavra é muito comum e se considera 
que é o melhor tradutor simbólico do trabalho que associa a Pastoral Popular da Igreja aos movimentos populares 
de lavradores. 
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submetiam à força a torná-los submissos também pela fé. Finalmente, participou 

dos trabalhos de prestação de serviços políticos às autoridades e aos grandes 

proprietários rurais, revestindo de símbolos e idéias do sagrado uma ordem social 

regida pela desigualdade e a opressão. Ao mesmo tempo que servia politicamente 

aos dominantes, a Igreja fazia às vezes de prestar serviços religiosos e sociais aos 

índios (em pouco tempo aldeados, perseguidos, dizimados ou expulsos da região), 

aos negros escravos e aos subalternos brancos — lavradores muito pobres, em 

maioria. 

A consequência é que todo o repertório litúrgico eclesiástico da Igreja do 

passado não fez outra coisa senão consagrar com os símbolos religiosos e 

transformar em ritos adequados ao tempo e ao lugar, uma mensagem de sujeição. 

Com a Igreja os homens pobres do sertão e das cidades aprenderam a orar, cantar 

e representar urna fala religiosa que lhes fazia sentir e pensar como justa, eterna e 

sacralizada uma ordem social de dominância. Este aprendizado de ritos e mitos 

católicos gerou todo o sistema religioso dos rezadores, capelães e outros agentes 

populares de crença e culto. 

Portanto, uma Igreja de novos tempos, pensada a si mesma como capaz de 

inverter relações seculares de aliança de classe e se colocar a serviço de 

lavradores sem terra, operários sem trabalho e outras categorias de sujeitos postos 

à margem de uma ordem social injusta, teria que criar e ensinar os símbolos e os 

ritos de uma fala de libertação. Por isso foram deixadas de lado as festas dos 

povoa dos camponeses e todo o esforço se fez para trazer cantos e orações 

conscientizadores. Uma das práticas tidas então como mais renovadoras foi a de 

reunir grupos de oprimidos e ler com eles a Bíblia — fato absolutamente novo, da 

parte da Igreja na região. Após a leitura não eram exercícios de piedade pessoal o 

que se fazia ali, em círculo, mas a crítica da vida social e de seus mecanismos de 

sustentação, ―à luz do Evangelho‖. Assim nasceram em Goiás os Grupos do 

Evangelho, uma das origens goianas das Comunidades Eclesiais de Base. 

Com o passar de poucos anos os agentes de pastoral da Igreja começaram 

a descobrir que havia um par de opostos no que eles chamavam de ―religiosidade 

popular‖. Havia as grandes festas das cidades, quase sempre promovidas por 

autoridades e fazendeiros em louvor do ―santo do lugar‖. Eram festas com Folias, 

rezas e leilões, e ali os agentes religiosos populares — lavradores que eram 

também rezadores ou mestres de rituais camponeses — entravam como 

subalternos. Servindo aos senhores da terra nos dias de rotina e trabalho, serviam-

nos também nos dias de festa. Havia, por outro lado, pequenas festas ―de 

patrimônio‖, dos povoados de lavradores. Havia ali festejos camponeses aos seus 
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padroeiros, rezas e, sobretudo, Folias. Estes eram momentos de uma religiosidade 

popular em duplo sentido. Primeiro porque eram feitas à margem da Igreja Oficial. 

Segundo porque eram promovidas, pensadas e vividas por ―gente do povo‖: 

lavradores e suas famílias. 

Uma primeira diferença foi então estabelecida. As grandes festas foram 

evitadas pelos agentes de pastoral. Foram muitas vezes denunciadas dos púlpitos, 

o que, ao lado de outras razões, serviu para um aumento da repressão contra 

pessoas e grupos da Igreja de Goiás. Os pequenos festejos populares dos 

camponeses começaram a ser apoiados, participados como um trabalho religioso 

―da caminhada‖. 

Começou a haver ali, então, uma mudança significativa. Depois de passar 

alguns anos propondo e impondo cantos, formas de oração e outros recursos e 

meios de ritualização da prática religiosa coletiva, os agentes de pastoral 

começaram a adotar os dos lavradores. Isto ocorreu ao mesmo tempo que se 

compreendia que, uma vez organizados os movimentos populares (Movimento dos 

Trabalhadores, Movimento de Custo de Vida, Movimento das Lavadeiras, 

Oposição Sindical e outros), eles deveriam ser a frente de trabalho político de luta 

popular. Eles deveriam ter a sua fala e a sua ação autônoma. A Igreja, que em 

tempos de silêncio e opressão assumira a tarefa de falar em nome do ―povo 

oprimido‖, deveria agora ajudá-lo a falar por si mesmo. 

No sistema comunitário do catolicismo popular os agentes de pastoral 

começaram a entrever sinais vivos de resistência de classe. Por debaixo de uma 

aparente ―alienação‖ no conteúdo das músicas e rezas da Folia de Reis, por 

exemplo, descobriram uma forma secular de reprodução de um modo camponês 

— oposto ao dos senhores, portanto — de viver, mais do que a fé comum, a 

identidade da classe. 

Por outro lado, a afirmação de que finalmente a Igreja Católica estabelecia 

na região um compromisso de classe político-pastoral com os ―pobres-e-

oprimidos‖, obrigava à descoberta de uma nova forma de religiosidade, de liturgia: 

nem a da ―igreja dominante‖, diziam, nem a de um «povo alienado‖. Uma 

religiosidade comum que traduzisse ―a caminhada‖, a luta popular em que se 

envolviam ao mesmo tempo os agentes da base (os lavradores e outros) e os 

agentes de pastoral (os padres e outros). Esta religiosidade do compromisso 

permitiu que de novo: 19 rituais camponeses expulsos para ―a roça‖ voltassem 

para o interior das cerimônias da Igreja e ocupassem ali lugares importantes; 29 

uma parte significativa do repertório de cantos da Igreja passasse a ser de criação 
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popular. De fato, quase tudo o que se canta hoje em Goiás, no interior de missas, 

―reuniões do Evangelho‖, procissões, são músicas compostas por lavradores 

participantes ―da caminhada‖. 

b. Compromisso ou submissão? 

Existe a possibilidade de um compromisso de classe entre setores da Igreja 

Católica e grupos de subalternos? Podem um lado e outro participar de uma 

mesma luta social ―de libertação‖? Sendo a Igreja uma instituição tão complexa e 

de múltiplas faces e compromissos, podem os seus setores mais avançados 

conquistar autonomia política e pastoral suficiente para escaparem ao controle de 

uma estrutura de reprodução social da ordem capitalista de que ela mesma é 

parte? Por outro lado, ainda que uma aliança de classe com ―os oprimidos‖ seja 

possível e esteja se realizando em inúmeras experiências de Igreja Popular no 

Brasil, pode a Igreja — uma instituição que se quer tornar comunidade ―com o 

povo‖ e que propõe o modelo das CEBs como caminho para isso — estabelecer 

relações de serviços com as classes populares sem dominar o trabalho político dos 

seus movimentos populares? Finalmente, é viável a produção de formas 

simbólicas de uma religiosidade do compromisso? 

Alguns estudiosos das relações Igreja-Povo no Brasil negam quase todas 

as possibilidades perguntadas acima. Sempre o interesse da Igreja é a 

manutenção de sua posição de privilegiada em um sistema social desigual. 

Portanto, até mesmo a produção de uma pastoral popular e a afirmação de um 

compromisso histórico com as classes populares não haverá de ser mais do que 

apenas um artifício para que a hierarquia católica não perca o quantitativo do seu 

rebanho e, portanto, a sua fração de poder.43 

No entanto, os próprios militantes da Igreja do Evangelho, padres e leigos 

que em Goiás Velho, em São Félix do Araguaia, em Marabá, no Acre, em Nova 

Iguaçu, em São Paulo, em Vitória, consideram-se comprometidos com uma 

pastoral popular que fez avançar uma teologia da libertação, afirmam que tudo 

aquilo é possível. 

Se quiséssemos pensar com a sua lógica a diferença entre os nossos dois 

exemplos, poderíamos ter aqui o fio de algumas idéias úteis. No exemplo do 

Movimento de Renovação das Companhias de Santos Reis, no interior de São 

Paulo, há uma proposta de ―respeito‖ e ―revalorização‖ do trabalho religioso dos 

                                                 
43 Volto a recomendar aqui dois estudos que fazem a crítica dos projetos populares exercidos pela Igreja. Um, o de 
Roberto Romano, Brasil, Igreja contra Estado, Kairós, São Paulo, 1979; outro, o excelente trabalho de campo de 
Laís Mourão Sá e Regina de Paulo Santos Prado. Ver principalmente o estudo de Luís Mourão Sá: ―Colonização e 
Resistência Cultural‖. In: Pesquisa interdisciplinar — prelazia de Pinheiro, vol. 3, IPRI/CENPLA, São Luís, 1974. 
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homens do povo, sem que haja um compromisso de classe definido entre a Igreja 

e eles. Estes seriam os termos da impossibilidade do estabelecimento de uma 

religiosidade comum onde deixe de haver dois lados separados, ou mesmo 

opostos, de vivência da religião e se estabeleça um único, sem regência e controle 

de parte de nenhum deles. 

Por seu turno, a proposta de uma Igreja Popular é a de que o compromisso 

entre os dois lados liberte a própria Igreja de sua posição hegemônica no sistema 

social de dominação. A própria Igreja quem deverá transformar-se a si mesma 

tornando-se uma vez mais uma ―comunidade de fé‖ sem relações internas 

desiguais. A religiosidade que aproxima hoje os ritos da Igreja dos do povo, 

expressa um primeiro momento da criação de uma Igreja do Povo. De um povo 

libertado através do seu próprio trabalho de classe, de que, asseguram os agentes 

da pastoral popular, a Igreja se faz companheira e instrumento. 

Os agentes de pastoral de São Paulo consideram o seu trabalho de 

aproximação e mobilização dos agentes religiosos populares também um primeiro 

passo, o que pode ser, do seu ponto de vista, verdadeiro. Mas os agentes de 

Goiás diriam que a diferença é ainda grande. Se em São Paulo a Igreja entra na 

Folia e, mesmo respeitando-a, a redefine através do compromisso de fidelidade 

dos mestres foliões ao seu próprio Movimento (que não seria mais do que um novo 

―movimento‖ da Igreja através do trabalho do povo), em Goiás a Folia entra na 

Igreja e começa a exercer ali o trabalho popular de libertar a Igreja de seu próprio 

poder. 

Eis uma história contada. Em grandes linhas, sem o cuidado de descrever 

melhor e acrescentar inúmeros dados importantes, procurei mostrar como são 

complexas as relações entre a estrutura eclesiástica e os domínios populares na 

religião. Tomando o caso de um pequeno ritual de camponeses do Brasil, a Folia 

de Reis, percorri com eles o caminho de compreender como muitas vezes aquilo 

que parece ―ter sido sempre assim‖ é, na verdade, apenas o momento de um longo 

processo de trocas e atos simbólicos e políticos de apropriação, sujeição, 

expropriação e alianças. 

Ritos, cantos, músicas e danças populares do Cristianismo Primitivo e da 

Idade Média terão penetrado na ordem eclesiástica. Terão, revestidos de 

respeitabilidade erudita, passado a ser parte de cerimônias litúrgicas de ciclos 

como o do Natal. Terão ampliado ali o seu lugar e, portanto, o seu poder de 

traduzir visões populares de mundo através dos símbolos do sagrado. Terão sido, 

primeiro, desconfiados e, depois, controlados, expulsos e perseguidos. Terão 
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voltado a redutos populares de religiosidade e resistência simbólica. Terão, 

portanto, desaparecido do mundo erudito e das cidades. Hoje, muitos anos depois, 

pelas mãos dos próprios agentes da Igreja, estarão voltando ao interior da liturgia 

oficial para fins predominantemente religiosos, ou para usos religiosamente 

político-pastorais. 

Os pequenos cantores foliões retornam à frente dos altares e ali cantam. 

Alguns modificam o teor de suas músicas para que elas traduzam a fala do que 

eles próprios aprenderam a chamar de ―caminhada da Libertação‖. Ë provável que, 

passado o momento de redescoberta da Igreja dos modos populares de 

representação coletiva da fé, os mesmos foliões retornem com as suas violas aos 

seus cantos de sertão. Às suas longas estradas cheias de lama e poeira nos dias e 

noites dos festejos aos Três Reis Santos. Ou é possível que um dia o cantorio da 

Folia invada de novo as praças de um mundo afinal libertado. Alguma coisa como 

o mundo que uma Folia do Divino, escrita ou reescrita por um cantor brasileiro, 

pensou descrever:  

Os devotos do Divino   Que o perdão seja sagrado,  
Vão abrir sua morada   Que a fé seja infinita, 
Pra bandeira do Divino   Que o homem seja livre,  
Ser bem-vinda, ser louvada.   Que a justiça sobreviva. 
 
Deus nos salve esse devoto   Assim como os três reis magos 
Pela esmola em vosso nome,   Que seguiram a estrela guia, 
Dando água a quem tem sede,             A bandeira segue em frente, 

 Dando pão a quem tem fome.             Atrás de melhores dias. 
  
 
 

A bandeira acredita    No estandarte vai escrito 
 Que a semente seja tanta,   Que Ele voltará de novo 
 Que essa mesa seja farta,   E o Rei será bendito, 
 Que essa casa seja santa.   Ele nascerá do povo.44 

 

 

                                                 
44 Folias, foliões e seus cantorios devotos retornam não só em âmbito de igrejas pós-conciliares ou ―do Evangelho‖. 
Voltam também aos discos, aos programas de rádio e até mesmo de televisão. Há alguns anos algumas duplas 
sertanejas começaram a gravar discos de ―modas de viola‖ com Folias de Reis, ou só de Folia de Reis, como 
aconteceu mais de uma vez com Moreno e Moreninho. A idéia de cantar em discos Folias de Reis multiplicou-se 
recentemente Cantoras do ―folclore‖, com Inezita Barrozo e Eli Camargo, fizeram o mesmo. Mais tarde, grupos 
jovens de música de raízes, como o próprio e excelente ―Raízes‖, de Montes Claros, repetiram a façanha. Hoje em 
dia cantores consagrados e de renome nacional, como Ivan Uns, Milton Nascimento e Martinho da Vila, cantam e 
gravam toadas e cantorios de Folias. 
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