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Isso o povo daqui faz por uma devoção. É uma 

devoção que a gente tem com o santo e por isso canta 

e dança conforme fez agora. Agora, tem gente que 

aparece que chama isso de folclore. 

 
Um dançador do congo em Machado, Minas Gerais 

 

 

 

Este livro é pra mestre Messias, Pedreiro e Folião de 

Santos Reis. Ele me dizia: ―O senhor escute, o senhor 

aprenda‖. 

 

 

 

 

cultura: a invenção do humano 

 

Podemos dar ao que nos torna humanos o nome de cultura. A 

natureza é o mundo de quem somos e o mundo em que nos é dado 

viver. Lembremos uma vez mais que somos, como os outros seres 

vivos, seres naturais. Más, à diferença deles, nós somos naturalmente 

humanos. E somos humanos porque somos culturalmente naturais.  

A cultura  é todo o mundo que transformamos da natureza, em nós e 

para nós. Quando o Deus dos hebreus, dos cristãos e dos muçulmanos 

disse aos seres criados: crescei e multiplicai-vos, eles e também nós 

respondemos com a extensão natural de nós mesmos. Quando ele 

disse: habitai a Terra, os homens responderam transformando os seus 

mundos e a si mesmos. Responderam criando diferentes maneiras de 

não apenas colher os frutos das árvores e os peixes dos rios, mas de 

lavrar a terra e dar aos seus frutos e aos dos rios, nomes. Clifford 

Geertz, um antropólogo norte-americano,  escreve isto assim: 

 

Somando tudo isso, nós somos animais incompletos e 

inacabados que nos completamos e acabamos através da 

cultura – não através da cultura em geral, mas através de 

formas altamente particulares de cultura: dobuana e javanesa, 

Hopi ou italiana, de classe alta e classe baixa, acadêmica e 
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comercial. A grande capacidade de aprendizagem do homem, 

sua plasticidade, tem sido observada muitas vezes, mas o que 

é ainda mais crítico é sua extrema dependência de uma 

espécie de aprendizado: atingir conceitos, a apreensão e 

aplicação de sistemas específicos de significado simbólico. Os 

castores constroem diques, os pássaros constroem ninhos, as 

abelhas localizam o seu alimento, os balbuinos organizam 

grupos sociais e os ratos acasalam-se à base de formas de 

aprendizado que repousam predominantemente em instruções 

codificadas em seus genes e evocadas por padrões 

apropriados de estímulos externos – chaves físicas inseridas 

nas fechaduras orgânicas. Mas os homens constroem diques 

ou refúgios, localizam o alimento, organizam seus grupos 

sociais ou descobrem seus companheiros sexuais sob a 

direção de instruções codificadas em diagramas e plantas, na 

tradição da caça, nos sistemas morais, e nos julgamentos 

estéticos: estruturas conceptuais que moldam talentos 

amorfos1.  

 

Nomes, símbolos, palavras, sentidos e significados. Pois para a ave 

que pousa num galho a árvore é a sombra, o abrigo, a referência no 

espaço e o fruto. Para nós, seres da natureza habitantes da cultura, ela 

é tudo isto e é bem mais ainda. É um nome, uma lembrança, uma 

tecnologia de cultivo e de aproveitamento. É uma imagem carregada de 

afetos, o objeto da tela de um pintor, um poema, uma possível morada 

de um deus ou, quem sabe? uma divindade que por um instante divide 

com um povo indígena uma fração de seu mundo.  

 

A cultura é algo que sempre e inevitavelmente estamos 

criando. Não apenas as coisas da matéria da Terra 

transformadas em objetos da Vida, mas as tessituras de 

palavras, de regras, de códigos e de gramáticas sociais, de 

imagens e de idéias partilhadas que tornam em nós possível o 

viver e o conviver. Culturas são panelas, mas também sistemas 

sociais de alimentação. São vestimentas, acompanhadas de 

preceitos e princípios sobre modos de se vestir em diferentes 

                                                 
1  A interpretação das culturas, páginas 62 e 63, 



 

 

4 

4 

situações sociais e rituais. São estruturas simbólicas e 

complicados sistemas de falas e de gestos entre categorias de 

sujeitos. Mapas simbólicos, tessituras de significados que nós 

próprios criamos e em cujas tramas e teias nos enredamos de 

uma maneira inevitável. Esta é a nossa liberdade e a nossa 

servidão. Pois é dentro, entre e através de tais teias tramas que 

estabelecemos os mundos sociais criamos, para podermos 

viver juntos no mundo natural que nos é dado.  

Em pelo menos duas direções mais conhecidas podemos 

compreender a experiência da criação das culturas ao longo da 

múltipla história da humanidade. Em uma direção a cultura 

surge e está  no processo do trabalho e nos produtos do 

trabalho, na transformação da natureza dada, em um mundo 

intencionalmente criado. Trabalhos, labores, ciências, 

tecnologias, artes, das mais simples, primitivas e arcaicas às 

complexas, elaboradas e atuais, eis aí os processos, os 

procedimentos e os produtos das diversas culturas humanas. A 

casa construída em qualquer lugar é um produto do trabalho de 

mulheres e de homens empenhados em criar cultura através de 

conhecimentos, atos e princípios de convivência que envolvem, 

como práticas do saber,  as mais diferentes tecnologias de 

relações com forças, energias e matérias da natureza. Que 

envolvem como éticas do agir,  as várias gramáticas sociais 

através das quais indivíduos tornam-se pessoas e pessoas 

tornam-se atores sociais. Que envolvem lógicas do pensar 

fundadas em e fundadoras dos sistemas múltiplos sistemas 

humanos de conhecimentos, de que as ciências são apenas 

uma forma de realização. E entre os humanos tudo isto e s 

interações entre ―tudo isto‖ valem para uma aldeia indígena da 

Amazônia tanto quanto para uma grande cidade da Europa. 

Há uma outra direção para pensarmos a origem da cultura e da 

própria vida social. Ela não se opõe à primeira, mais a integra e 

amplia. E é através dela retornaremos ao dar-receber-retribuir 

de Marcel Mauss, que dá título a estas reflexões. Sabemos que 

a experiência humana da cultura é e está contida nos atos e 

nos fatos através dos quais nós nos apropriamos do mundo 

natural e o transformamos em um mundo humano. Mas ela 

está também nos gestos e nos feitos com que nos criamos a 
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nós próprios no mundo de natureza em que vivemos. Gestos 

dotados de simbologia e de significados. Gestos realizados em 

situações interativas de troca e reciprocidade, e gerados em e 

geradores das diferentes dimensões da vida social que 

culturalmente realizamos na medida em que em cada indivíduo, 

em um pequeno grupo, como a família, ou em uma ampla 

comunidade, desde o nascimento nós nos transformamos de 

organismos biológicos e indivíduos em sujeitos sociais: em 

pessoas. E gestos interativos através dos quais continuamente 

transformamos coletividades orgânicas em comunidades 

sociais. Somos seres sempre sociais em pelo menos dois 

sentidos. Um primeiro em que somos de maneira inevitável e 

contínua criadores e re-criadores dos mundos sociais em eu 

vivemos. Não criamos apenas coisas materiais e instrumentais 

através de nossas ações de labor e trabalho sobre a natureza. 

Com coisas criamos casas em que abrigamos o plural de nosso 

ser. E para podermos habitar as casas que criamos com as 

coisas de que nos apropriamos da natureza, nós a 

preenchemos tanto de objetos que são os nossos utensílios, 

artefatos, ferramentas e instrumentos, quanto de símbolos, com 

que os revestimos de afetos, memórias, significados. Por isso 

depois que aprenderam a transformar o barro em  potes, os 

homens aprenderam a pintar flores nos potes e cores nos 

corpos das mulheres. Em um segundo, porque uma vez 

socializados na(s) cultura(s) de uma dada sociedade, nós a 

trazemos dentro de nós. A diferença entre Amala e Robinson 

Crusoé é evidente. Ela, uma menina da Índia perdida dos seus, 

criada por lobos e encontrada pelos homens já quando 

adolescente, era um pequeno lobo sob forma humana. Nada 

tinha de cultural em seu ser porque não aprendeu a internalizar 

culturalmente em seu espírito o mundo social humano que lhe 

foi negado. Ele, um homem adulto socializado em um tempo-e-

lugar ingleses de sua época, levou para a ilha deserta onde, 

náufrago, sobreviveu vários anos, não apenas a sua 

individualidade, mas a sociedade e a cultura de que era parte e 

que carregava dentro de si. Tanto assim que quando salvou o 

silvícola que logo depois batizou com o nome de Sexta-Feira, 

ele começou a interagir com ele ensinando-o em inglês a ser 
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um bom-selvagem britânico2. 

 

O espírito social e a atividade social não existem apenas na forma de 

uma atividade diretamente comunitária, de um espírito imediatamente 

comunal, embora a atividade e o espírito comunal, ou melhor, a 

atividade e o espírito que se exprimem e confirmam diretamente na 

associação real com os outros homens, ocorrem em toda a parte em 

que a imediata expressão da sociabilidade decorre do conteúdo da 

atividade ou corresponde à atividade do espírito. (...) Mesmo nos 

momentos em que eu sozinho desenvolvo uma atividde científica, uma 

atividade que raramente posso levar ao fim em direta associação com 

os outros, sou social, porque é como homem que realizo tal atividade. 

Não só o material de minha atividade, como também a própria 

linguagem que o pensador emprega, me foi dada como produto social. 

A minha própria existência é atividade social3   

     

Eis porque em termos modernos dizemos que a cultura está 

mais no quê e no como nós nos dizemos palavras, imagens 

e idéias entre nós, para nós e a nosso respeito,  do que no  

que nós fazemos em nosso mundo, ao nos organizarmos 

socialmente para viver nele e transformá-lo. Ao levarmos a 

Vida do reflexo à reflexão e do conhecimento à consciência, 

nós acrescentamos ao Mundo o dom gratuito do espírito. 

Com ele nós nos tornamos senhores do sentido e criadores 

de uma vida regida não pelo sinal e  o instinto, como entre 

nossos parentes animais, mas pelo símbolo e pelo 

sentimento. Somos uma espécie  que ao longo de  toda a 

história da humanidade, e também em cada pequenino 

momento da vida cotidiana, está a todo o tempo criando e 

recriando as teias e as tramas de símbolos e de significados 

com o quê, para muito além dos simples atos dos trabalhos 

indispensáveis à nossa sobrevivência biológica, buscamos 

                                                 
2 Um outro filme, O náufrago, de  que não me lembro detalhes da ficha técnica, retoma este tema de 
maneira ainda mais dramática. Um homem já de nossa era é o sobrevivente único de um desastre aéreo. 
Náufrago e  sozinho  em uma ilha deserta por quatro anos, ele pinta um rosto humano em uma bola de 
vôlei, sobrevivente também do desastre e que, com outros poucos objetos, veio dar na praia da ilha, e 
com este rosto em uma bola ele dialoga a sua solidão. Dá um nome ao ser material humanizado e torna-o 
o seu confidente. O filme reconte uma história real.   
3 Karl Marx, Manuscritos econômico e filosóficos, (2002) página 140. 
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respostas às nossas perguntas, estabelecemos sentidos 

para as nossas vidas, consagramos princípios para a nossa 

difícil convivência e nos impomos princípios e preceitos para 

podermos viver no único mundo que nos é possível: a 

sociedade humana e as suas várias culturas. Os animais se 

movem entre as coisas materiais de seus mundos de 

natureza. Nós nos movemos também entre elas: ―uma rosa 

é uma rosa, uma rosa, uma rosa‖. Só que para um beija-flor 

ela é uma flor e, eventualmente, uma fonte de alimentos. 

Para nós ela é uma flor, uma figura de flor, um símbolo, uma 

palavra, um nome de mulher, um poema. De igual maneira, 

podemos ver e perceber uma pessoa real e concreta diante 

de nós. Mas a própria relação que estabelecemos ao 

interagir, não pode ser ―vista‖ e ―percebida‖ na sua realidade 

concreta. Ela não existe para nós, a não ser como feixes de 

símbolos e de significados culturais que atribuem a toda e 

qualquer relação inter-humana a sua própria substância. 

Assim. 

 

Nós podemos observar os indivíduos na realidade concreta, mas as 

relações entre eles são abstrações que só podem ser observadas 

através de símbolos, pois as relações sociais se desenvolvem e são 

mantidas através deles. Valores, normas, regras e conceitos abstratos, 

como a honra, o prestígio, a posição hierárquica, a justiça, o bem e o 

mal se tornam tangíveis através de símbolos, e os homens da 

sociedade são ajudados a tomar consciência deles, a compreende-los e 

a relaciona-los com a vida cotidiana4.  

 

Compartimos com inúmeras outras espécies de animais de 

vida coletiva, o fato de só sabermos existir em uma 

coletividade. Mas, das abelhas e formigas aos lobos e gorilas, 

cada família animal está aprisionada nos limites orgânicos de 

regência biológica da constituição de seus indivíduos e da 

estrutura e dinâmica do grupo, do bando. E nós viemos a ser a 

única forma de Vida na Terra que transcendeu o domínio 

                                                 
4 Abner Cohen, Um homem bimensional – antropologia do poder e o simbolismo em sociedades 
complexas, 1978, página 46. 
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natural das leis biológicas impressas geneticamente em cada 

um e de todos os participantes de um grupo animal, ao criar um 

mundo de interações pessoa-pessoa, pessoa-símbolo, 

símbolo-símbolo através de pessoas. Ao criarmos um múltiplo 

universo de interações edificado sobre regras sociais. Um 

mundo regido pela experiência da fala e da comunicação de 

saberes, de sentidos e de sentimentos e estabelecido sobre 

integrações de sistemas de identificação de atores (quem é 

quem em cada contexto, em cada momento, em cada 

interação) e de sistemas de gramáticas das relações sociais  

(quem pode viver o que com quem, em cada contexto, em cada 

momento, em cada interação).  

 

De uma simples comunidade tribal à sociedade humana mais 

complexa, onde quer que haja vida humana,  há símbolos que 

transformam atos em gestos, gritos em palavras, intenções em idéias e 

idéias em preceitos, em sistemas de princípios, em gramáticas de  

regras culturais, em ideologia das práticas sociais, em universos 

simbólicos. Mary Douglas, uma conhecida antropóloga lembrou isto, ao 

lembrar que até ―onde há lixo há sistema‖. Isto é, até no que rejeitamos 

como dejeto aparentemente inútil,  existem sistemas de saberes, de 

sentidos, de  princípios e de  preceitos5.  Ainda mais agora, quando 

uma nova cultura do desejo nos desafia a classificar tipos de lixos, a 

dotar seus recipientes de cores simbólicas diferentes e a atribuir a cada 

―qualidade natural ou cultural de  lixo‖ um destino diverso.  

Onde quer que haja vida humana, logo, social e significativa, há, por 

toda a parte,  critérios de atribuição de identidades pessoais, étnicas, 

sociais. Há códigos que transformam comportamentos individuais em 

padrões de condutas interativas. Há gramáticas sociais que classificam 

e prescrevem tipos de  relacionamentos entre as diferentes categorias 

de sujeitos  (homens-e-mulheres, pais-e-filhos, jovens-e-adultos,  

companheiros de uma equipe de trabalho, ou senhores-e-servos). Há 

sistemas que interligam os saberes e os valores da vida interativa com-

o-outro e da vida social entre-outros. E, universais e, ao mesmo tempo, 

peculiares de cultura para cultura, como eles são, esses valores e 

saberes recebem em diferentes línguas palavras semelhantes ou 

                                                 
5  Pureza e perigo, da Editora Perspectiva,de São Paulo, em  1978. 
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diversas, Eles são os nossos imaginários, as ideologias, as 

representações sociais, os universos simbólicos. Os pássaros vivem do 

som de seus cantos, enquanto nós vivemos dos sentimentos que 

damos aos sons de nossas musicas e dos sentidos que damos às 

palavras dos cantos que cantamos. Como os pássaros e os macacos, 

interagimos com o meio ambiente para vivermos uma primeira esfera 

de nossa própria condição: a sobrevivência material do indivíduo, do 

grupo e da espécie. Em uma segundo dimensão, interagimos entre nós 

no ambiente humano que sobre a natureza criamos para vivermos uma 

segunda esfera de nossa condição: a sociedade. Em um terceiro plano 

(mas não na seqüência, pois os três momentos de interações 

acontecem juntos, entre eles, uma através dos outros) interagimos com 

um terceiro ambiente: o dos símbolos e significados a que a experiência 

da vida social, e não apenas coletiva, como entre os outros primatas, 

nos conduz. E, uma vez enlaçados entre símbolos e significados, uma 

vez mais à diferença dos animais, nós nos relacionamos com o próprio 

ambiente natural através de sistema de sentidos que atribuímos à 

natureza como um todo e a cada um de seus componentes. Vemos, ao 

mesmo tempo, uma árvore, um ser vivo do reino vegetal, um 

sentimento e um feixe de palavras: ―este ano os ipês amarelos estão 

florindo no cerrado como há muito tempo não acontece‖. 

 

Um primeiro ângulo é a existência prática, na qual o sujeito se 

dirige à existência física, seu primeiro ambiente natural, e 

estabelece uma relação de troca e apropriação fundamental 

para sua sobrevivência. (...) num segundo ângulo o agir 

humano se refere ao seu semelhante. A esfera social é o 

ambiente com o qual precisa continuamente interagir para 

sobreviver como membro do grupo (...) Num terceiro ângulo, a 

ação humana relaciona-se com outro ambiente, igualmente 

imprescindível, formado pelas referências de sua subjetividade: 

a cultura simbólica, universo no qual também se desdobra a 

sua existência6.   

                                                 
6 Antônio Joaquim Severino, Educação, sujeito e história,  (2001)  página 47. Devo a lembrança desta 
passagem  a Lindalva Maria Novaes Garske em sua tese de doutorado em educação brasileira, 
apresentada na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, em 2006.  
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Quem somos nós? Como somos? Porque somos como somos? 

 

   Nossos corpos são a natureza de que nós somos parte, 

transformada no ser de uma pessoa: você, eu. Não somos intrusos ou 

apenas uma fração da natureza rebelde a ela. Somos a própria múltipla 

e infinita experiência da natureza realizada como uma forma especial 

de vida: a vida humana. Da mesma maneira como boa parte dos 

animais, somos corpos dotados da capacidade de reagirem ao seu 

ambiente. De se locomoverem nele em função de mensagens que 

captam dele com os seus sentidos, e através de atos por meio dos 

quais deixam a sua marca momentânea em seu mundo. Mas entre 

todos os outros animais e nós existe uma diferença essencial. Com 

uma enorme variedade de vivências disto, em todos eles existem 

formas de uma consciência reflexa da relação entre o ser vivo e o seu 

mundo. Eles sentem, eles percebem, eles lembram, eles sabem, eles 

agem. Nós também. E nós nos sentimos sentindo, como alguns outros 

animais também.  

Mas nós nos pensamos sabendo e nos sabemos pensando. E 

sabemos que sentimos e nos sentimos tomados desta ou daquela 

emoção a nos saber sabendo e a nos sentir sentindo. Passamos, 

assim, da consciência reflexa que compartimos com outros seres da 

vida, à consciência reflexiva, que acrescenta um ―me‖ e um ―mim‖ a um 

―eu‖. E que é em nós o veículo com que interagimos conosco mesmos 

(eu-me), com os nossos outros (eu-outro) e com o nosso mundo (nós-

mundo).  

Somos uma consciência que pensa e se pensa, somos a aventura, a 

glória e o terror de termos de viver dentro de três tempos: o passado, o 

presente e o futuro, enquanto tudo o que vive à nossa volta contenta-se 

em viver um só e sensível presente.  A vida, consciente de si em 

qualquer ser-da-vida, torna-se enfim conhecedora de sua própria 

consciência. E ao passar de reflexa (saber e sentir) à reflexiva (saber-

se sentindo e sentir-se sabendo) ela nos faz saltar da esfera do sinal à 

do signo e dela aos caminhos e aos abismos do sonho e do devaneio.  

Os animais sabem o que sabem com a carga genética da espécie. Ou 

aprendem o que lhes falta saber interagindo organicamente com o meio 

ambiente, ou através de interações pré-simbólicas com outros seres de 
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sua espécie. Nós saltamos do sinal ao símbolo e aprendemos como 

eles, mas aprendemos uns com os outros, através de gestos 

carregados de sentido e de palavras carregadas de idéias.  

Existe ainda uma outra diferença importante. Dentre todas as 

espécies, somos a única que ao invés de apenas transformar-se 

fisicamente para adaptar-se ao mundo natural, começou a transformá-lo 

de maneira intencional, para adaptá-lo a ela. Castores fazem diques na 

água. Formigas constroem cidades debaixo da terra e abelhas realizam, 

há muitos milhões de anos, verdadeiros prodígios de arquitetura. Mas 

em todos estes animais e em outros, o ―fazer‖ não é um ―criar‖. Ele é 

uma extensão instintiva das leis de comportamento da espécie 

impressas no corpo de cada um de seus indivíduos. Quando os 

primeiros seres de quem descendemos viviam a esmo, na beira dos 

riachos, já os pássaros eram construtores de sábios ninhos. Mas hoje 

os seus seguidores fazem, da mesma maneira, os mesmos ninhos. Nós 

inventamos sobre todos os quadrantes da Terra uma variedade enorme 

de habitações e ensaiamos no espaço sem ar e sem gravidade, as 

primeiras moradias fora da Terra. 

 

Cultura: a invenção do humano 

 

A natureza é o mundo de quem somos e o mundo em que nos é 

dado viver. Lembremos uma vez mais que somos, como os outros 

seres vivos, seres naturais. Más, à diferença deles, nós somos 

naturalmente humanos. E somos humanos porque somos culturalmente 

naturais.  

A cultura é todo o mundo que transformamos da natureza, em nós e 

para nós. Quando o Deus dos hebreus, dos cristãos e dos muçulmanos 

disse aos seres criados: crescei e multiplicai-vos, eles e também nós 

respondemos com a extensão natural de nós mesmos. Quando ele 

disse: habitai a Terra, os homens responderam transformando os seus 

mundos e a si mesmos. Responderam criando diferentes maneiras de 

não apenas colher os frutos das árvores e os peixes dos rios, mas de 

lavrar a terra e dar aos seus frutos e aos dos rios, nomes. Clifford 

Geertz, um antropólogo norte-americano, escreve isto assim: 

 

Somando tudo isso, nós somos animais incompletos e inacabados que 

nos completamos e acabamos através da cultura – não através da 
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cultura em geral, mas através de formas altamente particulares de 

cultura: dobuana e javanesa, hopi ou italiana, de classe alta e classe 

baixa, acadêmica e comercial. A grande capacidade de aprendizagem 

do homem, sua plasticidade, tem sido observada muitas vezes, mas o 

que é ainda mais crítico é sua extrema dependência de uma espécie de 

aprendizado: atingir conceitos, a apreensão e aplicação de sistemas 

específicos de significado simbólico. Os castores constroem diques, os 

pássaros constroem ninhos, as abelhas localizam o seu alimento, os 

babuínos organizam grupos sociais e os ratos acasalam-se à base de 

formas de aprendizado que repousam predominantemente em 

instruções codificadas em seus genes e evocadas por padrões 

apropriados de estímulos externos – chaves físicas inseridas nas 

fechaduras orgânicas. Mas os homens constroem diques ou refúgios, 

localizam o alimento, organizam seus grupos sociais ou descobrem 

seus companheiros sexuais sob a direção de instruções codificadas em 

diagramas e plantas, na tradição da caça, nos sistemas morais, e nos 

julgamentos estéticos: estruturas conceptuais que moldam talentos 

amorfos7.  

 

Nomes, símbolos, palavras, sentidos e significados. Pois para a ave 

que pousa num galho a árvore é a sombra, o abrigo, a referência no 

espaço e o fruto. Para nós, seres da natureza habitantes da cultura, ela 

é tudo isto e muito mais. É um nome, uma lembrança, uma tecnologia 

de cultivo e de aproveitamento. É uma imagem carregada de afetos, o 

objeto da tela de um pintor, um poema, uma possível morada de um 

deus ou, quem sabe, uma divindade que por um instante divide com um 

povo indígena uma fração de seu mundo.  

 

A cultura é algo que sempre e inevitavelmente estamos 

criando. Não apenas as coisas da matéria da Terra 

transformadas em objetos da Vida, mas as tessituras de 

palavras, de regras, de códigos e de gramáticas sociais, de 

imagens e de idéias partilhadas que em nós tornam possível o 

viver e o conviver. Culturas são panelas, mas também sistemas 

sociais de alimentação. São vestimentas, acompanhadas de 

preceitos e princípios sobre modos de se vestir em diferentes 

                                                 
7  A interpretação das culturas, páginas 62 e 63, 
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situações sociais e rituais. São estruturas simbólicas e 

complicados sistemas de falas e de gestos entre categorias de 

sujeitos. Mapas simbólicos, tessituras de significados que nós 

próprios criamos e em cujas tramas e teias nos enredamos de 

uma maneira inevitável. Esta é a nossa liberdade e a nossa 

servidão. Pois é dentro, entre e através de tais teias e tramas 

que criamos os mundos sociais para podermos viver juntos no 

mundo natural que nos é dado.  

Em pelo menos duas direções mais conhecidas podemos 

compreender a experiência da criação das culturas ao longo da múltipla 

história da humanidade. Em uma direção a cultura surge e está no 

processo do trabalho e nos produtos do trabalho, na transformação da 

natureza dada, em um mundo intencionalmente criado. Trabalhos, 

labores, ciências, tecnologias, artes, das mais simples, primitivas e 

arcaicas às complexas, elaboradas e atuais, eis aí os processos, os 

procedimentos e os produtos das diversas culturas humanas.  

Há uma outra direção para pensarmos a origem da cultura e da 

própria vida social. Ela não se opõe à primeira, mais a integra e amplia. 

Através dela retornaremos ao dar-receber-retribuir de Marcel Mauss, 

que dá título a estas reflexões. Sabemos que a experiência humana da 

cultura é e está contida nos atos e nos fatos através dos quais nós nos 

apropriamos do mundo natural e o transformamos em um mundo 

humano. Mas ela está também nos gestos e nos feitos com que nos 

criamos a nós próprios no mundo de natureza em que vivemos. Gestos 

dotados de simbologia e de significados. Gestos realizados em 

situações interativas de troca e reciprocidade, e gerados em e 

geradores das diferentes dimensões da vida social que culturalmente 

realizamos na medida em que nos transformamos de organismos 

biológicos e indivíduos em sujeitos sociais: em pessoas. E gestos 

interativos através dos quais continuamente transformamos 

coletividades orgânicas em comunidades sociais. 

Somos seres sempre sociais em pelo menos dois sentidos. Um 

primeiro em que somos de maneira inevitável e contínua criadores e re-

criadores dos mundos sociais em que vivemos. Com coisas criamos 

casas em que abrigamos o plural de nosso ser. E para podermos 

habitar as casas, nós a preenchemos tanto de objetos que são os 

nossos utensílios, quanto de símbolos, com que os revestimos de 

afetos, memórias, significados. Por isso depois que aprenderam a 
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transformar o barro em potes, os homens aprenderam a pintar flores 

nos potes e cores nos corpos das mulheres. Em um segundo, porque 

uma vez socializados na(s) cultura(s) de uma dada sociedade, nós a 

trazemos dentro de nós.  

Eis porque em termos modernos dizemos que a cultura está mais no 

quê e no como nos dizemos palavras, imagens e idéias entre nós, para 

nós e a nosso respeito, do que no que nós fazemos em nosso mundo, 

ao nos organizarmos socialmente para viver nele e transformá-lo. Ao 

levarmos a Vida do reflexo à reflexão e do conhecimento à consciência, 

nós acrescentamos ao Mundo o dom gratuito do espírito. Com ele nós 

nos tornamos senhores do sentido e criadores de uma vida regida não 

pelo sinal e o instinto, como entre nossos parentes animais, mas pelo 

símbolo e pelo sentimento. Somos uma espécie que ao longo de toda a 

história da humanidade, e também em cada pequenino momento da 

vida cotidiana, está a todo o tempo criando e recriando as teias e as 

tramas de símbolos e de significados com o quê, para muito além dos 

simples atos dos trabalhos indispensáveis à nossa sobrevivência 

biológica, buscamos respostas às nossas perguntas, estabelecemos 

sentidos para as nossas vidas, consagramos princípios para a nossa 

difícil convivência e nos impomos princípios e preceitos para podermos 

viver no único mundo que nos é possível: a sociedade humana e as 

suas várias culturas.  

Compartimos com inúmeras outras espécies de animais de vida 

coletiva o fato de só sabermos existir em uma coletividade. Mas, das 

abelhas e formigas aos lobos e gorilas, cada família animal está 

aprisionada nos limites orgânicos de regência biológica da constituição 

de seus indivíduos e da estrutura e dinâmica do grupo, do bando. E, 

como já vimos antes, nós, os humanos, chegamos a ser a única forma 

de Vida na Terra que transcendeu o domínio natural das leis biológicas 

impressas geneticamente em cada um, ao criar um mundo de 

interações pessoa-pessoa, pessoa-símbolo, símbolo-símbolo através 

de pessoas. Ao criarmos um múltiplo universo de interações edificado 

sobre regras sociais. Um mundo regido pela experiência da fala e da 

comunicação de saberes, de sentidos, de sentimentos e estabelecido 

sobre integrações de sistemas de identificação de atores (quem é quem 

em cada contexto, em cada momento, em cada interação) e de 

sistemas de gramáticas das relações sociais (quem pode viver o que 

com quem, em cada contexto, em cada momento, em cada interação).  
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De uma simples comunidade tribal à sociedade humana mais 

complexa, onde quer que haja vida humana, há símbolos que 

transformam atos em gestos, gritos em palavras, intenções em idéias e 

idéias em preceitos, em sistemas de princípios, em gramáticas de 

regras culturais, em ideologia das práticas sociais, em universos 

simbólicos. 

Onde quer que haja vida humana, logo, social e significativa, há, por 

toda a parte, critérios de atribuição de identidades pessoais, étnicas, 

sociais. Há códigos que transformam comportamentos individuais em 

padrões de condutas interativas. Há gramáticas sociais que classificam 

e prescrevem tipos de relacionamentos entre as diferentes categorias 

de sujeitos (homens-e-mulheres, pais-e-filhos, jovens-e-adultos, 

companheiros de uma equipe de trabalho, ou senhores-e-servos). Há 

sistemas que interligam os saberes e os valores da vida interativa com-

o-outro e da vida social entre-outros. E, universais e, ao mesmo tempo, 

peculiares de cultura para cultura, como eles são, esses valores e 

saberes recebem em diferentes línguas palavras semelhantes ou 

diversas. Eles são os nossos imaginários, as ideologias, as 

representações sociais, os universos simbólicos. Em uma segunda 

dimensão, interagimos entre nós para vivermos uma segunda esfera de 

nossa condição: a sociedade. Em um terceiro plano (mas não na 

seqüência, pois os três momentos de interações acontecem juntos) 

interagimos com um terceiro ambiente: o dos símbolos e significados a 

que a experiência da vida social, e não apenas coletiva, como entre os 

outros primatas, nos conduz. E, uma vez enlaçados entre símbolos e 

significados, uma vez mais à diferença dos animais, nós nos 

relacionamos com o próprio ambiente natural através de sistema de 

sentidos que atribuímos à natureza como um todo e a cada um de seus 

componentes. Vemos, ao mesmo tempo, uma árvore, um ser vivo do 

reino vegetal, um sentimento e um feixe de palavras: ―este ano os ipês 

amarelos estão florindo no cerrado como há muito tempo não 

acontece‖.  

Agora estamos preparados para darmos um passo adiante. 
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Dar, receber, retribuir – as origens da vida que nós vivemos  
 

 

Retenhamos do começo ao final deste estudo sobre relações entre o 

saber e o aprender, entre a educação e a cultura, esta trilogia de 

verbos: dar-receber-retribuir. Eles formam a cadeia de palavras-chave 

de um dos mais conhecidos e importantes estudos das ciências sociais. 

Seu autor, o antropólogo francês Marcel Mauss, o chamou: Ensaio 

sobre a dádiva – forma e razão da troca nas sociedades arcaicas, um 

longo estudo cujas idéias nos acompanharão daqui em diante8.  

Somos humanos porque introduzimos na Terra e na múltipla e 

transformável experiência da vida no Planeta, uma maneira única e 

original de viver-com-o-outro. Uma experiência que prolonga e torna 

bastante mais complexa a herança dos primatas quanto ao viver-em-

bandos. A nossa capacidade de não apenas viver organicamente em 

coletividades biológicas, mas de criar e transformar, ao longo do tempo 

e entre os espaços do planeta, as mais diversas formas de viver-juntos, 

de gerar, preservar, transformar, destruir e recriar diferentes 

comunidades de vida.  

Quando Marcel Mauss fez um vasto levantamento sobre formas 

primitivas e arcaicas das mais diversas relações interativas entre as 

culturas e as sociedades humanas, ele se deu conta de que havia em e 

entre todas elas um mesmo padrão universal. As suas diferenças de um 

modo de vida para o outro eram múltiplas e diversas, mas este padrão 

parecia estar presente sempre, da aurora do homo aos nossos tempos 

pós-modernos. Em qualquer sociedade humana as pessoas individuais, 

através de unidades sociais como as famílias, os clãs, as tribos, as 

comunidades, enfim, estão sempre às voltas com relacionamentos 

aparentemente pessoais e voluntários regidos por preceitos de troca. 

Olhadas de perto, essas relações pessoa-pessoa parecem ser sempre 

preceituais, prescritivas e coletivizadas. Viver em uma coletividade é 

estar enredado, também, em círculos e circuitos de intercâmbios 

cerimoniais regidos pela obrigação de dar, de receber e de retribuir. 

 

                                                 
8 Existem algumas versões traduzidas para o português. Uma delas saiu no volume II do livro Sociologia 
e Antropologia, publicado em São Paulo, em 1972, pela Editora Pedagógica e Universitária em parceria 
com a EDUSP. Uma versão mais  atual foi editada, com o mesmo título, mas em um volume apenas,  
pela Cosac e Naify , também de São Paulo, em 2003.  
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Nas economias e nos direitos que precederam os nossos, 

nunca se constatavam, por assim dizer, simples trocas de 

bens, de riquezas e de produtos num mercado estabelecido 

entre indivíduos. Em primeiro lugar, não são indivíduos, são 

coletividades que se obrigam mutuamente, trocam e contratam; 

as pessoas presentes ao contrato são pessoas morais: clãs, 

tribos, famílias, que se enfrentam e se opõem, seja em grupos, 

frente a frente num terreno, seja por intermédio de seus chefes, 

seja ainda dessas duas maneiras ao mesmo tempo. Ademais, 

o que elas trocam não são exclusivamente bens e riquezas, 

bens móveis e imóveis, coisas úteis economicamente. São, 

antes de tudo, amabilidades, banquetes, ritos, serviços 

militares, mulheres, crianças, danças, festas, feiras, dos quais o 

mercado é apenas um dos momentos, e nos quais a circulação 

de riquezas não é senão um dos termos de um contrato bem 

mais geral e bem mais permanente. Enfim, essas prestações e 

contraprestações se estabelecem de uma forma, sobretudo 

voluntária, por meio de regalos, presentes, embora elas sejam 

no fundo rigorosamente obrigatórias, sob pena de guerra 

privada ou pública. Propusemos chamar tudo isto o sistema 

das prestações totais9.  

 

Os animais também interagem. Muitas espécies convivem em 

coletividades e alguns deles organizam-se em bandos, regidos por 

condutas relacionais bem definidas. Mas você nunca verá um 

orangotango trazendo de longe um cacho de frutas para alimentar um 

outro animal de seu bando, ferido ou já muito velho. Regidos por 

códigos genéticos e princípios orgânicos de relacionamento com o outro 

e com o meio ambiente, o animais convivem, mas não compartem a 

vida como nós, os humanos. Nossos primeiros ancestrais eram 

caçados e caçavam como as onças ou os leões. No entanto, ao invés 

de levarmos as fêmeas para a caçada e ao invés de devorarmos, cada 

um por si, ―ali mesmo‖ as carnes do animal morto, nós aprendemos a 

deixar fêmeas, crianças, velhos e feridos nos acampamentos, e 

desenvolvemos uma conduta inovadora: trazer, para quem ficou, o 

alimento. Em praticamente todas as espécies de seres animais, os 

                                                 
9 Marcel Mauss, Sociologia e antropologia, 2003, páginas 190 e 191. 
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genitores deserdam uma prole crescida para poderem se dedicar a uma 

outra, vindoura. Uma mãe humana de oito filhos preserva em cada um, 

um mesmo afeto uma vida inteira. Animais não enterram os seus 

mortos e nem oram por eles.  

Se conseguimos chegar a uma forma única de existir-no-mundo e de 

partilhar-um-mundo, este pequeno imenso milagre terá acontecido por 

havermos desenvolvido uma maneira diferente para as nossas soluções 

adaptativas, frente ao que desenvolveram todos os outros seres vivos. 

A duras penas nós aprendemos a criar, a consolidar e a inovar 

alternativas múltiplas e mutáveis, complexas e diferenciadas de viermos 

as nossas  interações. Criações inovadoras do vivermos as nossas 

relações: eu-me, eu-outro, eu-nós, nós-nós, nós-outros. Soluções 

negociadas e consensuais com que aprendemos a experimentar e 

estabelecer os nossos relacionamentos com a natureza. E a praticar 

este salto não apenas de maneira naturalmente adaptativa, como entre 

os pássaros, os lobos e os macacos, mas segundo padrões culturais 

crescentemente criativos e transformadores.  Aprendemos a guerrear, é 

bem verdade. E somos lastimavelmente a quase única espécie de 

seres vivos capaz de praticar e repetir endo-assassinatos, genocídios e 

etnocídios. Mas aprendemos algo antecedente a isto e a tudo o mais. 

Aprendemos a sair-de-nós-mesmos e a trocar bens, serviços, pessoas 

e mensagens com os outros. 

 

A vida, a pessoa, a sociedade e a cultura  

 

As três palavras que constituem o título deste estudo, surgiram em 

tempos diferentes. As duas primeiras: cultura e cultura popular são algo 

mais antigas e apareceram na Europa no século XIX. A última, uma 

expressão algo mais complexa; patrimônio cultural imaterial é bastante 

mais recente. Cada uma dela está no título e é o tema de cada uma das 

partes deste conjunto de textos. Todas elas são polêmicas e, como 

quase tudo o que se faz ou pensa em nosso tempo, todas elas 

envolvem palavras, conceitos e idéias polêmicas, e provavelmente 

nunca haverá um consenso a seu respeito. Ainda bem.  

Procuramos trabalhar aqui com uma abordagem que sem ser 

histórica, reconstrói de maneira inevitável algumas trajetórias, elas 

também imprecisas, incompletas e  polêmicas. Nem todos os autores 

que teriam algo importante a dizer a respeito estarão presentes aqui, e 
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algumas feitas a respeito de idéias e teorias são também intencionais e 

inevitáveis.  

Este conjunto de escritos não pretende ser mais uma contribuição à 

polêmica da cultura, em seu polissêmico sentido antropológico. Ele se 

destina a partir desta polêmica, para chegar a uma apresentação de 

idéias e de propostas de fórum ora universal, ora nacional e mesmo 

local a respeito do patrimônio cultural imaterial.   

Assim sendo, escrito desde a ótica e as tradições corriqueiras da 

antropologia, ele volta e meia incorpora o pensamento de outros 

cientistas para quem é atual e importante o intervalo que vai de uma 

teoria científica sobre a cultura até  as políticas e práticas relacionadas 

ao patrimônio cultural imaterial. Historiadores, no caso, serão um bom 

exemplo, e estarão presentes logo no início da segunda parte.  

Boa parte de nossa própria experiência acumulada,  tanto junto a 

instituições e movimentos de cultura popular  e de educação popular 

(que nos remeterão aos anos sessenta) quando ao longo de inúmeras 

pesquisas de campo em Goiás, em Minas Gerais e em São Paulo, 

estará aqui presente em alguns momentos. Será quando em diálogo – 

não raro também polêmico – com autores que por breves ou longos 

trechos nos acompanharão, tanto quanto em diálogo com você, leitora 

ou leitor, procuraremos aproximar algumas teorias de algumas práticas.  

 

Assim é que além de dever algo a pessoas que aqui no Brasil e em 

outros cantos do mundo dedicaram-se a estudos que vão de teorias de 

cultura a propostas de políticas públicas a seu respeito, estes escritos 

devem mais ainda às diferentes pessoas e grupos, entre foliões de 

santos reis, folgazões do São Gonçalo e capitães de ternos de Congos, 

que não raro, entre seus toques, preces, cantos e danças, sabem e 

ensinam, de outros modos e com outras palavras, a mesma coisa que 

com mais palavras e menos cantos procuramos compreender e 

interpretar.   

  

Cultura:  o que  de quem nós somos  

 

Logo nas primeiras linhas do prefácio de As Palavras e as Coisas 

Michel Foucault anuncia ao leitor que a idéia de seu livro nasceu da 

leitura de um escrito de Jorge Luis Borges.  
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Este livro nasceu de um texto de Borges. Do riso que, com sua 

leitura, perturba todas as familiaridades do pensamento – do 

nosso: daquele que nossa idade e nossa geografia -, abalando 

todas as superfícies ordenadas e todos o planos que tornam 

sensata para nós a profusão dos seres, fazendo vacilar e 

inquietando, por muito tempo, nossa prática milenar do Mesmo 

e do Outro. Esse texto cita ―uma certa enciclopédia chinesa‖ 

onde será escrito que ―os animais se dividem em: a) os 

pertencentes ao imperador, b) embalsamados, c) 

domesticados, d) leitões, e) sereias, f) fabulosos, g) cães em 

liberdade, h) incluídos na presente classificação, i) que se 

agitam como loucos, j)  inumeráveis, k) desenhados com um 

pincel muito fino de pêlo de camelo, l) et cetera, m) que 

acabam de quebrar a bilha, n) que de longe parecem moscas‖10 

 

Eis uma enciclopédia que dá o que pensar.  Qualquer um de nós, 

mais ou menos acostumado a pensar que pensa dentro da lógica do 

―pensamento ocidental‖, não deixará de ficar espantado. Se uma tal 

enciclopédia existiu de fato em algum tempo na China, seria possível 

imaginar que um cientista ou uma equipe de sábios do Oriente 

pudessem estabelecer uma tal classificação? Não por fazer esta 

pergunta óbvia, mas para fazer uma outra, às avessas, Foucault 

acabou escrevendo um dos livros mais importantes a respeito de um 

outro tipo de pensamento: o nosso, ocidental. Afinal, porque o da 

―enciclopédia chinesa‖ parece uma fantasia surrealista e os nossos  - os 

da biologia oficial, da zoologia, da epistemologia – sugere serem tão 

confiáveis, lógicos e bem fundamentados?  

A pergunta às avessas poderia ser assim: ―já que podemos pensar 

tudo, já que podemos imaginar qualquer coisa, de qualquer maneira, 

porque só pensamos assim? Porque, em questões tanto teóricas 

quanto em questões práticas,  estabelecemos entre pequenas, médias 

ou grandes comunidades de pessoas,  que certos modos de pensar, 

certas deduções, certas classificações são lógicas, são corretas e são 

confiáveis (pelo menos por algum tempo, até quando alguém venha 

                                                 
10 Michel Foucault, As Palavras e as Coisas. Saiu uma nova edição pela Martins Fontes, gora em 
1999.Está na página IX, no primeiro parágrafo. 
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provar que não), enquanto outras são ilógicas, são erradas e devem ser 

não confiáveis? 

O que importa por agora é que, seja como acadêmicos de alguma 

instituição praticante de formas ocidentais e modernas de pensar a 

realidade, seja como chineses da antiguidade, seja como os indígenas 

Yanomami de agora, de uma maneira ou de outra, com fundamentos na 

ciência, na filosofia, na religião, na arte ou no imaginário que entreteça 

tudo isto e mais alguma coisa, estamos sempre ordenando o nosso 

mundo. Melhor... os nossos mundos. Melhor ainda: os nossos mundos 

pessoais, sociais, naturais, ou os inter-mundos em que eles se 

encontram e integram, tal como eles nos aparecem como fenômenos. 

Mundos que nos parecem  surgir como realidades em um plano ou em 

outros; que nunca sabemos exatamente bem como são, entre as 

nossas várias compreensões e teorias. Mas mundos que acreditamos 

perceber, compreender, manipular e interpretar de uma maneira 

significativa. Ou seja  de alguma forma dotada de saberes, de sentidos, 

de significados plausíveis,  acreditáveis, entre palavras e idéias  

capazes de serem comunicadas, de serem partilhadas. Algo como: ―eu 

digo e você me entende, você diz e eu lhe entendo‖. significados, 

classificar. 

Vivemos (ou imaginamos que vivemos) em um mundo de natureza 

que nos antecede como espécie (ele deveria estar existindo quando os 

primeiros hominídeos surgiram em sua camada mais tarde denominada 

biosfera) e como indivíduos (ele é pré-existente à existência nele de 

cada um de nós e provavelmente- esperemos – seguirá existindo após 

o nosso desaparecimento em sua biosfera). Vivemos, seres humanos, 

em mundos que criamos e compartimos. Pois, de forma diferente ao 

modo de existência de todos os outros seres vivos com quem 

compartimos a mesma casca de um mesmo planeta, nós não apenas 

nos transformamos organicamente para nos adaptarmos a ele, mas 

aprendemos a transformá-lo para adaptá-lo a nós.  

Também de forma algo diversa, mesmo quando comprada com a 

experiência dos mais avançados animais de vida coletiva, como os 

chimpanzés bonobos, nossos possíveis parentes mais próximos, nós 

transformamos uma existência coletiva regida por códigos genéticos, 

em uma vida social, regida, também, por códigos culturais. Somos os 

seres que ao longo de sua trajetória evolutiva saltaram do sinal ao 
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símbolo. Isto é: do mundo dado da natureza ao mundo construído da 

cultura. 

Somos o salto do conhecimento-invariante e da consciência reflexa, 

que faz com que um chimpanzé saiba o que faz e aja de maneira 

inteligente, inclusive através de recursos de memória,  ao 

conhecimento-complexo e à consciência reflexiva. O que nos torna não 

apenas sabedores do que fazemos, mas sabedores de saber que 

sabemos o que fazemos. E de recordar - entre a saudade e o temor, 

entre o desejo e a culpa, e assim por diante - não apenas cenários, 

cenas e atos dos fatos que vivemos, mas também  os sentimentos e 

significados atribuídos interativamente por mim (no diálogo entre um eu 

e um me), ou entre eu e outros, a tudo o que vivo, a tudo o que vivemos 

e convivemos. Vivemos um mundo de reciprocidades de gestos e de 

significados portadores de símbolos que tornam significativamente 

culturais os nossos próprios espaços e  cenários naturais. Pois o 

próprio ―mundo natural‖ em que nós nos vemos vivendo é, para nós e 

entre nós, uma natureza  experimentada como um fenômeno existente 

dentro e através de uma cultura. Aquilo que transforma em 

comunicações intersubjetivas as experiências  vividas e inter-vividas 

neles. 

É através de sua capacidade de criar e comunicar-se criando e 

comunicar o que criou, que  nós, os humanos realizamos e 

expressamos a nossa forma própria de seres existentes no mundo11. 

Em uma primeira dimensão de interações com o mundo natural e entre 

pessoas e grupos humanos, realizamos a cada momento e também ao 

longo de toda a trajetória humana as ações dotadas de intencionalidade 

e de sentindo que transforma ―coisas do mundo‖ em ―objetos de 

cultura‖. 

  

A casa, a roda, o papel, a máquina, são alguns destes objetos, 

que, em maior ou menor grau de elaboração, representam a 

resultante do esforço humano, continuamente envolvido na 

tarefa de integrar coisas do meio ambiente no mundo do 

homem. É através desta interação constante, com o seu meio 

natural, que o homem se apresenta como criador e 

                                                 
11 Nestas passagens estamos retornando a um documento do Movimento de Educação de Base  
destinado à formação de seu quadro de educadores. 
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transformador, neste primeiro nível, de elementos culturais 

elaborados a partir do material fornecido pela própria natureza, 

ou a partir de outros elementos culturais mais simples e 

anteriormente criados. A solução de algumas de suas 

necessidades fundamentais, provoca, geralmente, a 

emergência de outras necessidades e problemas mais 

complexos. É este o processo básico, através do qual a cultura 

está sempre se renovando12. 

 

Cada ―coisa‖ e todos os complexos sistemas de objetos de que nos 

cercamos para viver e conviver não constituem o todo da cultura. 

Aprendemos a lidar com o mundo material e a transformá-lo em nossos 

―mundos de cultura‖, porque ao agirmos sobre ele agimos sobre nós 

mesmos.  Pois é como um ser que passa da coletividade genética para 

a sociabilidade cultural que os seres humanos agem e realizam a 

cultura, realizando-se a um só tempo, como seres culturais. Integrado 

em grupos sociais, definidos segundo características determinadas, o 

homem se faz agente da cultura, criando e transmitindo a outros 

homens os elementos criados. A própria estrutura social é expressa e 

modifica, através do tempo, como forma de cultura. A família, as 

relações mantidas pelos membros da família segundo da posição que 

ocupam; as formas de comunicação social; as estruturas políticas; os 

sistemas econômicos; o trabalho, as formas que assume, o significado 

que lhe atribuem, as estruturas que os grupos se impõem por realiza-lo; 

os elementos enfim, através dos quais se caracteriza a condição social 

de um grupo, de um povo, são expressões de um outro nível cultural, 

necessariamente presentes em qualquer sociedade. 

Veremos mais adiante que uma das críticas que devem ser feitas 

tanto a estudiosos do passado e do presente sobre a atividade cultural 

e a realizações culturais específicas, quanto a manifestos e propostas 

de gestão política dos ―bens culturais‖, está em que a própria cultura 

tende a ser compreendida mais como os seus produtos (como uma 

casa construída, uma lenda narrada ou uma música tradicional 

entoada) do que como os seus processos. Entre eles, aqueles que não 

parecendo estar presentes na cultura material (como a casa dentro da 

qual se come, canta e dorme) quanto na cultura imaterial (como o que 

                                                 
12 MEB, op. Cit.  
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se diz enquanto se come, o que se canta depois se come e mesmo o 

que se sonha e se conta a um outro, enquanto se dorme), constituem, 

na verdade, os fundamentos da própria vida social e, portanto, da 

possibilidade de nós interagirmos de forma recíproca e significativa.   

Pois é inerente ao ser humano a inacabável tessitura de gestos e de 

atos do  criar e integrar em uma cultura, além de objetos – instrumentos 

e equipamentos -   materiais; das técnicas por meio das quais as 

próprias criações humanas se renovam; das manifestações culturais de 

nossa vocação societária, todo um complexo de símbolos e de  

significações dadas a objetos, técnicas  e acontecimentos. Sistemas de 

saberes, de valores e de significados, através dos quais percebemos, 

compreendemos e expressamos nossa própria existência e seus 

múltiplos desdobramentos.  

De uma pequena tribo de indígena a uma mega-cidade, a todo o 

momento, nos mais variados lugares e nas mais diversas situações, 

pessoas  e grupos de pessoas em interação estão exercendo e inter-

trocando práticas do fazer (como o cozinhar um almoço, construir uma 

casa ou dar uma aula); éticas do agir (como compartir de um almoço, 

observando normas culturais locais), como habitar socialmente uma 

casa, ou como participar de uma atividade escolar) e lógicas do saber e 

do sentido (como a prece que alguém ora antes de comer, como o 

sistema de saberes, valores e crenças que transformam uma casa em 

um lar, ou como a visão de mundo através da qual se dialoga em uma 

aula de filosofia). Alguns preferem lembrar que estas três dimensões 

constituem os níveis sociais da cultura. 

 

Nos três níveis básicos em que nos é possível dividi-la – nível 

adaptativo, nível associativo e nível ideológico (aqui no sentido 

de nível mental) – cabem, dentro da cultura, as máquinas, as 

técnicas de transformação da natureza, as várias formas de 

esportes, as criações artísticas, as estruturas e normas sociais, 

a organização política, os sistemas jurídicos, o idioma, as 

crenças, os sistemas filosóficos, todos os símbolos e sinais, as 

cerimônias, os ritos de passagem, as tradições, as ideologias e 

as formas pelas quais se expressam as religiões. A cultura é, 

assim, toda a expressão da atividade criadora humana, sempre 

intencional e participada por todos os homens, enquanto 

membros de sociedades. E, como tal, é construída por coisas e 
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acontecimentos reais, objetivos, passíveis de observação direta 

e indireta. Localiza-se, portanto, nestas coisas, nestes 

acontecimentos, no tempo e no espaço. Dentro das pessoas, 

na forma de crenças, de emoções e reflexões culturalmente 

determinadas; dentro de todos os processos básicos de 

comunicação e, finalmente, dentro dos objetos materiais. 

 

Boa parte do que é pensado, escrito e ensinado a respeito da 

cultura, assim como quase tudo o que é considerado como um ―bem 

cultural‖ a que se refere alguma política pública, tem a ver com os 

processos e produtos da primeira e da terceira dimensões da cultura 

escritas acima. No entanto, entre o ―bem cultural material‖ e o 

―patrimônio cultural imaterial‖, boa parte do que acontece como uma 

cultura tem algo a ver  com a segunda dimensão.  

Cada animal surge no mundo com todos (como a ameba) ou quase 

todos (como o macaco) os padrões comportamentais de sua espécie 

dados geneticamente. O que lhes falta é aprendido com os pais ou 

dentro do bando. Em nós, os humanos, algo inteiramente diverso 

acontece. Nascemos como um organismo absolutamente despreparado 

para a vida que nos espera. Sobre uma base biológica essencial, mas 

ainda pequena, as relações interativas e sociais que nunca deixaremos 

de viver, nos fazem aprender não apenas o que devemos saber para 

fazer, mas para conviver, compreender, conviver e, afinal: ser. Pois 

uma pessoa humana é um organismo individual transformado em uma 

pessoa social na medida em que internaliza em seu ser ainda 

individual, mas crescentemente recíproco, a sua própria cultura.  

    Imersos como indivíduos e como espécie em um pleno mundo de 

natureza, os animais aprendem a serem o que são a partir de um 

perene ponto zero. Nós não. Vivemos mundos sociais em que uma 

cultura é partilhada, é transformável e é transmissível de uma a outra 

geração, pela convivência social e através de processos múltiplos de 

ensino-aprendizagem. E uma cultura é, também, não um conjunto 

estratificado de ―coisas‖ dispostas entre supostos ―andares‖ de uma 

sociedade, mas um complexo de sistemas integrados de criações e 

transformações. Ela existe como uma complexa e diferenciada teia de 

acontecimentos e de objetos – processos e produtos culturais - 
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dependentes de simbolização e sempre considerados dentro de 

contextos extra-somáticos13. 

 

Tomada em seu mais amplo sentido, podemos pensar a cultura 

como um todo configurações que entrelaçam conhecimentos, 

valores, crenças, artes, éticas, princípios de atribuição de 

identidades e preceitos de interações entre categorias de 

sujeitos sociais, regras, códigos, gramáticas sociais, costumes 

ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo 

homem como membro de uma sociedade. 

 

Podemos agora estabelecer uma síntese sobre como a cultura existe 

e age nas sociedades, a partir de antigas idéias de Kroeber,  até hoje 

ainda vigentes. 

1ª. A cultura permite ao homem transcender da ordem da natureza 

para uma esfera de pensamento e de ação não determinada pela 

herança genética. É a cultura quem molda e orienta o comportamento 

humano,ao mesmo tempo em que torna compreensível para ele próprio 

o sentido de suas ações e realizações.  

2ª. A cultura é ordenada. Ela é uma construção sistêmica de padrões 

fundados em conhecimentos e valores. O homem age, pensa, orienta  e 

significa a sua ação e a sua vida no mundo de acordo com padrões 

culturais. No ser humano os instintos e o jogo dos poderes da natureza 

foram em boa medida anulados com o passar do tempo, pois o dado 

simbólico da cultura inscreve-se tanto na objetividade da vida social 

quanto no interior da  própria mente humana. 

3ª. A cultura é um meio exclusivamente humano de adaptação aos 

mais diferentes ambientes ecológicos. Ao invés de modificar o seu 

aparato biológico, por meio de herança genética, como fazem todos os 

animais, o homem modifica culturalmente este próprio ambiente; 

transforma-o para adaptá-lo a ele.   

                                                 

13 Alguns estudiosos estabelecem gradações do acontecer da cultura. Ela se distribuiria da seguinte 
maneira: traços culturais, a menor unidade a que a cultura se pode reduzir; complexos culturais, como 
todo o conjunto de traços estruturados em torno de uma atividade básica; padrões culturais, as 
orientações básicas mais expressivas de  uma determinada cultura; áreas culturais, como as regiões que 
se aproximam pela similitude evidente de traços e complexos culturais. 
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4ª. Em decorrência de sua capacidade de intencionar o seu meio e 

transformá-lo de acordo com suas necessidade de sobrevivência 

individual e coletiva, mas também de acordo com a maneira múltipla e 

diferenciada como cada grupo social humano se relaciona 

simbolicamente com a natureza, o homem foi o único ser vivo e 

relacional capaz de romper com as barreiras das diferenças ambientais, 

tornando toda a Terra o seu habitat. Os animais sobrevivem em nichos 

ecológicos delimitados, os humanos habitam toda a Terra.   

5ª. Criando o mundo de cultura como o seu modo de viver a sua 

relação com o mundo de natureza, o homem depende cada vez mais 

do seu conhecimento, da acumulação de saber e do aprendizado. 

Depende do que ele aprende, integra, sabe e ensina, mais do  que de 

padrões e atitudes geneticamente determinadas, para agir sobre o 

mundo e sobre ele próprio.  

6ª. Ao contrário do que acontece com os padrões genéticos, os 

padrões da cultura são acumulativos. A abelha repete infinitamente o 

mesmo esquema de construção de uma colméia, de acordo com sua 

espécie, enquanto os homens criam inúmeras formas diferentes de 

habitações, de acordo com as suas culturas e mesmo no interior de 

uma delas. Ao longo da história de cada cultura, de cada povo, os seres 

humanos podem fazer variar o padrão de suas casas e de sua própria 

vida. Ele é resultante de toda a experiência histórica de gerações 

anteriores. Nos tempos atuais com suas mudanças profundas, as 

culturas estão marcadas pela impermanência, pela inquietude e pela 

mudança. Cada vez mais falamos sobre a  cultura no plural. E as 

culturas humanas são diferentes de um ponto de vista histórico e 

geográfico 

 

 Cultura? Uma pergunta com múltiplas respostas 

 

Em seu pequeno e sugestivo  livro:  Antropologia ecológica, Walter 

Neves lembra que desde pelo menos a década dos anos sessenta a 

antropologia configurou-se  entre dois eixos fundamentais de 

compreensão do que seja a cultura. Um deles dedicou-se  ao estudo 

dos elementos materiais necessários à solução de problemas de 

sobrevivência dos grupos humanos, ao lado de suas repercussões 

diretas sobre a organização destes próprios grupos como sociedades 

humanas. O outro concentrou-se em pesquisas estudo dirigidas à 
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compreensão das ―dimensões espirituais‖ da mente humana, a partir de 

sua específica capacidade de agir através de processos de 

simbolização e de significação de todas as coisas14.  

Walter Neves toma emprestada uma das classificações lembradas 

em um estudo célebre de Roger Keesing15. De um lado de um grande 

divisor de águas, estão as teorias adaptativas da cultura, as mesmas 

que Walter Neves irá em conjunto chamar  de ―teorias da barriga‖ 

(―primeiro comer, depois, filosofar). Estas teorias, em geral associadas 

a compreensões de tipo materialista e/ou ecologista da pessoa humana 

e da sociedade, tendem a associar o aparato cultural a sistemas e 

padrões de comportamento destinados a adaptar comunidades 

humanas às condições de seus ambientes naturais, garantindo assim a 

sobrevivência de seus indivíduos e, no correr do tempo, a do próprio 

grupo social. 

Em uma outra vertente estão as teorias idealistas da cultura, que 

Walter Neves chamará de ―teorias do pensamento‖ (―comemos 

símbolos através de alimentos, e comemos porque pensamos‖). Entre 

as suas diferentes concepções  elas convergem em que a cultura 

articula  sistemas de símbolos e significados através dos quais pessoas 

e grupos humanos interagem, comunicam-se  atribuem sentido ao que 

sentem,  pensam e  fazem. Tal como veremos mais adiante com 

Clifford Geertz, a cultura vale mais pelo que ―diz‖, através de gestos que 

valem como símbolos e significados,  do que pelo que ela ―faz‖, por 

meio de atos práticos destinados à manipulação produtiva da natureza 

e à ordenação pragmática da vida social. O mesmo que dizer que  a 

cultura pode ser compreendida bem mais pelo que ela fala aos e  entre 

os seus integrantes, do que pelo que eles fazem através dela.16  

Talvez esteja acontecendo com a antropologia, e com as  ciências 

sociais de  modo geral, o mesmo que assistimos acontecer na biologia 

e na física. Em descobrirem em tempos recentes que as ―coisas do 

universo e da vida‖ são constituídas de partículas menores, elas 

próprias formadas de outras, menores ainda, cientistas da vida e do 

                                                 
14 Walter Neves, Antropologia Ecológica, da coleção ―questões da nossa época‖, da Editora Cortez de 
São Paulo. Está na página 13 da 1ª edição, de 1996. 
15 O trabalho original de Keesing tomou o nome de  theories of culture, e foi publicado  no vol. 3 do 
Annual Rewiew of Anthropology, Palo Alto, California, de 1974. Uma síntese muito simples, mas 
completa e bem realizada do artigo de Keesing está no capítulo 6 do livro de Roque Laraia, Cultura, um 
conceito antropológica.  
16 No livro de Roque Laraia esta passagem pode ser encontrada da página 60 em diante. 
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universo descobrem, entre o fóton e o DNA, que importa mais a própria 

dinâmica das relações entre todas as partículas e entre elas e o todo 

que formam e de que são parte, do que a especificidade de cada uma, 

tomada em si mesma. E descobrem, também, que onde parecia haver a 

regularidade mecânica de grandes e pequenos relógios, existe, na 

verdade, uma possibilidade de construção da matéria, da energia e da 

vida regida muito mais pela interação de indeterminantes do que pela 

regularidade das mesmas relações previsíveis.  Interação, integração e 

indeterminação parecem ser agora os princípios geradores das teorias 

atuais, elas próprias diversas e muitas vezes apenas transitórias.  

Também os cientistas da pessoa, da cultura e da sociedade vivem 

agora uma inevitável e afortunada passagem da  estrutura de ―coisas‖ 

para redes de relações entre os integrantes criadores da ―coisa‖ e 

atribuidores de sentido e significado a ―ela‖ e ao que eles fazem, 

quando interagem, quanto criam e quando pensam uma coisa e a outra. 

Aos poucos passamos do olhar posto sobre  regularidade mecânica das 

estruturas e de sua suposta ―relogidade‖ dos seus processos,  para os 

feixes articulados de possibilidades e variações. Assim, passamos da 

estrutura determinada e determinante dos acontecimentos para o jogo 

nem sempre previsível das interações entre  sujeitos sociais, para as 

integrações entre categorias de fatos e de eventos, e também para as 

indeterminações  criadoras e transformadoras  do próprio acontecer da  

vida humana e humanamente cultural. Vivemos, enfiam, a passagem  

da procura de leis únicas e perenes de ―fatos sociais considerados 

como coisas‖ (inclusive as da cultura) em direção à busca de 

significados atribuídos culturalmente a todos e tudo na sociedade e na 

cultura. 

Algo começou a suceder pelo menos desde o final dos anos 

cinqüenta e é importante compreendermos o que houve e segue 

acontecendo, se desejamos compreender algo sobre a realização social 

da cultura e sobre ações intencionais sobre as culturas. O que houve 

então foi em boa parte uma reação a uma visão  funcional demais e 

ainda bastante   ―biologista‖  a respeito da cultura. Foi quando alguns 

estudiosos começaram a estabelecer outras perguntas a respeito do 

que, afinal, é de fato o fundamento da experiência da cultura. Afinal, 

desde um ponto de vista objetivo, social e público, como dirá um pouco 

adiante Clifford Geertz, qual é o elemento essencial que torna isto... 

uma realidade da cultura? 
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Ora, para reagir à materialidade da idéia de cultura tal como proposta 

na antiga e famosa definição de Tylor (que os espera logo abaixo)  

alguns antropólogos começaram a deslocar a cultura dos seus produtos 

sociais, como  uma mesa, uma língua, uma canção, uma ciência, um 

sistema jurídico ou uma religião, para o ato supostamente criador de 

tudo isto, ou seja, para o comportamento. Para a sua concretude visível 

em diferentes modalidades de situações interativas. Ou para o domínio 

de sua idealização como formas-padrão do comportamento, tomada 

como a abstração de condutas ou de comportamentos, inclusive 

comportamentos cognitivos, através dos quais a realidade da vida 

social é possível e se realiza como um tipo de sociedade.  

Uma passagem tomada do artigo de Leslie White poderia ser o 

melhor exemplo das mudanças na compreensão da cultura. O texto que 

trago aqui  está repleto de indicações bibliográficas muito sugestivas. 

Algumas delas estão relacionadas ao final, dado que elas abarcam de 

fato os trabalhos teóricos mais importantes de todo o período em 

questão. 

Houve um tempo, porém, em que existia um alto grau de 

uniformidade quanto à compreensão e ao uso do termo cultura. 

Durante as últimas décadas do século XIX e nos primeiros 

anos do século XX, a grande maioria dos antropólogos 

mantinha-se fiel ao conceito expresso por E.B. Taylor, em 

1871, nas primeiras linhas de Cultura Primitiva: ―Cultura... é 

todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, 

costumes e todas as outras capacidades e hábitos adquiridos 

pelo homem como membro da sociedade‖. Tylor não torna 

explicito, em sua frase acima, se a cultura é uma possessão 

particular do homem; porém, isso está aí subentendido e, em 

outras partes, clara e explicitamente apresentado (Tylor, 1881: 

54, 123, onde trata da ―grande distância mental entre nós e os 

animais‖). Para Tylor, cultura era o nome de todas as coisas e 

acontecimentos peculiares à espécie humana. Ele enumera, 

especificamente, crenças, costumes, objetos - ―machadinha, 

martelo, formão‖, etc. – e técnicas – cortar lenha, pescar... 

Caçar animais com arma de fogo e lanças, fazer fogo! Etc. 

(Tylor, 1913: 3-6). 

O conceito de Tylor dominou, de modo geral, o campo da 

antropologia, durante décadas. Em 1920, Robert H. Lowie 
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começou seu trabalho Sociedade Primitiva citando a ―famosa 

definição de Tylor. Nos últimos anos, entretanto, as 

concepções e definições de cultura multiplicaram-se e são as 

mais variadas possíveis. Essa é a conclusão a que chegaram 

Kroeber e Kluckhohn na extensa revisão que fizeram do 

assunto: Cultura - um Exame Crítico de Conceitos e História 

(1952: 155 - 169). Esta é também a definição dada por Beals e 

Hoijer no livro didático Uma Introdução à Antropologia (1953\; 

210, 219, 507,535. Num trabalho mais recente, Antropologia 

Cultural (1958: 16, 427) Felix M. Keesing define cultura como 

―a totalidade de comportamento aprendido e transmitido 

socialmente‖. 

Grande parte da discussão em torno do conceito de cultura, 

nestes últimos anos, tem-se preocupado com a distinção entre 

cultura e comportamento humano. Durante muito tempo 

inúmeros antropólogos se contentavam em definir cultura como 

um comportamento peculiar à espécie humana, adquirido pela 

aprendizagem e transmitido de um indivíduo, grupo ou geração 

ao outro, através de mecanismos de herança social. 

Eventualmente, porém, alguns começaram a fazer objeções a 

esse conceito, e surgiu o princípio de que a cultura não é, em si 

mesma, comportamento, e sim uma abstração do 

comportamento. A cultura, dizem Kroeber e Kluckhohn (1952: 

155),‖ é uma abstração do comportamento humano concreto, 

mas, em si própria, não é comportamento‖. Beals e Hoijer 

(1953: 210, 219) apoiam esse ponto-de-vista. 

Os que definem cultura como uma abstração, não nos dizem 

o que entendem por esse termo. Eles parecem supor que eles 

próprios compreendem o que é ―abstração‖, e que os outros 

compreenderão também. ...Não obstante o que uma abstração, 

de um modo geral, possa significar para esses antropólogos, 

quando a cultura se transforma em ―abstração‖ torna-se 

imperceptível, imponderável, e não completamente real. 

Segundo Linton, ―a cultura propriamente dita é intangível e não 

pode ser apreendida diretamente, mesmo pelos indivíduos que 

dela participam (1936: 288-89). Herskovits também chama a 

cultura de ―intangível‖ (1945: 150). Os antropólogos, no 

simpósio imaginado por Kluckhohn e Kelly (1945: 79, 81), 
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argumentam que ―podemos ver coisas tais como os indivíduos 

e suas ações e interações‖ mas ―alguém já viu a cultura?‖. 

Beals e Hoijer (1953: 210) dizem que ―o antropólogo não pode 

observar a cultura diretamente´...17    

    

 Segundo alguns estudiosos da pessoa e da sociedade, uma 

diferença importante entre a psicologia e a sociologia está em que a 

primeira estuda o homem e os seus momentos, enquanto a outra 

estuda os momentos do homem. Como toda fórmula contida em um 

jogo de palavras, esta pequena fórmula é incompleta e imperfeita. Mas 

ela nos ajuda a pensar territórios e domínios do saber. Pois o dilema 

descrito de maneira sumária na longa citação acima está em que chega 

um tempo em que a antropologia desconfia da substância múltipla de 

sua esfera de investigação do fenômeno humano: coisas e crenças, 

ferramentas e técnicas de trabalho, ordens sociais e suas gramáticas, 

ritos e códigos. O que, afinal? 

Uma nova antropologia aspira partir do reconhecimento de que se 

tudo o que é social começa, de um modo ou de outro, na unidade 

visível ou imaginável  de comportamentos pessoais e de interações 

interpessoais, Ela tem o seu ponto de origem em pessoas se 

reconhecendo e se comportando umas para e com a outras. Vejamos. 

Podemos reconhecer algo que é o próprio ato do comportamento e de 

seu significado pessoal, interativo e relacionalmente psicológico. E 

também existe algo contido naquilo que torna comportamento 

individuais e relacionais possível. Existem as palavras, os símbolos, as 

idéias, os significados objetivamente presentes no contexto cultural em 

que comportamentos pessoais e as condutas interativas acontecem. 

Algo existente em mim – ―dentro‖ de mim, em algum lugar de minha 

memória, de minha inteligência, de minha personalidade de ―meu eu‖ - 

como uma pessoa socializada em meu próprio mundo cultural. Algo 

visivelmente  existente também na objetividade social e na realidade 

simbólica do mundo de interações que convivemos a cada momento e 

ao longo de uma vida, o com outras pessoas.  

Este é o momento de trazer aqui uma passagem bastante conhecida  

entre praticantes da antropologia. Ela é bem mais recente do que a que 

                                                 
17 Ver o texto de Leslie White, O Conceito Antropológico, na versão de sua tradução pelo Movimento de 
Educação de Base, em 1961, nas páginas 1 e 2. Como um dado para pesquisa histórica, relaciono ao 
final os livros e artigos indicados por ele.  
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nos deixou algumas linhas acima, e pode ser encontrada no capítulo: 

Uma descrição densa: por uma teoria interpretativa da cultura, do livro 

A interpretação das culturas. Alguns anos após Leslie White seu 

autor, Clifford Geertz, lamenta por escrito ―o pantanal conceitual‖ em 

que teria se transformado a pesquisa universal do conceito e da idéia 

de cultura.  

 

O pantanal conceitual para o qual pode conduzir a espécie de 

teorização pot-au-feu tyloriana sobre cultura é evidente naquela 

que ainda é uma das melhores introduções gerais à 

antropologia, o Mirror for Man, de Clyde Kluckhohn. Em cerca 

de vinte e sete páginas do seu capítulo sobre o conceito, 

Kcluckhohn conseguiu definir a cultura como: (1) ó modo de 

vida de um povo‖; (2) ―o legado social que o indivíduo adquire 

de seu grupo‖; (3) ―uma forma de pensar, sentir e acreditar‖; (4) 

―uma abstração do comportamento‖; (5) ―uma teoria, elaborada 

pelo antropólogo, sobre a forma pela qual um grupo de 

pessoas se comporta realmente‖; (6) ―um celeiro de 

aprendizagem em comum‖; (7) ―um conjunto de orientações 

padronizadas para os problemas recorrentes‖; (8) 

comportamento aprendido‖; (9) ―um mecanismo para a 

regulamentação normativa do comportamento‖; (10) ―um 

conjunto de técnicas para se ajustar tanto ao ambiente externo 

como em relação aos outros homens‖; (11) ―um precipitado da 

história‖ ...18 

 

Então, para superar uma materialidade indevida da idéia de cultura, 

onde ela se reduz mais aos produtos do trabalho humano diante de seu 

meio ambiente e em seu mundo social, mais ou menos como em 

Edward Tylor e sua famosa definição, veio o tempo em que a 

antropologia pareceu pretender reduzir a própria cultura ao processo 

fundador de sua unidade operante: o comportamento humano. E é 

contra isto que a partir de um certo instante alguns antropólogos 

começaram a reagir. Pois ancorar a cultura no comportamento equivale 

a entregar à psicologia boa parte do campo de estudos da antropologia.  

                                                 
18 Página 14, no capítulo mencionado, o 1° de A interpretação das Culturas, da edição de 1978, da Zahar, 
no Rio de Janeiro. Existe uma edição melhor e mais atual, da Editora L&MP,   
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E por quê? Porque então a existência objetiva da cultura, como 

processo e como produto das interações significativas entre seres 

humanos da cultura  dissolve-se inteiramente na realidade visível, 

mensurável e descritível do comportamento de pessoas e entre 

pessoas, em suas mais diversas modalidades de realização19.  

Por outro lado, parece evidente que a cultura não se esgota na 

atualidade do comportamento. Em muitos momentos da história dos 

povos, os seus sujeitos e os seus comportamentos desapareceram: as 

pessoas, atores e autores de seus gestos  morreram e, portanto, 

deixaram de fazer o que faziam. Desaparecem biologicamente todas, 

no sentido em que, pelo menos nesta dimensão da vida, não dá mais 

para se falar do comportamento dos gregos e dos troianos ―dos tempos 

de Homero‖. Desapareceu a própria Tróia.  Mas a cultura que aquelas 

vidas pessoais e interativas elas criaram e o que elas partilharam, isto 

sim, permanece. Podemos ver os seus trabalhos de arte nos museus. 

Podemos decifrar e aprender a falar e a escrever de novo as suas 

línguas. Podemos recuperar os seus textos escritos e aprender, 

milhares de anos depois, a recriar as suas epopéias, a orar aos seus 

deuses, a fazer comidas com as suas receitas, até mesmo a procurar 

pensar e sentir como eles pensaram e sentiram. 

Ora, o submeter os momentos dos homens, como a experiência 

original de sua cultura, de seus modos consagrados de ser, viver, 

conviver e pensar, as suas crenças, as suas gramáticas sociais, as 

suas religiões, as suas artes e tudo o mais que algum gesto criador 

gerou em algum momento,  aos homens e seus momentos, isto é, às 

unidades de seus  comportamentos interativos, é o mesmo que abrir 

mão de compreender que estes mesmos comportamentos de/entre 

pessoas criam as pautas (adiante Geertz dirá: ―as teias e tramas‖) que 

tornam possível, partilhável consolidada e  compreensível para os seus 

próprios atores e para outras pessoas, a própria ação interativa. Enfim,  

                                                 
19 De fato, eis aqui um momento da crítica de Leslie White a esta versão da cultura como comportamento 
ou, ainda, como abstração do comportamento: A solução proposta por Kroeber e Kluckhohn foi clara e 
simples: deixem o comportamento para os psicólogos; os antropólogos ocupar-se-ão das abstrações do 
comportamento. Essas abstrações passam a constituir a cultura. 
Porém, ao darem a Cesar o que é de Cesar, os antropólogos deram aos psicólogos a melhor parte da 
barganha, pois lhes entregaram coisas e acontecimentos reais, localizáveis e observáveis, direta ou 
indiretamente, no mundo exterior real, em tempo e espaço terrestres, e conservaram para si próprios 
apenas abstrações intangíveis e imponderáveis, que ―não possuem realidade ontológica‖. Mas, pelo 
menos, eles têm, afinal, sua própria disciplina – mesmo que insubsistente e inobservável!  Leslie White, 
op. Cit. Pg. 3. 
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o próprio comportamento como algo gerado e compartido em /entre 

indivíduos humanos que são, também, pessoas sociais. 

 Desde o ponto de vista que procura pensar a aventura humana 

através da cultura, comportar-se não é apenas agir em seu mundo, 

como o animal com quem partilhamos o até agora mistério da vida. E, 

antes, o estabelecer relacionamentos significativos. Relacionamentos 

passíveis de serem também comportamentos,  porque estão dotados 

de significados para nós e a respeito deles próprios.  

Comportar-se não é somente inter-atuar com outros seres da mesma 

espécie, mas realizar ―isto‖ por meio da cumplicidade, da 

correspondência e da convergência de gestos coletivos tornados 

sociais. Isto é, criados e inseridos no interior de uma cultura. Gestos 

gerados através de negociações de sentidos e de significados. Gestos 

dotados de valor, de poder de classificações e significação. Gestos 

existentes dentro e para além das palavras, que querem perguntar ou 

traduzir: quem sou eu? Quem é ele? Quem somos nós que nos 

encontramos aqui? O que é estar ‖aqui‖? Como se deve proceder 

quando se está ―aqui‖ com ―estes outros‖? E em que se fundamentam 

os preceitos de um ―saber comportar-se aqui, com estes outros‖? 

Pois, de uma maneira algo diferente dos outros seres vivos da Terra, 

ao nos comportarmos nós não apenas nos inter-influenciamos enquanto 

estamos juntos Nós partilhamos o processo nunca interrompido de 

criarmos as diferentes esferas e modalidades de realizações dos 

próprios mundos sociais onde nos comportamos. Ao agirmos assim 

criamos os universos de entendimento, mútua compreensão e de 

possibilidade de relacionamentos entre tipos orgânicos de indivíduos 

(macho e fêmea, criança, jovem, adulto e idoso) tanto quanto  de 

pessoas humanas (você e eu, qu me chamo Carlos ou Alessandra), de 

sujeitos sociais (um professor e uma aluna de atores culturais (aqueles 

que escrevem isto agora e aquela que, tempos depois, abre o livro e lê, 

atribuindo os seus significados às nossas significações).  

E mais do que somente interações significativas entre categorias 

culturais de pessoas. Relações entre elas e os seus símbolos e 

significados. Entre uma pessoa e uma idéia, um poema, um decálogo 

religioso escrito na pedra há milhares de anos atrás. Também entre 

elas e seus símbolos, entre elas e seus significados e até mesmo entre 

os seus símbolos e os seus significados. E, ainda mais além, entre os 

significados, eles próprios: como palavras, como línguas, como os 
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poemas de uma língua, como os estudos críticos a respeito de poemas 

de uma língua, como as filosofias críticas que pensam as teorias 

críticas que pensam os poemas que um poeta um dia pensou e 

escreveu ―naquela língua‖. Afinal, quando você lê isto, agora, leitor 

amigo, amiga leitura, você lê quem, através do quê? Ou você lê o quê, 

através de quem? Onde a pessoa? Onde a cultura? 

Então, em um momento intermediário entre a definição de Edward 

Tylor e as compreensões que aos poucos se antecipam aqui, a saída 

mais oportuna pareceu a alguns antropólogos a seguinte: que a cultura 

não seja compreendida como o comportamento, mas como padrões de 

comportamento. Como abstrações do comportamento. Uma coisa é o 

ato biopsicológico de comer um prato de feijão-com-arroz. E outra coisa 

é comê-lo junto a outras pessoas, em situações estabelecidas através 

de normas, padrões e tradições culturais de conduta. Aquilo que, outra 

vez, transforma o ato em gesto e realiza uma ação animal como uma 

interação humana. Aquilo através do que categorias de comensais ao 

comerem juntos se classificam, se identificam, por isso mesmo 

comportam-se desta ou daquela maneira enquanto comem... juntos.  

Padrões por cujas portas de entrada o estudioso da cultura observa 

não o comportamento-em-si, mas a sua abstração como um modo-de-

comporar-se-entre-tais-pessoas-e-em-tal situação. Não muito distante 

de ―o homem e seus momentos‖ versus ―os momentos do homem‖, 

Leslie White propõe uma idéia de cultura com um outro fundamento. Ele 

troca ―padrões‖ por ―símbolos‖.   

Somos os seres a quem é dada a possibilidade de criar símbolos 

(transformar um piscar de um olho em uma piscadela de um momento 

de um jogo); de criar sentidos (―ele está piscando para mim de acordo 

com o que combinamos hoje de manhã‖); de criar significados (―ele 

piscou o olho querendo dizer com o seu gesto que está na hora de eu 

começar a fazer agora e aqui o que ensaiamos ontem‖); de gerar 

sentimentos (fiquei  feliz por ele finalmente ter piscado o olho conforme 

combinamos, se ele não tivesse feito seria uma pena e eu teria ficado 

desapontado). 

Podemos piscar um olho como uma reação natural-e-inevitável do 

corpo. Podemos piscar como um ato natural transformado em um 

gesto, para dizer a alguém algo compreensível em nossa cultura 

comum. Podemos piscar, lançando mão de um costume cultural 
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partilhado para dizer a alguém algo, de uma maneira particularmente 

intencional. 

Este é o dilema que a compreensão da cultura enfrentou e enfrenta 

ainda hoje.  Como salvá-la de uma materialidade indevida, quando ela 

se resolve em seus produtos como: objetos materiais, tecnologias de 

produção de bens, estruturas elementares de parentesco, corpus 

jurídicos de leis, repertórios de costumes e tradições, de crenças, de 

ritos e de mitos religiosos ou não? Como salvá-la de reduzir-se a 

unidades biopsicológicas de seu processo, como o comportamento 

humano? Como recolocar a cultura no lugar social de sua existência e, 

não, em algo existente apenas na ―mente humana‖, sob a forma de 

qualquer ―abstração do comportamento‖? 

Este mesmo duplo dilema poderia desdobrar-se da seguinte 

maneira. De que forma superar a visão tradicional em que a cultura 

parece estar situada em um ―andar de cima‖ de um ilusório edifício da 

sociedade? Uma construção forçada em que o andar térreo pertence à 

infra-estrutura da ―economia‖, o primeiro andar ao da estrutura social, 

cabendo ao sótão o lugar da cultura. Como superar isto a que Clifford 

Geertz deu o nome de uma  ―visão estratigráfica‖ da sociedade e da 

cultura? Um olhar que percebe e interpreta a vida social como um 

prédio com andares superpostos, guardando entre eles uma precária e 

rígida relação de dependência e de determinação, que transforma a 

estrutura social em um sub-produto da economia, e obriga a cultura a 

ser uma espécie de ―sobra‖ das outras duas esferas. Como transformar 

esta compreensão mecânica, estática e francamente irreal, em uma 

outra. Uma compreensão capaz de substituir a imagem da construção 

de três andares por uma mais semelhante a uma árvore. Um ser vivo e 

transformável, onde tudo está interligado com tudo, e onde a existência 

do todo depende de cada parte e, mais ainda, da integração entre tudo, 

da raiz às flores? 

Voltemos por um momento a Leslie White. Em seu estudo, ele 

busca, como os físicos e os biólogos, uma unidade fundadora da cultura 

e, mais ainda, as suas relações dentro e fora de seu próprio domínio de 

existência e de transformações. Encontra-a no símbolo. Dito de outra 

maneira; naquilo que existe através da atividade simbólica dos seres 

humanos. A dimensão do simbólico situada em um domínio extra-

orgânico, ou  supra-orgânico.  
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O primeiro passo no procedimento científico é observar, ou, 

mais generalizadamente, experimentar o mundo exterior de 

uma maneira sensorial O passo seguinte – após os objetos da 

percepção terem sido traduzidos em conceitos – é a 

classificação de coisas e acontecimentos do mundo exterior 

percebidos ou experimentados. As coisas e acontecimentos do 

mundo exterior são, assim, divididos em várias espécies de 

classes: ácidos, metais, pedras, líquidos, mamíferos, estrelas, 

átomos, corpúsculos, etc. Acontece, porém, que existe uma 

classe de fenômenos, de grande importância para o estudo do 

homem, para o qual a ciência ainda não encontrou um nome: 

trata-se da classe das coisas e acontecimentos que consistem 

ou dependem da simbolização. Uma das coisas mais notáveis 

na história recente da ciência é o fato dessa importante classe 

não ter nome; a verdade, porém, é que não existe nome para 

ela. A razão disso é terem essas coisas e acontecimentos sido 

sempre considerados e designados não simplesmente como as 

coisas e acontecimentos que são em si próprias, mas sempre 

como coisas e acontecimentos num contexto especial. 

Uma coisa é o que ela é; uma rosa é uma rosa. Os atos não 

são em primeiro lugar atos éticos ou atos econômicos ou atos 

eróticos. Um ato é um ato. Um ato torna-se um dado ético ou 

um dado econômico ou um ato erótico quando – e somente 

quando –  é  considerado dentro de um contexto ético, 

econômico ou erótico. Um vaso chinês  de porcelana será um 

espécimen científico, um objeto de arte, um artigo de comércio 

ou um documento num processo legal? A resposta é óbvia. Na 

verdade, chamá-la de ―um vaso de porcelana chinês‖, já é 

colocá-lo dentro de um determinado contexto; seria melhor 

dizer primeiro: ―uma forma envernizada de argila queimada é 

uma forma envernizada de argila queimada‖. Como vaso de 

porcelana chinês ele torna-se um objeto de arte, um espécimen 

científico ou um artigo de mercadoria quando, e apenas quando 

é considerado num contexto  estético, científico ou comercial 

Voltemos, agora, para a classe de coisas ou de 

acontecimentos que consistem em, ou dependem da 

simbolização: uma palavra falada, um machado de pedra, um 

fetiche, evitar a sogra, detestar leite, rezar uma oração, 
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aspergir água benta, um vaso de barro, votar, guardar a 

santidade do domingo- ―e quaisquer outras capacidades e 

hábitos (e coisas) adquiridos pelo homem como membro da 

sociedade (humana) (Tylor, 1913: 1). Elas são o que são: 

coisas e atos que dependem de simbolização. 

Podemos colocar essas coisas-e-acontecimentos-

dependentes-de-simbolização em vários contextos: 

astronômico, físico-químico, anatômico, fisiológico, psicológico 

e culturológico e, consequentemente, eles tornar-se-ão 

fenômenos astronômicos, físicos, químicos, anatômicos, 

fisiológicos, psicológicos e culturológico. Todas as coisas e 

acontecimentos dependentes de simbolização são, também, 

dependentes da energia solar que sustenta a vida neste 

planeta; este é o contexto astronômico. Essas coisas e 

acontecimentos podem ser considerados e interpretados face a 

processos anatômicos, neurológicos e fisiológicos dos seres 

humanos em que são encontrados. Eles podem, também, ser 

considerados e interpretados face à sua relação com 

organismos humanos, i.é., num contexto somático. Podem, 

também, ser considerados num contexto extra-somático, i.é., 

face à sua relação com outras coisas e acontecimentos 

semelhantes, ao invés de sua relação com organismos 

humanos. 

Quando as coisas e acontecimentos dependentes de 

simbolização são considerados e interpretados face à sua 

relação com organismos humanos, i. é., num contexto 

somático, eles podem ser adequadamente chamados de 

comportamento humano e, a ciência, psicologia. Quando as 

coisas e acontecimentos dependentes de simbolização são 

considerados e interpretados num contexto extra-somático, i.é., 

face à relação que têm entre-si, ao invés de com os 

organismos humanos, podemos chamá-los de cultura e, a 

ciência, culturologia20 

 

É através deste raciocínio que Leslie White procura alcançar uma 

interpretação da idéia de cultura que possa constituir um fundamento 

                                                 
20 Leslie White, op. Cit. Páginas 4 e 5. 
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mais ou menos estável e confiável à antropologia. Não resta dúvida de 

que o mundo em que nos movemos é um entrelaçamento de 

comportamentos interativos através de seus conteúdos. Basta alguém 

ler as palavras deste parágrafo quando escritas com as letras e outros 

símbolos de uma entre as milhares de línguas que a humanidade  já 

possuiu e, afortunadamente, ainda possui, para se ter diante dos olhos 

a realidade visível e compreensível do que Leslie White está chamando 

de ―acontecimentos, hábitos e coisas dependentes de simbolização‖.  

Um psicólogo piagetiano pode dedicar anos de sua vida ao estudo 

sobre como crianças adquirem a ―capacidade‖ de compreender e de 

utilizar os símbolos e significados de uma língua materna. Um 

fonoaudiólogo pode devotar-se à pesquisa de fazer com que crianças e 

jovens com ―problemas de voz e de fala‖ reaprendam a emitir de 

maneira correta o repertório de sons e de silêncios que constituem a 

sua ―língua falada‖.  De igual maneira, um psicopedagogo pode 

trabalhar a vida inteira com crianças com problemas na aquisição e na 

utilização da sua ―língua escrita‖. Estarão estudando questões ou 

estarão lidando com práticas destinadas a diferentes planos de 

aprendizagem e correção de problemas de relacionamentos entre 

pessoas e pessoas; ou entre as pessoas e os seus símbolos. Existirá 

algum tipo de comportamento interativo que dispense o símbolo, o 

sentimento, o saber  e o significado? 

Mas um arqueólogo poderá dedicar-se por anos e anos a descobrir, 

inventariar e compreender o que significam (o que quiseram e querem 

―dizer‖)  os restos materiais em que foram deixado entre ruínas, sob a 

terra, fragmentos de sistemas de símbolos: muros de  pedras, restos de 

casas,  vasos de porcelana, altares de templos, utensílios do trabalho 

artesanal, tábuas da lei, pergaminhos ou placas de barro com algo 

desenhado ou escrito há milhares de anos. Sinais simbólicos da 

existência  de alguma sociedade de há muito desaparecida e cuja 

cultura emerge mil e trezentos ,anos depois.  

Um lingüista, já muito distante da possibilidade de observar em vida 

a atualidade das relações interativas de pessoas de algum povo do 

passado remoto, quando elas se falavam ou se escreviam, poderá 

devotar-se a comparar a decodificar e traduzir para sua própria língua 

atual (a de sua cultura) um arcaico e ―desaparecido‖  sistema 

lingüístico. Com mais sorte poderá ousar comparar diferentes 
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modalidades de sistemas de fala e de escrita de povos que viveram a 

onze séculos atrás, em uma mesma região do planeta.  

O arqueólogo e o lingüista estarão procedendo de maneiras em algo 

semelhantes, mas em algo diferentes dos seus companheiros da 

psicologia. Estarão tentando descrever e interpretar relações sociais 

através de símbolos e de significados. Aos psicólogos interessa a 

atualidade dos relacionamentos interativos, logo, dos comportamentos 

atuais entre tipos de sujeitos sociais, vividos através de  - claro -  

sistemas de símbolos (como as letras do alfabeto ou as palavras de 

uma língua) e de significados (como o que se escreve e o que se 

compreende através de articulações entre letras e palavras de uma 

língua). Já aos arqueólogos e aos lingüistas, como também aos 

antropólogos, interessa mais a relação que os símbolos e significados 

de uma cultura mantêm entre eles, através das pessoas que, através 

deles, se comunicam. 

E é pela via de um tal tipo de pensamento que Leslie White chega a 

uma proposta de conceito de cultura. Nós a transcreveremos aqui em 

seu parágrafo inteiro, para que seja possível acompanhar os 

argumentos em sua defesa. Coisa que muitos aceitaram por algum 

tempo e de que outros desconfiam até hoje. 

 

A cultura é pois, uma classe de coisas e de acontecimentos 

dependentes de simbolização, considerados dentro de um 

contexto extra-somático. Esta definição livra a antropologia 

cultural as abstrações intangíveis, imperceptíveis e 

ontologicamente irreais e proporciona-lhe uma disciplina 

verdadeira, sólida e observável. Faz, também, uma distinção 

severa entre comportamento – organismos do comportamento- 

e cultura; entre as ciências da psicologia e a ciência da 

cultura21. 

 

   Mesmo reconhecendo que ao tempo do livro de Kluckhohn e na 

década de cinqüenta já passavam de uma centena e meia as definições  

e os conceitos correntes na antropologia de seu tempo, Clifford Geertz 

arriscou-se a nos oferecer uma outra. Em um texto hoje em dia 

amplamente conhecido e polêmico,  ele procura estabelecer uma teoria 

                                                 
21 Leslei White, op. Cit. Página 9. 
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antropológica em que a cultura  recupere uma concreta realidade, 

justamente por acontecer como algo fundado, como em Leslie White, 

mas com um passo além dele, na vocação humana a criar símbolos 

para gerar a vida social de que depende em linha direta o produzir a 

nossa própria sobrevivência material.  

A teoria interpretativa de Clifford Geertz será aquela adotada aqui.  

Nela a cultura surge outra vez como uma realidade humana ao mesmo 

tempo efêmera e estável. No entanto, à diferença das teorias que ele 

critica, como algo de qualquer modo visível, concretamente pensável  e 

confiável, por ser concretamente pública, e ao ser publicamente 

construída e negociada por e entre pessoas reais no acontecer de 

situações cotidianas. Algo que está nas pessoas, na mesma medida em 

que circula  em casa, na escola, na praça. Algo como uma senha que 

muitos conhecem, como as histórias, as estórias, os mitos e as lendas 

que as pessoas de uma família ou de uma aldeia contam sobre elas 

próprias, entre e a elas mesmas. Algo que sem ser exatamente a 

própria realidade social, vale como um seu mapa, como um estatuto, 

como uma carta de rumos. Como a gramática da língua que se fala, 

mas também a dos gestos que devem ser feitos aqui e ali, e está 

diversa e semelhantemente escrita e inscrita  nas roupas que se veste,  

nas comidas que cada categoria social de pessoas pode e deve comer, 

e na maneira como cerimonialmente se reúnem para come-las. Como 

um complexo texto aberto a múltiplas leituras, onde se podem ler tanto 

os poemas de amor quanto,  os código dos prazeres, quanto o 

repertório dos deveres do amor e do sexo.  

 

Um búlgaro em Pirenópolis  
 

 ―Na minha terra...‖ ele dizia. ―O povo, lá, na minha terra...‖ dizia um 

búlgaro em Pirenópolis. Uma vez encontrei um, leitor. Você já imaginou 

um búlgaro em Pirenópolis? Um real, falante, de carne e osso, dizendo: 

―Eu sou búlgaro, vim da Bulgária‖? E tudo isso no sertão de Goiás? 

Vamos por partes. Você já imaginou Pirenópolis? É uma pequena 

cidade goiana do século XVIII, do ―tempo do ouro‖ como diz a gente do 

lugar. Uma cidadezinha que já se chamou Meia Ponte e fica na beira de 

uns montes chamados Pireneus, nas margens do rio das Almas, um 

dos que mais ao norte formam o Tocantins. Do mesmo modo como Vila 
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Boa de Goiás, os riachos da região deram ouro no passado, mas hoje a 

gente do lugar vive de arroz, milho, gado e algumas festas. 

Pois foi numa. Voltemos ao começo do caso. E um búlgaro lá? Pois 

um dia de junho eu estava em Pirenópolis, e na manha do sábado da 

Festa do Divino Espírito Santo conheci um búlgaro. Isso foi no largo de 

terra vermelha, cercado de arquibancadas onde pouco depois haveria 

as ―Cavalhadas de Pirenópolis‖. Um búlgaro real, leitor. Mais até, dois, 

um casal de viventes dessa espécie, ali, festivos, espantados. Uma 

gente que até então eu pensava que só vivia nos livros de História 

Universal. 

O povo esperava o começo das correrias das ―Cavalhadas de 

Cristãos e Mouros‖ e nós três falávamos sobre aquilo. De repente, 

falávamos de folclore. Os três não, porque a mulher mal amarrava um 

arremedo do português e preferia ouvir os barulhos da festa: tiros de 

rojões, ―rouqueiras‖ e bacamartes; gritos, chocalhos de cavalos a 

galope. ―Viva o Espírito Santo!‖ Gritavam ao longe. Ela via e ouvia. Mas, 

na manhã daquela que um dia foi o Arraial de Nossa Senhora do 

Rosário da Meia Ponte, o homem búlgaro contou, na minha língua, 

coisas da sua terra com que eu quero começar a nossa conversa sobre 

o folclore, leitor. 

Em quase mil anos de história os búlgaros tiveram poucos anos de 

uma verdadeira independência nacional. Eles foram seguidamente 

dominados por outros povos e, assim, uma boa parte da vida da 

Bulgária dividiu-se entre o domínio estrangeiro e a luta contra ele. As 

cidades e aldeias do país eram proibidas de usar sequer e colocar nas 

ruas os sons e as cores da Bulgária: hinos, bandeiras, a língua — os 

símbolos coletivos da afirmação ancestral de uma identidade de pátria, 

de povo. Então, quando foi perigoso hastear nos mastros os panos com 

as cores do país, rezar nos templos ortodoxos as suas crenças 

coletivas, ou enterrar os mortos com os seus cantos de tristeza, os 

búlgaros aprenderam a ler a sua memória nos pequenos sinais da vida 

cotidiana: costumes, objetos e símbolos populares. 

Ele enumerava: velhas canções ditas à beira da mesa ou da 

fogueira; danças de aldeia em festas de casamento; brincadeiras típicas 

de crianças; ritos coletivos da religião popular; o jeito original de 

entalhar a madeira ou de pintar potes de barro; os mitos que o avô sabe 

e conta ao neto, os anônimos poemas épicos que narram de casa em 

casa as estórias dos heróis imaginários, quando era difícil contar na 
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escola a história dos heróis verdadeiros; a sabedoria camponesa dos 

segredos e lidar com a terra; as flores bordadas nas blusas mulheres; o 

rodado peculiar das saias; a faixa que os rapazes amarram na cintura; o 

jeito de prender na cabeça um lenço. Saias, lenços, canções e lendas. 

A ―alma de um povo‖, como se diz às vezes, existia nas coisas mais 

simples, mais caseiras, mais antigas. Coisas da vida. Coisas do 

folclore? 

Nos escondidos das cidades e aldeias uma vida coletiva e sua 

cultura existiam por toda parte, nos ritos ocultos e símbolos do povo do 

país. ―Você sabe‖... ele me dizia enquanto punha a mão no meu ombro, 

no gesto de amigos que a confidência tornou próximos vinte minutos 

depois de conhecidos, ―isso tudo que você me disse que aqui é folclore, 

lá na minha terra foi o que tivemos para não perdermos a unidade da 

nação e também um sentimento de identidade que não podia ser 

destruído‖. Ele dizia: ―Eu acho que durante muitos e muitos anos as 

nossas bandeiras eram as saias das mulheres do campo e os hinos 

eram canções de ninar‖. 

Seria também por isso, eu pensava, que países pequenos, mas tão 

culturalmente ricos e antigos como a Bulgária, a Romênia e a Polônia, 

possuem mais centros de pesquisa e produzem um volume muito maior 

do que o nosso de estudos e livros sobre ―tradições populares‖? O 

búlgaro que eu conheci em Pirenópolis continuou falando e me dizia 

que, quem sabe? Por isso, festas como aquela em Goiás tocavam 

fundo nele. ―As pessoas parece que estão se divertindo‖, disse, ―mas 

elas fazem isso pra não esquecer quem são‖. 

Antes de os 12 cavaleiros mouros e os 12 cristãos entrarem solenes 

no ―campo das Cavalhadas‖, atrás da orquestra da cidade, já haviam 

chegado ali bandos divertidos de mascarados a cavalo. Tudo à volta 

parecia um carnaval eqüestre onde ninguém podia deixar de ser 

engraçado, quase ridículo. Os jovens cavaleiros vinham vestidos de 

coloridos trajes gaiatos e cobriam o rosto com enormes máscaras de 

bois e outros bichos. Galopavam desajeitados com extrema habilidade 

e, de vez em quando, um deles se despencava cômico do cavalo. 

Faziam tudo às avessas do que fariam, um pouco mais tarde, os 

cavaleiros cristãos e mouros que, vestidos de azul e vermelho, 

entrariam na arena com lanças e espadas. 

Eu me perguntava o que podia haver ali e em tudo o que eu vira 

desde a véspera em Pirenópolis que pudesse ser ―pra não esquecer 
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quem são‖. Um preto, pedreiro, se veste de guerreiro numa manhã de 

13 de maio e passa o dia dando saltos enormes para o ar, repetindo 

vezes sem conta o estribilho do que ele crê que seja uma antiga canção 

tribal de algum povo da África que ele sequer sabe onde fica. Que 

sérias lições de economia política valem mais do que os cantos desse 

negro no meio da noite? E por que as mulheres do vale do 

Jequitinhonha pintam flores de maravilha nas moringas que fazem? Por 

que esculpem difíceis seres tão fantásticos nos seus potes de barro? 

Por que os foliões de Santos Reis viajam dias e dias sob as chuvas de 

dezembro e janeiro cantando velhas toadas de casa em casa, ao som 

de violas e rabecas? Por que dançam noites a fio as pessoas pobres do 

país, vestidas de farrapos nos dias de trabalho, vestidas de reis nas 

noites de festa? Por que as pessoas contam e recontam as estórias que 

ouviram dos avós e entre si repetem lendas do sertão? Por que criam? 

Por que cantam? Por que simbolizam? Por que dançam? Por que 

crêem? Por que não são apenas práticas e funcionais e, afinal, não 

dividem os seus dias entre a fábrica e a TV Globo? Por que, ao 

contrário, não cessam de caçar os sinais da beleza, da crença e da 

identidade rústica que existem nas coisas que nós, eruditos e urbanos, 

chamamos de folclore? 

Essas e outras são as perguntas que eu quero fazer aqui, leitor, e 

procurar responder. 

 

Santo Antônio dos Olhos D’Água  

 

Santo Antônio dos Olhos d‘Água é um povoado em Goiás não muito 

longe de Pirenópolis. Um ―arraial‖, como se diz em Minas, um 

―patrimônio‖, como se diz por lá. Deve haver inúmeros outros com o 

nome parecido e a vida igual: Santo Antônio dos Olhos d‘Água. 

Nesse lugar de lavradores camponeses — uma população de 

pequenos proprietários de suas terras, que as cultivam com o trabalho 

da família — quase todos acordaram cedo, antes do sol, e as mulheres 

acordaram antes dos homens. Coaram o café e, agora, no escuro da 

noite batucam um punhado de arroz nos pilões. Melhor é a sorte de 

quem tem um monjolo que pila sozinho o arroz, no meio da noite. Ao 

passar no alvorar da manhã pela frente do pequeno oratório caseiro, 

uma das mulheres terá dito uma reza breve. Uma dessas que não se 

diz mais nas igrejas, nem em latim e nem em português, mas que a 
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memória do povo do lugar guardou para os muitos usos do cotidiano. 

Para acompanhar o ritmo do trabalho de ―socar o pilão‖ ela lembra de 

cantar uma velha cantiga que aprendeu com a mãe e que ninguém 

sabe ao certo de onde veio, nem de quem. De entremeio com a cantiga 

a mulher grita para a filha mais velha que não demore em encher de 

água fresca as cabaças que os homens levarão pro lugar do ―eito‖, 

penduradas no cabo da enxada. Ela zanga com os ―pequenos‖ que 

cedinho já correm pelo quintal e sujam a roupa nos salpicos de lama da 

chuva que caiu a noite inteira. ―Mudança de lua com chuva na cheia‖, 

sinal de ano bom de água pra lavoura do arroz. 

Com os apetrechos usuais da gente da roça — o isqueiro de binga, a 

palha de milho, o canivete e o toco de fumo de rolo — o marido enrolou 

um primeiro cigarro e, depois de soprar pro resto do escuro da 

madrugada uma nuvem de fumaça, ele chamou os dois filhos mais 

velhos e um irmão mais moço, e saiu com eles a caminho do lugar da 

lavoura. 

Depois que a mulher despachou ―os homens‖ ela reuniu numa 

gamela punhados de arroz pilado e começou a preparar, junto ao fogão 

de lenha, o almoço da família. Um pouco mais tarde, quando todos os 

cuidados da casa estavam em ordem, ela voltou ao trabalho no tear que 

um dia o seu avô construiu para a sua avó e que ela herdou da mãe 

junto com os segredos do ofício de fiadeira. Com a ajuda da filha mais 

velha foi mais fácil preparar o algodão que meses antes o marido 

plantara e a família colhera. Isso em outubro, de acordo com as crenças 

do lugar, ―na quadra da minguante‖, melhor ainda, ―no dia 12‖. Assim se 

crê, assim se faz. E o plantio tem os seus rituais: no começo do eito é 

bom fazer ―o nome do Pai‖, e depois de semeado ajuda olhar o trabalho 

feito e dizer: ―Eu plantei e vou zelar e Deus é quem dá‖. Tem gente que 

usa rezar também a oração da ―Estrela do Céu‖. O trabalho bem feito 

garante a colheita, mas não só ele. ―O homem põe, Deus dispõe‖, 

dizem. Ditos que as pessoas repetem, de uma sabedoria de autor sem 

nome. 

A polpa branca do algodão foi passada no ―escaroçador‖ que 

separou dela os grãos de semente. Ela foi depois cardada e os finos 

rolos das ―pastas‖ viraram na ―roda‖ (a roca) fios de linha prontos para o 

tear, depois de tingidos. 

Como as outras fiadeiras do lugar, a mulher leu nos traços 

desenhados na ―receita‖ o tipo de desenho que usaria para fazer aquele 
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pano. Havia muitos: o fiampu, o liso, a meia-laranja, o liso de meia 

pareia, o liso empareado, a siriguia. 

Na roça os homens tocavam o dia todo o trabalho no ―eito‖, mas 

quando o marido mediu com os olhos o feito e o por fazer, descobriu 

que nem com a ajuda das mulheres da casa conseguiria terminar a 

tempo o preparo do terreno para o plantio. As primeiras chuvas ―das 

águas‖ começavam a cair e ainda faltava um bom pedaço pra limpar e 

arar. 

Nessa noite se falou pouco num dos ranchos de lavradores do 

patrimônio de Santo Antônio dos Olhos d‘Água. Sem que um dissesse 

nada ao outro, marido e mulher fizeram promessas aos seus 

padroeiros. Ele a Santos Reis, de quem é devoto e folião desde 

menino. Ela a São Sebastião. Se o voto fosse valido ele afinal haveria 

de ―pegar o encargo‖ da Folia do outro ano e no dia 6 de janeiro faria a 

―festa do santo‖ na sua casa. 

Mas na madrugada de um outro dia as pessoas da família foram de 

repente acordadas com toques de viola e sanfona. Com tiros de rojões, 

primeiro longe, na porteira do sítio, depois mais perto, na porta da casa. 

Foram acordados com o alegre cantorio dos ―traiçoeiros‖. Eles 

cantavam: 

 

Ó senhor dono da casa 

Meu amigo e companheiro,  

Saia na porta da frente 

Receber os traiçoeiros , 

 

e muitas quadras de uma alegre música sertaneja, até quando as 

pessoas da casa acordaram e vieram receber quem cantava do lado de 

fora. 

Um vizinho e ―cumpadre‖ percebera que a família no teria tempo de 

preparar o terreno da roça para a lavoura do ano. Ele visitou alguns 

outros vizinhos e, juntos, combinaram a ―traição‖, ―treição‖, como alguns 

dizem. Um tipo de ―mutirão‖, um ―adjutório‖ de surpresa. Um dia inteiro 

de trabalho coletivo e não-remunerado, pra que o ―dono do mutirão‖ 

ponha em dia as suas terras e salve o tempo de semear. 

Enquanto se fazia o ―trato‖ do mutirão, a mulher coava café e servia 

aos homens. Os de perto voltaram pra suas casas e os de mais longe 

ficaram por ali mesmo, proseando e esperando a hora do eito, depois 
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que alvorasse o dia. Ficaram contando ―causos‖, estórias antigas de 

longe e do lugar. Dois ou três ponteavam na viola e no violão os 

―toques‖ que de noite dariam no ―pagode‖ da festa do mutirão. 

Quando o dia clareou os homens saíram para o lugar da roça, 

distribuíram entre si as porções do terreno a preparar e começaram o 

trabalho. Faziam isso cantando músicas ―do eito‖ e nelas, ora se 

animavam para o trabalho, ora faziam troças com o ―patrão‖. 

Esparramadas pela casa, as mulheres dividiam os afazeres de sua 

parte no ―muxirão‖. Cuidavam da comida do almoço e da janta festiva, 

no fim do trabalho dos homens. Pelo terreiro, outras começavam um 

mutirão de fiadeiras. As tarefas que a mulher da casa fez aos poucos, 

no correr dos dias, com a ajuda da filha, as mulheres do lugar faziam 

agora, de uma vez, juntas: algumas usavam o ―escaroçador‖, outras 

cardavam o algodão e entregavam às que faziam os fios na ―roda‖ as 

―pastas‖ prontas. Outras ainda juntavam fios de três cores e faziam o 

difícil trabalho da ―urdidura‖, que apronta no tear a trama dos fios a 

serem tecidos. As moças, a um canto, contavam entre si casos 

recentes de festas e namoros, as velhas cantavam cantigas antigas, 

juntas, que também ninguém mais sabia de onde vinham. 

 

Cresce, Tereza, cresce,  

Você cresce, Terezinha,  

Que quando você crescer  

Vai ser namorada minha. 

 

E emendavam quadras com quadras, umas alegres, outras tristes, 

mas sempre com um ritmo que ajudasse o trabalho dos pés e das 

mãos. 

Quando a labuta do dia ficou pronta, na ―lavoura‖ e no quintal, alguns 

metros de tecido de algodão e muitos metros de terra de plantio ficaram 

prontos para os seus usos. As mulheres do mutirão de fiadeiras 

voltaram à lida dos preparos imediatos da janta, enquanto os homens 

voltavam pra casa. Segurando pontas dos dois lados das enxadas, 

quatro deles fizeram um ―quadro‖ dentro do qual veio o ―dono do 

trabalho‖. Os lavradores de Santo Antônio dos Olhos d‘Água voltavam 

cantando a alegria do trabalho feito e pedindo ao ―dono‖ a cachaça que 

mereciam. Na porta da casa, cantando ainda, eles entregaram o ―dono‖ 

à ―mulher‖, que pediu a reza de um terço a São Sebastião antes da 
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janta. Dois rezadores, que minutos antes capinavam com os outros a 

terra, puxaram rezas e cantorios do terço. Algumas eram orações 

sabidas de todos, como o ―Pai Nosso‖. Mas outras eram rezas antigas 

dos segredos da roça, que só as mulheres mais velhas sabiam 

responder. Rezado o terço se fez o ―beijamento do altar‖, e quando os 

ofícios do terço acabaram, o dono da casa chamou todos a que 

viessem comer. Depois da ―janta‖ os homens afastaram os poucos 

móveis da casa e formaram as duas filas de uma dança chamada 

―catira‖. Puxados pelos cantos e toques de um par de violeiros, 

repetiram noite adentro os entremeios de palmeados e sapateios. Do 

lado de fora da casa moças e rapazes dançaram aos pares um 

―pagode‖ sob os olhos de algumas mulheres mais velhas, atentas ao 

que acontecia, pra que ninguém mais ousado fugisse aos costumes. 

Quando no quase começo do claro de um outro dia as pessoas da 

―traição‖ despediram-se dos ―donos do mutirão‖, muitos acontecimentos 

do que as pessoas de fora do lugar chamavam de folclore haviam 

acabado de ser vividos pela gente  camponesa de Santo Antônio dos 

Olhos d‘Água. 

Os ―causos‖ contados durante o dia e na festa, mitos, estórias, 

lendas, narrativas antigas, perdidas no tempo, transmitidas de uma 

geração à outra sem que ninguém se lembre de um autor ou de uma 

origem. Os costumes e as crenças do lidar com a natureza, tanto no 

trabalho da lavoura quanto no artesanato do algodão. As promessas 

feitas aos santos e os ritos com que o homem e a mulher irão cumpri-

las, cada um a seu tempo. Os ditos dos provérbios com que as pessoas 

memorizam a sabedoria codificada, mas não escrita. O saber que há 

em todas as formas  rústicas do trabalhador: na roça, na cozinha, no 

tear. Os rituais coletivos da ―treição‖, do dia de trabalho no ―mutirão‖, da 

reza do terço e das danças da noite. Da mesma maneira, as bonecas 

de pano das meninas, a colcha de algodão das fiadeiras, o próprio tear 

roceiro, o rancho de adobe coberto de palha. 

Como um sistema que a tudo unifica e dá sentido próprio, original: o 

modo de vida camponês que estrutura formas de sentir, pensar, de 

representar o mundo, a vida e a ordem social, de trocar entre as 

pessoas bens, serviços e símbolos, de criar e fazer segundo as regras 

da sabedoria tradicional e os costumes que as pessoas seguem com 

raras dúvidas. Situações, relações, representações e objetos atuais e, 

no entanto, vindos de uma tradição perdida no tempo. Quem sabe, um 
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tempo anterior ainda ao ―tempo dos antigos‖, que a memória dos velhos 

não quer esquecer? Um tempo em que havia ―fartura‖ e ―respeito‖ e de 

onde se crê em Santo Antônio dos Olhos d‘Água que vieram todas as 

coisas boas do mundo. 

 

Folk-lore, Folklore, Folclore... existe ?  

 

O que eu disse no final do capítulo anterior, pouco antes de sairmos 

juntos, leitor, de Santo Antônio dos Olhos d‘Água, combina com o que 

um antropólogo, Marius Barbeau, escreveu a respeito em um dicionário 

de folclore, mitologia e lendas: 

 

Sempre que se cante a uma criança uma cantiga de ninar; 

sempre que se use uma canção, uma adivinha, uma parlenda, 

uma rima de contar, no quarto das crianças ou na escola; 

sempre que ditos, provérbios, fábulas, estórias bobas e contos 

populares sejam reapresentados; sempre que, por hábito ou 

inclinação, a gente se entregue a cantos e danças, a jogos 

antigos, a folguedos, para marcar a passagem do ano e as 

festividades usuais; sempre que uma mãe ensina a filha a 

costurar, tricotar, fiar, tecer, bordar, fazer uma coberta, trançar 

um cinto, assar uma torta à moda antiga; sempre que um 

profissional da aldeia (...) adestre seu aprendiz no uso de 

instrumentos e lhe mostre como fazer um encaixe e um tarugo 

para uma junta, como levantar uma casa ou celeiro de madeira, 

como encordoar um sapato-raqueta de andar na neve (...) aí 

veremos o folclore em seu próprio domínio, sempre em ação, 

vivo e mutável, sempre pronto a agarrar e assimilar novos 

elementos em seu caminho. Ele é antiquado, depressa recua 

de primeira cidadelas ao impacto do progresso e da indústria 

modernos; é o adversário do número em série, do produto 

estampado e do padrão patenteado‖ (Uma definição de 

Folclore, artigo de Francis Lee Utley, incluído em O Folclore 

dos Estados Unidos). 

 

Poesia à parte, se o folclore é isso, talvez no seja muito difícil 

compreender o que ele é. Mas acontece que ele, ao mesmo tempo, 

pode ser muito menos ou muito mais do que isso. Na cabeça de alguns, 
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folclore é tudo o que homem do povo faz e reproduz como tradição. Na 

de outros, é só uma pequena parte das tradições populares. Na cabeça 

de uns, o domínio do que é folclore é tão grande quanto o do que é 

cultura. Na de outros, por isso mesmo folclore no existe e é melhor 

chamar cultura, cultura popular o que alguns chamam folclore. E, de 

fato, para algumas pessoas as duas palavras são sinônimas e podem 

suceder-se sem problemas em um mesmo parágrafo. Bráulio do 

Nascimento, diretor do Instituto Nacional do Folclore, diz o seguinte na 

Introdução de um álbum sobre o Museu de Folclore Edison Carneiro: ―A 

cultura popular pode intervir como elemento moderador no processo 

cultural, pois dispõe de instrumentos próprios para o equilíbrio 

necessário ao seu harmônico desenvolvimento‖. Um mesmo tom ele 

usa mais adiante, e muda apenas uma palavra pela outra: ―A 

valorização do folclore, o reconhecimento da importância das 

manifestações populares na formação do lastro cultural da nação, 

constituem procedimentos capazes de assegurar as opções 

necessárias ao seu desenvolvimento‖. Com muita sabedoria, Luís da 

Câmara Cascudo mistura uma coisa com a outra e define folclore como 

―a cultura do popular tornada normativa pela tradição‖. 

Para outros pesquisadores do assunto, há diferenças importantes 

entre folclore e cultura popular. Vizinhos, eles não são iguais, e sob 

certos aspectos podem ser até opostos. Não são poucas as pessoas 

que acreditam que os dois nomes servem às mesmas realidades e, 

apenas folclore é o nome mais ―conservador‖ daquilo de que cultura 

popular é o nome mais progressista. Para esta mesma coleção, Antônio 

Augusto Arantes escreveu O Que ó Cultura Popular, e eu sugiro a 

leitura do seu livro, leitor, junto com este. 

Numa loja de discos na Argentina e em outros países da América do 

Sul, ―folklore‖ é a divisão onde se põe o que não é tango, música 

estrangeira (inclusive a brasileira) e música erudita. Serve para separar 

os discos de Astor Piazolla, Chico Buarque e Beethoven dos de 

Mercedes Sosa, Violeta Parra e Atahualpa Yupanqui. Aqui no Brasil não 

se usa a mesma divisão e, assim, Astor Piazolla e Mercedes Sosa 

podem ficar juntos em ―música latino-americana‖, separados de 

Martinho da Vila e Chico Buarque de Holanda, que ficam em ―música 

popular brasileira‖, longe, tanto de Sulino e Marrueiro e Tonico e 

Tinoco, que vão para ―música sertaneja‖, quanto de Beethoven e Villa-

Lobos, que, no fundo da loja, ficam em ―clássicos‖, ou em ―música 
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erudita‖. Uma loja criteriosa poderia abrir uma divisão à parte para: 

―Instrumentos Populares do Nordeste‖, ―A Nau Catarineta‖, ―Música do 

Povo de Goiás‖, discos de Marcus Pereira. Discos de ―música 

folclórica‖.  

Do lado de lá da cerca que separa quem faz o folclore e quem o 

estuda, as pessoas do povo que criam o popular e o seu folclore não 

usam muito a primeira palavra e quase sempre sequer conhecem a 

segunda. Ou então repetem nomes: ―Folclore‖, ―fouclore‖, ―forclore‖, 

―floclore‖ como algo aprendido de fora, junto a quem veio estudar. 

Assim aconteceu com um terno de Catupé que desfilava numa manhã 

de festa de Nossa Senhora do Rosário em Catalão, no sul de Goiás. 

Antes do estandarte de São Benedito, duas bandeirinhas carregavam 

um outro onde estava escrito: ―Este Fouclore, Catupé-Cacunda  

agradece e Pede Passagem‖. 

Assim também, numa carreira de Cururu paulista cantada por Ely 

Camargo se diz: 

 

―Ai lai, lai, lai 

Cantarei outra toada, 

Ai lai, lai, lai 

É na carreira do a, 

Ai lai, lai, lai 

Vou falar pra quem me ouve 

Que o folclore é coisa séria 

Como no mundo não há...‖ 

 

Ora, já que nossa curta viagem pelo folclore tem vários caminhos, 

comecemos com o que dizem dele os próprios folcloristas. Muito antes 

de haver surgido o nome ―folklore‖, havia historiadores, literatos, 

músicos eruditos, arqueólogos, antropólogos, antiquaristas, lingüistas, 

sociólogos, outros especialistas e alguns curiosos estudando os 

costumes e as tradições populares, a que mais tarde se deu o nome de 

folclore. 

E este estranho nome inventado da fusão de outros dois apareceu 

pela primeira vez em uma carta que um inglês, William John Thoms, 

escreveu para a revista The Atheneum, de Londres, em agosto de 

1856:  
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As suas páginas mostraram amiúde o interesse que toma por 

tudo quanto chamamos, na Inglaterra, ‗Antiguidades 

Populares‘, ‗Literatura Popular‘ (embora seja mais 

precisamente um saber popular que uma literatura, e que 

poderia ser com mais propriedade designado com uma boa 

palavra anglo-saxônica, Folk-Lore, o saber tradicional do povo) 

e que não perdi a esperança de conseguir a sua colaboração 

na tarefa de recolher as poucas espigas que ainda restam 

espalhadas no campo no qual os nossos antepassados 

poderiam ter obtido uma boa colheita... 

 

Folclore é uma palavra que já nasceu entre parênteses. A palavra 

proposta por Thoms não vingou de saída, e quase que o Folklore vira 

folclore. Sem usar o nome e reconhecer o convite a uma nova ciência, 

as pessoas citadas mais acima seguiram fazendo a coleta e, às vezes, 

a análise comparativa — muito‘ em voga então — de repertórios 

míticos, rituais, de literatura primitiva ou popular, de costumes. 

 

Tampouco devemos supor que faltava totalmente nesse 

período a noção da unidade do folclórico. Às vezes os coletores 

associavam em uma obra diversas espécies de semelhante 

filiação: contos e lendas, como produções literárias; refrões, 

máximas, sentenças e ditos, por analogia de índole; usos, 

crenças, tradições, cerimônias e o clássico par ‗trajes e 

costumes‘. No entanto, em qualquer caso a unidade essencial 

do popular manifestava-se debilmente e apenas no grupo das 

espécies chamadas ‗espirituais‘. Pouco ou nada interessavam 

então as espécies ‗materiais‘ como objeto de estudo. (Carlos 

Vega, La Ciencia del Folclore). 

 

Apenas 32 anos depois da carta de Thoms um grupo de 

tradicionalistas, mitólogos, arqueólogos, pré-historiadores, etnógrafos, 

antropólogos, psicólogos e filósofos fundou em Londres uma Sociedade 

de Folclore. Um pouco mais tarde alguns estudiosos do assunto 

sugeriram que folclore (com minúscula), significasse o saber erudito 

que estuda aquele saber popular. Os ingleses que em 1878 fundaram a 

Sociedade de Folclore consideravam como objeto dos seus estudos: 
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 As narrativas tradicionais, como os contos populares, os mitos, 

lendas e estórias de adultos ou de crianças, as baladas, ―romances‖ e 

canções;  

 Os costumes tradicionais preservados e transmitidos oralmente 

de uma geração à outra, os códigos sociais de orientação da conduta, 

as celebrações cerimoniais populares; 

 Os sistemas populares de crenças e superstições ligados à 

vida e ao trabalho, englobando, por exemplo, o saber da tecnologia 

rústica, da magia e feitiçaria, das chamadas ciências populares; 

 Os sistemas e formas populares de linguagem, seus dialetos, 

ditos e frases feitas, seus refrões e adivinhas. 

Até hoje, tanto nos Estados Unidos quanto em alguns países da 

Europa, como os da Escandinávia, predomina — não de forma absoluta 

— a idéia de que faz parte do folclore apenas o que pode ser 

incorporado à categoria de literatura oral, que, no seu sentido mais 

amplo, inclui as produções orais (―espirituais‖, dirão alguns) do saber 

popular e exclui os processos de produção e os produtos destes 

saberes, sob a forma de cultura material. 

Entre o final do século passado e o começo deste, várias maneiras 

de definir o folclore como o ―equipamento mental‖ de um povo 

tornaram-se corriqueiras. Paul Sebillot considerava-o como ―uma 

espécie de enciclopédia das tradições, crenças e costumes das classes 

populares ou das nações pouco avançadas‖. Franz Boas, um 

antropólogo alemão que viveu nos Estados Unidos e teve uma 

importância muito grande na formação da Antropologia Cultural norte-

americana, definia o folclore como ―um aspecto da Etnologia que estuda 

a literatura tradicional dos povos de qualquer cultura‖. Este modo de 

compreender folclore estabelece dois pontos que pelo menos aqui no 

Brasil acabaram por ser sempre polêmicos. Primeiro, estende o folclore 

à cultura primitiva, aos mitos, lendas e cantos, por exemplo, das 

sociedades tribais dos índios do Brasil. Segundo, considera o Folclore 

como uma disciplina diferenciada de uma ciência, a Antropologia, e não 

como uma ciência autônoma. 

Arthur Ramos, um dos pioneiros do estudo sistemático do folclore 

brasileiro, compreendia-o como ―uma divisão da Antropologia Cultural 

que estuda os aspectos da cultura de qualquer povo, que dizem 

respeito à literatura tradicional: mitos, contos, fábulas, adivinhas, 

música e poesia, provérbios, sabedoria tradicional e anônima‖. 
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Pouco a pouco, mas não em todos os lugares, a idéia de folclore 

como apenas a tradição popular, as sobrevivências populares, 

estendeu-se a outras dimensões. Dimensões mais atuais, mais 

associadas à vida do povo, à sua capacidade de criar e recriar. Tudo 

aquilo que, existindo como forma peculiar de sentir e pensar o mundo, 

existe também como costumes e regras de relações sociais. Mais 

ainda, como expressões materiais do saber, do agir, do fazer populares. 

Não apenas a legenda do herói ancestral, o mito (aquilo que muitas 

vezes explica, tanto a camponeses quanto a índios, a origem do mundo 

e de todas as coisas), mas também o rito, a celebração coletiva que 

revive o mito como festa, com suas procissões, danças, cantos e 

comilanças cerimoniais. Não apenas a celebração, o rito, o ritual, mas a 

própria vida cotidiana e os seus produtos: a casa, a vestimenta, a 

comida, os artefatos do trabalho, os instrumentos da fiadeira que vimos 

em Olhos d‘Água algumas páginas atrás. Mais do que isso, o seu 

trabalho, o processo e fazer a colcha com o saber próprio de uma 

cultura típica. 

Aqui no Brasil, por exemplo, existe um consenso e que a Carta de 

Folclore Brasileiro, saída do I Congresso Brasileiro de Folclore, teria 

estabelecido pela primeira vez com clareza o que deve ser considerado 

como folclore: 

 

1. O I Congresso Brasileiro de Folclore reconhece o estudo do 

Folclore como integrante das ciências antropológicas e 

culturais, condena o preconceito de só considerar folclórico o 

fato espiritual e aconselha o estudo da vida popular em toda 

sua plenitude, quer no aspecto material, quer no aspecto 

espiritual. 

2. Constituem o fato folclórico as maneiras de pensar, sentir e 

agir de um povo, preservadas pela tradição popular e pela 

imitação, e que não sejam diretamente influenciadas pelos 

círculos eruditos e instituições que se dedicam ou à renovação 

e conservação do patrimônio científico e artístico humano ou à 

fixação de uma orientação religiosa e filosófica. 

3. São também reconhecidas como idôneas, as observações 

levadas a efeito sobre a realidade folclórica, sem o fundamento 

tradicional, bastando que sejam respeitadas as características 
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de fato de aceitação coletiva, anônimo ou não, e 

essencialmente popular. 

4. Em face da natureza cultural das pesquisas folclóricas, 

exigindo que os fatos culturais sejam analisados mediante 

métodos próprios, aconselha-se, de preferência, o emprego 

dos métodos históricos e culturais no exame e análise do 

Folclore. 

 

As linhas acima foram decididas e escritas em 1951. Trinta anos 

depois algumas idéias evoluíram. No entanto, para a maior parte dos 

folcloristas elas ainda podem ser tomadas como base para o estudo do 

folclore. 

Procuraremos, leitor, aprofundar um pouco mais a compreensão de 

alguns elementos considerados pelos folcloristas como fundamentais 

na determinação do fato folclórico, desde logo compreendido como um 

fato cultural com características próprias. 

Em cima de sua mesa imagine três livros, três discos e três pratos de 

comida. Um prato contém uma refinada salada mista, o outro, feijão 

com arroz e bife acebolado e o terceiro, uma porção de ―pato no tucupi‖. 

Um disco é das cirandas e cirandinhas de Heitor Villa-Lobos, o outro, de 

sambas de Martinho da Vila e o terceiro, um disco de anônimas e 

tradicionais modinhas infantis do norte de Minas (Marcus Pereira fez 

um). O primeiro livro é o Sagarana, de Jogo Guimarães Rosa, o 

segundo o Cante Lá que Eu Canto Cá, de Patativa do Assaré, e o 

terceiro uma coletânea de lendas e mitos do Rio Grande do Sul. Se a 

mesa e as coisas existirem de fato diante de você, leitor, ali tudo o que 

há são produtos da cultura: coisa da natureza transformadas pelo 

trabalho do homem sobre ela e significadas através do trabalho que o 

homem faz sobre si mesmo. São construções de objetos, sons, 

símbolos e significados. No entanto, algumas pessoas poderiam dizer 

que o prato com a salada mista, o livro de contos de Guimarães Rosa e 

o disco de Villa-Lobos são parte da cultura erudita; feijão com arroz e 

bife acebolado (pelo menos no tempo em que todo mundo comia bife), 

os poemas de Patativa do Assaré e os sambas de Martinho da Vila são 

expressões de cultura popular; pato no tucupi, lendas e mitos do Rio 

Grande do Sul e o disco de cantigas das crianças do norte de Minas 

são folclore, cultura de folk, ou são – o disco e o livro – sobre o folclore. 
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Essa divisão simples pode ser complicada. Martinho da Vila pode 

haver incluído no disco, tanto sambas seus, assinados, quanto um ou 

dois de ―partido alto‖, anônimos, perdidos na memória do tempo e 

achados na de Clementina e Jesus. Villa-Lobos colocou no piano 

erudito modinhas que as crianças do povo cantam nas rodas de rua e 

ninguém sabe de quem são. Por outro lado, no momento em que uma 

catira anônima do sertão de Goiás é apresentada, depois um momento 

de cantorio de uma Folia de Reis de Minas Gerais no Som Brasil do 

Rolando Boldrin, elas são a cultura do folclore veiculada através dos 

recursos da cultura de massa? Literatura de cordel é folclore? 

 

Quem fez? Quem foi?  

  

A criação do folclore é pessoal. Alguém fez, em um dia de algum 

lugar. Mas a sua reprodução ao longo do tempo tende a ser 

coletivizada, e a autoria cai no chamado ―domínio público‖. A música 

erudita e a música popular da cidade eternizam o nome de seus 

autores, e o que ―todo mundo canta‖ é de alguém que ―todo mundo 

sabe‖. O folclore vive da coletivizacão anônima do que se cria, conhece 

e reproduz, ainda que durante algum tempo os autores possam ser 

conhecidos. Os provérbios que repetimos de vez em quando, os 

padrões das colchas de fiadeira ou das rendas de bilro, os modos 

artesanais de se fazer a pesca no mar, o sistema de rimas das modas 

do fandango paranaense, algumas marchas de rua e as longas e 

antigas ―embaixadas‖ dos ternos de congos tiveram um dia seus 

criadores. Mas justamente porque foram aceitas, coletivizadas, com o 

tempo a memória oral, que é o caminho por onde flui o saber do 

folclore, esqueceu autorias, modificou elementos de origens e 

retraduziu tudo como um conhecimento coletivo, popular. 

A caminho de uma ―Folga de São Gonçalo‖ em Bom Jesus dos 

Perdões, mestre Mário, pedreiro, folgazão e capitão do Terno Verde de 

Atibaia, cantava algumas ―modas‖ do seu terno. Depois de cantarolar 

para mim cada uma delas, fazia os seus comentários. Umas eram 

antigas, eram ―do começo do mundo‖, tradicionalmente incorporadas ao 

repertório de cantos do ―Camisa Verde‖ (não confundir com a Escola de 

Samba de São Paulo) e ao ―folclore de Atibaia‖. Outras ele atribuía a 

um ou dois velhos ―congos‖ da cidade. De outras ele próprio era o autor 

e, de repente, ali, na minha frente, ele começou a inventar uma moda, 
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como fariam os repentistas do Nordeste ou os cantadores do Cururu. 

Um pesquisador de folclore que chegasse em Atibaia na noite de São 

João e visse os cantos e danças do ―terno Camisa Verde‖, poderia 

anotar tudo como ―música folclórica‖ dos congos de São Paulo. Mário 

de Andrade fez isso há muitos anos. Mas, entre eles, se sabe de quem 

e como toadas são: umas, de todos, outras, de alguns, outras, de um 

só. 

De um ponto de vista rigoroso, são propriamente folclóricas as 

toadas, cantos, lendas, mitos, saberes, processos tecnológicos que, no 

correr de sua própria reprodução de pessoa a pessoa, de geração a 

geração foram incorporadas ao modo e vida e ao repertório coletivo da 

cultura de uma fração específica do povo: pescadores, camponeses, 

lavradores, bóias-frias, gente da periferia das cidades. Mas, de um 

ponto de vista miais dinâmico, o folclore pode abrir-se a campos mais 

amplos da cultura popular (a cultura feita e praticada no cotidiano e nos 

momentos cerimoniais da vida do povo, ou dos diferentes povos que há 

no povo) e incorpora aquilo que, sendo ainda de um autor conhecido, já 

foi coletivizado, incluído no ―vivido e pensado‖ do povo, às vezes até de 

todos nós, gente ―erudita‖ cuja vida e pensamento estão, no entanto, to 

profundamente mergulhados nesse ancestral anônimo que nos invade o 

mundo de crenças, saberes, falares e modos de viver. 

Algumas pessoas acreditam que só em meio à ―cultura erudita‖ ou a 

uma ―cultura popular urbana‖ existe uma criação nominada de autores 

individuais. Esta é uma maneira de pensar que herdamos dos 

colonizadores, para quem uma das diferenças entre a ―elite letrada‖ e o 

―povo iletrado‖ é que ela ―tem cultura‖ e, ele, não. Ao contrário, também 

nas comunidades populares de cultura de folk existem criadores 

individualizados, muitos deles, a seu modo e em sua dimensão, tão 

geniais quanto um Edu Lobo ou um Villa-Lobos. Raro é o lugar, ali, 

onde não existam e sejam comunitariamente reconhecidos: ―mestres‖, 

―artistas‖, criadores de tecnologia, artesanato e arte do folclore. 

A diferença está em que o fato folclórico é absorvido pela 

comunidade de praticantes e assistentes populares, justamente porque 

é aceito por ela e incorporado ao seu repertório de ―maneiras de 

pensar, sentir e agir de um povo preservadas pela tradição popular. 

 

O povo, aceitando o fato, toma-o para si, considerando-o como 

seu, e o modifica e o transforma, dando origem a inúmeras 
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variantes. Assim, uma estória á contada de várias maneiras, 

uma cantiga tem trechos diferentes na melodia, os 

acontecimentos são alterados e o próprio povo diz: ‗quem conta 

um conto, acrescenta um ponto‘. A mesma coisa acontece com 

as danças, o teatro, as técnicas. Tudo pode ser modificado, 

porque o povo dança mas suas danças não têm regulamento, 

não são codificadas; tanto pode o conjunto de dançadores dar 

três voltas completas, como apenas uma, a indumentária tanto 

pode ser rica e colorida como simples e ingênua. Há, contudo, 

uma certa estrutura que determina aquela dança, aquela 

estória, aquela indumentária, aquela cerâmica, e as 

modificações não invalidam o modelo (Maria de Lourdes 

Borges Ribeiro, Que É Folclore?). 

 

 

 

Uma tradição que sempre se renova  

 

A coletivização da criação popular que se torna folclore, que se 

converte em fato folclórico, é a condição de sua dinâmica. Quando se 

dizia no passado, de modo mais restritivo, e quando se diz até hoje, de 

modo menos rigoroso, que o folclore tem a ver com as tradições 

populares, não raro se cai na armadilha de imaginá-lo como a pura 

sobrevivência intocada. Como a descida do ―erudito‖ para o ―popular‖ 

de algo que foi criativo e dinâmico em seus lugares e grupos sociais de 

origem e que, tornado ―popular‖ por uma espécie de decadência cultural 

na passagem de uma classe à outra, tornou-se ―sobrevivência‖, 

resquício de culturas paradas no tempo. 

No entanto, tudo é movimento em qualquer tipo de cultura, exista ela 

no interior de uma classe ou no território ambíguo da passagem de uma 

à outra. Se alguns rituais religiosos do catolicismo popular foram 

criados por artistas e sacerdotes eruditos e um dia migraram da nave 

das igrejas para os cantos da roça, as cirandas e cirandinhas de Villa-

Lobos vieram dos cantos da roça para os pianos dos salões. 

Aquilo que se reproduz entre pescadores, índios e camponeses 

como saber, crença ou arte reproduz-se enquanto é vivo, dinâmico e 

significativo para a vida e a circulação de trocas de bens, de serviços, 

de ritos e símbolos entre pessoas e grupos sociais. Enquanto resiste a 
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desaparecer e, preservando uma mesma estrutura básica, a todo 

momento se modifica. O que significa que a todo momento se recria. 

A estrutura básica de um ritual de negros — moçambiques, congos, 

marujos — é a mesma. Mas ao longo dos anos e no esparramado dos 

lugares onde ele foi sendo recriado, as diferenças do processo ritual 

foram estabelecidas. Uma mesma velha cidade mineira não possui dois 

ternos iguais. Cada mestre improvisa, recria, ―deixa a sua marca‖ e 

introduz novos padrões de canto, coreografia e vestimenta. 

Há inúmeras razões para isso, e a primeira é a mais pessoal, O ser 

humano é basicamente criativo e recriador e os artistas populares que 

lidam com o canto, a dança, o artesanato modificam continuamente 

aquilo que um dia aprenderam a fazer. Essas são as regras humanas 

da criação e do amor: fazer de novo, refazer, inovar, recuperar, retomar 

o antigo e a tradição, de novo inovar, incorporar o velho no novo e 

transformar um com o poder do outro. ―É sempre igual‖, dizia um 

dançador de jongo de São Luís do Paraitinga, ―mas é sempre diferente‖. 

―O pensamento é comum‖, dizia um lavrador de Goiás, explicando as 

uniformidades dos estilos de ―moda de catira‖, ―mas o comentário é de 

cada um‖. O que não é muito diverso da sabedoria relativista de um 

homem do povo em Ouro Preto, conversando com alguns amigos 

meus: ―Assim sim, mas assim também não‖. Há razões de outra ordem. 

Muitas vezes, a redução do número de atores de um grupo de Bumba 

Meu Boi do Maranhão obriga a que os seus praticantes alterem padrões 

antigos do ritual. Da mesma forma, o desaparecimento de alguns 

materiais de tecnologia e artesanato populares e o aparecimento de 

novos podem determinar alterações criativas na feitura de uma colcha, 

de uma vestimenta de marujos ou de um barco de pesca. ―Quando é 

difícil fazer de palha, nós faz de plástico‖, dizia um ―boneco‖ de Folia de 

Santos Reis, explicando alterações recentes em sua máscara. Um ritual 

praticado num contexto camponês pode ser modificado 

substancialmente quando os seus praticantes migram para a periferia 

da cidade e saem do trabalho com a terra para um trabalho operário. 

Por isso mesmo, uma das características mais críticas do folclore é a 

tradicionalidade. Não há folclorista que não fale nela, não há folclorista 

que não precise explicá-la. Mas até hoje sempre se teve uma atitude 

entre romântica e desconfiada para com o que é tradicional. Tem o 

cheiro do conservador, do velho e defasado. No entanto, estudos de 

alguns antropólogos têm recentemente demonstrado que muitas vezes 
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uma cultura popular tradicional assim é justamente porque há nisso um 

forte e dinâmico teor de resistência política às inovações impostas pelo 

colonizador ou pelas classes dominantes. O conteúdo e a forma 

tradicionais dos modos de ―sentir, pensar e agir‖ do índio, do povo 

colonizado, da comunidade camponesa são uma forma de resistir a 

padrões equivalentes, modernos e incorporados à força como 

instrumentos de dominação através da destruição de valores próprios 

de cultura. Como era mesmo aquela história das saias das mulheres 

búlgaras? 

A cultura do folclore não é apenas ―culturalmente‖ ativa. Ela é 

politicamente ativa. É um codificador de identidade, de reprodução dos 

símbolos que consagram um modo de vida de classe. Só a partir daí é 

que tem sentido pensar a questão da tradicionalidade. Daquilo que 

pode ser ―antiquado‖ e ―conservador‖ do ponto de vista externo das 

classes eruditas, mas que é vivo e atual para as classes produtoras e 

useiras de sua própria cultura. Voltaremos a isso, leitor. 

Os fenômenos folclóricos também são fenômenos da cultura, 

passíveis, portanto de serem estudados individualizadamente Não são, 

porém coisas mortas; são uma realidade concreta, dinâmica, numa 

constante readaptação às novas formas assumidas pela sociedade 

(Vicente Salles, Questionamento Teórico do Folclore). 

 

Uma novidade que sempre se recria  

  

Fora o ser preferentemente anônimo e socialmente coletivizado, fora 

ser uma fração tradicional da cultura popular, ainda que em movimento, 

recriando-se, uma outra característica do fato folclórico é ele ser 

persistente. O folclore perdura, e aquilo que nele em um momento se 

recria, em um outro precisa ser consagrado. Precisa ser incorporado 

aos costumes de uma comunidade e, ali, conservar-se por anos e anos, 

de uma geração a outra. Por isso são raros os ―modismos‖ de folclore. 

Ao contrário do que acontece com a cultura erudita ou popularizada 

através de meios de comunicação de massa, onde os produtos culturais 

exibem padrões de curta duração, os do folclore, mesmo quando 

renovados por necessidade de adaptação a novos contextos, ou pela 

iniciativa criadora de seus praticantes, preservam por muito tempo os 

mesmos elementos dentro de uma mesma estrutura. Fiadeiras de 

Minas e rendeiras do litoral do Nordeste fazem hoje, com algumas 
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poucas inovações, colchas e rendas que de geração em geração 

atravessaram séculos. Do mesmo modo, algumas toadas e modas de 

rituais religiosos do catolicismo popular não são hoje muito diferentes 

de como eram cantados aqui no Brasil há trezentos anos. As modas de 

viola da música sertaneja modificam-se em um ritmo intermediário entre 

a música folclórica e, sobretudo de alguns anos para cá, a MPB — 

música popular brasileira. 

Como ficam esses indicadores do fato folclórico: ser popular, 

anônimo, coletivizado, tradicional e persistente, funcional à sua cultura 

e passível de modificações, quando os modos de sentir, pensar e fazer 

do povo são observados no seu todo? Quando são compreendidos no 

interior dos contextos sociais onde existe e se reproduz a criação 

popular, de que uma fração é o folclore? 

Algumas das mais bonitas Folias de Santos Reis do Rio de Janeiro 

estão no morro de Mangueira. Provavelmente, migrantes de áreas 

rurais do Rio e de Minas Gerais terão conseguido preservar até hoje 

este ritual camponês em plena favela. Como as condições de ―giro da 

Folia‖ (a jornada de 7 ou de 13 dias, de casa em casa, saudando 

pessoas, pedindo esmolas para a ―Festa de Santos Reis‖ e distribuindo 

bênçãos) na cidade são muito diferentes das condições do meio rural, 

por certo várias modificações terão sido introduzidas neste antiqüíssimo 

rito religioso popular do Ciclo do Natal. Modificado e persistente, ele se 

preserva como um fato folclórico para nós, como uma devoção religiosa 

para os seus praticantes. ―Foliões‖ e ―palhaços‘ podem ser também 

membros de alguma das alas da ―Escola de Samba Estação Primeira 

de Mangueira‖. Outros farão parte das rodas noturnas de samba do 

―partido alto‖. Os mais moços serão entusiasmados, serão torcedores 

de alguma ―torcida organizada‖ do Flamengo. Foliões, sambistas, 

partideiros e torcedores são sujeitos atores de diferentes grupos da 

cultura do morro de Mangueira. De sua cultura profana e religiosa, 

tradicional e recente. Serão produtores de formas culturais criadas ali, 

ou trazidas de fora e difundidas. E aprendidas e, então, incorporadas à 

vida e aos rituais coletivos do Morro. Como tudo se passa entre 

favelados, entre categorias de sujeitos das classes populares vivendo 

situações de seu modo de vida: o do favelado, o do operário, o da 

empregada doméstica, é possível dizer que a Folia, a Escola de 

Samba, o Partido Alto e a Torcida Organizada são formas de cultura 
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popular; apenas algumas expressões entre muitas outras do morro de 

Mangueira. 

Os folcloristas reconhecem no ritual da Folia de Santos Reis um fato 

folclórico. Ela é uma persistência cultural popular, é uma tradição muito 

antiga do catolicismo de folk. É anônimo o ritual, não tem autor ou dono, 

embora cada ―Companhia de Folia‖ tenha seu mestre, embaixador ou 

chefe. A Folia é um complexo rito coletivizado. Sobre uma estrutura 

básica que no Brasil se esparrama do Rio Grande do Sul ao Maranhão, 

há criações pessoais, há formas peculiares de cada ―companhia‖ 

refazer e recriar. 

Com menos certeza alguns folcloristas reconhecerão nas rodas de 

samba do Partido Alto um fato folclórico também. Como serão 

folclóricos os seus instrumentos típicos, construídos ali mesmo, no 

morro (os gatos que se cuidem). Mas quase todos os folcloristas 

tenderão a colocar fora de suas fronteiras de estudo a Escola de 

Samba, muito embora a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro — 

hoje o Instituto Nacional do Folclore — tenha publicado, faz alguns 

anos, uma muito importante ―Carta do Samba‖, com estudos e 

definições fundamentais a respeito. 

Para os antropólogos — alguns deles folcloristas também — tanto a 

Escola de Samba quanto a Torcida Organizada são formas de cultura 

popular. Da década de 70 para cá multiplicam-se os estudos 

antropológicos desses grupos de prática ritual coletiva. Para eles, mais 

relevante do que fixar rígidas fronteiras entre as modalidades de 

produção cultural popular no Brasil é o procurar compreender o que são 

e o que significam folias, escolas de samba, partidos altos e torcidas de 

futebol na vida e nas representações da vida, de sujeitos e grupos 

populares. Não é difícil que daqui a alguns anos tenham desaparecido 

do morro de Mangueira as suas ―Companhia de Santos Reis‖ e ―rodas 

do Partido Alto‖. Na busca de fatos folclóricos dos morros do Rio de 

Janeiro, é possível que os filhos dos folcloristas de hoje batam às 

portas das tradicionais escolas de samba, torcidas organizadas blocos 

de carnaval e pequenas igrejas do pentecostalismo popular. Folias de 

Reis e Rodas de Samba serão excelentes temas para os estudos dos 

historiadores da cultura. 
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De boca em boca, de mão em mão  

 

Uma outra característica consensualmente aceita sobre o fato 

folclórico é que ele se transmite de pessoa a pessoa, de grupo a grupo 

e de uma geração outra, segundo os padrões típicos da reprodução 

popular do saber, ou seja, oralmente, por imitação direta e sem a 

organização de situações formais e eruditas de ensino-e-aprendizagem. 

Os produtos da cultura erudita, sejam eles científicos, tecnológicos, 

religiosos ou artísticos, circulam através de livros, de revistas gerais ou 

especializadas, de emissoras de rádio e TV, de discos e fitas gravadas. 

Toda a maravilha da música de Mozart pode chegar até nós porque 

primeiro foi escrita, de acordo com os recursos e padrões eruditos de 

notação musical. Porque depois foi mil vezes gravada e regravada e 

levada ao ar pelo rádio e pela televisão. Mesmo os músicos que a 

executam na orquestra de um teatro têm à sua frente as pautas que 

seguem. São formas de cultura que se reproduzem por meio de 

agências formais e especializadas de transmissão do saber: a escola, a 

universidade, o seminário, o centro de ciência, a confraria de artistas ou 

de sacerdotes. 

Há centros controladores da produção desta cultura. Meios de 

reprodução de uma cultura de massa que impõem gostos e padrões em 

dia a milhões de pessoas. Centrais de uma verdadeira indústria cultural 

que se volta hoje sobre a própria música sertaneja (cada vez mais 

controlada por empresas de discos, por emissoras de rádio e 

programas sertanejos da televisão) e que se aproxima também do 

folclore. E todos sabemos para a indústria da cultura não há arte, 

devoção, tradição ou ritual. Há produtos culturais que interessam à 

Indústria pelo seu valor comercial: ―Vendem? São bons.‖ 

Tradicionalmente, é o saber popular que faz o folclore fluir através de 

relações interpessoais. Pais ensinam aos filhos e avós aos netos. As 

crianças e os adolescentes aprendem convivendo com a situação em 

que se faz aquilo que acabam sabendo. Aprendem fazendo, vivendo a 

situação da prática do artesanato, do auto ou do folguedo. Do trabalho 

cultural. Observe, leitor, que rara é a oficina de artesanato popular e 

raro é o ritual festivo que não tenham lugares e ―serviços‖ para os 

meninos, crianças que às vezes ocupam posições fundamentais, como 

os ―conguinhos‖ dos ternos goianos, paulistas e mineiros do Congo, ou 

como os ―requinteiros‖ das Folias do Divino do interior de Goiás. 
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O que até hoje não foi aí suficientemente estudado são as estruturas 

e as redes sociais que organizam e fazem funcionar as situações de 

transmissão do saber popular. A realidade de que a transmissão do 

saber do folclore seja oral, interpessoal não significa que nas 

comunidades camponesas, nas aldeias tribais, nos bairros rurais de 

São Paulo ou na periferia de Recife não existam redes de relações 

sociais que não só organizam e sustentam os grupos, os ternos, as 

oficinas, as companhias — a sua vida, sua ordem interna, suas 

hierarquias, seu trabalho folclórico produtivo — quanto as redes de 

reprodução do saber do folclore na esfera dos seus próprios grupos, 

mas também nas da família, da parentela, da vizinhança, da equipe de 

trabalho. 

Ao falar das características do folclore, tal como elas são hoje em dia 

consensualmente aceitas entre nós, é importante não deixar de lado a 

mais essencial: o folclore é vivo. Ele existe existente, em processo. No 

interior da cultura, no meio da vida e dos sonhos de vida das pessoas, 

grupos e classes que o produzem, o folclore é um momento de cultura e 

aquilo que não foi ele, há um século e meio atrás, pode estar sendo ele 

agora, nessa manhã de começo do outono em 1982. E pode deixar de 

existir ou de ser folclore, a partir de algum dia do começo da primavera 

no ano 2000. 

 

 

As dimensões da cultura e a cultura do folclore  

 

Proponho que convoquemos o testemunho de dois grupos 

devocionais brasileiros que todos consideram como parte de nosso 

folclore, e que ao longo destes anos tenho estudado mais de perto, 

para aprofundarmos um pouco mais a questão da posição do folclore 

na dinâmica da cultura. Voltemos, portanto, aos congadeiros de quem 

já falei aqui e ali, e aos foliões de Santos Reis. 

 

Congos: negros na praça, no meio da rua 

 

De Mário de Andrade a jovens pesquisadores mineiros do folclore, 

estudiosos de rituais do catolicismo popular considerado como ―de 

negros‖ procuram rastrear suas origens. Antiqüíssimas embaixadas 
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guerreiras de sociedades tribais africanas trazidas para o Brasil pelos 

escravos? Um ritual com alguma memória africana, mas com uma 

estrutura européia criada pelos negros aqui mesmo, no Brasil? Uma 

cerimônia de escravos permitida pelos senhores brancos e até 

incentivada, porque desviava dos interesses de rebelião os negros do 

passado? Estes aspectos não interessam muito aqui. Importa lembrar 

que diferentes rituais que envolvem ternos de guerreiros congos e 

moçambiques existem no Brasil há muito tempo, e as primeiras 

cerimônias a que estão ligados foram registradas por viajantes 

estrangeiros há cerca de 300 anos. 

De acordo com os seus esquemas classificatórios, alguns estudiosos 

do assunto poderão chamar os ternos de negros, que invadem as ruas 

da cidade mineira de Machado, de folguedo folclórico. Para os ternos 

que possuem um tipo de teatro coletivo e popular, que entremeia 

danças e cantorios de marchas de rua com a representação de lutas 

entre dois povos (às vezes mouros e cristãos, às vezes dois povos 

africanos, às vezes Carlos Magno em um deles), alguns preferem 

atribuir o nome de auto popular, auto folclórico. O Bumba-meu-boi do 

Maranhão é um outro bom exemplo de um folguedo com um auto. Esta 

é a maneira de compreender e classificar própria do folclorista, do 

estudioso erudito que não dança na rua e estuda os que dançam. Em 

Antropologia se diz que esta classificação é a de um ponto de vista 

ético, científica e externa ao grupo de produtores populares do ritual. 

Para o velho capitão de um dos ternos, aquilo é uma devoção devida 

por promessa feita um dia ao padroeiro: São Benedito ou Nossa 

Senhora do Rosário. ―Folguedo‖ pode ser o samba (samba rural) que se 

dança no meio da praça, depois das 10 da noite e de que ele mesmo 

pode vir participar, após ―cumprir com a obrigação‖. Depois de colocar 

na rua e levar até a igreja do santo o seu terno de devotos guerreiros e 

dançadores. 

O folclorista preocupado em registrar danças e cantos e em 

desenhar trajes e tipos de instrumentos pode não perceber que, sob 

aparentes atos de alegria coletiva em dia de ―festa de santo‖, há uma 

série de preceitos devocionais a serem observados rigorosamente. 

Considerar a dança dos congos como uma forma de devoção católica a 

um padroeiro, como uma celebração de identidade (―isso é coisa de 

preto‖) é o ponto de vista êmico. É aquele que produzem e possuem os 
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próprios praticantes do ritual, quando o contemplam e avaliam de 

dentro de sua própria cultura. 

Um terno de guerreiros congos que desfila errante em um ―13 de 

maio‖ pelas ruas de algum bairro de São Paulo terá sido algum dia, na 

cidade mineira de onde os seus dançadores-migrantes terão vindo, 

apenas um dos vários ternos de congos de uma grande e solene festa 

de São Benedito. Ali, nas madrugadas dos dias de festa, o grupo sairia 

pelas ruas e faria, de casa em casa de amigos e anfitriões, as 

visitações rituais. Ele sairia como numa sempre segunda-feira em 

Machado, quando os turistas quase todos já foram embora — com a 

guarda do grande cortejo processional dos Reis do Congo, ao lado de 

outros vários ternos. A sua estrutura guerreira, seus cantos de marchas 

teriam então sentido, porque estariam no interior de uma cerimônia 

complexa em que ―reis‖ são solenemente levados de suas casas à 

igreja e, depois, trazidos dali às suas casas, após haverem participado 

da missa de que são os principais personagens. A Festa de São 

Benedito incluiria um conjunto amplo de situações e cerimônias. A 

missa católica, que é um ritual erudito da Igreja, assim como as 

procissões da manhã e da tarde do domingo; o levantamento do mastro 

de São Benedito com os ternos dançando e cantando em volta, o 

cortejo dos reis, as visitações rituais, as danças e embaixadas dos 

grupos de congos e moçambiques no adro da igreja, que são o seu 

folclore; as apresentações de duplas sertanejas que alguns circos 

trazem de fora e que sempre ―encostam‖ em tais festas. No meio dos 

festejos, só mesmo um ato de cirurgia teórica poderia separar de um 

todo significativo para os seus praticantes e consumidores populares o 

que é erudito, popular ou folclórico. As próprias pessoas que se vestem 

de cores e fitas e se armam de espadas dos ternos dos congos 

transitam de uma situação à outra: a procissão, a missa, o circo, o 

cortejo dos reis dizendo que ali tudo ―é a festa do santo‖. Ainda que 

saibam melhor do que nós separar as situações umas das outras, 

sabem também compreender que a festa é o conjunto de tudo. 

Em muitas cidades de quase todo o país, o esplendor de antigas 

festas de padroeiros de negros não resistiu às transformações do 

tempo e às mudanças que o domínio capitalista de todos os níveis de 

trocas entre os homens acaba impondo aos nossos dias de rotina e de 

festa. Assim, decadente, a festa perderia partes importantes de sua 

antiga estrutura. Em muitas cidades os solenes cortejos processionais 
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acabaram. Em outras ficaram reduzidos a uma pequena viagem que um 

par de reis ainda faz da casa à igreja, acompanhando o que sobrou de 

um último ―terno‖. Vários atores dos rituais, saídos por força de trabalho 

da cidade de origem para a periferia de uma capital, procuram remontar 

lá o seu grupo de dançadores. Formas solidárias de vida camponesa e 

provinciana precisam ser redefinidas na periferia da cidade. O grupo de 

negros dançantes precisa reencontrar maneiras de sobreviver. Sem 

santo a quem ―festar‖, o terno pode ―encostar‖ nas cerimônias de uma 

outra festa, a de um outro santo ou, se for bem sucedido, pode criar — 

ainda que com dimensões muito reduzidas — a festa do seu padroeiro 

no lugar para onde foram os seus devotos. Pode aprender a ser 

chamado para ir em outras cidades, dançar em outras festas a troco de 

comida e alguns trocados, O terno tem agora muito menos pessoas, e 

elas não sabem fazer o ritual como os mais velhos, os ―antigos‖ de 

quem sempre se fala com respeito. 

No dia de uma festa o terno sai solitário pelas ruas da cidade, visita 

duas ou três casas e, com sorte, chega ao adro de uma igrejinha, onde 

dança e levanta um mastro. Com mais sorte ainda os congos podem 

receber um convite da Secretaria de Cultura da Prefeitura para 

dançarem ―no Ibirapuera‖, numa manhã de 22 de agosto — ―dia do 

folclore‖. 

Estes são momentos sucessivos em que um grupo ritual de uma 

cerimônia antiga e muito complexa do catolicismo popular transforma-

se aos poucos em um grupo de espetáculo. Caso a persistência de um 

―mestre‖ e mais a ajuda externa de duas ou três pessoas interessadas 

prolongue a vida do terno, com o passar dos anos a situação 

devocional poderá ser leve memória de uma equipe de espetáculos 

populares. 

As coisas mudam: nomes, lugares, pessoas, situações, passos de 

danças, significados do fazer religioso e festivo. Alguns símbolos se 

alteram e as explicações que os mais moços oferecem ao pesquisador 

para aquilo que fazem podem ter muito pouco a ver com as que os seus 

avós teriam para contar. As circunstâncias sociais do trabalho folclórico 

foram alteradas, tanto na pequena cidade de origem quanto na vida dos 

migrantes que vieram com a família, as tralhas e o terno de um mundo 

para o outro. Os avós livres continuaram fazendo os cortejos de ―reis‖ 

de mentira que os seus avós escravos inventaram, quando não 

puderam ter mais reis de verdade. Os pais passeiam pelas ruas ternos 
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sem cortejos. Os filhos, um dia, irão sugerir à comissão de tema da 

Escola de Samba Unidos do Tatuapé que para aquele ano o enredo 

seja uma festa antiga, que os seus avós e pais faziam ―lá em Minas‖. 

Festa de São Benedito, parece... Em casa ainda há algumas fotos 

antigas, restos de ―fardas‖. Juntando pedaços, quem sabe voltando lá 

no lugar onde se fez um dia, daria pra reconstruir a coisa como era? 

Aquilo que vimos existir como folclórico não existe em estado puro. 

Existe no interior de uma cultura, de culturas que se cruzam a todo 

momento e que representam categorias sociais de produtores dos 

modos de ―sentir, pensar e fazer‖. Talvez mais certo do que dizer até 

que folclore é um tipo de cultura, com as características que estivemos 

vendo algumas paginas atrás, leitor, seja dizer que o folclore é uma 

situação da cultura. É um momento que configura formas 

provisoriamente anônimas de criação: popular, coletivizada, persistente, 

tradicional e reproduzida através dos sistemas comunitários não-

eruditos de comunicação do saber. Como esses modos ou situações de 

cultura se cruzam e, de quando em quando, fazem emergir algo a que 

se dá o nome de folclore, é o que os viajeiros foliões de Santos Reis 

nos poderiam ajudar a compreender. 

 

O  giro dos foliões de Santos Reis 

 

Os jogos políticos da dinâmica da cultura podem ser revelados por 

um grupo precatório que, entre Natal e a festa de Reis, viaja de casa 

em casa nas comunidades camponesas, tanto quanto em algumas 

favelas e bairros de operários. 

Há suspeitas de que as atuais ―Companhias de Santos Reis‖ 

originaram-se por desdobramentos e transformações de antigos rituais 

da Idade Média. Que estranhos caminhos terão percorrido os ―Três 

Reis do Oriente‖, citados apenas em um dos quatro Evangelhos e, 

mesmo assim, de maneira precária, para virem a se tornar objeto de 

devoção tão difundida no interior de vários estados do Brasil? 

O canto e a dança dentro do tempo cristão vem desde a ―Igreja 

primitiva‖ dos primeiros bispos e diáconos, herdeiros dos apóstolos. 

Dançar e cantar diante do sagrado é uma antiqüíssima questão judaica, 

não esqueçamos. Em um livro sobre as danças religiosas, E. Louis 

Backman diz algumas coisas importantes. Houve danças dentro dos 

locais de culto cristão desde os primeiros séculos do cristianismo. Um 
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documento do século IV atribuía a Justino Martir, morto em 165 depois 

de Cristo, a permissão de que houvesse, nos cultos, danças com guizos 

e instrumentos musicais nos coros infantis, acompanhando os cantos 

sacros. Coros de meninos dançavam vestidos de anjos, inclusive, 

diante do altar. São muito antigas também as relações de conflito surdo 

ou luta aberta entre fiéis propensos à festividade religiosa no interior 

dos templos e bispos comprometidos com o controle da conduta 

religiosa dos fiéis. 

 

Durante o milênio seguinte, as autoridades da Igreja 

sustentaram uma luta desesperada, primeiro para garantir a 

compostura na 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. Por 

fim, em 1208, o Concílio de Wurzburg declarou-as grave 

pecado (Harvey Cox, A Dança dos Foliões). 

 

Mas se continuou dançando. ―Folia‖ foi uma dança popular, profana, 

costumeira em Portugal nos séculos XVI e XVII. Uma dança alegre, 

com homens vestidos ―à portuguesa‖, com guizos nos dedos, gaitas e 

pandeiros. Ela foi trazida ao Brasil, e parece que depois do século XVII 

teve alguma difusão por outros países da Europa. Veja bem, leitor, esta 

dança popular (folclórica?) dançada nas ruas, nas festas roceiras de 

casamentos, foi incorporada a músicas eruditas (como Mozart fez com 

mazurcas e Chopin com valsas). Isto deve ter contribuído a que ela se 

tornasse mais respeitável, mais ―de salão‖. Todos sabemos que este foi 

o caminho percorrido por danças que em um momento eram praticadas 

nos terreiros e senzalas e, mais adiante, levadas aos salões. 

Por outro lado, não era raro na Europa Medieval o costume de fazer 

procissões e cultos de igreja com representações teatrais de vidas de 

santos ou momentos da presença de Cristo no mundo. Procissões com 

cortejos, procissões com folias. Este modo de incorporar autos e 

danças (ou pelo menos grupos de danças provisoriamente sem dançar) 

nas procissões das grandes festas católicas foi absolutamente comum 

no Brasil. Até hoje, em muitas cidades, ternos de congos e 

moçambiques seguem procissões litúrgicas nas grandes festas dos 

seus padroeiros. Ocupam lugares especiais e, algumas vezes, podem 
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seguir tocando respeitosamente as suas ―caixas‖. Estudiosos do 

carnaval brasileiro admitem que uma das origens remotas das escolas 

de samba foram as grandes procissões da época da Colônia. 

Procissões em que as irmandades católicas desfilavam festivas, 

ocupando alas alegóricas e, ricamente fantasiadas, cantavam, 

dançavam e representavam cenas da vida dos santos padroeiros. 

Cronistas estrangeiros descreveram com espanto cenas que assistiram 

na Bahia, dentro das igrejas. Festas de São Gonçalo (um santo 

piedosamente dançador e violeiro), onde padres, freiras e ―o populacho‖ 

arrastavam a um canto os bancos do templo e faziam juntos danças 

alegres, quase sensuais. (José Ramos Tinhorão, A Pequena História da 

Música Popular — da Modinha à Canção de Protesto). 

Desde pelo menos o século X os festejos medievais do Natal eram 

solenes e muito prolongados na sua duração. Ofícios e missas 

natalinos misturavam anjos, pequenos pastores e personagens da 

Sagrada Família em encenações dramáticas da noite do Natal. Havia 

um Officium Pastorum, inicialmente não mais do que um diálogo curto, 

com pastores, que introduzia a missa do Natal. Este mesmo ofício 

aumentou o número de personagens e, já no século XIII, reunia anjos, 

bichos e parteiras aos pastores. Aos poucos, também eles se 

estenderam até à festa da Epifania, 12 dias após a do Natal. O que 

aconteceu então? Embora os festejos posteriores ao Natal fossem 

menos importantes do ponto de vista oficial, eram mais populares, mais 

dramatizados, e tenderam a se tornar o centro da produção dramática 

natalina. Entraram em cena, nos dramas, Herodes soldados e, com 

uma importância cada vez maior, os ―Três Reis do Oriente‖, magos 

trazidos do Evangelho de Mateus. Constituiu-se então, um segundo 

drama litúrgico-popular do Ciclo do Natal: o Officium Stelae. 

Ali, embora o Menino Jesus continue sendo a figura de referência, 

deixa de ser o ator principal, lugar pouco a pouco ocupado pelos três 

magos visitadores. Este drama, que se soleniza a partir de uma base 

simples e quase camponesa, é representado diante do altar. Com o 

passar do tempo, o Officium Stelae tende a incorporar o Officium 

Pastorum com seu prelúdio. 

Possivelmente terão sido estes os autos natalinos levados à 

península ibérica, onde estórias do Ciclo do Natal foram incorporadas 

ao teatro de Espanha e Portugal. Autores eruditos conhecidos 

escreveram alguns deles. Quantos a memória popular terá criado? 
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Autos de Natal fazem parte das dramatizações de catequese que os 

padres jesuítas trouxeram para o Brasil. Como outros autos piedosos, 

incorporaram às partes litúrgicas pequenos e inocentes dramas que 

simulam, inclusive, cenas de visitações com cortejos processionais 

Cortejos com cantos e danças estenderam-se dos primeiros rituais 

jesuíticos de catequese para os solenes festejos aos santos padroeiros 

ou santos de preceito católico mais amplo. Alegres danças, de que as 

folias portuguesas seriam um exemplo, faziam parte de dramatizações 

devocionais realizadas tanto no interior das igrejas quanto nas 

procissões que percorrem ruas de cidades e povoados. Elas aparecem 

em cerimônias litúrgicas dos seguintes ciclos e festas: Natal (até a 

Epifania), Páscoa, Pentecostes, Corpo de Deus. 

Tal como terá acontecido muitas outras vezes nos rituais litúrgicos do 

catolicismo, a dramatização em que cantos e danças serviam apenas 

para introduzir ou dividir em partes foi sendo reduzida em tamanho e 

importância, deixando vivos apenas os cantos, cortejos e danças que 

antes lhes seriam acompanhantes. 

Desde a época da Colônia são conhecidos atos de bispos e padres 

com vistas a controlar ou mesmo proibir expressões populares durante 

as cerimônias litúrgicas. As acusações ao que o povo fazia dentro do 

ritual da Igreja iam da inadequação à sensualidade inaceitável. Uma 

parte muito importante na história das relações entre o catolicismo 

oficial e o catolicismo popular no Brasil tem a ver com as lutas de 

ataque e resistência, de lado a lado, pela defesa do controle da 

produção e distribuição do cerimonial do sagrado. A Igreja romanizada 

dos fins do século passado renova e amplia muito os seus atos de 

controle e proscrição dos rituais populares. Assim, uma seqüência de 

medidas ―purificadoras‖ da liturgia religiosa aos poucos transforma o 

Ciclo do Natal em um conjunto de atos litúrgicos oficiais com missas e 

pregações de onde são varridas as dramatizações, os cortejos festivos, 

os cantos populares e, sobretudo as danças. Do mesmo modo como 

aconteceu a partir de então com outros rituais para-litúrgicos e 

populares de ciclos festivos do catolicismo brasileiro, cantos, dramas e 

danças natalinas migraram do interior das igrejas para os seus adros, 

dos adros para as ruas, para as praças das cidades a periferia e, 

finalmente, para as áreas camponesas. Ali, entre lavradores caipiras e 

outros tipos de roceiros, desde muito cedo na Colônia haviam festejos 

que, em escala rural, reproduziam festa de santos padroeiros Outra luta 
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sustentada há pelo menos 250 anos por alguns bispos de todo o país 

foi contra as capelas e os capelães isolados ou reunidos em 

irmandades, que ao seu culto o povoado quase bastavam com os 

serviços de leigos do povo: rezadores, foliões, folgazões especialistas 

de cultos específicos, chefes de outros tipos de grupos rituais. 

Longe da presença e do controle direto de agentes eclesiásticos, o 

ritual Votivo da Folia de Reis constituiu pequenas confrarias de devotos 

mestres, contra-mestres, embaixadores, gerentes, foliões, distribuídos 

segundo seus tons de voz e os instrumentos que tocavam. Com base 

em um mesma estrutura cerimonial, ampliaram o circuito das visitações 

de casa em casa, o ―giro da Folia‖ introduziram novos personagens, 

como os ―palhaços‖, ―bastiões‖ ou ―bonecos‖ que acompanham a maior 

parte das Folias de Reis até hoje. Acrescentando uma série de novos 

elementos aos do mundo camponês, tornaram aos poucos o ritual parte 

de sua cultura e hoje, em muitos lugares, a Folia é uma prática 

comunitária que redefine todo um vasto território de sua passagem, 

envolve um número imenso de pessoas durante o ―giro‖ e retraduz, com 

os símbolos do sagrado popular, aspectos tão importantes do modo de 

vida camponês, marcados essencialmente por trocas solidárias de 

bens, serviços e significados. 

O rigor que o mundo cultural camponês impõe aos seus ritos 

separou das Folias de Reis a dança. Não se dança durante a seqüência 

de apresentação-peditório-bênçãos-e-despedida. Apenas o palhaço, às 

vezes, arremeda uma dança cômica para a diversão das pessoas da 

casa por onde passa o grupo precatório a caminho de um lugar ―no 

Oriente‖, onde, no dia 6 de janeiro, todos juntos farão a festa de Santos 

Reis. Dança-se, em alguns casos, nos lugares de pouso. Mas são 

danças profanas, feitas após a ―obrigação‖, a longa parte religiosa do 

ritual. Quem viaje entre sítios e povoados rurais do Rio Grande do Sul a 

São Paulo, a Minas Gerais (sobretudo ali), a Goiás, a partes dos dois 

Mato Grosso, pelos sertões da Bahia, de alguns cantos do Nordeste, do 

Maranhão, certamente encontrará, entre 25 de dezembro e 6 de janeiro, 

―Ternos de Reis‖ viajando de casa em casa e, em cada uma, repetindo 

as cerimônias devocionais do ritual. De estado para estado, de região 

para região em cada estado, de terno para terno, de mestre para 

mestre, há variações e diferenças de estilo. Mestre Messias, folião do 

norte de Goiás, pedreiro em Goiânia, embaixador respeitado de sua 
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―companhia‖, saberia apontar diferenças: ―jeito‖ goiano, mineiro e 

nordestino de fazer o ―cantorio‖ e conduzir as partes do ritual. 

 

A tradição é uma só‖, ele me disse uma vez. ―O preceito é o 

mesmo, que isso tudo é uma mesma irmandade espalhada por 

todo canto. Agora, tem muitos sistemas. No Norte é um: 

Maranhão, Bahia, onde eu morei. É com caixa lá, com uns pifes 

que uns tocam. Mineiro, é outro sistema; goiano, é outro também. 

Cada mestre tem o seu sistema. Eu, por exemplo, sei tocar no 

baiano, no goiano e no mineiro. 

 

E sabia mesmo. Quando mestre Messias veio do interior do nordeste 

de Goiás para a periferia de Goiânia com a família, trouxe na mudança 

a viola, a caixa da Folia, o pandeiro e o saber. Alguns companheiros 

vieram mais tarde e foram morar perto. Outros, ele reuniu mais tarde: 

foliões de outros cantos, migrantes também, ou gente da roça que 

nunca participou de uma ―companhia‖, mas que agora, na cidade, 

saudosa do lugar de origem, quis aprender o ―sistema‖ e fazer parte da 

―irmandade‖. 

Longe do contexto camponês onde a Folia de Reis ganhou uma 

dimensão comunitária, perdeu elementos urbanos e incorporou os da 

cultura de cada região rural para onde foi, os ―ternos de Reis‖ voltaram 

à cidade e ali readaptaram uma série de elementos. Eles vão desde a 

composição do grupo (vi ternos em Poços de Caldas com apenas três 

foliões) até a estrutura do ritual. Sobrevivem em favelas e cantos da 

periferia do Rio de Janeiro, em inúmeros bairros também periféricos de 

São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia e quantas outras capitais. 

Reaprendem a conviver com a cidade. 

Durante anos os agentes oficiais do catolicismo viram com reservas 

ou franca hostilidade estes grupos concorrentes de trabalho religioso 

ritual. A separação entre o domínio eclesiástico erudito e o domínio 

popular é tão grande, no caso, que todo o ciclo natalino das Folias de 

Santos Reis dispensa, sem qualquer dificuldade, a presença de padres. 

Em algumas regiões houve ataques diretos e recentes aos festejos 

populares autônomos, independentes do controle da Igreja Católica. 

Mas, na maior parte do território nacional, os bandos precatórios de 

anunciadores populares do nascimento de Jesus fazem a sua ―jornada‖ 
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longe dos olhos da Igreja, na cidade ou no sertão, e os agentes oficiais 

preferem ignorar a existência de um trabalho religioso ―de roceiros‖. 

Mas nem todos. Depois das experiências de renovação litúrgica do 

catolicismo, após o Concílio Vaticano II, houve aqui e ali sinais de 

reaproximação entre um lado e o outro. Primeiro aquela renovação foi 

totalmente alheia aos modos de viver e criar a fé e os seus símbolos no 

país. Depois, aos poucos algumas pessoas de setores mais avançados 

da Igreja, aquelas que falam em nome de uma Igreja comprometida, 

começaram a perceber pelo menos duas coisas: 1) é contraditório falar 

em aliança com as classes populares e seguir impondo a ele formas 

eruditas, formas colonizadoras de crer, pensar, agir e ritualizar a 

crença, o pensamento e a vida; 2) valores e estilos da cultura popular 

não devem ser transformados (mesmo na direção de uma 

―transformação libertadora‖, ao estilo de Paulo Freire, por exemplo) de 

fora para dentro; de um sistema erudito e tradicionalmente dominante 

para um popular e tradicionalmente dominado. 

Não são poucos os críticos da Igreja Católica que suspeitam desse 

agitar de bandeiras brancas de setores da Igreja para com o que há de 

folclórico na vida religiosa de lavradores, pescadores, operários e 

outras categorias de trabalhadores. Seria isso a conseqüência de uma 

aliança verdadeira entre uma Igreja progressista e as classes 

subalternas? Seria, ao contrário, a nova face de uma atitude 

manipuladora que tem sido a constante nas relações entre a Igreja 

Católica e o povo? Na verdade, a constante de praticamente todas as 

agências de mediação entre setores eruditos e populares na sociedade 

brasileira, da Colônia aos nossos dias. 

Cito alguns exemplos. Em uma das últimas assembléias de uma 

diocese católica do interior de Goiás, o bispo, os padres, os agentes de 

pastoral fazem uma pequena procissão de um local perto ao lugar 

onde, depois de uma missa, começarão uma semana de trabalhos. 

Além deles, estão ali inúmeros agentes de pastoral (leigos, 

participantes dos trabalhos da diocese) e agentes da base (lavradores, 

pedreiros, lavadeiras e outras categorias da gente do povo, que 

participam dos mesmos trabalhos e vieram como representantes de 

suas comunidades de base). Em lugar de uma música erudita ―de 

libertação‖, todos cantam, ao compasso de violas, violões e caixas, uma 

Folia. Um cantorio de Folia de Santos Reis de que a letra foi modificada 

para ser a de uma ―Folia da Libertação‖. Esta prática de reincorporar, 
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tantos anos depois, cantos e cortejos processionais populares aos ritos 

litúrgicos da Igreja tende a se difundir entre nós. 

No interior de São Paulo, quase na fronteira com Mato Grosso do 

Sul, um velho padre holandês sensível à imensa riqueza de símbolos 

das Folias que cantavam os lavradores da região, acabou 

incorporando-se a elas. Tornou-se uma espécie de ―padre-folião‖, no 

que imitou um frade, também holandês, que conheci há algum tempo 

em Minas Gerais. Incentivou alguns ternos, aproximou-os dos festejos 

oficiais. Após fazer, como tradicionalmente, o ―giro de Reis‖ pela roça, a 

Folia faz momentos da missa que o padre reza. Aos poucos criou-se ali 

uma ―Folia da Renovação‖. Criou-se um movimento de foliões, mestres 

e seus seguidores. Algo que em si é absolutamente estranho ao mundo 

cultural camponês, um mundo que possui justamente modos próprios 

de articulação entre pessoas, grupos, trabalhos e símbolos. O 

―movimento‖ das Companhias de Santos Reis promove reuniões, 

concentrações. Durante algum tempo, um pequeno jornal 

mimeografado começou a circular — Renovação das Companhias de 

Santos Reis. Em 1981, uma folha mimeografada convida ao ―Terceiro 

Encontro das Companhias de Santos Reis de Fernandópolis‖, e diz: 

 

Caros Companheiros, A Festa do grande encontro das 

Companhias dos Santos Reis está chegando com a missa 

própria, com o bate-papo sobre as Tradições Populares e com 

a apresentação na Rádio. 

 

O convite avisa que a ―coordenação‖ dos trabalhos está a cargo da 

―Companhia de Meridiano‖ (nome de um dos mestres) e da ―Companhia 

Bahiana de Fernandópolis‖ (baiano e mineiro tem por todo lado). Não 

fala em quantidade, mas há encontros semelhantes em Minas Gerais 

que reúnem mais de 60 companhias em um só lugar, no dia 6 de 

janeiro. Isso é quase o oposto do que tradicionalmente fazem as Folias 

de Reis, que repartem territórios de ―giro‖ e evitam encontrar-se umas 

com as outras durante ele. Quando porventura, em pleno mundo 

camponês, duas folias se encontram na estrada, há longos e solenes 

cerimoniais que, de acordo com os mais velhos, servem para estimular 

ou controlar relações de concorrência entre seus mestres. 

Um tipo de solidariedade comunitária que unia vários ―moradores‖ de 

uma região em torno a um grupo de foliões, transforma-se em algumas 
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regiões em um tipo diferente, provocado, com uma outra racionalidade 

de propósitos e relações. É ingênuo (embora seja costumeiro) querer 

que grupos rituais do nosso folclore sejam protegidos da influência 

erudita e, pior ainda, da influência direta dos interesses de controle do 

capital sobre a cultura popular. Modos diferentes de participar da cultura 

encontram-se porque são vividos e conduzidos por pessoas reais, por 

grupos e classes sociais reais. Quando na dinâmica da vida social há 

encontros de apropriação e expropriação, de conquista erudita, de 

manipulação, de controle e resistência são acionados. 

Em um mesmo ano, grupos rituais de foliões de Santos Reis sairão 

em dezembro ou janeiro pelos seus cantos de sertão, absolutamente 

distantes de agências e influências eruditas próximas. Outros circularão 

pelas cidades e, com uma freqüência cada vez maior, alguns irão 

apresentar-se em programas sertanejos do rádio, o que já é corriqueiro 

em Minas e Goiás. É possível que a Companhia de Santos Reis de 

mestre Lázaro venha de Santa Fé do Sul aparecer no ―Som Brasil‖. 

Uma vez, em Poços de Caldas, promoveram um ―Concurso de Folia de 

Reis‖, a mesma coisa que vi fazerem em São Sebastião do Paraíso, 

também em Minas, com ternos de congos que desfilavam diante de um 

júri que os avaliava com ―quesitos‖ muito semelhantes aos que servem 

para as escolas de samba do Rio de Janeiro. 

Algumas folias, cujos mestres e foliões são também pessoas 

integrantes de comunidades eclesiais de base, participarão de 

momentos de renovação, de rituais a que darão o nome de libertação: 

missas e festejos de Natal, que outra vez irão colocar do adro para 

dentro das igrejas os herdeiros roceiros dos dramas populares que 

alguns séculos atrás foram expulsos dos adros para a roça. 

Há várias Folias de Reis nos discos de Música do Centro-Sul do 

Brasil que Marcus Pereira fez gravar. ―Cálix Bento‖, que Milton 

Nascimento canta no Gerais, é toada de congos ou foliões. Toda a 

gente da roça conhece. Muitas duplas sertanejas fazem nos seus 

discos uma ou duas faixas de folias. Alguns cantores são quase 

especialistas em gravá-las. De Moreno e Moreninho conheço três 

discos: Hinos de Reis, Folia de Reis e Capelinha de Santos Reis. Em 

outro disco Jogo Mariano e Zê Silveira se anunciam ―Os Foliões do 

Brasil‖. Num outro, ainda, Toninho e Maneta dizem: Santos Reis Está 

Chamando. Há muitos mais, e mais haverá. Nos discos, algumas 

toadas de folias aparecem com o nome da dupla compositora. As 



 

 

78 

78 

pessoas da roça que até há pouco conheciam as Folias de Santos Reis 

de as viverem ou de as receberem em suas casas uma vez por ano, 

agora aprendem ―toadas de longe‖ gravadas nos discos. 

As da cidade aprendem com Moreno e Moreninho, com as 

―renovações‖ de pessoas eruditas cuja presença por certo provoca 

modificações importantes no modo de compreender e criar o ritual. 

Aprendem com Milton Nascimento, de cuja voz aguda e cheia de 

maravilhas ouvem espantados os sons remotos da infância na roça de 

Três Pontas, Minas Gerais. Aprendem até com Ivan Lins, que colocou 

com arte o piano na Folia. 

Procuremos organizar o fio dessa história, leitor. 

 

1. Danças profanas, alegres danças populares (folclóricas?) por 

nome Folia, que rapazes dançavam no Portugal antigo com guizos, 

caixas, adufes (pandeiros) e violas; 

2. Pequenos autos, dramas de fundo devocional, popular, 

representados por ocasião de alguns ciclos do calendário litúrgico 

católico durante a Idade Média, depois incorporados, por um processo 

de ―eruditização‖, ao interior de rituais litúrgicos da hierarquia 

eclesiástica; redefinidos e, mais tarde, escritos em Portugal e Espanha 

por intelectuais letrados; 

3. Dramas incorporados que se ampliam e tomam o lugar central 

nos ritos litúrgicos de festejos ―de Igreja‖, incluindo cantos, danças, 

movimentos expressivos coletivizados; que são mais tarde colocados 

sob suspeita e controle de autoridades religiosas; 

4. Dramas com ―auto‖, canto e dança que são trazidos ao Brasil, 

sobretudo pelos missionários jesuítas, e que passam das aldeias tribais 

de catequese para as cerimônias das igrejas das cidades do período 

colonial; 

5. Outra vez, sobretudo após a Independência, esforços 

redobrados de controle eclesiástico sobre as ―manifestações‖ populares 

mescladas com os ritos litúrgicos oficiais; expropriação do saber 

popular contido nos seus ritos e do poder popular de realizá-los 

coletivamente dentro das igrejas ou em frente a elas; 

6. Migração cultural de ritos populares do interior do templo para o 

adro, para posições marginais — não-litúrgicas — nos festejos 

devocionais ―purificação‖ erudita das cerimônias litúrgicas e separação 
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de sistemas rituais de devoção católica: os da Igreja versus os 

populares; 

7. Incorporação de ritos como as Folias de Santos Reis ao mundo 

cultural camponês, o que significa a sua separação da estrutura 

religiosa eclesiástica e a sua integração em uma estrutura devocional 

comunitária. 

8. Retorno de grupos de foliões de Santos Reis à cidade, 

provocado pela migração de agentes produtores do ritual para os 

centros urbanos; realocação da Folia de Reis no mundo urbano; 

9. Reaproximação de setores progressistas da Igreja Católica de 

grupos populares de agentes produtores de rituais do catolicismo de 

folk; produção de novas formas de prática ritual: ―renovação‖, 

―libertação‖; integração dos rituais em práticas político-pastorais de 

mobilização popular; 

10. Aproximação de sujeitos e agências da indústria cultural da 

Folia de Santos Reis: gravações, novas toadas, músicas e letras 

eruditizadas. 

A não ser que queiramos trabalhar com essências puras, o que não 

é muito adequado aos casos do homem, da sociedade e da cultura, 

poderemos concluir que todas as relações são possíveis e estão 

sempre articulando-se: a cultura erudita produz partes (idéias, crenças, 

saberes, artes, tecnologias, artefatos) que se tornam populares, que se 

folclorizam. O popular, que alguns séculos antes terá sido fração de 

uma restrita cultura de intelectuais, de novo torna-se erudito, restrito, 

próprio às classes dominantes. Danças camponesas viajam para a 

cidade, passando do ―populacho‖ aos salões quando autores letrados 

as descobrem e ―civilizam‖; voltam ao ―populacho‖, retornam ao mundo 

camponês. O folclórico aproxima-se do litúrgico, funde-se com ele. Mais 

adiante, por razões de conflitos entre agentes oficiais e populares, ou 

por causa do eterno empenho de os primeiros dominarem a pessoa e a 

vida dos segundos, separam-se. Mas um deixa no outro , as suas 

marcas.  

A Folia foi sucessivamente uma dança profana uma dança tornada 

erudita, possivelmente um ritmo de dança incorporada a rituais 

dramáticos para-litúrgicos, um ritual devoto de camponeses brasileiros. 

Hoje, aqui, ela existe, como vimos, em múltiplas situações diferentes: 

de mestre Messias e Ivan Lins. Melhor do que envolvê-la com o 

clorofórmio de algumas teorias imobilistas do Folclore, para investigar 
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no corpo inerte da cultura  o que é folclore e o que não é, deveria ser a 

cuidadosa e persistente preocupação de compreender, em cada 

pequeno ou grande ―sinal‖ do folclore, em cada um dos seus momentos 

e situações, o que eles significam na cultura (no todo da cultura de que 

são um modo e uma parte) e para a vida das pessoas, grupos, classes 

sociais e comunidades que os criam. 

 

Descrever, escrever, relacionar, compreender 

 

Tudo é importante no estudo do folclore. Esforços coletivos pela 

feitura de atlas folclóricos, como o que o Instituto Nacional do Folclore 

elabora atualmente; demorados relatórios descritivos muito detalhados, 

dando conta de cada pequeno aspecto de uma dança, de um rito 

religioso ou de uma tecnologia rústica de construção de casas. É 

importante também continuar realizando coletas regionais e fazendo 

estudos comparativos. E importante buscar origens disso e daquilo. 

Mas todos estes são caminhos parciais. São os primeiros passos na 

tarefa muito complicada de se procurar compreender o que é, afinal, e o 

que vale o folclore na cultura na vida social. 

Uma abordagem mais compreensiva do fato folclórico vai nessa 

direção. Ela é, por exemplo, a maneira mais natural de os antropólogos 

trabalharem. Para eles, alguns pontos são básicos: 

 

 A cuidadosa descrição etnográfica de um ritual, um costume 

tradicional, um conjunto de lendas, um sistema de transformação da 

mandioca em farinha é fundamental. É o começo de todo um trabalho 

de explicação antropológica da cultura. Há guias e manuais de 

descrição do fato folclórico, e a iniciação do folclorista competente em 

boa medida depende de aprender métodos e técnicas rigorosos de 

abordagem e descrição da cultura de folk. 

 Certos estudos comparativos foram importantes. Não são mais. 

São tipos de abordagens que pareciam explicar tudo, há algum tempo 

atrás. Hoje se descobre que comparar detalhes de um rito (um auto, um 

folguedo, uma dança, um cortejo processional, etc.) com outros 

semelhantes no Sul do país, na Região Centro-Oeste, no Nordeste e no 

Norte (no ―resto do mundo‖, se houver tempo e coragem) explica muito 

pouco a seu respeito. Explica algumas difusões, algumas variações de 

cultura regional, mas diz muito pouco a respeito do porquê disso. 
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 Talvez uma maneira mais próxima de uma explicação 

compreensiva do fato folclórico – inclusive uma explicação do que ele é 

– seja a de estudá-lo integrado nos sistemas de trocas de bens, 

serviços e símbolos da própria cultura e da própria vida social de que 

ele é uma expressão. 

Por exemplo, um passo no estudo do folclore seria o de determinar 

uma região do estado do Maranhão e realizar ali uma coleta 

sistemática, tão completa e detalhada quanto possível, de todos os 

estilos e ―sotaques‖ do Bumba-meu-boi. Fotografar, filmar, gravar 

cuidadosamente, registrar com anotações apropriadas toda a 

coreografia. Ouvir dos mestres e ―brincadores‖ as suas explicações 

para o que fazem. Anotar dados sobre a formação do grupo ritual: 

posições, relações, hierarquias. Enfim, descrever a estrutura do ritual e 

o processo ritual: como o grupo que apresenta nas ruas e praças o 

―Boi‖ se organiza e como ele realiza o seu ―folguedo‖. 

Um outro passo muito interessante seria o de, depois de inúmeros 

estudos etnográficos (os que deram conta da descrição cuidadosa do 

Bumba-meu-boi), relacionar uns com os outros. Há semelhanças e há 

diferenças: na estrutura ritual do grupo, no processo ritual (vestimentas, 

danças, cantos, entreatos dramáticos, etc.). Os próprios ―brincadores‖ 

sabem disso quando reconhecem a existência de ―bois de matraca‖, de 

―bois de orquestra‖, de um ―sotaque de Pindaré‖ e um ―sotaque do boi 

de Axixá‖. Ao lado de um Atlas da Ocorrência do Bumba-meu-boi no 

Estado do Maranhão e ao lado de vários estudos descritivos sobre eles, 

haveria uma análise comparativa sobre ―O Bumba-meu-boi do 

Maranhão‖. Uma equipe de trabalho poderia ampliar a proposta e 

estender o estudo descritivo-comparativo do ritual a outros estados. Há 

ocorrências, às vezes com outros nomes para o ―Boi‖, no Pará e no 

Amazonas, em Pernambuco e em Santa Catarina. 

Os espaços de conhecimento do fato folclórico Bumba-meu-boi 

foram ampliados pouco a pouco: delimitação de territórios de 

ocorrência, mapeamento do fato, descrição etnográfica (pode chamar-

se de folclórica também), estudo comparativo do fato em um estado, 

estudo comparativo do Fato no território nacional. 

Mas é possível que esta sucessão de pesquisas e explicações do 

―Boi‖ não diga a seu respeito algumas outras coisas muito relevantes. 

Por exemplo, o que ajuda mais a compreender o sentido de uma gente 

pobre do Maranhão pôr em todos os meses de julho nas ruas o seu 
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―Boi‖: 1) estabelecer relacionamentos entre ―bois‖ de diferentes estilos e 

de diferentes comunidades do Maranhão, uns com os outros, como 

unidades discretas, isoladas de seu folclore, de sua cultura? ou 2) 

procurar estabelecer relacionamentos de cada ―Boi‖ com o universo de 

vida, trabalho e rituais de sua própria comunidade? 

Qual o lugar de ―brincar Boi‖ na vida religiosa, cerimonial e lúdica das 

comunidades do vale do rio Pindaré? Em cada uma delas. De que 

maneira as próprias pessoas que ―fazem o Boi‖, ocupando nele 

posições rituais e estruturais deferentes, explicam o que ele é para elas, 

para cada um individualmente e para a comunidade? Retorne, leitor, 

por um breve momento, à epígrafe das primeiras páginas. Como o fato 

folclórico Bumba-meu-boi de uma comunidade de camponeses 

maranhenses relaciona-se com outros fatos folclóricos devocionais, 

lúdicos? Qual a sua posição no complexo da cultura religiosa da 

comunidade e, mais amplamente, no próprio sistema cultural desta 

comunidade? Sob que condições concretas ele se preserva ali, na vida 

real das pessoas do lugar? Sob que condições e em que direções sofre 

transformações? 

Mary Douglas, antropóloga, sintetiza muito bem o que seria este 

procurar explicar a cultura (uma regra da cultura, um costume, um 

saber, um ritual) a partir da própria cultura de que é parte. Em um dos 

seus estudos de maior beleza, ela procura explicar porque, na cultura 

riquíssima dos judeus, há uma série muito longa de preceitos a respeito 

do consumo de alimentos. Por que os judeus foram exortados a 

considerar como abomináveis os animais mamíferos: 1) que ruminam 

mas não possuem a unha do casco fendida; 2) que têm a unha do 

casco fendida, mas não ruminam? Qual a lógica e qual o sentido ligado 

à vida e à felicidade do povo hebreu que acabou colocando nas 

escrituras sagradas preceitos codificados por mão de homem e 

atribuídos a uma divindade? 

Mary Douglas procede como um bom antropólogo Em primeiro lugar 

ela formula a questão e define o que pretende estudar. Em segundo 

lugar ela apresenta ao leitor — inclusive fazendo à transcrição da Bíblia 

— o fenômeno cultural que estuda: ―as abominações do Levítico‖. Em 

terceiro lugar ela apresenta várias abordagens de outros estudiosos. 

Em quarto lugar ela faz a crítica dessas abordagens, reconhecendo o 

valor de cada uma. Em síntese, o problema maior é que elas são 

tentativas de explicação muito externas ao mundo e à cultura dos 



 

 

83 

83 

judeus de então. Ali deve haver uma lógica, um sistema coerente de 

relacionamento do homem com o mundo e dos homens entre si, que só 

um exame a partir da própria estrutura mais ampla da cultura poderia 

explicar. 

Ela está estudando o fenômeno das regras sociais de evitação da 

sujeira, da contaminação. Vejamos como começa o artigo: 

 

A contaminação nunca é um acontecimento isolado. Ela só 

pode ocorrer em vista de uma disposição sistemática de idéias. 

Por essa razão, qualquer interpretação fragmentária das regras 

de poluição de uma outra cultura está destinada a falhar. Pois o 

único modo no qual as idéias de poluição fazem sentido é em 

referência a uma estrutura total de pensamento cujo ponto-

chave, limites, linhas internas e marginais se relacionam por 

rituais de separação. (Mary Douglas, Purezas e Perigo). 

 

Ao fazer desfilarem diante do leitor várias interpretações parciais, ela 

mostra como algumas buscam explicações ecológicas, outras, políticas, 

outras, ainda, explicações éticas ou alegóricas. Melhor do que procurar 

em razões aparentemente externas e, não raro, predeterminadas, 

aquilo que explica um aspecto da cultura judaica, há de se procurar na 

própria cultura. Será começar pelo exame interno do próprio texto onde 

estão escritas as prescrições alimentares e, aos poucos, inventariar a 

sua lógica, o sentido de aquilo ser assim como é, no interior de sua 

cultura e, certamente, em função das condições de vida — não apenas 

materiais, mas também sociais e simbólicos — dos judeus do passado. 

Mas voltemos, leitor, a ―bois‖ e a maranhenses de agora. Todo Ano 

Tem é o nome de um estudo feito por Regina Paula Santos Prado sobre 

as festas na estrutura social camponesa do interior do Maranhão. Ela 

examina um ritual de Bumba-meu-boi na Baixada Maranhense. Ao 

procurar compreender o lugar e o sentido da festa na vida da 

comunidade camponesa, Regina entrou sem dúvida pelo terreno do fato 

folclórico. Outros estudiosos, alguns deles maranhenses exemplares, 

haviam já feito exaustivas descrições e estudos comparativos dos 

―bois‖. Ela levou isso em conta. Outros haviam já estudado sistemas 

rituais de festas votivas na própria região da ―Baixada‖. O objetivo da 

autora era compreender através de um ritual um sistema de articulação 

de pessoas, bens, nomes e símbolos: a festa. Mas fazer isso obrigava a 
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partir do exame da vida e das condições de vida material e social da 

comunidade. E, ao final, desembocava na explicação de como as 

pessoas da comunidade, do festejo e do ―Boi‖ explicavam, através de 

―festar‖ e ―brincar‖, o seu mundo, a sua vida e, dentro deles, a sua 

própria festa e o seu próprio ―Boi‖. 

Festas e bois são falas, são linguagens. Não são objetos e, na 

verdade, congelados nos museus, sentem-se como condenados à 

morte. São coisas vivas, modos de sentir, pensar, viver e ―festar‖. São 

um dos sinais de que as pessoas lançam mão para trocar entre elas o 

que lhes é importante: objetos, bens, serviços, situações, poderes, 

símbolos, significados. Deixemos que Regina Paula diga a que veio. 

 

A partir delas (das reflexões teóricas feitas antes) tomei as 

festas camponesas como rituais, e estes como um discurso 

específico da sociedade que os engendrava (...) nos capítulos 

iniciais que compõem a primeira parte discuti primeiramente o 

ciclo produtivo, as relações e a divisão sexual do trabalho, a 

divisão interna do campesinato e em seguida situei o ciclo das 

festas, as tarefas específicas dos organizadores dos festejos, 

as posições de prestígio de seus elaboradores, a parte dos 

gastos cerimoniais na estrutura do orçamento doméstico (...). 

Só no final da secção 6 que procedi a uma análise mais direta 

do significado da categoria festa (...). 

Tendo assim fornecido o arcabouço geral das festas 

camponesas, parti na segunda parte (...) para a análise do 

folguedo mais expressivo da região da Baixada: O Bumba-

meu-boi. 

Formando, de certo modo, um corpo independente, esta 

segunda parte rediscute com mais profundidade algumas 

questões já abordadas na primeira. (...) Antes de proceder a 

uma análise do ritual propriamente dito, a partir da sua forma e 

conteúdo de representação (...) tornei conhecida a sua infra-

estrutura organizacional e sua articulação com a vida cotidiana 

(...). Sabia que estava tratando de um domínio específico, ‗o 

das festas‘ (ou, para adotar uma classificação mais teórica, ‗o 

dos rituais‘), mas que não podia deixar de articulá-lo a todo 

instante com os vários níveis do político, do econômico, do 

religioso, e do parentesco. (...) Por isso, e embora muitas vezes 
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tivesse que, por causa de uma necessidade metodológica que 

visava tornar claro o pensamento, falar mais especificamente, e 

em separado, sobre a dimensão, seja política, seja econômica 

ou religiosa, do fenômeno festa, era necessário que eu 

transmitisse ao leitor não só pelo conteúdo do texto, mas 

também pela forma que ele adquiria na redação a articulação 

daquelas dimensões... (Regina Paula Santos Prado, Todo Ano 

Tem — As festas na estrutura social camponesa). 

 

Veja, leitor, que o trabalho da antropóloga é, a todo momento, um 

esforço de explicações que articulam domínios: da comunidade e sua 

vida ela vai à festa e, da festa, ao ―Boi‖. Mas do ―Boi‖ ela volta à festa e 

da festa à vida da comunidade. Como outros, ela compreendeu que 

tanto um passo de dança quanto um grito no canto, tanto uma pena na 

roupa do ―brincante‖ quanto uma crença na cuca da criança são coisas 

vivas, interligadas e, para serem compreendidas, devem ser procuradas 

através de sua vida na cultura e sua articulação com outras formas 

vivas dessa cultura que são o produto coletivo da vida das pessoas que 

criam, dançam e cantam. 

 

Ao me lembrar da ligeireza dos deslocamentos da dança do 

Bumba-meu-boi e a articulação de todo o conjunto, passei a 

desejar que minha análise, no final, conseguisse ser tão 

flexível, viva e integrada como o ritmo daquele espetáculo, a 

fim de não permitir e o conhecimento sobre aquela sociedade 

pudesse, ele ou ela própria, ser de uma vez por todas 

apreendido dissecado, esquadrinhado. Desejava que a 

percepção da vida que se me dava a conhecer não matasse a 

vida ela própria, mas que fosse por ela ultrapassada. Isto eu só 

conseguiria se o texto desta dissertação que libero ao leitor se 

coadunasse de alguma forma, com o intento de Mauss(...). 

 

E, então, Regina Paula transcreve um pequeno texto de um 

antropólogo francês de quem todos nós, pesquisadores da cultura, 

temos aprendido muito. 

 

O que tentamos descrever foi, portanto, mais do que temas, 

mais do que elementos de instituições, mais do que instituições 
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complexas, até mesmo mais do que sistemas de instituições 

divididos, por exemplo, em religião, direito, economia; foi o 

funcionamento de sistemas sociais inteiros, cada qual um ‗todo 

. Vimos sociedades em estado dinâmico ou fisiológico. Não as 

estudamos como se fossem imóveis, estáticas ou, antes, 

cadavéricas, muito menos as decompusemos e dissecamos em 

normas jurídicas, em mitos, em valores e em preços. 

Considerando o todo em conjunto é que pudemos perceber o 

essencial, o movimento do todo, o aspecto vivo, o instante 

fugaz em que a sociedade toma, em que os homens tomam 

consciência sentimental de si próprios e de sua situação frente 

a outrem.  (Marcel Mauss, apud Regina Pauta Santos Prado, 

Todo Ano Tem). 

 

Folclore é, leitor, um ―instante fugaz‖ da vida dos homens e de suas 

sociedades através da cultura. Tudo nele é relação e tudo se articula 

com outras coisas da cultura, em seu próprio nível (o ritual, o religioso, 

o tecnológico, o lúdico) e em outros. Não se obtém uma boa 

compreensão do fato folclórico — vivo e cheio de beleza — apenas 

quando se leva a pesquisa às dimensões a que levou Regina Paula. 

Uma descrição bem feita de um trabalho de fiadeiras no sertão de 

Minas é uma compreensão etnográfica e folclórica da maior 

importância. Mas mesmo quem limita a sua tarefa ao levantamento e à 

descrição não deve estar esquecido de que toca a pele apenas de um 

corpo cultural vivo, e que por baixo dela há sangue, ossos, carnes e 

nervos que são a vida social que a pele da cultura estudada torna 

visível. 

Um outro antropólogo, Victor Turner, ao estudar rituais de aflição em 

uma tribo da África, recomenda ao pesquisador passos sucessivos de 

abordagem. Cada um tem um sentido em si mesmo, e o estudo poderia 

parar nele. Mas sempre restará por explicar o que se esconde à 

espreita dos passos seguintes. Procuremos adaptá-los ao nosso caso: 

 A descrição cuidadosa do contexto sócio-cultural em que se 

passa o fato folclórico investigado. 

 A descrição pormenorizada de todos os aspectos constitutivos 

do próprio fato folclórico investigado (no caso de um ritual como a Folia 

de Reis ou o Bumba-meu-boi, a análise do que Turner chama o 

processo ritual). 
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 A análise dos símbolos e da ideologia (dos sistemas simbólico 

e cognitivo), de acordo com a maneira como os seus próprios 

praticantes falam sobre eles, ou seja, interpretam-nos. 

 A interpretação exegética feita pelo investigador, ou seja, a sua 

discussão analítica do sistema de relações-articulações sociais e do 

sistema de símbolos e de idéias sobre o fato folclórico. 

Este é, leitor, o sentido em que amplia a dimensão do estudo do fato 

folclórico. No se trata de acrescentar novos ―aspectos‖ ou propor 

apenas que outras abordagens metodológicas sejam consideradas. 

Trata-se de imaginar novas possibilidades de compreensão. De 

compreender o fato folclórico dentro do espaço de cultura de que ele é 

parte. Compreender o ofício da tecedeira, as crenças em seres 

sobrenaturais ou a Folia de Santos Reis, através dos sistemas de 

prática econômica (do trabalho cotidiano), de vida simbólica e da cultura 

religiosa e ritual. Compreender um Bumba-meu-boi através da cultura 

camponesa que articula não só festas de que ele é parte, mas também 

o trabalho, as relações de parentesco, as acepções do mundo e do 

sagrado. Vivências pessoais no interior das matrizes sociais da vida 

coletiva. 

Faltam ainda algumas considerações importantes, leitor. Ali, onde 

tudo parece ser trocas simples entre pessoas e grupos, relações sociais 

por meio de objetos, ações, mensagens e símbolos, há relações de 

poder. Onde o olhar apressado vê contribuições inocentes da vida 

social, há conflitos, oposições de interesses, manipulações de classes 

sociais sobre outras, expropriações do poder popular sobre o uso dos 

seus símbolos, apropriações do ―folclórico‖ pelo ―de massa‖, formas 

populares de resistência. 

A travessia da Folia de Santos Reis que deixamos no seu ―giro‖ 

algumas páginas atrás, terá servido para levantar a suspeita de que 

onde há folclore há cultura, onde há cultura há processos sociais de 

produção e distribuição da cultura, onde há processos sociais que 

colocam em circulação pessoas, grupos, bens, serviços e símbolos há 

relações de controle e poder. Há exatamente, também, aquilo  

que às vezes o próprio folclore revela abertamente, às vezes revela 

por metáforas, às vezes ajuda a esconder da memória dos homens e 

da cultura. 
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São José de Mossâmedes  

 

Na antiga Aldeia de São José de Mossâmedes que um dia os 

colonizadores portugueses construíram em Goiás para abrigar índios da 

nação caiapó e que hoje, mais de 200 anos depois, é habitada por uma 

maioria de população camponesa no muito diferente da que 

encontramos, leitor, em Santo Antônio dos Olhos d‘Água, os festejos 

―do Divino‖ são realizados em agosto, longe do dia oficial da festa 

litúrgica de Pentecostes. 

No ―domingo da festa‖, gente de perto e de longe acorre à pequena 

cidade. Mas desde a tarde do sábado já há muitas pessoas na praça 

que há menos de seis anos substitui o ―largo‖ bicentenário. Por volta 

das 4 horas da tarde as quatro ―bandeiras do Divino‖ que durante dias e 

dias percorreram as terras do município angariando donativos e 

distribuindo bênçãos e avisos da festa entram pela cidade adentro e se 

encontram no meio da praça. Elas são recebidas com o estrondo de 

rojões, ―rouqueiras‖ e tiros de velhíssimos bacamartes que só alguns 

homens mais velhos, os ―bacamarteiros‖, têm coragem de colocar sobre 

os ombros e fazer disparar. 

Alternadamente, as ―bandeiras do Divino‖ cantam louvando o ―belo 

encontro‖, louvando o cruzeiro erguido na praça, louvando a igreja (uma 

igreja muito antiga, construída pelos índios) e pedindo licença para 

entrar. Durante mais de um século, este foi um costume rotineiro nos 

quartos sábados de agosto em Mossâmedes. Um padre ou uma pessoa 

responsável pelos cuidados da igreja de São José abria as portas de 

aroeira e as bandeiras entravam. Cantavam no meio da nave e depois 

―ao pé do altar‖. Este último era um longuíssimo ―cantorio‖ de ―entrega 

da Folia‖. A missão dos foliões estava cumprida. A ―obrigação‖ de girar 

muitos dias pelo território rural dividido em quatro partes fora feita e, 

terminados os cantos com toques de violas, violões, rabecas, caixas e 

pandeiros, as quatro bandeiras eram deixadas junto ao altar. 

Mas durante alguns anos, alguns padres vigários colocaram 

problemas no caminho de chegada dos foliões do Divino. Eles 

criticavam ora a autonomia ritual desses bandos de devotos leigos, ora 

a aparente alienação dos festejos populares, frente às propostas de 

uma Igreja que se pretendia justamente comprometida com um projeto 

de libertação popular. Uma ou duas vezes eu mesmo assisti a 

momentos tensos, em que o ―lado folclórico‖ da ―festa do Divino‖ foi 
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proibido de invadir os espaços do ―lado litúrgico‖ da ―festa do Espírito 

Santo‖. 

Saídos em estado de contida revolta da porta da igreja de São José, 

os grupos de devotos viajeiros iam para a casa do Imperador do Divino, 

o ―festeiro do ano‖, responsável leigo pelos gastos maiores e pelos 

arranjos das partes festivas da festa. 

Hoje, de novo, as pazes foram feitas e as bandeiras do Divino 

―entregues‖ dentro da igreja. Mas o vigário separa com rigor a parte 

propriamente religiosa dos festejos — aquelas partes que ele próprio 

dirige — como as missas, novenas e procissões, da parte folclórica, 

popular: as bandeiras de folias do Divino, as cerimônias da casa do 

Imperador, as danças de catira que varam noites a fio entre modas, 

repiniques de viola, palmas e sapateios, o pagamento de promessas 

durante o ―giro da folia‖ ou na procissão, associado a crenças antigas 

nos poderes do Divino e a maneiras peculiares de saldar com ele as 

dívidas de algum ―voto valido‖, os foguetórios tradicionais, os ―cantorios‖ 

de benditos de mesa quando os foliões do Divino são solene e 

ritualmente servidos de um grande jantar (que alguns chamam de 

―almoço‖) na ―casa do Imperador‖. 

Ali, em ato, há fatos de concorrência entre categorias diferentes de 

participantes da vida social e das festas da comunidade. Agentes 

religiosos da igreja e agentes religiosos populares traçam limites entre 

os seus domínios e, não raro, concorrem por controle ou autonomia nas 

situações em que seu trabalho ritual faz fronteira com o do outro. 

Durante muitos anos o Imperador do Divino, quase sempre um 

fazendeiro ou um comerciante capaz de arcar com a maior parte dos 

vultosos gastos da festa, paga o sustento das bandeiras do Divino, que, 

por sua vez, recortam os cantos do município em busca de esmolas e 

prendas (novilhas, bezerros, porcos, frangos, pratos de comida, colchas 

de fiadeiras) as quais, leiloadas, ajudam o festeiro a saldar as dívidas 

que contrai com a festa. Poucos foliões são proprietários rurais e raros 

são fazendeiros. Quase sempre eles são a gente pobre do lugar, a 

quem o próprio ―ofício da folia‖ ajuda a viver. Assim, pobres e ―peões‖ 

na vida rotineira do lugar subordinam-se, também nos festejos rituais, a 

ricos e ―patrões‖. Para todos a festa, além de ser um momento coletivo 

de louvor devoto e festivo a um ―santo padroeiro‖, é alguma coisa de 

valor e tradição no lugar. Faz parte da vida simbólica de São José de 
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Mossâmedes, e para muitos é um dos acontecimentos mais 

importantes de todos os anos. 

Mas, desigualmente, para alguns os festejos do Divino custam 

dinheiro e aumentam o prestígio e o poder. Não é raro que, pelo interior 

do Brasil, tanto pequenos rituais quanto grandes festas sejam usados 

por ―coronéis‖ de bota e chicote para proveitos eleitorais. De qualquer 

forma, dentro ou fora de anos de eleições, os ―senhores de gado e 

gente‖ tiram dos festejos populares prestígio e aumento do poder. Em 

alguns trabalhos que escrevi sobre festas e rituais do interior de Goiás, 

procurei demonstrar como, além disso, as grandes festas religiosas 

reproduzem simbolicamente a desigualdade social da vida cotidiana e, 

assim, consagram e legitimam com os símbolos coletivos do sagrado a 

diferença desigual, os rituais que misturam sujeitos e grupos de 

diferentes classes sociais (fazendeiros e ―peões‖, autoridades e súditos, 

patrões e empregados) acabarem sendo situações de simbolização da 

própria ordem desigual. Isso acontece, tanto nos símbolos, nas idéias, 

nos gestos e nos seus significados, quando são cuidadosamente 

traduzidos, quanto na própria maneira como os rituais distribuem  

diferentemente as pessoas no seu interior. Estes são casos em tudo 

diferentes dos de rituais passados dentro do mundo camponês, entre 

―companheiros‖ de mesma classe e mesmo destino. Rituais que, ao 

contrário, expressam relações solidárias e traduzem formas populares 

de resistência a um domínio político e simbólico de outras classes. 

 

Trabalhar sozinho, trabalhar com outros, cantar para trabalhar, 

trabalhar cantando 

 

Em um notável estudo sobre música caipira e  música sertaneja, na 

região cultural brasileira compreendida pelos estados de São Paulo, 

Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Paraná, José de Souza Martins 

lembra com acerto que a perda de momentos de ritual e, de maneira 

especial, a perda da música durante situações de trabalho, revelam não 

apenas a modernização do trabalho rural segundo moldes urbanos, de 

acordo com critérios de utilidade capitalista, mas também a sua perda, 

o seu empobrecimento, segundo valores rurais tradicionais.  

Fora dos ritos religiosos, há canções do trabalho também inseridas 

em formas rituais de atividade. No caso da cultura caipira ouvi 

referências apenas à proposição de enigmas, cantada pelo violeiro, que 
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a faz nomeando a pessoa de quem espera a resposta dentre os 

participantes do mutirão – trabalho coletivo de limpa de roça ou pasto, 

em que os vizinhos voluntária e gratuitamente se reúnem para ajudar 

um morador do bairro que por necessidade (em geral urgência) peça 

adjutório para levar a cabo essas tarefas. Também aí o dono da casa 

oferece comida: almoço e ‗janta‖, além da pinga, muito consumida 

nessas ocasiões. Após a  ―janta‖ pode haver uma ―função‖, embora não 

necessariamente: é quando a viola encontra novamente o seu lugar. 

... 

É o que ocorre com o mutirão, no qual o desaparecimento da música 

de trabalho e, depois, da ―função‖ foi o primeiro sinal da sua 

deterioração. Evidentemente, diversos fatores articulam-se no 

estabelecimento da disimportância da  instituição. No entanto, o 

desaparecimento da música, mediadora das relações sociais é um dos 

primeiros sintomas da crise do bairro rural e da sua desestruturação 

iminente22. 

 

Seja nos domínios do sagrado e da vida religiosa, seja nos do 

profano e do trabalho produtivo,  por toda parte sabemos de 

atividades corporadas em algum tempo fortemente ritualizadas. 

Relações entre pessoas através de palavras, gestos e objetos; 

ou relações entre objetos, gestos e palavras através de 

pessoas, em que sinais, signos e símbolos de reconhecimento 

do outro e de deferência, de afirmação de um ―nós solidário‖,  

de prece ou de peditório, ou de pura e simples expressão de 

beleza e de alegria, em que se verseja, se ora em conjunto, se 

canta e se dança. E em que através de um destes gestos 

cerimoniais, ou através da interação entre dois ou vários deles, 

as pessoas associam algum tipo de atividade produtiva 

(econômica e/ou social) a uma realização de teor simbólico e 

ritual. 

 

Concordo com Martins, como concordarei adiante com Marcel 

Mauss, em que a perda parcial ou completa de tais momentos de 

                                                 
22 Música sertaneja: a dissimulação na linguagem dos humilhados, capítulo VIII de  Tradicionalismo e 
capitalismo,  em sua edição de 1975, da Livraria Pioneira Editora, de São Paulo. Os.  111 e 112. José  
de Souza Martins realizou pesquisas de campo na região do Alto Paraíba, em São Paulo, onde está São 
Luis do Paraitinga. O que ele descreve é uma forma variante do cantorio de brão que descrevi aqui.   
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ritualização da vida cotidiana e do trabalho nela contido, representa um 

primeiro sinal de deterioro da própria atividade coletiva que aos poucos 

perde o que, não sendo trabalho produtivo, dá a ele um sentido e 

significado para além da própria produção de bens e de serviços. 

No mesmo livro que nos acompanhou até aqui, Marcel Mauss 

reclamava, há mais de cem anos, um esvasiar-se destes gestos de 

troca e de gratuidade no correr da vida de sociedades imersas cada vez 

mais em princípios de utilidade, competição e eficácia. As mesmas que, 

bem mais agora do que em seu tempo, regem, no campo e na cidade, 

as relações entre as coisas; as relações entre as pessoas; as relações 

entre  pessoas através das coisas; e as relações cada vez mais entre 

coisas  através das pessoas.  

Ao lembrar tempos e sociedades regidas ainda pela troca e pela 

obrigação recíproca de dar-receber-retribuir, Marcel Mauss diz  o 

seguinte. 

 

Durante um tempo considerável e num número considerável de 

sociedades, os homens se abordaram num curioso estado de 

espírito, de temor e de hostilidade exagerados, e de 

generosidade igualmente exagerada, mas que são 

desarrazoados apenas aos nossos olhos. Em todas as 

sociedades que nos precederam imediatamente e ainda nos 

cercam, e mesmo em numerosos costumes de nossa 

moralidade popular, não há meio-termo: é confiar inteiramente 

ou desconfiar inteiramente; é depor armas e renunciar à própria 

magia, ou dar tudo, desde a hospitalidade fugaz até as filhas e 

os bens. É em estados desse tipo que os homens renunciaram 

a sua autonomia e souberam dispor-se a dar e a retribuir. 

Foi opondo a razão ao sentimento, foi estabelecendo a vontade 

de paz contra as loucuras bruscas desse gênero, que os povos 

conseguiram substituir a guerra, o isolamento e a estagnação 

pela aliança, a dádiva e o comércio23  

  

O que eles, os homens da terra lamentam, o que nós lamentamos e 

não devemos aceitar, é a perda do princípio de solidariedade, de 

gratuidade e de generosidade nas relações entre pessoas, entre grupos 

                                                 
23 Está nas páginas 312 e 313 do mesmo livro: Sociologia e antropologia. 
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humanos e mesmo entre povos e nações. Uma perda tida por alguns 

como um ganho, quando defendem as regras e os valores de um 

mundo regido pelos interesses utilitários do mercado de dinheiro, de 

bens e de trabalhos. Relações em que produtos valem mais do que 

produtores de produtos e em que, sob uma mesma lei de que as regras 

do mundo do agronegócio são o melhor exemplo, quem trabalha para 

gerar bens não se sente apenas um criador de mercadorias, mas se 

sente, cada vez mais, ele próprio, uma outra mercadoria. 

Teremos chegado a tal ponto? Haverá ainda um ponto de retorno a 

uma vida solidária, a um trabalho vivido como troca generosa e como 

gratuita interação entre pessoas que, ao mesmo tempo em que 

produzem o bem da terra, voltam a se sentir como criadores do bem da 

Vida? 

O trabalho com a terra é quase sempre duro e ―cansa o corpo‖. 

Conhecemos todos, por vivência, por depoimentos ou mesmo pela 

letras de velhas modas de viola, o quanto é penoso o trabalho 

camponês. Mais ainda ele é quando ―cativo‖: quando é realizado ―no 

que é dos outros‖ ou ―para o outro‖. Sobretudo quando este outro é um 

―senhor‖, um ―patrão‖. Pior ainda, quando se é um ―peão‖ de um 

―senhor‖ impessoal e se trabalha não se sabe onde e nem para quem. 

Mas o trabalho ―com outros‖ ou ―para o outro‖ é sempre um 

gratificante e alegre trabalho-festa, ou um trabalho-ritual, quando 

voluntário. Quando, ao invés de ser uma imposição ou uma ―obrigação‖, 

é uma escolha livre, uma ―ajuda a um amigo‖ de quem se pode esperar 

a contra-parte, quando necessário. Os antigos e os ainda 

remanescentes mutirões rurais são o melhor exemplo do trabalho 

solidário vivido entre o labor e o prazer, entre e ―lavrar‖ e o ―festar‖.  

Vimos que as situações antigas e atuais de trabalho com a terra, 

quando vividos como alguma forma de solidária ―ajuda mútua‖, podem 

incorporar diferentes situações. Podem ser uma iniciativa do próprio 

―dono do serviço‖, que será eticamente devedor de um igual ―favor‖ 

quando solicitado. Pode ser uma iniciativa de outros e, então, uma 

―surpresa‖ para o ―dono‖. Ele pode envolver uma pequena equipe de 

parceiros por um ou mais dias de trabalhos. E a sua forma mais simples 

é a ―troca de dia‖, em que uma pessoa trabalha um ou dois dias para 

uma outra em troca de receber igual ajuda em outros dias. Ele pode 

envolver uma equipe maior e pode abarcar também momentos festivos, 

pelo menos na hora ―da bóia‖ ou no fim do ―dia de serviço‖. Pode, como 
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no mutirão sumariamente descrito aqui em Santa Cruz do Rio Abaixo, 

congregar em uma mesma propriedade camponesa mais de uma 

centena de parceiros e cantadores do Brão.  

Pode ser um trabalho coletivo e parcialmente voluntário, reduzido 

apenas às situações costumeiras de trabalho. Pode entremear, como 

vimos, o trabalho com a celebração da amizade, entre brincadeiras e 

cantorios. Pode ser um trabalho em que se canta antes, nos intervalos 

(almoço e/ou janta) e ao final. Ou pode ser, como no ―mutirão com 

Brão‖, um trabalho que se canta enquanto se o vive. 

Mas, em qualquer situação e de qualquer maneira, será sempre um 

trabalho em que cada um dos participantes sai de si mesmo, deixa por 

algum tempo que seja os seus afazeres, a sua rotina e os seus 

interesses pessoais e familiares, e gratuita e generosamente se dá ao 

outros. Trás a um vizinho, a um parente, a um amigo, não apenas a 

força física de um ou mais dias de trabalho. Trás com a sua presença 

solidária o rito e o sentido de uma vida ainda não dominada pela 

concorrência, pelo interesse individualista e pelo fechar-se em si 

mesmo e no que é ―seu‖. 

Dar (bens, trabalho, afeto, saber, sentido), receber, retribuir. Fazer 

desta alternâncias de recíprocas inter-trocas que resistem ao mundo 

dos negócios em nome do mundo da vida, a essência solidária da razão 

de ser e viver. E mais do que esta razão, a de saber dar-se ao outro 

conviver com ele uma vida que, afinal, valha a pena. 

Deixemos que o mesmo Marcel Mauss nos diga sobre isto tudo 

algumas últimas palavras.  

 

Assim, de uma ponta à outra da evolução humana, não há 

duas sabedorias. Que adotemos então como princípio de nossa 

vida, o qu sempre foi um princípio esempre o será: sair de si, 

dar, de maneira livre e obrigatória; não há risco de nos 

enganarmos. Um belo provérbio maori diz: 

 

Ko Martu kai atu 

Ko Maru kai ma 

Ka ngohe ngohe. 
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―Dá tudo quanto tomas, tudo estará muito bem‖.24  

 

Folclore e estrutura de classe  

 

Quando alguns cientistas sociais começaram a chamar a atenção para 

a dimensão social do fato folclórico, alguns folcloristas mais tradicionais 

protestaram. Uns, apenas pelo fato de que os cientistas sociais (coisa que 

um folclorista também é) pareciam estar invadindo o seu território de 

trabalho. Outros, porque a pesquisa das relações sociais do folclore parecia 

um ato profanador. A história da ciência conhece casos semelhantes: a prova 

de que a Terra é redonda; a demonstração científica de que a Terra não é o 

centro do universo, mas um pequeno planeta que gira em torno a uma estrela 

de 5ª grandeza; a descoberta do inconsciente humano; a teoria evolucionista. 

È a reação que sempre há quando um novo modo de abordagem emerge e 

sugere novos modos de ver, investigar e compreender. 

No entanto, não foi sequer um cientista social contemporâneo, mas um 

folclorista de velha escola quem fez o aviso de que passar da coleção de 

descrições sucessivas para o domínio de explicações compreensivas exigia 

uma abordagem sociológica urgente. Maria Isaura Pereira de Queiroz, uma 

socióloga paulista, aluna de Roger Bastide, um dos renovadores da pesquisa 

da cultura brasileira, afirma o seguinte: 

 

Diz-nos Florestan Fernandes que foi Amadeu Amaral, entre nós, 

quem primeiro reclamou a abordagem sociológica como uma 

nova maneira de focalizar os fatos folclóricos, estimando que o 

significado destes só poderia ser plenamente compreendido 

quando fossem estudados mergulhados no contexto sócio-

cultural de que fazem parte; embora as condições da época não 

permitissem ao autor levar avante a investigação folclórica em 

tais moldes, teve o mérito de apontar uma direção nova à 

pesquisa. (Maria Isaura Pereira de Queiroz, Sociologia do 

Folclore — A Dança de São Gonçalo no Interior da Bahia). 

 

O próprio sociólogo Florestan Fernandes defendeu com ênfase uma 

abordagem do folclore brasileiro, no só do ponto de vista das relações 

sociais, mas também do ponto de vista de relações sociais cujo teor 

                                                 
24 Na página  300 do mesmo livro de Marcel Mauss. 
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determinante é político. Relações que, como eu disse algumas linhas 

atrás misturam o simbólico com o político, manipulam pessoas e 

grupos, introduzem nos rituais e nos trabalhos folclóricos de outra 

qualquer natureza interesses ―extra-folclóricos‖, servem à redução de 

tensões e conflitos sociais derivando, por exemplo, para a festa o que 

poderia ser luta ou, ao contrário, produzem conflitos culturais. 

Um antropólogo francês recorda o nome de um dos primeiros e mais 

importantes estudiosos do folclore para sugerir a presença de relações 

de controle e manipulação por meio do trabalho ritual do folclore: 

 

O Manual do Folclore Francês Contemporâneo, de Arnold Van 

Gennep, contém inúmeros exemplos destas trocas entre a 

cultura camponesa e a cultura eclesiástica — ‗festas litúrgicas 

folclorizadas‘, como as ‗rogações‘, ritos pagãos integrados à 

liturgia comum, santos investidos de propriedades e funções 

mágicas, etc. — que constituem a marca das concessões que 

os clérigos devem fazer às demandas profanas, ainda que não 

tivessem outro intuito senão o de afastar, das solicitações 

concorrentes da feitiçaria, os clientes que, com certeza, 

perderiam, caso procedessem a uma atualização (Pierre 

Bourdieu, A Economia das Trocas Simbólicas). 

 

Por outro lado, a mesma Regina Paula Santos Prado demonstra 

como os rituais originalmente religiosos do Bumba-meu-boi do 

Maranhão passam aos poucos de rituais comunitários para grupos 

empresariados. Grupos que apresentam o seu espetáculo a pessoas 

que pagam por eles, sejam elas assistentes das praças de São Luís, 

sejam festeiros tradicionais ou mesmo agentes de turismo urbano. 

Regina Paula mostra como nada há de uma confraria espontânea e 

desinteressada nos brincadores de alguns ―bois‖ do Maranhão. ―A bem 

dizer, o grupo de brincantes que percorre vários vilarejos é uma 

verdadeira empresa teatral itinerante que antes de se apresentar já 

estabeleceu suas normas e condições‖ (Regina Paula Santos Prado, 

Todo Ano Tem. Os grifos são da própria autora). 

Como ternos de congos do interior de Minas e São Paulo, de que 

falei muitas páginas atrás, leitor, grupos populares de produtores da 

cultura do folclore aprendem a conviver com as divisões sociais e os 

padrões capitalistas de trocas de bens simbólicos. Aprendem a oscilar 
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entre o teor comunitário (o reforçador da identidade de classe, de lugar, 

de etnia), o teor religioso (a devoção, a obrigação) e as vantagens 

empresariais de tornar o ritual um espetáculo passível de ser colocado 

no mercado das festas e de outros produtos do folclore. Não nos 

esqueçamos de que divisões como arte, cultura, lazer são setorizações 

funcionais que, afora serem o que setorialmente são, constituem-se 

sempre e necessariamente em mercadorias que é o modo privilegiado 

de a ordem social  capitalista estabelecer relações com tudo e entre 

tudo que ela subjuga e faz circular. 

Antônio Gramsci considera o folclore de modo muito especial. Para 

ele e para todos os seus seguidores, o folclore é uma cultura de classe. 

Por oposição à Filosofia, que é o modo de saber das classes dirigentes, 

Gramsci considera o senso comum como o modo de saber das classes 

subalternas, no interior de uma sociedade desigual. A diferença entre 

um modo de saber, de compreender e explicar o mundo, e a própria 

ordem social não é apenas quantitativa. Não é uma questão de escala. 

A diferença é qualitativa.  

Colocada em uma posição de controle sobre a ordem social — 

controle da produção e distribuição de bens e poderes —, uma classe 

dominante constitui os seus pensadores, os seus artistas e sacerdotes, 

os seus intelectuais, enfim, para que pensem o mundo para ela ou para 

que o pensem e representem para todos, de acordo com os seus 

interesses hegemônicos de classe. Somente de uma tal posição 

estrutural de controle é possível realizar uma representação totalizadora 

da realidade social. Uma representação ordenada, sistemática e 

coerente, ainda que fundada sobre relações sociais contraditórias, 

como a que deriva da divisão social do trabalho. 

O pensar do povo, o senso comum, é o outro lado da filosofia. 

Também as classes subalternas possuem os seus intelectuais. Apenas, 

situados fora de instâncias essenciais e centralizadoras de poder, eles 

não logram representar o mundo de forma totalizada, unitária, racional. 

Por isso, o saber do fazer e o saber do pensar populares — ou seja, 

próprios das classes subalternas — refletindo a sua posição num 

sistema de relações entre classes antagônicas e a sua condição de 

dominado, são um saber de fragmentos, no unitário e não capaz, 

portanto, de refletir a vida social tal como ela é. 

Assim também é o folclore, que para Antônio Gramsci é uma cultura 

de classe,  uma cultura das classes subalternas e que se opõe ao que 
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ele chama de cultura oficial. Tal como alguns folcloristas afirmam, o 

folclore é a cultura ingênua, não oficial, não dominante. Uma cultura 

que, mesmo quando resultante de expropriações e imposições no 

passado, resiste como modo de  ―pensar, sentir e fazer‖ do povo. O 

folclore é parte do que alguns chamam ―o poder dos fracos‖: seus de 

expressar a vida, as lutas das classes populares, a defesa de formas 

próprias. No futuro, parte do folclore brasileiro será o que as gerações 

do povo de agora aprenderam a ver na TV Globo; mas folclore é, agora, 

o que livra o povo de ser, criar e pensar totalmente de acordo com o 

―padrão Globo de qualidade‖. 

Gramsci reclama com razão que a cultura popular seja investigada 

como ―elemento pitoresco‖ da cultura da sociedade. Ele insiste em que 

se trate o folclore como ―uma concepção do mundo e da vida‖. Uma 

concepção ―implícita, em grande medida, de determinados estratos 

(determinados no tempo e no espaço) da sociedade, em contraposição 

(também ela, em geral, implícita, mecânica, objetiva) com as 

concepções ‗oficiais‘ do mundo (ou, em sentido mais amplo, das partes 

cultas das sociedades historicamente determinadas) que se sucederam 

no desenvolvimento histórico‖. 

Hoje, para as classes subalternas, o folclore é um modo de cultura 

igualmente subalterna. Para a maior parte dos pesquisadores é um 

emaranhado de pequenas unidades que se trata de descrever e 

classificar, de armazenar em museus, como, fósseis testemunhas da 

beleza que ainda sabem fazer os miseráveis da terra. 

Um camponês velho e doente de um país distante, oriental, 

morrendo em cima de uma esteira aos farrapos. O pesquisador erudito, 

apaixonado pelas ―culturas estranhas‖ do mundo, aproveita todas as 

situações possíveis ―em benefício da ciência‖. Ele aproxima com 

cuidado o microfone do gravador sensível junto aos lábios do velho e 

pergunta com respeito e neutralidade: ―como é que se pronuncia morte 

na sua língua?‖ Essa estorinha que me contaram quando eu comecei a 

estudar Antropologia não saiu mais dos meus fantasmas. O velho 

perambula por lá. Ela me lembra um desenho desse excelente 

Claudius. Dentro de uma redoma de vidro, anti-séptica e possivelmente 

à prova de balas, um outro pesquisador faz funcionar um gravador ultra 

moderno cujo fio estende até fora dela um microfone. Ele está perto dos 

pés de um homem magro, e possivelmente, portador de seis ou sete 

enfermidades da região. Os dois mundos não se tocam, e o 
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pesquisador até, quem sabe? odeia os colonizadores de seu próprio 

mundo que um dia vieram explorar os seus ―objetos de pesquisa‖. Os 

mundos não se tocam, mas as culturas sim, e o pesquisador que não 

deseja contaminar-se com a miséria e as doenças da condição de vida 

do ―outro‖ quer conhecer todas as suas idéias, todos os seus símbolos, 

da língua às crenças que no silêncio da noite os colonizados desfiam 

nos sonhos. 

Folclore, leitor, em mundos com colonizadores e colonizados eternos 

e internos, é a vida e a expressão da vida do colonizado. Porque então 

nos espantamos com os estudiosos da cultura do povo que se internam 

pelos sertões da Bahia em busca do conhecimento de rituais de mortos 

(velórios sertanejos, ―incelências‖, encomendações de almas) e nunca 

se lembram de perguntar por que, afinal, se morre tanto por ali. E nunca 

escrevem nos diários de campo — onde às vezes o rigor das anotações 

de campo é invejável — as razões pelas quais a ―região cultural‖ que 

investigam é uma das ―áreas sociais‖ mais desiguais e miseráveis do 

planeta. 

É possível descrever fatos isolados do folclore sem enxergar o 

homem social que cria o folclore que se descreve. Mas é muito difícil 

compreender o sentido humano do folclore sem explicá-lo através do 

homem que o produz e de sua condição de vida. 

Isto porque, por si só, o folclore não existe. Ele é a parte popular em 

um mundo onde ―povo‖ é sujeito subalterno. É, por exemplo, o caipira 

paulista e o camponês mineiro ameaçados há muitos anos da perda de 

suas terras para empresas de capitalização do setor rural; é o posseiro 

do Norte, também folião de Santos Reis, para quem ―crença‖ e a ―reza‖ 

são apelos ao sagrado, esperanças de que algum poder que ele não vê 

resolva uma situação de opressão que ele não compreende. 

Assim, quem quiser compreender porque alguns fatos folclóricos 

desaparecem, migram ou se transformam no país, ao invés de buscar 

explicações entre os mistérios da cultura, procure encontrá-las nos 

sinais vivos da vida social dos sujeitos que fazem o folclore. Processos 

como os que expulsam o lavrador camponês de sua comunidade e 

suas terras e o empurram para a periferia de uma cidade, onde a 

família se divide em unidades de volantes ―bóias-frias‖. 

Após reconhecer os limites do folclore enquanto forma subalterna de 

cultura, o mesmo Antônio Gramsci pede que ele seja não concebido 
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―como uma extravagância, uma raridade ou um elemento pitoresco, 

mas como uma coisa muito séria e que deve ser levada a sério‖. 

Mas os seus motivos não foram pensados do lado de dentro de uma 

redoma. Ele imagina uma sociedade onde, destruídas as diferenças 

entre os homens, a oposição entre a cultura erudita e a cultura popular 

dê lugar a uma cultura humana, alguma coisa que, como ―modo de 

sentir, pensar e agir‖ de todos, expresse finalmente a descoberta de um 

mundo solidário. 

Somente assim será mais eficaz os eu ensino e deter minará o 

nascimento de uma nova cultura entre as grandes massas 

populares; somente assim desaparecerá a separação entre a 

cultura moderna e a cultura popular o folclore (Antônio 

Gramsci, Observações sobre Folclore). 

 

 

“Para não esquecer quem somos”  

 

Qualquer que seja o tipo de mundo social onde exista, o folclore é sempre 

uma fala. É uma linguagem que o uso torna coletiva. O folclore são símbolos. 

Através dele as pessoas dizem e querem dizer. A mulher poteira que 

desenha flores no pote de barro que queima no forno do fundo do quintal 

sabe disso. Potes servem para guardar água, mas flores no pote servem 

para guardar símbolos. Servem para guardar a memória de quem fez, de 

quem bebe a água e de quem, vendo as flores, lembra de onde veio. E quem 

é. Por isso há potes com flores, Folias de Santos Reis e flores bordadas em 

saias camponesas. 

 

CARTA AO POVO BRASILEIRO 

Algumas palavras para iniciar em Goiânia um Congresso Nacional de 

Folclore. 

 

Aqui nos sertões deste Goiás havia, e aqui e ali ainda há, um belo 

costume antigo. Quando um lavrador estava com os serviços de sua roça 

atrasados e por sua conta não conseguiria ―dar conta do trabalho‖, os 

parentes, os vizinhos, os amigos, combinavam em segredo uma ajuda 

solidária. Combinavam um dia de trabalho coletivo em suas terras. Um 
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mutirão de que o ―dono do serviço‖ só ficaria sabendo na madrugada do dia 

dele.  

Sim, na madrugada, no escuro das estrelas das noites do Cerrado, porque 

dentro deste costume antigo que ainda perdura aqui e ali, havia um outro. Os 

companheiros do mutirão combinavam se reunir na porta da casa do ―dono 

do serviço‖ alta madrugada. E ali se ajuntavam em silêncio e de repente, 

entre toques de violas, violões, pandeiros, sanfonas e caixas, quebravam o 

silêncio da noite escura cantando um anúncio de chegada de surpresa ―na 

casa do morador‖.  

Este canto solidário tinha o nome de ―traição‖, que muitos goianos 

preferiam pronunciar: ―treição‖. Cantando a sua chegada e anunciando o 

trabalho solidário para o dia que estaria por nascer, eles convidavam os 

donos da casa a ―saltarem da casa‖ e a ―virem abrir a porta‖. E o casal 

―treiçoado‖, ―atraiçoado‖  recebia, entre o sono e a surpresa, os ―treiçoeiros‖. 

E ali se bebia ―a boa pinga‖!, e se comia o que a ―dona da casa‖ conseguia 

por na mesa da casa pobre, no meio da madrugada. E ali se ficava ―festando‖ 

ou dormindo pelos cantos o resto da noitinha, enquanto o dia de serviço não 

chegava. E o resto do dia era de trabalho e de festa.  

Quero que vocês ouçam esta fala que abre o nosso Congresso como uma 

espécie de ―traição‖. Logo a seguir vocês verão que ao invés de cumprir com 

o ―pedido‖ dos organizadores de nosso Encontro e prometido por mim, preferi 

tomar um outro caminho. Um caminho próximo, pois ele acaba dando no 

mesmo lugar. Mas outro.  

Ao invés de escrever um artigo de conferência sobre ―O Papel da 

Universidade nos Estudos do Folclore‖, tomei a liberdade de escreve não a 

nós, mas ao próprio Povo Brasileiro. Ou quem sabe? Escrevi a nós e para 

nós, através dele, contando a ele alguma coisa sobre nossos encontros e 

desencontros na busca de seguir os passos de seus gestos e dança, e ao 

tentar compreender com ele o que ele faz quando cria e o que ele pensa que 

cria quando faz isto ou aquilo a que, à falta de um outro nome, temos o 

costume de chamar de Folclore Brasileiro. 

Espero que esta pequena ousadia seja ouvida com paciência e 

compreensão. Mas, por favor, se vocês acharem que foi indevido, me 

interrompam. Digam. Façam com que eu saiba e me corrija. Pois, afinal, eu 
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bem poderia fazer minhas as palavras dos versos com que muitas vezes nos 

folguedos de um mutirão ou nos intervalos um pouco mais profanos de um 

pouso de Folia de Santos Reis aqui em Goiás, se canta à ―dona da casa‖.   

Senhora dona da casa 

Esses versos é pra você 

Se não for do seu agrado 

Desmancho e torno a fazer. 

 

 

Goiânia, 19 de outubro de 2004, 

 

Querido Povo Brasileiro, 

 

Devo começar esta carta confessando que eu não sei bem como começar. 

Estou escrevendo ela em uma destas máquinas infernais e preciosas, que as 

pessoas chamam de ―computador‖, e penso que seria mais educado 

escreve-la a mão. Mas que sirva como uma boa desculpa o fato de que a 

minha letra é mesmo muito ruim. De vez em quando eu mesmo não entendo 

bem o que escrevo. 

Mas esta não é a única razão das minhas dúvidas. Tenho outras. Afinal, 

eu e outras tantas e tantas pessoas reunidas aqui em Goiânia nestes dias 

temos dedicado boa parte de nossas vidas a um trabalho ao mesmo tempo 

difícil, fecundo, interminável e muito gratificante. Ele é o ofício de procurar 

ver, ouvir, observar com atenção, compreender, registrar, gravar, fotografar, 

pesquisar e, depois de tudo, escrever alguma coisa  que enfim seja fiel aos 

seu rosto múltiplo e à aura de sua alma. Fiel aos gestos, falas e cantos de 

seu coração, de sua mente, de sua vida.  

Algo a que, dependendo da variedade dos nomes com que às vezes 

complicamos as almas e as vidas, ora damos o nome de cultura, ora o de 

cultura popular, ora o de folclore, em suas muitas e diferentes faces, 

dimensões e esferas.  

Dedicamos uma longa parte de nossas vidas a tentar compreender, 

através do que você cria e faz, quem você é. Sim, isto mesmo: quem você é, 

uno e múltiplo, um e tantos. Quem vocês são e como vocês vivem. Como 

vivem e como traduzem o mistério e o dilema de suas vidas de povo, entre 

gestos, palavras, símbolos, poemas, mitos, preces e idéias.  
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Pois bem. Eu sou uma dessas pessoas, ou pelo menos imagino que seja. 

E também acredito que quase todas as mulheres e os homens reunidos aqui 

para lerem comigo esta carta a você, Povo Brasileiro, são estudiosos das 

culturas populares. Somos os vários nomes que nos damos. Somos, veja 

bem: folcloristas, literatos, antropólogos, linguistas, historiadores, sociólogos, 

educadores e outras e outros mais, com outros nomes que vamos inventando 

e dando a quem pratica os nossos diversos estudos e os nossos ofícios.  

Mas, tanto aqui como nos lugares onde vivemos e de onde viemos para 

nos reunirmos aqui, nós nos sentimos todos próximos uns dos outros,  e 

irmanados nesta mesma estranha e desafiadora vocação. E qual é ela? Ela é 

o estudar o Folclore Brasileiro. Na verdade, pesquisar e estudar, vindo de 

muitos caminhos e viajando entre muitos lugares diferentes, nunca mais do 

que alguns pequenos fragmentos disto a que damos o nome de Folclore. 

Aquilo que você aprendeu e sabe, de um outro modo, vestido com as roupas, 

as cores e os saberes dos poetas populares e dos cantadores de repentes; 

das mulheres fiandeiras que cantam enquanto tecem; das que sabem ainda 

encomendar as almas dos que se foram em busca de outras vidas, em outros 

mundos; dos foliões do Divino ou de Santos Reis; dos folgazões do São 

Gonçalo, ou dos capitães de ternos de Congos e de Moçambiques, de 

Catopés e de Bumba-meu-Boi, de Marujadas e de Reisados; e mais os 

tantos mestres de nosso povos indígenas, negros, brancos e brasileiramente 

mestiços, senhores do gesto e do saber dos muitos símbolos, sentidos, 

significados, sabedorias, sensibilidades e sociabilidades traduzidas, entre os 

dias da vida cotidiana e os da festa, como as  lendas, os contos, os mitos, e 

mais  ritos e rituais dos festejos e das celebrações, entremeadas com as 

criações de artes e artesanatos de  múltiplas culturas sem fundo, de tão 

férteis e fecundas, sobre as  quais, depois de tanto tempo  e tanto estudo, 

conhecemos ainda tão pouco.  

E agora, na hora de escrever não sobre você, mas a você, eu não sei nem 

por onde começar esta carta. E o pior que por causa de meus vícios do 

ofício, começo a desconfiar que ela está passando de carta a conferência.   

Não sei se posso dizer ―querido‖: ―Querido Povo Brasileiro‖. Não sei bem 

se deveria usar palavras um pouco mais apropriadas talvez, como ―caro‖, 

―estimado‖ ou ―prezado‖. Quem sabe? Poderia mesmo ter começado de uma 

forma mais direta: ―Carta ao Povo Brasileiro‘‘. Acho mesmo que vou fazer 

assim. 

Também não sei, se o mais certo é chamá-lo de ―povo‖, de ―Povo 

Brasileiro‖, ou se não seria mais correto escrever no plural, reconhecendo 
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que você é muitos, múltiplo, infinitamente o mesmo e outros. Veja só. Eu me 

lembrei até de um pedaço de um poema de Vinícius  de Moraes, um poeta 

carioca como eu, e que  bem poderia traduzir o que eu quero dizer. Ele é 

assim:  

 

Quantos somos, não sei... Somos um, talvez dois, três 

Talvez... 

Talvez a multiplicação de cinco em cinco mil e cujos 

Restos encheriam doze terras. 

Quantos, não sei... Só sei que somos muitos – o desespero da dízima 

infinita 

E que somos belos como deuses, mas somos trágicos25. 

 

Mas não é bem de poesia que eu vim falar aqui, embora esteja lembrando 

dela o tempo todo, ao falar a você e sobre você. 

Imagine, Povo Brasileiro, que me sugeriram falar alguma coisa nesta noite 

(que eu espero que seja uma longa noite de chuvas no Cerrado) a respeito 

da ―Importância da Cultura Popular e a Contribuição da Universidade nos 

Estudos do Folclore‖. Este é um tema bem importante e acho que as pessoas 

se lembraram de mim para falar sobre ele, porque eu, como tantas outras 

aqui, tenho feito quase todos os meus estudos de cultura popular dentro da 

universidade e através dela. Eu que um dia saí de minhas beiras de mar no 

Rio de Janeiro e comecei minha vida de ―pesquisador do folclore‖ aqui 

mesmo entre estas cidades, patrimônios, povoados, fazendas sítios e 

lonjuras de sertões do Brasil Central, aonde viemos nos reunir agora. 

Ora, ao invés de falar teoricamente (aqui na universidade nós não vivemos 

sem ―teoria‖) sobre um tal ―importância‖, eu achei melhor retomar alguns 

caminhos e ver com quem e por onde nós viemos vindo até chegarmos aqui. 

Se é que nós chegamos, Povo Brasileiro, a algum lugar. 

Através de quem e de que muitas maneiras ao longo do tempo nós temos 

procurado conhecer e compreender os folclores do Folclore Brasileiro?  

É estranho que na maioria dos livros sobre o assunto se esqueça um 

pormenor pequenino, mas da maior importância. O primeiro e mais antigo 

pesquisador e pensador sobre as culturas populares são os próprios 

                                                 
25 É o poema: os malditos (a aparição do poeta) e pode ser encontrado, na íntegra, na  página 122  da 
Poesia Completa e prosa, da Editora Nova Aguilar, do Rio de Janeiro. Minha edição é a de 1980.  
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criadores e agentes dela.  Na antropologia falamos de uma etno-botânica, de 

uma etno-astronomia, criando assim diferentes campos de estudo a respeito 

dos incontáveis sistemas de conhecimento indígena e popular a respeito do 

Universo, da Vida e da Pessoa. Porque não falarmos também de um etno-

folclore?  Em nome do quê não reconhecer a sua fecunda existência 

igualmente múltipla, como as formas e os sistemas de conhecimento e de 

reconhecimento com que os povos do povo pensam e dialogam entre eles a 

respeito de suas próprias criações culturais?  Ou será que somente nós, os 

estudiosos eruditos, podemos descobrir fatos e estabelecer teorias sobre 

quem  é o povo, como ele vive e pensa e como cria seu pensar e seu viver 

como as várias faces do folclore que ele vive e que nós pesquisamos? 

Alguns eruditos mais severos, senhores de pesquisas às vezes pobres de 

imaginação, mas muito ricas de rigores e números, haveriam de dizer que 

isto é impossível. Que quando alguém que sabe, cria e vive algo começa a 

fazer perguntas sobre o que criam, sabe e vive, e começa a criar a sua 

própria teoria sobre si mesmo, perde a inocência de um fazer ingênuo e 

deixa de criar. Nada menos ilusório. Nós mesmos, os estudiosos da pessoa 

humana, da cultura e da sociedade vivemos hoje em dia fazendo perguntas, 

inventando pesquisas e confrontando teorias sobre nós mesmos, sobre as 

nossas ciências e sobre as nossas identidades. E que ninguém nos venha 

dizer que este é um caminho equivocado. 

Mas não são poucos os cientistas das culturas populares que acreditam 

que elas sobrevivem quando os seus criadores criam sem pensar e pensam 

sem compreender. Pouco sabem eles que as próprias criações do imaginário 

popular são maravilhosas formas críticas de se pensar, entre o conto, e canto 

e a prece, o próprio mundo social em que se vive.  

Depois vieram os outros. E os primeiros desta lista são muitas vezes 

esquecidos. Entre os tempos da Colônia e os do Império viajaram nossas 

terras cientistas de missões culturais europeias. Homens como Auguste de 

Saint-Hilaire e Emmanuel Poll percorreram um Brasil de florestas e de 

cerrados. E também um país de brancos, mestiços, negros e povos 

indígenas. 

É bem verdade que eles viajavam mais preocupados com a observação 

de pedras, bichos e plantas, do que com a das vidas de pessoas e de seus 

mundos. Mas aqui e ali, de repente, quase que num susto, ei-los vendo e 

ouvindo, e até mesmo escrevendo um parágrafo ou dois sobre uma dança de 
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negros,  uma comilança de índios ou uma folia de brancos à volta de uma 

pequena capela. Não devemos esquecê-los, mesmo sabendo que fora 

algumas raras e preciosas exceções, eles não deixaram sobre o folclore dos 

nossos antigos mais do que fragmentos. E fragmentos esparsos, vistos e 

escritos ao acaso por quem mais se espanta com o exótico, ao invés de 

buscar no que vê, o que há de complexo e de criativamente peculiar  em um 

rito que traduz  entre danças e cantos a florescência de todo um  modo 

popular de vida. 

Muito bem. Sigamos em frente. 

Entre estes primeiros homens de escrita sobre nossas culturas populares 

e os pioneiros brasileiros que nos deixaram em suas obras os seus nomes, 

devemos ser justos em reconhecer talvez as pessoas mais persistentes na 

descrição de momentos de nossos folclores. E, no entanto, pessoas de antes 

e de agora tão esquecidas como as do próprio povo. Qual a cidade brasileira, 

de menos pequena a muito grande, que não teve no passado e não segue 

possuindo até hoje uma, duas ou algumas mulheres e homens ―do lugar‖ 

empenhados por vocação no estudo da pequena história e dos ―costumes 

tradicionais‖ da cidade onde vivem? 

À Falta de um nome mais apropriado gostaria de chamá-los aqui – e com 

a melhor das intenções – de ―sábios do lugar‖. Conheci alguns pessoalmente 

e em minhas pesquisas sempre gostei de colocar sobre a mesa seus livros 

ao lado dos de pesquisadores e de cientistas nacionalmente conhecidos. 

Professores de escola, donos do pequeno jornal local, advogados e juizes de 

paz, homens e mulheres que deixaram por escrito o cuidados registro 

amador da história da cidade e de várias estórias de seus atores. E, em meio 

a datas e fatos narrados, aqui e ali eis alguns capítulos dedicados à ―Festa 

da Padroeira‖, aos ―costumes e tradições populares‖ ou mesmos a alguns 

―tipos pitorescos‖.  

Aqui mesmo nesta Goiás que nos acolhe, o que seria do conhecimento da 

cultura popular de Pirenópolis sem os escritos de Jarbas Jayme? E ele é 

apenas um entre tantas e tantos cronistas dos lugares onde nasceram e 

sonharam morrer um dia. Virá o tempo em que uma vocação de pesquisa 

sobre as pesquisas de culturas populares menos vaidosa do que as nossas, 

haverá de fazer justiça a eles.  

Bom. Devemos lembrar que ainda entre o final dos tempos do Império e os 

primeiros tempos da República, talvez tenham surgido entre nós os primeiros 
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estudiosos de fôlego  mais nacional de nossas culturas populares. Eles 

foram, veja bem, os primeiros a se preocuparem em perceber e compreender 

as criações populares como traduções, entre símbolos e significados, de 

nossa ―alma‖, de um ―ethos‖ e de uma identidade brasileira. Podemos 

lembrar Celso de Magalhães, José de Alencar e, um pouco mais tarde, Sílvio 

Romero. 

Durante um longo tempo os olhares apressados e à distância vão sendo 

substituídos por uma atenção concentrada. E o fragmento do pitoresco dá 

lugar a um exame detido do todo da invenção cultural de criadores populares. 

Surgem as primeiras perguntas: como? Vindo de onde? Em nome do que? 

Por que? Pra que? Querendo dizer o que? Surgem as primeiras teorias, os 

primeiros confrontos. ―Cultura‖ se opõe a ―civilização‖ como o ―popular‖ 

parece se opor ao ―erudito‖?  O folclore é uma sobrevivência do passado 

parada no tempo do presente? Ou ele vive na e observa a própria dinâmica 

das teias e tramas da vida cultural em qualquer tempo e lugar? Ele é sempre 

―primitivo‖, ―tradicional‖ e ―rural‖, e se perde ou deturpa quando ―urbano‖ e 

―modernizado?‖ Ele se explica por suas origens e conhecer uma cultura é 

descobrir as suas raízes? Ou o que importa é compreender a dinâmica de 

suas interações presentes e atuais com os universos complexos de vida 

social e de culturas em que ele existe e se transforma a cada momento? O 

que importa na explicação do ―fato folclórico‖ é não tanto a história  de suas 

origens, mas a geografia de sua existência e de suas relações? Ou, ainda, o 

que importa na compreensão de uma forma de cultura popular é a atualidade 

de sua presença em um lugar e em um tempo? A função de sua presença e, 

mais do que ela, os significados que ela estabelece para quem a vive e 

pensa o mundo através, também, do que vive e fala, e contracena e canta, e 

ora, e dança e crê?  Pois, mais do que fazerem ou produzirem 

funcionalmente algo, ou servirem a este ou àquele propósito social e utilitário, 

as infinitas formas de realização das culturas populares valem pelo que 

dizem. Valem pelo que criam como saber e sentido, como sensibilidade e 

significado, como formas originais da partilha da vida e da criação de 

sociabilidades.  

Pois embora uma alegre dança de negros possa parecer apenas um 

folguedo, bem sabemos que só os ricos dançam a esmo, por puro prazer. 

Pois as gentes do povo cantam e dançam para se reconheceram, juntos, 

criando os gestos solidários de suas faces culturais e de suas identidades. 

Fingindo para os outros que apenas brincam, folgam, foliam ou dançam,  as 
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mulheres e os homens do povo fazem tudo isto para se dizerem entre si e 

aos seus anjos e deuses, quem eles são e porque imaginam que são assim. 

Com os primeiros folcloristas profissionais de tempo  mais integral, eis que 

os estudos sobre as nossas culturas populares alçam o seu primeiro vôo, 

depois de haverem por muito tempo ensaiado os seus primeiros passos. 

Agora sim, eis o tempo do olhar detido, meticuloso. Eis o momento da 

descoberta dos detalhes, da busca de uma primeira decifração do segredo 

dos gestos e das cores. Dizendo os nomes de alguns  poucos deles, entre 

tantas e tantos, poderíamos lembrar os de todas e de todos: Amadeu Amaral, 

Câmara Cascudo, Renato Almeida, Edson Carneiro, Hildegardes Vianna, 

Bráulio do Nascimento,  Vicente Salles, Alceu Maynard de Araújo, Maria de 

Lourdes Borges Ribeiro, Sérgio e Mundicarmo Ferretti e, aqui em Goiás, 

Atiço Vilas Boas Motta e Regina Lacerda.  

Ao lado da pesquisa de corpo presente, lenta e meticulosa, como 

esquecer que os folcloristas e mais as mulheres e homens dedicados à 

literatura erudita e, também, à pesquisa das culturas populares, como Cecília 

Meireles e Mário de Andrade, atualizam em boa medida o diálogo em torno a 

algumas questões na verdade não inteiramente resolvidas até hoje? E ainda 

bem! 

Afinal, o que torna a criação popular uma ―manifestação folclórica?‖.  A 

tradição? A sua tradicionalidade? Ou o seu poder de recriar-se e tornar-se 

sempre atual? O anonimato e a não-autoria reconhecida? Ou a assinatura de 

um autor popular?  

Eis-nos chegados, Povo Brasileiro, você que cria e sente 0o que nós 

estudamos armados de olhos e de ouvidos, de  máquinas fotográficas, de 

cadernetas de campo e de gravadores, e  buscamos compreender armados 

de nossas sólidas  e efêmeras teorias, a um tempo de extrema fertilidade no 

campo da pesquisa folclórica. 

Ao lado dos imprescindíveis ―sábios do lugar‖ e ao lado de folcloristas de 

carreira que, quase sempre, falam desde um de nossos estados da 

federação, e pesquisam as suas culturas populares regionais em geral 

situadas dentro de seus limites; ao lado, também, de poetas e prosadores 

para quem o imaginário popular é bem mais do que apenas uma fonte de 

inspiração para os seus contos e os seus poemas, começam a surgir nos 

anos do pós-guerra alguns cientistas sociais, pessoas do mundo da 

universidade, interessados, por caminhos ora próximos, ora distantes, pelas 
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culturas populares.  Então seria preciso lembrar o nome de um extraordinário 

francês, Roger Bastide, de quem alguns dos pioneiros sociólogos na 

pesquisa do folclore foram alunos.  Quero ler para você ouvir uma passagem 

dele. Observe como este francês, afinal tão brasileiro, procura assentar a 

realidade da experiência cultural do folclore na atualidade do mundo social 

onde ela existe e se manifesta. Vamos ler juntos. 

Se as estruturas sociais se modelam conforme as normas culturais, a cultura, 

por sua vez não pode existir sem uma estrutura que não só lhe serve de 

base, mas que é ainda um dos fatores de sua criação ou de sua 

metamorfose.  

O folclore não flutua no ar, só existe encarnado numa sociedade, e 

estuda-lo sem levar em conta essa sociedade é condenar-se a apreender-lhe 

apenas a superfície26.  

De então em diante vivemos, Povo Brasileiro, tempos de buscas e de 

alguns descaminhos. Tempos de enormes descobertas e de algumas 

polêmicas não menores. Houve um meio tempo em que a Cultura Popular 

ganhou iniciais maiúsculas e transformou-se, também, em projetos político-

pedagógicos de criação de consciências e de culturas regionais e nacionais 

emancipatórias. Este foi o tempo dos Movimentos de Culturas Populares, e  

este seria o momento de lembrarmos juntos o nome de Paulo Freire, uma 

vez mais, entre tantos outros. Eram então os anos sessenta e era então a 

―década que não acabou‖.  

Antes e depois desta década inesquecível, durante alguns anos habitamos 

momentos de discórdias e de intrigas que você mesmo sabe, bem melhor do 

que nós, evitar ou, então, transformar em rito e mito. Entre cientistas sociais, 

de que Maria Isaura Pereira de Queiróz e Florestan Fernandes devem ser 

lembrados, em nome de todas e de todos os outros, pioneiros, e folcloristas, 

sobretudo os das gerações mais antigas, pesavam  então sérias dúvidas 

sobre as intenções do ―outro‖. 

Achamos, Povo Brasileiro, que nós superamos estes tempos e vivemos 

agora a aurora de um outro. O mundo da universidade e das ciências sociais 

eruditas descobriu o profundo valor e o poço sem fundo em que mergulham 

as formas populares de traduzir a vida e o trabalho subalterno e solidário da 

vida em uma sociedade desigual e excludente com a nossa. 

                                                 
26 Está na página 2 de seu livro, Sociologia do Folclore Brasileiro, publicado no distante 1959, pela Editora 
Anhambi, de São Paulo 
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Desde então o interesse pelos estudos de antigas e novas experiências do 

folclore dos brasileiros abriu-se a todos os campos e olhares. Ao lado dos 

―sábios do lugar‖ e dos folcloristas, gerações próximas de antropólogos e de 

lingüistas, de historiadoras e de sociólogos, de geógrafos e semiólogos e de 

especialistas em outros campos dos saberes sobre a pessoa, a cultura e a 

sociedade tomam alguma dimensão das culturas populares para pensarem 

não apenas ela própria. Mas para pensarem a fundo o dilema da própria 

condição humana e os seus mistérios. Mistérios e segredos sempre nunca 

perfeitamente decifrados e que tanto podem estar presentes em um escrito 

de alta poesia européia quanto em um mito indígena da Amazônia ou em 

uma lenda de camponeses de Goiás. 

O folclore a cada dia propõe novas perguntas e ganha novas e tão 

diversas leituras. Posso então repetir para você o que acabei de dizer nas 

linhas acima: as mesmas culturas populares que começaram a ser 

percebidas e estudadas pelo que possuíam de alheio e de exótico, passaram 

depois a serem investigadas de forma mais ampla, cuidada e integrada, pelo 

que possuíam, justamente, de próprio e de peculiar. Eram não apenas ―fatos‖ 

ou ―manifestações‖ o que importava investigar e explicar, mas pessoas reais, 

suas  vidas e os seus modos culturais de ser, de sentir, de viver e de traduzir 

como arte o drama da vida humana.  

Vivemos talvez agora um outro momento ainda. Falei de passagem sobre 

ele mais acima. Devo falar de novo, com mais calma e vagar. As perguntas  

que fazemos ao tentar não apenas descrever a superfície, mas compreender 

as várias dimensões da profundidade de cantos e contos, de mitos, ritos, 

crenças e poemas populares, são as mesmas que fazemos ao tentar 

compreender a substância real e oculta das tradições filosóficas mais 

eruditas e profundas. Ao olhar para o rosto do outro, vestido de tintas e de 

fitas de cores, bailando na noite, no meio da praça, vemos ou podemos ver, 

se quisermos, a nossa própria face. Diversos e semelhantes, diferentes e 

iguais, vocês pintam o rosto e nós as idéias. Vocês cantam e bailam e nós 

fotografamos e gravamos. Vocês se contam crenças e mitos, e nós os 

entretecemos de etnografias e de teorias. 

Mas juntos, em nossos campos do viver aparentemente tão diversos, 

buscamos as mesmas coisas. Buscamos olhar nossos rostos e descobrir as 

nossas almas. Procuramos entre passos de danças entrever os caminhos da 

via por onde deveríamos estar andando. Na chegada festiva de uma Folia de 
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Santos Reis sonhamos encontrar os fundamentos da acolhida e da 

solidariedade humana. 

Nos cantos de prece e que são também poemas de fé e festa, queremos 

decifrar com você, Povo Brasileiro, se afinal somos filhos de um Deus pai  

existente e amoroso, ou se estamos sozinhos   vagando pelo Universo  em 

busca de outros seres que sequer sabemos se existem ou não. Tantas 

perguntas e tão poucas respostas ainda. 

Quando foi empossado na cadeira de Semiologia Literária no Collége de 

France, Roland Barthes ousou defender a idéia de que se de tudo o que foi 

pesquisado e escrito a respeito da condição humana e seus mistérios, 

apenas uma categoria de obras pudesse ser preservada, ele por certo 

escolheria as obras literárias. Nada de filosofias e, menos ainda, nada de 

ciências. A pura e simples literatura. E ele explica as razões de sua escolha. 

E eu quero trazer aqui as suas idéias, pelo quanto elas me parecem poder 

aplicar-se também, e muito bem, não tanto aos nossos estudos eruditos de 

folclore, mas à própria substância da criação popular como formas de cultura. 

Ele disse isto:  

Se, por não sei que excesso de socialismo ou de barbárie, todas as 

nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, é a 

disciplina literária que deveria ser salva. Pois todas as ciências estão 

presentes no monumento literário. É nesse sentido que se pode dizer que a 

literatura, quaisquer que sejam as escolas em nome das quais ela se declara, 

é absolutamente, categoricamente realista: ela é a realidade, isto é, o próprio 

fulgor do real. Entretanto, e nisso verdadeiramente enciclopédica, a literatura 

faz girar os saberes, não fixa, não fetichiza nenhum deles; ela lhes dá um 

lugar indireto, e esse indireto é precioso. ... A ciência é grosseira, a vida é 

sutil, e é para corrigir essa distância que a literatura nos importa. Por outro 

lado, o saber que ela mobiliza nunca é inteiro nem derradeiro; a literatura não 

diz que sabe alguma coisa; mas que sabe de alguma coisa; ou melhor: que 

ela sabe algo das coisas – que sabe muito sobre os homens27. 

Sem a mesma corajosa  ousadia dele,  eu gostaria de dizer que o 

mesmo vale para quase tudo o que se cria como uma forma de cultura 

popular. Distante da pretensão das ciências, inclusive as que a pretendem 

estudar, as experiências folclóricas não pretendem dizer que conhecem a 

fundo a substância das  coisas. Elas apenas sugerem que podem dizer algo 

                                                 
27 Está nas páginas 18 e 19 do livro: Aula, publicado em 1979 pela Editora Cultrix, de São Paulo. 
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de relevante – entre o mito e o canto – a respeito de algumas coisas. Eis o 

seu segredo. Eis o seu segredo e a sua sabedoria. 

Podemos completar agora esta conversa que está começando a ficar 

longa como uma noite de Folga do São Gonçalo. Alguns arautos dos ―novos 

paradigmas‖ no mundo do conhecimento científico lembram, entre outros 

assuntos, de duas idéias muito importantes.  

A primeira  idéia é a de que ao lado do conhecimento científico existem 

outras tantas formas de saber e de procurar respostas confiáveis às nossas 

perguntas. Nem por não se reduzirem a fórmulas matemáticas elas deixam 

de serem menos verdadeiras. Cada uma em seu campo, cada uma segundo 

a sua vocação, artes, religiões e espiritualidade valem como outras formas de 

conhecimento e de tradução do mistério da experiência humana. Entre a arte 

e a ciência não existem relações quantificáveis de desigualdades. Existem - 

ou deveriam existir – interações qualificáveis de diferenças.  

A segunda idéia é sempre lembrada por um homem português que no 

mês próximo estará aqui entre nós, em Goiânia. Boaventura de Souza 

Santos afirma que uma das vocações dos modelos emergentes de 

pensamento e de criação de ciência,  estará no aprendizado do re-aprender a 

dialogar com o senso comum.  

Afinal, mesmo entre nós, pessoas do mundo da ciência e da 

universidade, é com o conhecimento científico que nós pensamos enquanto 

cientistas. Mas é com os saberes do senso comum que nós vivemos, 

pensamos e nos comunicamos enquanto pessoas humanas, habitantes do 

milagre da vida cotidiana. E em que lugar o senso comum está mais 

carregado de mistério e magia do que no folclore dos povos da terra?   

Finalmente, uma pergunta que sempre nos desafia: quando virá o 

tempo em que você, Povo Brasileiro, será conosco um criador tanto de sua 

própria cultura quando dos saberes que até aqui são apenas nossos, a 

respeito dela? Falei sobre isto ao comentar a possibilidade de múltiplos etno-

folclores, no começo desta carta. Devo voltar a este desafio agora, de novo. 

Que este Congresso que aqui em Goiás nos reúne seja um bom momento 

para pensarmos também algo a respeito de uma ponte que finalmente 

comece a unir as duas margens do rio em que nos vemos sempre 

separados: você, criador de culturas populares e nós, os que nos dedicamos 

a estuda-las. 
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Ou será que aqui também, como no conto de João Guimarães Rosa, 

um mineiro amoroso de tudo o que o povo do Cerrado criou e segue criando, 

existe uma ―terceira margem do rio?‖  

Finalmente, uma outra pergunta sempre aberta, mas tantas vezes 

esquecida. Será preciso que você e sua gente sejam sempre os seres 

humanos ―deixados à margem‖, os subalternos, os pobres ―incultos‖ e os 

eternos excluídos, para que possam  ser também os criadores de culturas 

populares?  Quando virá o tempo em que o folclore haverá de traduzir a vida 

justiçada de um povo afinal livre e feliz? Não sei. Não sabemos, e esta 

deveria ser a hora de buscarmos juntos as repostas imaginárias e sociais 

para a construção solidária da aurora deste tempo. 

Um poeta e homem de teatro que foi em sua terra natal também um 

pesquisador de folclore, escreveu certa feita um poema cheio de perguntas. 

Como não temos ainda claras e consensuais as respostas a elas, que elas 

nos ajudem a encerrar esta carta e esta conversa d começo de Congresso. O 

poeta se chama Bertolt Brecht. O poema se chama:  perguntas de um 

trabalhador que lê. Ele é assim e com ele eu me despeço de você por agora. 

E que nos reencontremos ainda, hoje mesmo e aqui, e entre as muitas 

estradas, ruas, casas e praças dos nossos mundos de fé e festa, de festejo e 

folclore. Com ele eu te abraço e me despeço nesta noite. 

 

Quem construiu Tebas, a de sete portas? 

Nos livros estão os nomes de reis. 

Arrastaram eles os blocos de pedra? 

E a Babilônia várias vezes destruída – 

Quem a construiu tantas vezes? 

Em que casas da Lima dourada 

Moravam os construtores? 

Para onde foram os pedreiros na noite  

Em que a Muralha da China ficou pronta? 

A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. 

Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? 

A encantada Bizâncio 

Tinha somente palácios para os seus habitantes? 
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Mesmo na lendária Atlântida 

Os que se afogavam gritaram por seus escravos na noite  

em que o mar a tragou 

O jovem Alexandre conquistou a Índia. 

Sozinho? 

César bateu os gauleses. 

Não levava sequer um cozinheiro? 

Felipe da Espanha chorou 

Quando sua armada naufragou. 

Ninguém mais chorou? 

Frederico II venceu a Guerra dos Sete Anos. 

Quem venceu além dele. 

Cada página uma vitória. 

Quem cozinhava o banquete? 

A cada dez anos um grande homem. 

Quem pagava a conta? 

 

Tantas histórias. 

Tantas questões28. 

 

Goiânia, Primavera de 2004 

Carlos Rodrigues Brandão 

 

 

 

   

                                                                                                                                                              

   

 

                                                 
28 Pode ser lido na página  166 da edição de Poemas 1913-1956, publicado pela Editora 34, no ano 2000.  
Há uma edição mais antiga da Brasiliense, de 1986. Do original fiz pequeninas alterações de estilo. 
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