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―SANTOS REIS QUE ABENÇOE‖ 
sobre um ritual errante do Ciclo do Natal 

 
Carlos Rodrigues Brandão 

 
Nas economias e nos direitos que precederam os nossos, 
não constatamos nunca, por assim dizer, simples trocas 
de bens, de riquezas ou de produtos no decurso de um 
mercado entre indivíduos. Em primeiro lugar, não são 
indivíduos, e sim 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, face a 
face, seja por intermédio dos seus chefes, ou seja ainda 
das duas formas ao mesmo tempo. Ademais, o que 

trocam não são exclusivamente bens e riquezas, móveis e 
imóveis, coisas economicamente úteis. Trata-se, antes de 
tudo, de gentilezas, banquetes, ritos, serviços militares, 
mulheres, crianças, danças, festas, feiras em que o 
mercado é apenas um dos momentos e onde a 
circulação de riquezas constitui apenas um termo de um 
contrato muito mais geral e muito mais permanente. 

 
Marcel Mauss 

Ensaio sobre a Dádiva 

 

Seu João, sua mãe morreu 

Tem a bênção, onde ela esteja, 
Nós cantando hino dos Magos 
No Reino do Céu se veja. 

Da Folia de Reis de Caldas 

 

 

A Companhia de Santos Reis da Vila Vicentina, em Caldas 

Mestre Porfírio avisou à Companhia que ia cantar «em ritmo de 

congado». Assim não seria preciso repetir após cada quadra os prolongados 

gritos agudos do tiple (ou tipe) e do contratiple. A cantoria desenvolve 

melhor e fica mais fácil chegar de uma vez ao «pouso do almoço». Eram 

quase 4 horas da tarde e faltavam ainda duas ou três casas no giro entre um 

pouso e outro. Mas de repente alguém soltou um rojão de três tiros, e ele 

precisou inventar uma quadra agradecendo. Sempre que alguém solta um 

rojão é preciso cantar saudando. 
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Quase às 6 horas da tarde de um dia frio para janeiro, com chuva e 

vento fino, seria preciso demorar ainda algum tempo para que os foliões 

chegassem à mesa do almoço. A entrada na casa do pouso precisava cumprir 

toda a sequência prolongada de cerimônias camponesas do ritual da Folia de 

Santos Reis. Pelo caminho entre a última casa e a do pouso, os foliões 

conversavam em pequenos grupos em fila, pela estrada. Alguns 

aproveitavam o tempo para afinar violas e cavaquinhos. Outros descansavam 

a voz, depois de um dia inteiro de andança e cantoria. Um pouco antes de 

chegarem à porteira do sítio do pouso, o mestre em serviço fez sinal de 

parada, esperou que todos de novo se agrupassem e, então, colocou a 

Companhia da Vila Vicentina em ordem para a chegada. 

Mal o grupo transpôs a porteira, ouviram-se no terreiro os três tiros de 

um rojão. Arrumados em suas duas filas, bandeira e bastiões à frente, os 

foliões aproximaram-se de um ponto próximo à casa e diante de um arco 

feito com folhas, bambu e bananeira. Primeiro fizeram algumas evoluções 

simples — o caracol — andando e tocando os instrumentos, sem cantar ainda. 

Do lado de lá do arco da casa, pessoas do sítio e da redondeza esperavam de 

pé pela «chegada da bandeira». 

Mestre Porfírio esperou que todos os seus estivessem prontos 

começou a cantoria de chegada. Anunciava a presença dos ―Três Reis 

Santos‖, falava de bênçãos dadas pelos santos aos moradores e fazia avisos 

sobre as esmolas que pediam, em nome dos reis por quem andavam e para 

os pobres da Vila Vicentina. 

Aqui está a companhia 

Aqui está a companhia 

Da Divina Providência, 

Entramos na sua morada 

Entramos na sua morada 

O seo José nos deu licença.1 

 

Aqui chegou os Santos Reis 

Com esta nobre companhia, 

Trouxe a bênção ao morador 

E sua devota família. 

                                                 
1 Sempre que, aqui ou nas quadras de cantoria de qualquer outro ritual, haja uma repetição no modo como ela é 
cantada, escrevo por inteiro e de uma forma aproximada apenas a primeira quadra de uma série. Por outro lado, 
apenas em casos raros farei a transcrição quase completa de uma cantoria. Sempre que vier a fazer, avisarei. 
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Ai a Estrela do Oriente 

É a luz que te ilumina, 

Peço oferta em geralmente 

Pros pobres da Vicentina. 

 

Terminada a primeira cantoria as pessoas do sítio abriram alas e 

deixaram que as duas filas de foliões caminhassem o pedaço de terreiro 

entre o arco e a casa. Outras pessoas esperavam frente à porta: o «dono», sua 

esposa, alguns filhos, parentes, vizinhos de perto. O dono tinha promessa a 

cumprir. Sob a segunda cantoria de chegada, a bandeira dos Santos Reis foi 

passada às suas mãos. Ele beijou com respeito uma das pontas e se colocou 

de joelhos diante dos cantadores. Os foliões continuaram a longa cantoria de 

pedido de pouso e de reconhecimento cerimonial de que, ali, alguém 

cumpria uma promessa. 

 

Este senhor está ajoelhado 

Com o Sagrado Coração, 

Pra cumprir com esse voto 

Tá ajoelhado no portão. 

 

Nas sucessivas quadras — prolongadas agora pelos gritos finos do tiple 

e do contratiple — o mestre anunciou com os seus cantores quem eles eram: 

os emissários dos Três Reis Santos, ou, simbolicamente, os próprios reis, 

pelo que faziam e pela bandeira que conduziam em jornada a Belém. 

Depois, cantando ainda a mesma cantoria, pediu outra vez almoço pra ele e 

pros foliões, em nome do Menino Santo, de sua mãe, Maria e dos Três 

Reis, em nome de quem iam de casa em casa, faziam orações, distribuíam 

bênçãos e recolhiam esmolas. No meio das quadras, Mestre Porfírio 

intercalou versos em que anunciava ao dono e «promesseiro» que o seu voto 

estava cumprido, que ele tinha as bênçãos dos Três Reis e que já podia se 

pôr de pé. O dono se ergueu e entrou pela pequena sala adentro com a 

bandeira nas mãos. A Folia o seguiu, cantando sempre. A bandeira foi 

passada às mãos da esposa que foi com ela a cada um dos poucos cômodos, 

procurando, em cada um deles, acenar com o símbolo dos Reis, que foi de 

novo trazido à sala e colocado sobre o altar por cima de duas velas acesas, de 
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seis ou sete imagens de santos — entre as quais nenhuma é «de Santos Reis» 

(na verdade, um tipo desconhecido de santo em imagem), e de alguns outros 

objetos rústicos de devoção, como pequeninas TVs de plástico com o retrato 

de Nossa Senhora da Aparecida no vídeo. 

Os foliões que durante todo o tempo estiveram em cantoria, cantaram 

um pouco mais ainda: anunciando de novo pedido de esmolas, prometendo 

bênçãos e recompensa para este mundo e o outro e, finalmente, pedindo ao 

dono da casa licença para «parar os instrumentos». Mal haviam 

interrompido as suas quadras quando o dono prorrompeu em gritos de 

vivas, que eram respondidos com fervor pelos seus: aos Três Reis, ao 

Menino Jesus, aos foliões, a todos os presentes. Ao que alguém da 

Companhia respondeu: Viva o dono da casa! Viva toda sua família! 

Antes do almoço alguém serviu vinho enchendo vários copos com o 

que havia em um mesmo garrafão. Ele mesmo fez o vinho e o guardou para 

os foliões. Parte de uma promessa também. A de servir aos foliões de vinho 

e pinga durante todos os dias da jornada. Todos comem muito e o dono da 

casa insiste em que comam mais. Pois é sempre preciso repetir que as 

panelas estão cheias ainda, e que tudo foi feito com gosto e amor, para os 

amigos e em nome dos Reis. 

Depois de muito almoço sobrou pouco tempo pra prosa e nenhum 

para descanso. Na verdade havia ainda algumas casas entre as do almoço e 

as do «pouso da janta», e se falava por ali que o jantar não seria antes da 

meia-noite. Dentro da sala, os foliões se reequipam dos seus instrumentos e 

se preparam para recomeçar a cantoria. Agora era o momento de pedir e 

receber as ofertas e distribuir as bênçãos. As pessoas da casa ficam face a 

face com as da Folia e os dois bastiões, palhaços mascarados vestidos com 

roupas de chita da roça, consultam pessoas do lugar sobre os seus dons e 

anunciam para o mestre quem deu o quê, em nome dos Reis Santos. Ao 

invés de oferecer de uma só vez a quantia da esmola, o dono da casa doa em 

porções, pedindo, em cada uma delas, a bênção dos reis para cada grupo 

dos seus familiares. 

O bastião anuncia: 10 cruzeiros em nome da família. A Folia canta: 

Deus lhe pague, seo José 

Sua família também, 

Santos Reis lhe dá a bênção 

Nesta ida pra Belém. 
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Mais 10 cruzeiros em nome da sobrinhada inteira, o bastião avisa ao 

mestre. Ele canta: 

Deus lhe pague seo José 

E todos os seus sobrinhos, 

A bênção vem lá do céu 

No lugar dos seus padrinhos. 

 

Uma leitoa, o dono segreda a meio palmo do ouvido do bastião. Uma 

leitoa! Uma leitoa, o bastião grita enquanto pula, feliz e grotesco. 

 

Deus lhe pague o seu presente 

Vai sair do seu terreiro, 

Santos Reis tá por aqui 

Abençoa o seu mangueiro. 

 

Deus lhe pague sua leitoa 

Os Três Reis que vai levar, 

Adjutório pra pobreza 

Deus põe outra no lugar. 

 

 

 

 

5 cruzeiros em nome do Seo João. 

 

E Deus lhe pague o seo João 

Que ofertou 5 cruzeiros, 

Santos Reis que lhe ajuda 

Pra lhe aumentar o seu dinheiro. 

 

10 cruzeiros do Joaquim! Dez cruzeiros do Joaquim! O doador pede 

aos Reis em seu nome e no da mãe. 

Deus lhe pague a bela oferta 

Que foi o Joaquim quem deu, 
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Tenha fé nos Santos Reis 

Pra aumentar tudo o que é seu. 

 

A oferta do Joaquim 

Agradeço de uma vez, 

O senhor e sua mãe 

Têm a bênção dos Três Reis. 

 

Alguém doou um frango e um bastião grita, como o outro fez com a 

leitoa. 

Deus lhe pague a sua oferta 

Tem as asas de avoar, 

Santos Reis que leva esta 

Deus põe outra no lugar. 

 

O doador cumpre promessa e pede para segurar a bandeira enquanto 

se canta a bênção. 

Aqui está nossa bandeira 

Todos anjos que lhe ajude 

Santos Reis na sua mão 

Vai lhe dar vida e saúde. 

 

Finalmente, o presente de uma nota de dinheiro foi pregado na 

bandeira — como se pregam também outras notas e retratos de 

promesseiros. Um dos foliões declama três quadras onde convoca um dos 

bastiões a que retire a nota. A Folia canta: 

 

Esse presente da bandeira 

Vale prata e vale ouro, 

Foi assim que os Reis fizeram 

Quando abriram o seu tesouro. 

 

Das mãos do promesseiro a bandeira volta às do dono da casa. Quem 

tinha o que dar, já deu e a Folia emenda quadras de cantoria em que pede 

de volta a bandeira, «a nossa guia»: 
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E faça o favor da bandeira 

E faça o sinal da cruz, 

Ela é a nossa guia 

Pra visita de Jesus. 

 

O dono beija a bandeira e alguns dos seus beijam também. Ele a 

devolve a um dos foliões. Os instrumentos de corda inventam um último 

floreado para encerrar a cantoria. Os dois bastiões guardam em sacolas de 

pano o dinheiro reunido ali. As pessoas se despedem, os da casa acenam, 

alguns meninos correm atrás dos foliões que se afastam em busca de uma 

outra casa. 

Houve um tempo em que a Companhia de Santos Reis saía em 

jornada na noite de Natal e viajava até a tarde do dia 6 de janeiro. Agora os 

tempos são mais difíceis, e ela sai na noite de Ano Novo. Cada um dos seus 

foliões dá «seis dias no ano pros Três Reis Santos e em benefício dos pobres 

da Vila Vicentina». Eles se reúnem na casa de um deles ou na de um amigo 

comum, ainda dentro da cidade de Caldas. Depois da reza de um terço 

fazem a saída e, durante seis dias e pedaços de seis noites, caminham de casa 

em casa, «no giro», se possível indo «do Oriente pro Ocidente» e sem 

«cruzar» um caminho por onde já tenham passado. Em cada uma das casas 

«do giro», cantam anunciando os Três Reis, pedindo esmolas, distribuindo 

bênçãos, proclamando o cumprimento de promessas e fazendo despedidas. 

Cada dia passam por dois pousos, o do almoço e o da janta, onde, além de 

tudo o que fazem nas casas do giro, pedem abrigo e alimento e agradecem 

pelo que receberam, além das ofertas «pros pobres da Vicentina». Da noite 

de 31 de dezembro à tarde de 6 de janeiro passam por umas dez casas entre 

almoço e jantar, e visitam entre 8 e 15 ranchos e casas de moradores do 

lugar por dia: aqueles que todos os anos se apresentam para «receber Santos 

Reis»; aqueles que pedem de modo especial a passagem «da bandeira», para 

que alguém na casa cumpra um voto feito às vezes muitos meses antes e que 

só se resolve diante da bandeira. 

Nenhuma casa «que pediu a bandeira» pode ficar sem a visita dos 

Reis. Por outro lado, o imaginário do sertão sempre guarda a memória de 

castigos às vezes incríveis enviados a quem recusou receber a Folia. Quando 

as casas •do giro de um dia são muitas as cerimônias religiosas simplificam a 

duração da cantoria de cada uma delas, de tal modo que são reduzidos os 

números de quadras cantadas, ou todas elas são entoadas com um dos 
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ritmos mais velozes. No entanto, preceitos religiosos podem prolongar, sem 

direito a protestos, a visita dos Reis a uma das casas. Em uma delas pode 

haver dois ou três promesseiros com votos de ouvir a cantoria segurando a 

bandeira. Em outra pode haver sido armado um presépio com algumas 

moedas de ofertas. A Folia deverá então prolongar as quadras e, não raro, 

será pedido que ela faça toda a longa «adoração». Alguém pode anunciar 

que fez «a promessa de um terço», quando a bandeira passasse. Então é 

preciso transformar os foliões em rezadores e cumprir os termos do voto. 

As casas camponesas das pessoas do mundo agrário de Caldas são o 

melhor lugar para as cantorias do ritual. Mas o ritual pode ser feito em 

qualquer lugar. Em uma manhã os foliões toparam ‗ou uma pequena capela 

rural. Cantaram ali louvando a padroeira, nossa Senhora da Aparecida. Mais 

adiante toparam com morador na estrada. Ele segurou a bandeira ali 

mesmo, prometeu oferta e pediu a «bênção dos Três Reis Santos» pra 

família. A Folia cantou na estrada. Mais à frente ainda Mestre Donquinha 

avisou que a Folia deveria cantar em um sítio de criação de porcos. O 

administrador, solene, recebeu a Companhia na porteira do sítio, entrou por 

ele a dentro com a bandeira nas mãos e recebeu a cantoria na entrada de um 

dos grandes chiqueiros, de tal maneira que em uma de minhas gravações a 

música dos Reis apareceu misturada com sons aparentemente muito pouco 

religiosos. Mas ali se cantou com a mesma solenidade camponesa. O patrão 

havia viajado, e a família de Geraldo estava na cidade. Os primeiros pedidos 

de bênçãos foram «pra porcada» mesmo, e como todos foram recebidos sob 

tiros de fogos, isso foi feito depois que a Folia saudou os rojões e se 

anunciou: 

 

Vou saudar o seu rojão 

A uma distância retirada 

Recebeu a santa bênção 

Nós companha a lei sagrada. 

 

Vem seguindo essa bandeira 

Nossa luz da redenção 

Trouxeram a bênção sagrada 

Pra esse nobre cidadão. 
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Seguindo pelas estrelas 

Chegamos em sua morada 

Dando a bênção pro senhor 

E também sua porcada. 

 

Vem chegando essa bandeira 

Nossa luz que ilumina 

Vem pedir os seus auxílios 

Pros pobres da Vicentina. 

 

Depois da cantoria de chegada, o bastião pede oferta e a Companhia 

ganha outra leitoa. Eu dei a leitoa pra ele escolher lá naquele meio, e ele vai 

escolher a melhor que tiver e pega e leva pra Santos Reis e pros pobres da 

Vicentina. 

Deus que pague este senhor 

Este seu bom coração 

Todos passos de sua vida 

Santos Reis lhe dá a benção. 

 

Aqui está nossa bandeira 

Todos anjos que lhe ajude 

Santos Reis na sua mão 

Vai lhe dar vida e saúde. 

 

Aqui está a nossa bandeira 

Clareou dia tão claro 

Deus quem pague, Deus lhe ajude 

Em nome do seo Geraldo. 

 

Deus quem pague a sua oferta 

Santos Reis que vai levar, 

Adjutório pra pobreza 

Deus põe outro no lugar. 

 

Na mesma seqüência de cantoria os foliões festejam e abençoam o 

«patrão» viajante, e pedem de volta a bandeira para continuarem a jornada: 
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Aqui está nossa bandeira 

Nossa luz que ilumina 

Santos Reis que leva a bênção 

Seo Romeu tá na Argentina. 

 

Pode beijar a bandeira 

E fazer o sinal da cruz 

A bandeira é nossa guia 

Pra visita de Jesus. 

 

Nós cantando aqui na terra 

Todos anjos anunciou 

Vou pedir pro seo Geraldo 

Pra levar nossa bandeira 

No lugar que ele pegou. 

 

O homem devolve a bandeira e ameaça chorar. Mais tarde ele me 

conta: hoje os Três Reis entrou nessa fazenda e eu estou muito contente. 

Mesmo quando simplificam alguma parte, os mestres sabem que 

todos os momentos da Folia devem ser cumpridos com rigor. Para eles e os 

seus foliões a «jornada» é também uma obrigação que se cumpre por voto 

um dia feito, ou por devoção aos Três Reis. No terceiro dia de caminhada, 

às 3 horas da tarde todos estão rigorosamente esfomeados. Mas a apenas 30 

metros do pouso do almoço um morador inesperado — porque não havia 

pedido desde antes «a visita de Santos Reis» — armou um presépio em casa, 

esperou pela Folia, «pegou a bandeira» e pediu que se cantasse a adoração 

«na frente da lapinha». A adoração completa tem 33 quadras e pode levar 

mais de hora e meia. Mestre Lázaro simplificou bastante, pulando quadras e 

cantando só as mais importantes. O começo ficou assim: 

 

Com licença morador 

Boa tarde, como vai? 

Quem vem lhe trazer benção 

É a visita de nosso Pai. 
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Ô que hora tão bonita 

Que a estrela apareceu 

Oi, clareou lá em Belém 

Onde que Jesus nasceu. 

 

O sinal mais importante 

Que neste mundo foi visto 

Foi quando apareceu a estrela 

Mas que clareia Jesus Cristo. 

 

Apareceu aquele sinal 

Que clareou o mundo de luz 

Chegou o tempo e o dia e a hora 

Do nascimento de Jesus. 

 

Quando o bom Jesus nasceu 

De toda a parte souberam 

Aí pra adorar o nascimento 

Foi que os Reis Magos vieram. 

 

Este foi um dos poucos momentos em que as quadras da cantoria 

deixavam de ser uma espécie de crônica do lugar, entre apresentações, 

pedidos e despedidas, para fazerem as vezes de uma crônica bíblica. Logo 

depois da cantoria os foliões deveriam sair para a casa do almoço, mas 

Mestre Lázaro ficou emocionado, possivelmente com o seu próprio 

desempenho, e emendou em seguida uma versalhada comprida, parte 

conhecida, parte de improviso, onde afinal repetia a mesma «história do 

nascimento», entremeada de reflexões piedosas e palavras de elogio aos Três 

Reis Santos. Depois indicou a cada um dos cantadores e instrumentistas que 

saudasse o altar, com beijos na toalha do presépio e ligeiros «nomes-do-Pai». 

A Companhia dos Três Reis Santos da Vila Vicentina não difere 

muito de todas as outras. Ela toca três violões, uma viola, dois cavaquinhos, 

uma sanfona, um pandeiro e duas caixas. Os cantores, também 

instrumentistas, fora dois ou três outros, são o mestre (o que propõe e sola 

os versos), contramestre e contralto (os que respondem, junto com o mestre, 

a repetição do 2° verso), contraltinho, tiple e contratiple (os que dão a 

resposta aos versos e prolongam, segundo o tipo de cantoria, os longos gritos 
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finos do final dos versos). No entanto, de modo diferente do que acontece 

em regra, ela reúne em um só grupo cinco bons mestres de Folia, de tal 

modo que, em um mesmo dia, todos eles se alternam no comando da 

cantoria e passam sem muita dificuldade de uma posição de cantador a 

outra. Um dia, quando Mestre Donquinha já estava muito cansado do 

esforço de cantar, Mestre Porfírio o substituiu no meio de uma cantoria. 

Esta foi a primeira vez em que eu vi isso acontecer. 

No «pouso da janta» os compromissos são sempre maiores. Ali se 

come e dorme. Em outros lugares de Minas e de Goiás, ali se pode dançar 

catira por uma noite inteira. A cantoria de pedido de pouso e de guarda dos 

instrumentos é feita logo na chegada, como no pouso do almoço. Mas as 

cerimônias religiosas das outras cantorias são feitas sempre na manhã do dia 

seguinte, depois do café. Os instrumentos são devolvidos aos seus donos. A 

bandeira é tirada da parede acima do altar e, de novo, colocada nas mãos do 

dono da casa ou de sua esposa. A Companhia se perfila e «o povo da casa» 

se amontoa em volta dos donos e da bandeira. Os foliões cantam unia longa 

seqüência de agradecimentos, nomeando serviços, pessoas e tipos de 

bênçãos. Depois, faz os pedidos de praxe e responde pelas ofertas recebidas. 

Deus lhe pague a boa janta 

Que matou a nossa fome 

Lá no céu vós é servido 

Na mesa que os anjos come. 

 

Deus lhe pague o bom café 

E a chicra e a bandeja, 

O senhor com sua família 

No reino dos céus se veja. 

 

Deus lhe pague as cozinheira 

Que serviu a nossa mesa 

Com bonita educação 

E com toda a delicadeza. 

 

Deus lhe pague a boa pinga 

Nessas horas tão servida 

Que alegrou meus folião 

Pra nós é boa bebida. 
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Deus lhe pague o seu café 

Que foi de manhã cedinho 

Tem a bênção de Jesus 

Santos Reis é seu padrinho. 

 

Deus lhe pague o lindo leite 

Veio da vaca Mimosa 

Santos Reis benze o seu gado 

Pra livrar da afetuosa (febre aftosa). 

 

Deus lhe pague o lindo almoço (café da manhã) 

Que foi de manhã cedinho 

Santos Reis que lhe ajuda 

Pra seguir o seu caminho. 

 

Aqui está a nossa imagem (bandeira) 

Feita na maior beleza 

Veio pedir os seus auxílios 

Em benefício da pobreza. 

 

As pessoas da casa começam a anunciar aos dois bastiões o que 

ofertam. Os bastiões avisam aos mestres, que agradecem e abençoam. Uma 

leitoa pra ele e o Antônio Pinto, o filho dele, por nome de Antônio. 

 

Segurou nossa bandeira 

Que é a guia concebida 

Deus lhe pague a sua oferta 

Filho e pai arreunido. 

 

É a oferta de Antônio 

Deus lhe pague nessa hora 

Tem a bênção dos Três Reis 

E também Nossa Senhora. 

 

Vai seguindo essa visita 

Visitar Jesus pra Egito 
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Deus lhe pague, Deus lhe ajude 

Meu amigo Benedito. 

 

Aqui está nossa bandeira 

Nós tá alegres e contentes 

Deus lhe pague, Deus que ajude 

Que é pra tudo e geralmente. 

 

Seo Laércio deu a oferta 

Deus lhe pague de uma vez 

Tem a bênção de Jesus 

Do glorioso Santos Reis.2 

 

Dia 6 de janeiro à noite. Devia ser de tarde, mas nunca é possível 

cumprir horários durante a jornada. Mais uma vez a «bandeira» cumpriu 

«com a obrigação» e chegou à «vila dos pobres da Vicentina». Os foliões 

fazem juntos uma última refeição com a gente da casa e deixam nas mãos de 

um encarregado todo o dinheiro arrecadado durante os dias de jornada. 

Mais tarde os próprios ofertantes tratarão de mandar à Vila os frangos, as 

leitoas e os novilhos doados «pra Santos Reis». 

Mestre Porfírio dizia pra quem quisesse ouvir: Esse ano tá cumprido, 

ano que vem, se Deus quiser, nós turnos na estrada outra vez. 

 

O mundo camponês como espaço de rituais religiosos do catolicismo 

popular 

Em um estudo anterior eu disse que a «Folia de Reis um grupo 

precatório de cantores e de instrumentistas, seguidos de acompanhantes e de 

viajores rituais que transita entre casas de moradores rurais, durante um 

período anual de festejos do Três Reis Santos, entre 25 ou 31 de dezembro 

e 6 de janeiro» (Brandão, 1977: 4). Eu dizia então apenas a metade da 

verdade. A Folia de Reis é um espaço camponês simbolicamente 

estabelecido durante um período de tempo igualmente ritualizado, para 

efeitos de circulação de dádivas — bens e serviços — entre um grupo 

                                                 
2 ―Do glorioso Santos Reis‖. Esta não é a primeira vez que encontro este modo singular de reunir os Três Reis do 
Oriente – cujos nomes individuais todos conhecem – em uma só santidade. É muito comum a fala: Santos Reis é 
um santo muito milagroso. Voltarei a isto. 
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precatório e moradores do território por onde ele circula. Isto não pretende 

ser uma definição, coisas sempre evitada aqui, mas uma proposta de 

explicação sobre a qual pretendo trabalhar nas páginas seguintes.6 

Tomemos alguns momentos anteriores à noite em que a Companhia 

de Santos Reis sai em jornada. Dias, às vezes meses antes, os mestres 

acertam com moradores da periferia rural de Caldas a trajetória da Folia. 

Alguns moradores pedem a passagem da bandeira por suas casas. Outros 

aceitam que ela passe por lá. Os que pediram ou exigiram têm promessas 

ocasionais com os Reis Magos — as que se cumprem em um, dois ou mais 

anos de participação na Folia — ou têm um compromisso de devoção 

perene. Há moradores em cujas casas, uma ou mais Folias de Reis passam e 

pousam, uma vez por ano, há mais de vinte anos. Os que simplesmente 

aceitam são devotos, ou são os que «fazem gosto» em receber os foliões. De 

qualquer modo, entre os católicos, ninguém encontra razões para recusar 

inscrever-se para o giro e, entre os de mais posses ou de mais fé, para o 

pouso em suas casas. Na verdade, a não ser que alguém proclame uma forte 

razão, não se concebe que um camponês católico do lugar negue aos Três 

Reis um contraio de breve passagem ou de pouso em sua casa. 

De posse da relação dos lugares por onde a Folia vai passar, os 

mestres estabelecem o seu roteiro, dividindo o total de casas, segundo a sua 

direção e proximidade, pelos dias de jornada. Antes de a Companhia de 

Santos Reis sair pela porta da casa onde foliões se reúnem na noite de 31 de 

dezembro, todos sabem por onde vão passar, em que casas vão parar e em 

quais vão comer e dormir. Assim também os moradores. Em cada morada 

camponesa sabe-se o dia da passagem da bandeira e ela é esperada no seu 

dia, sobretudo nos pousos, onde desde a véspera se começa a preparar a 

comida. Em Caldas, como em outras cidades de Minas e de Goiás, quando 

eu me separava da Companhia e precisava reencontrá-la no dia seguinte, 

perguntava a um morador de beira de estrada. Ele sabia informar a direção c 

se arriscava a indicar a casa onde ela estaria cantando por aquelas horas. 

Ao fazer, entre acordos, o mapa da trajetória da Folia, os seus mestres 

construíam, com lugares de estrada e casas de camponeses, o espaço da 

jornada dos Três Reis que eles representam («em nome dos Três Reis 

Santos»), que eles são («Santos Reis aqui chegou») e que está pintado na 

                                                 
6 A idéia de que a Folia de Reis é, hoje, um grupo precatório, é também a de Câmara Cascudo: «No Brasil é bando 
precatório. ...Em vários outros estudos, não encontrei uma tentativa de definição a respeito do que seja a Folia: um 
auto folclórico? Um folguedo?» (Cascudo, 1962: 321). 
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bandeira, a guia dos foliões («Santos Reis tá na bandeira»). Para os foliões e 

para outros moradores do lugar, entre 31 de dezembro e 6 de janeiro, 

aquele é um território ocupado, ao mesmo tempo, uma rotina de trabalho 

agrário e de vida camponesa de viticultores, agricultores de frutas e cereais, 

criadores de frangos, porcos e algum gado bovino; e por um acontecimento 

religioso de reprodução anual — a jornada dos Três Reis. 

A partir de então há duas qualidades no caminho por onde a Folia 

passa durante os 7 dias. Ela é um espaço conhecido e nominado. As casas 

previamente contratadas são de parentes, parceiros, vizinhos, companheiros 

de trabalho, sujeitos de uma mesma confissão religiosa que repartem, entre 

especialistas e praticantes, os modos de crença e de prática religiosa de um 

mesmo sistema de catolicismo camponês. Volto a isto mais adiante. 

Ele é, também, um espaço simbolicamente reconstruído. Vejamos 

como: 1º) A Folia sai de uma casa de onde começa a sua jornada precatória 

rezando um terço e invocando a proteção de seus Três Reis e de outros 

santos preferenciais na região;7 2º) A Folia deve caminhar seguindo em parte 

a lógica do lugar (por exemplo, indo de casa em casa segundo a disposição 

delas ao longo da trajetória estabelecida), mas em parte seguindo rumos e 

fazendo gestos «como fizeram os Três Reis Santos quando saíram pra 

Belém», sem cruzar por lugares da estrada por onde tenham passado antes, 

indo de Oriente para Ocidente, sem o comportamento cotidiano, e certos 

de que estão «em missão»; 3º) Nas casas do giro e do pouso deve também 

proceder como os Reis teriam feito, imitando com palavras e gestos «na 

cantoria» o que se supõe que eles fizeram ao longo de sua, jornada, nas casas 

por onde teriam passado a caminho do presépio;8 4º) Finalmente, depois de 

cumprir os dias de jornada, a Folia deve «entregar» na tarde do dia 6 de 

janeiro, chegando a um local de festa onde deve haver um; presépio diante 

                                                 
7 Em outros lugares a saída da bandeira é muito mais solenizada do que em Caldas. Em Mossâmedes, no Mato 
Grosso Goiano, a Companhia sai da casa de um festeiro do ano (um promesseiro ou um escolhido, encarregado da 
«saída» e de «zelar dos foliões» em um ano). Ali, todos participam de um grande almoço concluído com a cantoria 
de um longo «bendito de mesa» que se repete depois de todas as refeições maiores, durante a jornada. Depois há 
uma longa reza de terço, às vezes cantado. O embaixador (nome do mestre na região) reúne os seus foliões e os 
coloca em formação para a saída. Diz um pequeno discurso roceiro sobre o significado do que farão. A seguir o 
gerente toma a palavra e faz observações sobre o comportamento de todos os foliões durante a jornada. A Folia faz 
a primeira cantoria e, solenemente, sai da casa para o quintal do folião do ano que a acompanhará, sobretudo se for 
um promesseiro (Brandão, 1977: 11 a 22). 
8 Dizem velhos foliões de Caldas que, no passado deles meninos, a jornada se cumpria com muito maior rigor e com 
muito mais obediência ao que se supõe que faziam os Três Reis a caminho de Belém. Perseguidos pelas forças de 
Herodes, eles viajavam só durante a noite, em silêncio pelas estradas. Chegando a uma casa pediam pouso, sem 
cantar e com pouco alarde. Apenas dentro da casa cantavam. Durante o dia ficavam dentro de um pouso para 
saírem de novo ao escurecer de um novo dia, em mais uma noite inteira de jornada. Escutei as mesmas noticias em 
outras folias de Minas e de Goiás. 
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do qual os foliões devem fazer a adoração, entregando depois, a quem de 

direito, todo o dinheiro arrecadado.9 

Passando pelas mesmas estradas e entrando nas mesmas casas por 

onde passam e entram durante os outros 298 dias do ano, nos sete dias de 

jornada os foliões procedem de maneiras diferentes, fora os instantes em 

que caminham pela estrada (por onde, mesmo assim, devem «andar com 

respeito») e os momentos em que comem nos pousos. Quando cantam os 

versos, atribuem uma identidade adequada à situação, para si próprios, para 

os outros e para o espaço onde trocam palavras e gestos, proclamando 

solenemente as alterações simbólicas de todo o mundo camponês: «os Três 

Reis aqui chegou», «Estamos em jornada», «a estrela nos guiou», «vamos 

indo pra Belém», «a bandeira é a nossa guia», «de Oriente pra Ocidente». 

Os próprios nomes com que se definem dentro da ordem da Folia — 

bastião, mestre, folião, contralto (um tipo de voz) — servem para propor a 

identidade de personagens do ritual. 

Apenas dois tipos de sujeitos conservam, pelo menos em parte, as 

suas identidades do cotidiano: os pobres da Vila Vicentina em benefício de 

quem os foliões pedem ofertas; os moradores que as ofertam. No entanto, 

mesmo entre dois parentes próximos a conduta durante os momentos das 

cerimônias da Folia é solene e religiosa. Vi isto acontecer várias vezes, 

inclusive quando se encontravam um irmão folião e outro, morador. 

Os foliões não cantam nunca para si próprios. A todo o momento eles 

contracenam com os moradores e os promesseiros presentes, eles também 

são personagens de um mesmo ritual. Todas as cantorias de uma quase 

interminável seqüência que atravessa os 7 dias são dirigidas a pessoas de fora 

da Folia, mas situadas dentro da cerimônia religiosa. Aos outros, os 

emissários dos Reis Magos apresentam-se, pedem, qualificam, agradecem, 

abençoam. Este aspecto, na verdade pouco ressaltado, é o próprio núcleo 

das relações simbólicas do ritual: ele é um diálogo cujas falas permitem 

apenas improvisos curtos, dentro de uma lógica e de uma estrutura de 

significados predeterminados e conhecidos de todos os participantes 

                                                 
9 Alguns mestres em Caldas e em outras cidades acham muito errado que a Folia encontre qualquer outro presépio 
pelo caminho, que não o da «festa», no dia 6 de janeiro. Se em alguma casa de giro ou de pouso houver «uma 
lapinha», ela deve ser cuidadosamente escondida, se possível, sob um pano que a cubra por inteiro. Encontrei 
vários mestres com a mesma explicação: se a Folia «faz como os Três Reis», buscando pelos caminhos e entre 
casas o local do nascimento do Menino Jesus, como podem encontrá-lo no meio da jornada e em outro local que 
não no da festa? Pior, como podem fazer mais de uma adoração? Algumas pessoas criticaram Mestre Lázaro por 
ter cantado a adoração diante de um presépio, no dia l de janeiro. Mas ele se desculpou com a mesma lógica que 
rege o ritual: Como é que eu ia negar pra quem pediu? Era promessa... 



18 

 

costumeiros. De casa em casa, desde a da «saída» até a da «entrega», os 

foliões são — e se reconhecem ser — apenas a fração mais móvel e criativa de 

um acontecimento religioso amplo, demorado e complexo. É neste sentido 

que eu entendo a Folia de Reis como a reconstrução simbólica de um 

espaço camponês para usos comunitários de um ritual religioso produzido 

por situações de diálogo e contrato entre uni grupo móvel de foliões e 

grupos fixos de moradores rurais. Antes de fazer uma análise das relações 

contratuais entre os sujeitos envolvidos na «jornada dos Santos Reis», quero 

discutir aqui alguma coisa a respeito do próprio conteúdo dos diálogos entre 

estes sujeitos. 

Em várias descrições de livro, de revista ou de jornal, são ressaltados 

aspectos e momentos da Folia que, separados do resto, parecem apenas 

pitorescos. Quase sempre os versos recolhidos pelo pesquisador são os mais 

curiosos ou os mais solenes, como os da adoração, por exemplo. Descritas 

assim, parece que as Folias de Santos Reis cantam as mesmas coisas, do 

mesmo modo e com as mesmas falas, diante de qualquer pessoa. De fato, há 

prolongadas seqüências de leitura popular da história do Natal. Alguns 

mestres seriam capazes de cantar durante 4 horas falando de acontecimentos 

que vão, desde antes da Anunciação a Maria, até depois da fuga para o 

Egito. Mas o que a cantoria faz é conduzir simbolicamente, nos seus versos, 

trocas também simbólicas entre sujeitos revestidos como seus atores. 

Procurei registrar pequenas frações de todos os tipos de cantorias: a) 

para a Folia pedir almoço ou pouso de janta e dormida; b) para se 

apresentar e dizer por que veio; c) para pedir ofertas de esmolas; d) para 

agradecer por serviços de pouso e de ofertas de bens, distribuindo bênçãos 

em nome de Santos Reis; e) para atualizar o cumprimento de promessas; f) 

para se despedir de volta à caminhada entre casas; g) para fazer a adoração 

ao presépio. 

Várias vezes terá sido possível notar que, por debaixo das palavras 

universais da linguagem cristã, a Folia canta uma espécie de crônica da vida 

camponesa. Mais do que isso, a «cantoria» conduz, passo a passo, as ações 

das pessoas, definindo quem são, o que estão fazendo e o que está 

acontecendo, por causa do que se faz. Assim, por exemplo, há seqüências e 

que os mestres dizem a um promesseiro que segure a bandeira e que se 

ponha de joelhos. Cantam bênçãos e, depois, declarar que a promessa já está 

«cumpre» e que ele já pode levantar, mesmo tempo, do chão e do pecado. 

As pessoas são agradecidas e são abençoadas pelos seus prenomes. Quando 
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o mestre não sabe o nome de alguém que fez oferta, ou em intenção de 

quem ela foi feita, pergunta, insiste, até sabê-lo ao certo, para colocá-lo no 

verso, logo em seguida.10  Vimos que os próprios objetos são nomeados: 

café, leite, pinga, frango, leitoa, «vaca Mimosa» e o mestre estabelece nos 

versos relações de agradecimento e bênção entre eles e o seu significado 

para as pessoas. Os objetos em si mesmos atraem para o doador, para os 

seus bens em conjunto, ou para um tipo de bem específico, as bênçãos de 

Deus. A quem deu uma leitoa e cuida dos porcos de um «dono», bênçãos 

para a «porcada»; a quem serviu pela manhã café e o leite, a proteção divina 

contra a «afetuosa»; quem deu dinheiro como «adjutório pra pobreza», 

ganha o direito de esperar proteção para si e sua família, ou de esperar que 

Deus ponha outro tanto no lugar, às vezes, em dobro. Afinal, Deus se 

obriga, Santos Reis garantem e os foliões proclamam.11 

A cantoria estabelece diferenças entre tipos de dádivas. O dinheiro é 

mencionado nos versos em ocasiões raras e sua quantidade é declarada 

menos vezes ainda (Deus lhe pague seo João/ Que nos deu 30 cruzeiros). A 

bênção sobre ele volta para a pessoa ou para o bem: ser mais feliz neste 

mundo ou no outro, ou «aumentar o seu dinheiro». Mas as dádivas 

camponesas são declaradas e às vezes um verso inteiro diz o que uma delas 

vale como dom ofertado aos pobres, ou como auxílio aos foliões (Deus lhe 

pague a boa pinga! Nessas horas tão servida/ Que alegrou meus folião/ pra 

nós é boa bebida). O frango é uma «bela oferta», porque representa o galo 

                                                 
10 Exemplo de um diálogo deste tipo. Tomam parte Mestre Porfírio, o bastião e o doador, pai da moça em questão. 
Mestre ao bastião: Como é o nome da moça? 
Bastião ao doador: Como é o nome? 
Doador ao bastião: Zusleide. 
Bastião ao mestre: Neide... 
Doador aos dois: Não, é Zusleide! 
Mestre ao doador: Como? Zuleide? 
Doador ao mestre: Não, Zusleide, Zus, Zusleide! 
Bastião ao mestre: Ah, Zusleide. (ao doador) Neide era mais fácil. 
Mestre ao doador: Sei, Zusleide.  
(canta) 
A oferta de Zusleide 
Agradeço de uma vez 
Por todo canto onde andar 
Tem a bênção de Santos Reis. 
11 As vezes as coisas precisam ser ditas com todas as precisas palavras. Um homem ofertou 40 cruzeiros (quantia 
rara). O mestre se enganou e «agradeceu 30 cruzeiros». O bastião corrigiu ao pé do ouvido: foi 40 que o homem 
deu, o homem deu foi 40. O mestre respondeu, enquanto os foliões cantavam a «resposta»: eu sei, depois eu 
agradeço mais 10, e emendou uma quadra adicional: 
Na quantia eu errei 
Ela foi mais 10 cruzeiros 
Deus que ajude este senhor, 
Ele é um homem verdadeiro. 
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que cantou no presépio na noite de Natal. A leitoa atrai bênçãos sobre todos 

os outros porcos. A vaca tem nome e o dom de seu leite livra o gado restante 

da doença.12 

Ao constituir o espaço simbólico da jornada dos Reis, a Folia 

transporta para dentro dele, com nomes e proclamações de bênçãos: as 

pessoas, os animais, os objetos e as trocas cio próprio mundo camponês. 

Assim, os mesmos homens do trabalho agrário cotidiano aparecem por sete 

dias revestidos de cumplicidade com os mitos populares de uma história 

sagrada que todos conhecem por ali. Na medida em que realizam a jornada 

e cantam de casa em casa, eles reconstituem tanto esta história, quanto os 

gestos e as palavras de suas pequenas estórias, tal como acreditam que 

tenham acontecido e tal como supõem que reproduzem, com uma 

fidelidade que se perde aos poucos, mas que ainda é legitima, sem dúvida 

alguma. 

Tudo o que fazem é recontar, nos versos e no que eles comandam, a 

jornada da busca de um Deus nascido pobre, por Três Reis Magos (muito 

mais nomeados como «santos» do que como «magos» ou «sábios»), entre 

trocas de ofertas de dons e contradons. Os Magos procuraram o Menino 

Deus para «adorar» e para «ofertar» ouro, incenso e mirra. Os pais do 

menino receberam as dádivas por ele, mas o Pai celestial do menino 

cumulou os doadores de bênçãos a ponto de havê-los tornado santos. 

Alguns mitos do fabulário sobre os Três Reis narram trocas de dons e 

favores entre os viajores e o próprio Menino Jesus.13 Esta é a razão por que, 

para repetir o que os Reis fizeram, ao refazer agora, pelo menos uma em 

                                                 
12 Conversa entre foliões sobre gado doado e sua conversão em dinheiro. Fala o grande Mestre Donquinha: No 
primeiro dia foi 700 cruzeiros que nós recebemos e alguns trocados. Esse senhor ali (aponta) deu um garrote. Ele 
mesmo deu, ele mesmo arrematou por 300 cruzeiros. No afio passado eu tirei 32 garrotes que vendeu a 80 
cruzeiros (cada um). Tava sem preço o gado. 80 cruzeiros. Agora tá valendo 300 cruzeiros, 
13 O fabulário popular em torno aos Três Reis Santos é tão vasto e difundido entre camponeses, quanto é pobre e 
restrito na cidade, entre burgueses. Do pequeno parágrafo do Evangelho de Mateus (Mateus 2, 1 a 12) os 
sertanejos do passado inventaram e ensinaram aos seus descendentes incontáveis passagens dos Magos, em meio 
a aventuras, gestos de perseguição e de sabedoria, grandes milagres. Em Goiás mestre Messias é capaz de falar 
horas sobre o assunto. Em Caldas, dois mestres me ensinaram esta versão: 
Mestre Lázaro: A Folia é coisa muito antiga. Foi o Menino Jesus mesmo quem deu pros Três Reis Magos. Os Três 
Reis fizeram uma visita e o Menino Jesus perguntou que era a diversão que eles queriam. Eles disseram que a 
diversão deles era vir adorar o Menino Jesus. Então o Menino pegou de uma cadernetinha, desenhou a viola e os 
outros instrumentos e deu a Folia para os Três Reis. O Menino Jesus recebeu ouro, incenso e mirra e deu pra eles 
violinha, pandeiro e pãozinho. Na volta eles encontraram com Herodes e os soldados dele na Ponte de Noé. 
Herodes foi e perguntou onde é que estava o Menino Jesus e de onde é que eles vinham. Eles contaram que eles 
iam indo, que eles não vinham vindo, não. 
Mestre Porfírio corrige: Os Três Reis encontraram com Herodes e enganaram ele foi na ida, não foi na volta não. 
O resultado da visita é que os Três Magos ficaram santos e partilharam de vários outros momentos da vida de 
Cristo. 
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cada Cinco quadras lembram de alguma forma que «foi assim que os Reis 

fizeram». 

Proponho reconstruirmos aqui a seqüência de gestos de troca entre 

sujeitos da Folia e da casa durante um pouso, tomado como exemplo: 

1) os foliões cantam diante de um arco apresentando-se; 

2) cantam diante da casa e de seu dono pedindo pouso; 

3) o dono segura a bandeira (= aceita a Folia); 

4) os foliões cantam dentro da casa pedindo as bênçãos de aos 

moradores; 

5) a esposa do dono passeia com a bandeira pelos cômodos; 

6) os foliões pedem para guardar os instrumentos e parar de 

cantar; 

7) o dono da casa serve pinga, pouso, jantar e «almoço» (desjejum) 

aos foliões; 

8) os foliões cantam agradecendo cada um dos bens ofertados a 

eles; 

9) os foliões distribuem bênçãos às pessoas da casa, aos seus 

animais e a alguns outros bens; 

10) os foliões cantam pedindo oferta para os pobres; 

11) o dono faz uma oferta em nome de sua família; 

12) os foliões retribuem com bênçãos para ele e a sua família; 

13) o dono faz nova oferta em nome de outros parentes; 

14) os foliões pedem bênçãos de Deus para os parentes; 

15) o dono faz a oferta de uma leitoa; 

16) os foliões retribuem com bênçãos aos porcos do dono; 

17) outras pessoas fazem ofertas em dinheiro; 

18) foliões agradecem a cada uma, dizendo em sua quadra o seu 

nome e pedindo bênçãos sobre ela; 

19) um promesseiro pega a bandeira e se ajoelha; 

20) os foliões cantam proclamando que a promessa está cumprida; 
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21) uma última pessoa faz a oferta em dinheiro e pede pela mãe já 

falecida; 

22) os foliões cantam pedindo bênçãos sobre ela e desejando que 

esteja no Céu; 

23) os foliões pedem licença a todos e se preparam para sair; 

24) alguém solta um rojão no quintal; 

25) os foliões cantam agradecendo e saem. 

Esta prolongada seqüência poderia ser simplificada mais ou menos 

assim: 

Pedir pouso — dar pouso — pousar — retribuir abençoando; 

Pedir comida — dar comida — comer — retribuir abençoando; 

Pedir oferta — dar oferta — receber — retribuir abençoando. 

Talvez este seja o caminho por onde a Folia de Santos Reis mostre a 

sua verdadeira face: dar, receber, retribuir. A epígrafe de Marcel Mauss, no 

começo, não foi um acaso. Proponho que ela nos convoque agora a 

acompanhar com ele alguns dos significados simbólico-sociais da Folia. Ao 

analisar os fundamentos da dádiva — ou do dom, se quisermos — em 

sociedades primitivas ou arcaicas que não conheceram as leis de contrato e 

troca do mercado capitalista, Mauss relaciona várias seqüências de rituais 

onde, sob a aparência de iniciativas pessoais e espontâneas de ofertas, na 

verdade os sujeitos obedecem a regras compulsórias de prestação e 

contraprestação de serviços, que produzem trajetórias contínuas de rodízio 

de bens e de efeitos sociais ligados a essas trocas de bens entre pessoas. 

Parecendo fazer o que querem, livres como sempre parecem ser em uma 

festa, os homens que Mauss descreve estão presos a seqüências de 

obrigações: de dar, de receber, de retribuir. 

Resta, para compreender completamente a instituição 

de prestação total e do potlatch, procurar a explicação 

de dois outros momentos que são complementares a 

este: pois a prestação total não envolve apenas a 

obrigação de retribuir os presentes recebidos, mas 

supõe duas outras também importantes: a obrigação de 

dá-los, por um lado, e a obrigação de recebê-los, por 

outro (Mauss, 1974: 57). 
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Tais são as relações que obrigam parceiros/rivais a trocarem 

presentes, sob o peso de regras de oferta, aceitação e reciprocidade, e sob as 

penas de perda de prestígio e mesmo da identidade social, quando um deles 

não pode acompanhar, nas dimensões exigidas pelo gesto anterior do 

contratante, a seqüência de atos envolvidos no contrato de trocas. Dar bens 

significa despojar-se do que é seu — às vezes, objetos raros e caros. Receber 

bens significa envolver-se, através da dádiva, com o dever de devolvê-los em 

quantidade acrescida de juros. Retribuir significa atualizar uma perda maior, 

em benefício de um ganho menor e anterior. 

Todos os casos estudados por Mauss envolvem sistemas de trocas 

compulsórias entre parceiros — pessoas, famílias, clãs, aldeias, tribos — 

através de obrigações de parte a parte, transformadas em cerimônias sempre 

marcadas por um definido conteúdo simbólico. Como se tudo fosse o ritual 

de um jogo nunca interrompido, em que as pessoas estivessem sempre 

amarradas à corrente dos momentos da dádiva: dar, receber, retribuir. Um 

jogo cujas próprias coisas dadas ganharam o poder de determinar parte das 

regras das trocas, porque nelas mesmas existe e se manifesta o poder da 

doação e da reciprocidade. O valor da dádiva está em que são elas as que 

articulam relações entre os que às fazem circular: em seu próprio nome, no 

de seu povo ou nos seus deuses. Parceiros obrigados a trocas de dons e 

contradons, trocam com eles gestos de reconhecimento, afirmações de 

respeito e de gentileza e, de certo modo, doam-se a si próprios. 

Se se dão e se retribuem as coisas, é porque se dão e se 

retribuem «respeitos» — dizemos ainda, — «gentilezas». 

Mas é também porque o doador se dá ao dar, e ele se 

dá, é porque ele se «deve» — ele e a seu bem — aos 

outros (Mauss, 1974: 129). 

Acaso escapará ao leitor o que conhece, vivas, as folias de Reis, ou o 

que as conheceu, pálidas, através de descrições como a minha — que, ali, 

tudo se passa dentro de uma seqüência também de ofertas e contra-ofertas 

de dádivas: dinheiro, animais de uso camponês, palavras de gratidão, 

alimentos, proclamações de bênçãos, hospedagem, atualização de dívidas 

com a divindade? 

Durante toda a jornada de Santos Reis os homens são obrigados a 

trocar, e o espaço camponês por onde passam, na verdade, é o de um 

grande ritual/mercado de circulação de bens de pequeno valor material e de 
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bens de um acreditado grande valor simbólico-religioso. A Folia não gira 

para cantar louvores ao Menino Jesus, nem para reconstruir, como um auto 

piedoso igual ao das Pastorinhas que existem no Nordeste e a que eu assisti 

duas vezes em Pirenópolis (Goiás), a história do Natal de Jesus. Mas ela 

tampouco gira para arrecadar, em 13 ou em 7 dias, dinheiro dado por alguns 

para uma festa comunitária de todos. O que a Folia faz é proclamar e 

responder por um tempo ritual diferente de trânsito entre homens e dádivas. 

Nos seus termos, todas as relações do ritual são igualmente 

impositivas. Inúmeros mestres e foliões estão na Folia porque contraíram 

com seres divinos compromissos de promessa provisória ou de devoção 

perene. Outros estão ali porque são parentes — muitas vezes filhos, irmãos, 

primos ou sobrinhos, raramente esposas, cunhados e outros afins — dos 

contratantes e se sentem fraternalmente obrigados a acompanhá-los «em 

jornada». Outros são requisitados porque são os especialistas quase únicos 

em toda a comunidade, de um instrumento musical ou de um tipo de voz, e 

não podem se recusar aos apelos de composição artística do grupo. Em 

alguns lugares as folias começam a acabar quando o seu quadro de artistas 

começa a ser reduzido com perdas, por exemplo, de um rabequista 

(indispensável em algumas folias), de um violeiro ou de um bom contratiple. 

Por seu turno, os moradores podem dizer que não querem em suas 

casas «a visita dos Reis», livrando-se assim das suas obrigações rituais. Alguns 

fazem isso na roça, quando não são mais católicos ou quando não gostam da 

Folia. Mas são casos sempre raros. Aos não-católicos perdoa-se e sequer se 

pede um giro em suas casas. Mas aos católicos rebeldes aos Reis pesam 

ameaças de castigos às vezes severos. Como outros, «Santos Reis não perdoa 

desfeita pra ele». Os que recebem Santos Reis entende-se que aceitam as 

regras da jornada: dar, receber, retribuir. Cada parada da Folia em um giro 

ou em um pouso repete uma vez mais a mesma seqüência de atos: o dono 

da casa é obrigado a receber os foliões que, por sua vez, são obrigados a se 

apresentar e a pedir para serem recebidos; o dono da casa é obrigado a dar 

alimentos e hospedagem nos pousos, e a Folia é obrigada a recebê-los e a 

agradecer, abençoando por isso; o dono, outros moradores e promesseiros 

são obrigados a dar alguns dos seus bens como ofertas pedidas, e os foliões 

são obrigados a retribuir distribuindo bênçãos, proclamando o feito e 

atualizando promessas aos Reis.14 

                                                 
14 Em Caldas e em outras cidades do Sul de Minas as obrigações da Folia eram apenas as do reconhecimento de 
pessoas e de ofertas e a distribuição de bênçãos e de atualização de promessas. Mas em outros lugares de Minas e 
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Esta é a estrutura contratual da Folia. Em nome de pedir e de receber 

bens materiais — para si próprios durante a jornada (comida e hospedagem), 

e para os outros, depois dela (dinheiro e bens) — os foliões são obrigados a 

retribuir por meio de dádivas sociais (a proclamação do valor moral do gesto 

do doador) e espirituais (bênçãos e pedidos de proteção divina). 

Promesseiros e devotos, contra-atores da Folia dão porque estão 

incorporados ao ritual, e dar é um dos seus momentos. Mas eles dão, 

também, porque a crença simbólica, que garante com palavras sagradas a 

legitimidade das trocas, proclama a reciprocidade desejada: o doador será 

abençoado nesta vida e/ou na outra; os seus bens serão proporcionalmente 

aumentados; os seus familiares e os seus animais serão protegidos. Todos 

acreditam que o ato de dar obriga Deus a retribuir, em nome dos Três Reis 

(mediadores sobrenaturais) e através do trabalho religioso dos foliões 

(mediadores humanos). O dom, a coisa dada, dirige o contradom, a coisa 

retribuída, pelo seu poder: o dinheiro atrairá mais dinheiro; o frango, o 

porco e o gado atrairão proteção necessária sobre os seus iguais, restados na 

casa de quem os deu.15 

Vou reunir dados da Folia de Caldas aos de outras, de Minas ou de 

Goiás. Um pequeno detalhe de conduta ritual pode trazer alguns elementos 

muito interessantes à nossa discussão. Em quase todas as folias há um ou 

dois palhaços bonecos, bastiões. Fora os bastiões, como os de Caldas, 

simples acompanhantes ingênuos e alegres dos foliões e mediadores diretos 

das dádivas de moradores e promesseiros, os palhaços são associados ao rei 

Herodes e aos seus soldados, perseguidores implacáveis dos Reis, em busca 

do Menino Jesus. Por isso, em vários lugares, eles acompanham a Folia, 

fazendo a todo momento comportamentos opostos aos dos foliões: não 

entram na casa enquanto há «cantoria»; ficam de fora correndo atrás de 

crianças e de cachorros; debocham das pessoas, do dono da casa e mesmo 

                                                                                                                                               
em Goiás, as obrigações de reciprocidade da Folia são muito maiores: a) tinham de rezar terços sempre que isso 
era pedido, às vezes dois ou três em uni mesmo pouso; b) tinham de se organizar como grupo de catira para cantar 
e dançar, às vezes durante uma noite quase inteira. Assim, em cada pouso de janta a Folia fazia serviços — 
atendendo a pedidos nunca recusáveis do dono da casa — de festa. Nestes pousos havia quase sempre danças de 
catira para os mais velhos e, do lado de fora da casa, um «Pagode» para os mais moços (Brandão, 1977: 26). 
15 «A coisa dada produz sua recompensa nesta vida e na outra. Aqui ela engendra automaticamente para o doador 
a mesma coisa que ela: não é perdida, reproduz-se; mais além, é a mesma coisa aumentada que é reencontrada. A 
comida dada é comida que voltará neste mundo ao doador; é comida para ele, a mesma, no outro mundo; e é ainda 
a mesma comida na série dos seus renascimentos. .. A dádiva com ela feita enriquece com esses mesmos produtos 
o doador e o donatário. Toda essa teologia jurídico-econômica desenvolve-se ao infinito em magníficas sentenças 
em inúmeros adágios versificados e tanto os códigos como as epopéias são inesgotáveis a esse respeito» (Mauss, 
1974: 148 e 149). 
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dos foliões. Em síntese, eles fazem tudo o que os outros não fazem e não 

fazem nada do que os outros fazem. 

Mesmo em Caldas, onde os ferozes palhaços são substituídos por 

ingênuos bastiões, ali também eles atuam em parte às avessas dos foliões: são 

fantasiados enquanto os foliões surgem com suas roupas civis; falam, 

enquanto os foliões cantam; são grotescos e profanos (não rezam), enquanto 

os foliões são solenes e religiosos.16 

Tanto com os palhaços quanto com os bastiões, depois de concluída a 

cantoria de pedido de ofertas, há um diálogo jocoso com o dono da casa. 

Ele é preestabelecido e em Poços de Caldas, por exemplo, pode ser feito 

com versos pitorescos. O bastião pede alguma coisa para si ou para os 

foliões: pinga, um frango, uma leitoa. O dono da casa sistematicamente se 

recusa e às vezes debocha do bastião que insiste e, de novo, ouve recusas. O 

diálogo é simples e misturado com as risadas de todos. Encontrei-o pelo 

menos seis vezes em cidades de Minas e de Goiás. 

Palhaço: Então, patrão, o que é que achou da nossa cantoria? 

Dono: Boa. 

Palhaço: Então me dá uma leitoa! 

Dono: Não tem mais nada não, palhaço. 

Palhaço: E aquele franguinho que eu vi ali no quintal, não dá pra nós 

levar não? 

Dono: Não dá não palhaço, se você quiser, trata de trabalhar. 

No ritual entre os foliões e o dono, onde o bastião é um mediador de 

anúncios entre uma parte e a outra, há uma troca ritual realizada. Ali se 

canta em nome dos Três Reis, a situação é profundamente religiosa, de 

parte a parte não se negam dádivas e cada lado cumpre rigorosamente a sua 

tarefa. Na conversa profana e interesseira entre o bastião — que agora fala 

em seu próprio nome — e o dono da casa, que agora se considera «cumpre» 

com os Três Reis Santos, há uma troca ritual negada como se agora, 

desobrigado diante de Deus e dos homens, o dono da casa e os seus 

                                                 
16 Há divergências entre mestres de folias a respeito dos palhaços. Alguns não aceitam incluir palhaços em seus 
ternos: se ele é o Herodes, o demo, pra que que eu quero ele em minha Companhia? diz Mestre Messias em Goiás. 
Outros consideram um ou dois palhaços como personagens indispensáveis em uma Folia. Folia não sai sem os 
palhaços; palhaço é o dono dos folião, diz um mestre em Mossâmedes. Eles são o Herodes, perseguem os foliões, 
são parte nuclear do ritual e, no dia da lesta, arrependidos e solenes, convertem-se a Cristo e aos foliões, diante do 
altar (Brandão, 1977: 32/33). Finalmente, alguns os incorporam aos seus ternos, mas como pacíficos bastiões, sem 
qualquer semelhança com Herodes. 
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parentes pudessem negar dádivas e debochar dos apelos deste 

acompanhante profano de um grupo de emissários do sagrado. Em Caldas 

apenas se nega ao ingênuo bastião O que ele pede para si próprio ou para os 

foliões. Em folias com um verdadeiro palhaço, nega-se e se explica que não 

há qualquer interesse em fazer trocas com um emissário do mal. Uma 

mulher do interior de Goiás dizia: que que a gente pode esperar de um filho 

do Demo? Assim, na figura de um personagem que encerra provisoriamente 

o anti-ritual, realiza-se um ritual às avessas: com falas profanas onde havia 

uma cantoria religiosa; com palavras de deboche onde havia trocas de 

reconhecimento e deferência; com dádivas negadas de parte a parte, onde 

elas foram, antes, ofertadas de uma parte à outra. 

Uma diferença notável entre os rituais de reciprocidade descritos por 

Marcel Mauss e o da Folia de Reis poderia ser ainda discutida aqui. Nos 

casos descritos por Mauss, a troca implica sempre uma dádiva que, entre 

dois confrontantes diretos, obriga o destinatário a devolver um dia a oferta 

do remetente em proporção aumentada. Um cobertor de peles dado e 

aceito, obriga à retribuição de dois ou três. Não retribuir, ou não retribuir à 

altura, devolvendo com juros a quem deu primeiro e de quem se foi 

obrigado a receber, importa custas de perda de prestígio social, de uma 

identidade conquistada e mantida a duras penas, e, em certos casos, a litígios 

entre os dois lados contratantes. 

Na Folia os dois grupos de contratantes são de parceiros desiguais: um 

dos lados dá bens materiais e recebe bens simbólico-religiosos; o outro 

recebe bens materiais e dá bens simbólico-religiosos. Mas o primeiro lado dá 

para os outros (os pobres ou a comunidade em festa) e recebe para si 

próprio, ou para os seus (parentes ou bens), de acordo com a vontade 

expressa do doador. Por sua vez, o segundo lado dá para os outros (devolve 

a quem deu) e recebe para si próprio (alimentos e hospedagem), ou para os 

outros (esmolas ou dinheiro para a Festa dos Três Reis).17 

Desta maneira, aqui não existem dois rivais que se enfrentam, 

presenteando-se segundo regras recíprocas de dar-receber-retribuir, mas dois 

parceiros envolvidos em um ritual de trocas desiguais. A desigualdade das 

                                                 
17 É muito importante notar que o bem ofertado e o gesto ritual de ofertar constrangem a Folia a aceitar a dádiva, 
venha ela de quem vier. Não se pergunta quem deu, a não ser para agradecer e retribuir com bênçãos. Uma 
prostituta ou um ladrão, sob promessa ou por simples devoção, possuem os mesmos direitos de dar e de receber 
que qualquer outra pessoa do lugar. Apenas uma dádiva reconhecida como profanadora poderia ser recusada: um 
mestre não poderia aceitar um bezerro ou um dinheiro que soubesse haver sido roubado. Mas eu nunca vi isso 
acontecer. 
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trocas, e não apenas a desproporção dos bens, é um dado essencial. Aqui há 

uma troca de bens materiais por dons espirituais. Não aparecem dois 

contendores que se enfrentem pelos mesmos dons, mas parceiros que 

trocam dons diferentes, com destinos diferentes. Bens espirituais vindos de 

Deus, através dos Três Reis Santos, e pelas falas dos foliões, são dados a 

quem deu bens materiais a pobres, em nome de quem se pede pelos Reis e 

por Deus, através das falas dos mesmos foliões. Alguns esquemas simples 

poderiam explicar melhor e reunir todos os sujeitos e todos os gestos entre 

eles. 

  

FOLIA 

(mestre, foliões e bastiões) 

MORADOR 

(dono, parentes e promesseiros) 

— dar e receber em nome de outros: dar 

em nome dos Três Reis; receber em 

nome dos pobres ou da comunidade. 

— receber dádivas materiais 

— dar dádivas espirituais 

— receber para os pobres (esmola) ou para 

a comunidade (oferta para festa) 

— dar dádivas materiais receber dádivas 

espirituais 

— receber para si próprios, para seus 

parentes ou para os seus bens 

— dar e receber em seu próprio nome ou 

em nome dos seus. 

De um modo ainda mais esquemático (e eu espero que não muito mais 

complicado), o sistema de trocas envolvendo todos os seus personagens poderia ser 

representado assim: 
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Em hipótese alguma os foliões: a) podem se negar a pedir e a receber 

bens materiais e a retribuir ofertando bens espirituais; b) podem, portanto 

deixar de cumprir a missão de serem duplamente mediadores — entre Deus 

e os homens na doação de bens espirituais entre categorias diferentes de 

homens na doação de bens materiais (moradores e pobres); c) podem reter 

para o seu uso, durante a jornada ou depois dela, qualquer um dos bens 

ofertados pelos moradores e/ou promesseiros;18 d) podem doar a um 

morador o que foi ofertado por um outro. A esta altura eu penso que pouca 

coisa poderia ser dita a mais para demonstrar que a Folia de Reis é um 

grupo ritual do catolicismo popular incluído dentro de um campo de 

relações e de representações entre deuses e homens, e entre tipos de 

homens, mediador de dádivas. 

As ofertas de dádivas entre primitivos ou mesmo em ocasiões 

especiais de nossa sociedade (como as de um presente de noivado ou de 

batizado), são objetos simbólicos em si mesmos e às vezes valem pelo que 

são. Não é por outro motivo que em nossa sociedade presentes são 

chamados afetuosamente de lembranças (um vínculo material que lembre ao 

destinatário que o doador se lembrou dele e que faça com que o 

destinatário, ao vê-lo, traga o doador memória). Esta é também a razão por 

que, tanto no Parque Nacional do Xingu quanto em São Paulo, as dádivas 

são quase sempre objetos preciosos de uso pessoal, de que a jóia é o melhor 

exemplo. Por outro lado, á fiz aqui uma insistente referência ao fato de que 

as dádivas, na Folia, não são nunca objetos artesanais de valor simbólico em 

mesmos, e facilmente identificadas como objetos de uso pessoal. O que se 

dá é dinheiro vivo, ou coisas que possam ser transformadas em dinheiro, 

imediatamente. Os objetos das trocas, não sendo simbólicos em si mesmos, 

devem ser suficientes para produzirem situações simbólicas a entrega ritual 

de todos os bens ofertados no dia 6 de janeiro, e a festa que acompanha a 

entrega. 

Penso que poderia terminar aqui estas reflexões sobre a Folia de Reis 

da Companhia da Vila Vicentina de Caldas. Mas, antes disso, duas 

conclusões pouco usuais devem ficar escritas. 

                                                 
18 Poucos crimes seriam tão graves como reter, para uso próprio, o dinheiro dado «pros pobres» em nome dos Reis. 
Por isso mesmo, durante as caminhadas de uma casa para a outra, não eram raras as brincadeiras entre foliões, 
seja com um dos bastiões, seja com o acompanhante encarregado de levar o dinheiro que, dia a dia, a Folia ia 
arrecadando. Como este último, vários foliões fizeram observações jocosas, porque ele apareceu com um chapéu 
novo. Alguns diziam: Aí, heim, com chapéu dos Santos Reis? 
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A Folia de Reis é um exemplo privilegiado da complexidade de 

símbolos e de práticas do catolicismo popular. Ela constitui, durante o 

período festivo do Natal, um tempo e um espaço de trocas cerimoniais que, 

na verdade, apenas atualizam ritualmente as situações tradicionais de 

prestações e contraprestações de bens e de serviços entre parceiros 

camponeses. Acaso seria outra a função social de tantos outros rituais 

religiosos da religião popular de nossos índios e de nossos camponeses — os 

que ficaram ainda nos seus lugares de origem e os que migraram para a 

cidade? Acaso a sociedade e os seus homens não pedem deles apenas que 

quebrem com a sabedoria, a arte e a fé de todos — iguais na mesma crença, 

desiguais nos postos de sua prática — a rotina sazonal de trabalho e de trocas 

de produtos do trabalho, para repô-los outra vez e mais outras ainda, 

retraduzidos como festa, como canto e como comida coletiva, e também 

como a desejada bênção de Deus, trazida aos pobres por outros pobres, sob 

mãos que seguram a viola e o violão? 

Acredito que alguns estudos, maiores e mais acertados do que este, 

parecem revelar que pode valer, para as nossas sociedades camponesas 

ainda não destruídas de todo pelo avanço dos interesses e da opressão do 

capital, o mesmo que se diz sobre as sociedades primitivas.19 

Quase sempre as folias são estudadas na cidade e, mesmo na roça, 

raramente o pesquisador convive com o ritual mais do que em reduzidos 

momentos de «saída» ou de «entrega». Talvez por isso a letra escrita de 

algumas delas pareça tão distante, igual e bíblica. Mas o que vi aqui, entre os 

camponeses de Caldas, e mesmo o que eu vi entre os migrantes mineiros de 

Poços de Caldas, é uma fala atual e nominadora, que eu acabei chamando 

de uma crônica cerimonial da própria sociedade camponesa. A Folia define 

                                                 
19 Por que não terminar com Mauss uma história de Reis e homens que teve nele um acompanhante de todos os 
momentos? 
«Todas essas sociedades estão ou estavam longe de nossa unificação e da unidade que uma história insuficiente 
lhes empresta. Por um lado, no interior desses grupos, os indivíduos, mesmo grandemente destacados, eram 
menos tristes, menos sérios, menos avaros e menos pessoais do que o somos; exteriormente pelo menos, eram ou 
são mais generosos, mais abertos do que nós. Quando, por ocasião de festas tribais, de cerimônias de clãs em 
confronto ou de famílias que se aliam ou se iniciam reciprocamente, os grupos se visitam; mesmo quando em 
sociedades mais avançadas — quando a lei da ‗hospitalidade‘ se desenvolveu — a lei das amizades e dos contratos 
com os deuses veio assegurar a ‗paz‘ dos ‗mercados‘ e das aldeias; durante todo uni tempo considerável e em 
número considerável de sociedades, os homens abordaram-se em um curioso estado de espírito, de temor e 
hostilidade exagerados e de generosidade igualmente exagerada, mas que são absurdos apenas a nossos olhos. 
Em todas as sociedades que nos precederam imediatamente e que ainda nos cercam, e mesmo em numerosos 
costumes de nossa moralidade popular, não há meio-termo: confia-se ou desconfia-se inteiramente; depor as armas 
e renunciar à magia, ou dar tudo; desde a hospitalidade fugaz até filhas e bens. Foi em estados desse gênero que 
os homens renunciaram a seu ensinamento e aprenderam a empenhar-se em dar e retribuir» (Mauss, 1974: 181 e 
182). 
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e abençoa sujeitos e coisas concretas, os bichos, os vivos e os mortos do 

lugar, pelos seus nomes, tal como todos os conhecem. 

A partir daí, pode-se arriscar uma hipótese possivelmente válida pelo 

menos em alguns casos de nossa cultura popular. Quando um ritual guarda 

apenas uma linguagem geral e sobre o antigo, ele pode estar deslocado de 

seu campo cerimonial de origem e, quem sabe, decadente. Quando o ritual 

fala em uma linguagem concreta e atual, ele é possivelmente antigo no lugar 

e está vivo entre os seus praticantes e os seus assistentes. A Dança de São 

Gonçalo de que falo no ciclo seguinte, ajuda a reforçar a suposição. Quando 

se canta e dança em lugar estranho, os folgazões usam de uma letra de versos 

mais gerais e mais aparentemente tradicionais. Quando entre os de sua 

própria comunidade, cantam sobre o lugar, seus santos, sua gente, pelos seus 

nomes. Aí então, debaixo de uma estrutura de toques e cantos, como na 

Folia de Reis, a dança se reveste de uma impressionante atualidade e as 

palavras da cantoria proclamam a própria vida e a morte da gente do lugar. 

Quando um grupo de foliões migra para a periferia das cidades e 

quando ele consegue repetir ali o que fazia na roça de onde veio, alguma 

coisa se perdeu. Perdeu-se o espaço social camponês que agora não pode 

ser mais retraduzido do mesmo modo, de maneira que todos juntos, 

moradores e foliões, sejam como uma comunidade, uma gente do lugar e, 

ao mesmo tempo, de Belém. Perdeu-se a disponibilidade de um tempo de 

jornada, porque agora os atores são empregados e só dispõem de pedaços 

dos seus dias para dedicá-los ao ritual e a Santos Reis. Perdeu-se, finalmente, 

a integridade de um sistema agrário, de trocas de dádivas que exige formas 

de posse e de uso de bens cada vez mais inaceitáveis na cidade. 
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