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1 Este estudo representa uma parte de um texto bastante maior publicado não me lembro onde, como o nome: Os 
mestres da folga e da folia. . 

http://www.apartilhadavida.com.br/
http://www.sitiodarosadosventos.com.br/
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 Mestres da Folga e da Folia a princípio estranham quando alguém pergunta 

sobre como eles aprenderam as artes do ofício de que se fizeram, justamente, 

mestres. Mas as palavras que significam ensinar-e-aprender são ali usuais, tanto 

quanto os atos de que são o vocabulário e a confissão. Se frente à pergunta do 

pesquisador curioso há um momento de assombro, em parte é porque nem 

sempre o exercício da docência que gera o domínio do ofício da devoção costuma 

ser pensado. Costuma ser objeto de meditação. E nem sempre costuma, porque 

não é hábito que ele seja imaginado como uma prática com vida própria, separada 

da própria prática ritual de que é parte. Parte e, ao mesmo tempo, condição de 

continuidade. Crianças da roça vão à escola; professores ensinam e alunos 

aprendem. Ali há lugares e tempos, regras e situações que obrigam a comunidade 

a ver a escola como o lugar de um trabalho peculiar: o do “ensino”. Mas onde e 

como encontrar o rosto da docência daquilo que afinal “não se aprende na 

escola”? 

 Proponho que o busquemos seguindo pequenas trilhas de situações vividas 

e biografias confessadas. Busquemos surpreender, através delas e de mestres e 

discípulos que entre si ensinam e aprendem, o mistério do processo pelo qual o 

saber se transmite, em meio a gestos e falas que aparentemente submergem o 

trabalho de ensinar na prática de outros trabalho: aqueles a que afinal serve o 

ensino que ali se faz. 

 

Mestre Aladares ensina a Hamilton, o filho 

 Quando cheguei, Aladares ensinava o seu filho de seis anos, Hamilton. A 

filha mais velha espiava de longe; o assunto era entre homens. Havia comprado 

para ele uma “violinha” de feira que acabara de afinar antes de passar ao filho. 

Sentados um diante do outro, trocavam ensinos. “Ele não toca nada ainda”, o pai 

foi dizendo, quando pedi que os dois fizessem alguns acordes dos cantorios de 

Folia. O mestre fez dois ou três sons das posições mais fáceis e, com a mão, 

ajudou Hamilton a distribuir os dedos pelas cordas da violinha. O menino evita o 

sério e martela as cordas de qualquer jeito. Aladares insiste, puxa um toque fácil, 

“descansado”, e canta uma quadra. O filho acompanha e há progressos, mas por 

pouco tempo. O gravador perto torna a aula uma brincadeira inesperada. Hamilton 

batuca confusões na viola e o pai repreende. Sem muita paciência com o aluno, 

acaba expulsando o filho da conversa. Me diz que é “assim mesmo”, que “o 

menino tem jeito” e com o tempo saberá aprender. Por enquanto não o leva nos 
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giros de dezembro-janeiro, porque ele não agüentaria as longas caminhadas, mas 

espera que dentro de dois ou três anos Hamilton seja um folião ajudante. 

 Tal como acontece em outras práticas do mundo camponês, antes de 

estenderem-se ao domínio da vida comunitária, trabalhos religiosos são assuntos 

de família. Mães ensinam às filhas rezas e responsos “de mulher”. Depois do 

aprendizado caseiro é que a filha irá buscar outros saberes fora, quando o dos 

familiares é pequeno demais para a sua “inclinação”. Não raro avós ensinam às 

netas, mais do que mães às filhas, os segredos do ofício da benzedeira. Sabemos 

que fora casos de exceção, equipes estáveis de rituais camponeses são 

masculinas, exclusiva ou prioritariamente2. A regra do saber é a de que o primeiro 

aprendizado se dê no interior da família nuclear, do grupo doméstico ou, por 

extensão, da parentela, entre gerações contínuas ou alternadas. Pais e avós 

paternos costumam ser os primeiros professores de filhos e netos. Como a família 

camponesa é mais patrilocal do que matrilocal, a linha paterna de descendência 

participa com maior freqüência das equipes de trabalho religioso e, por isso 

mesmo, da reprodução de seu saber. Parentes afins não são raros em um mesmo 

grupo, e são mais os genros casados com filhas de foliões. Tios paternos ou 

maternos ensinam a sobrinhos. Quando entre parentes colaterais – irmãos, primos 

– a regra geral é a de que o mais velho ensine ao mais moço. 

 Como a prática do folião não é reconhecida como um trabalho produtivo, 

embora seja, como vimos, uma missão de compromisso, os pais não consideram 

indispensável iniciar todos os filhos no domínio do ofício, como farão sem dúvida 

no caso do trabalho da lavoura. Entre vários filhos homens, pais ou avós mestres 

de Folia iniciarão aqueles a quem o rito interessa; aqueles que desde cedo 

demonstram possuir “o dom” do artista-devoto; aqueles a quem uma promessa 

anterior, feita pelos pais, liga o filho a uma “obrigação” para com o santo padroeiro. 

De primeiro ficava de geração: pai pros filhos. Aquilo não terminava. 

(Mestre Messias, de Goiânia) Eu nasci neste sertão, mas existia (a 

Folia), já era tradição. Isso vem de família: meus pais, meus tios, e 

eu já venho mais ou menos com cinqüenta anos só de mestre. Meus 

avós também eram. Minha mãe também cantava muito bonito. Na 

                                                 
2 A Folia de Reis de Poços de Caldas – uma das várias que giravam na cidade – é dirigida por uma mulher, Dona 
Matilde. A Companhia de Mestre Messias, mesmo tendo como embaixador Aladares, é tida como “de Dona Ana”, 
viúva do mestre falecido. Tia Lolota dirige um grande terno de dançadores de congo em Machado, Minas Gerais. 
São casos raros. Entenda-se bem, uma mulher nunca é mestre da Folga ou da Folia, mas pode ser “dona” de uma 
Companhia, se a constituiu por voto ou devoção, ou se a herdou de um pai ou marido folião ou folgazão. Poderá 
participar ativamente, cantando entre os outros, como Dona Matilde, ou poderá dirigir o grupo sem ser um dos seus 
atores, como Dona Ana (que, no entanto, às vezes “responde” e ajuda “na reza”), ou como Tia Lolota. 



 4 

época da Quaresma meu pai com a família toda fazia 

Recomendação de Almas... No tempo do meu pai eu cantava com 

ele nas últimas vozes. Depois ele foi ficando de idade e a gente foi 

procurando compreender melhor. Eu comecei tinha treze anos de 

idade. Eu cantava no lugar do maestro. Na Folia comecei tinha sete 

anos e com treze tomei o lugar do maestro. E o meu pai faleceu e eu 

passei a ser responsável no lugar dele. (Mestre Lázaro, adepto do 

Movimento da Renovação da Folia de Reis, em Jardinópolis, São 

Paulo). 

 Na realidade, entre os casos estudados encontrei diferentes alternativas de 

iniciação familiar. Pais foliões graduados ou mestres tomam o seu cargo a 

formação dos filhos. Pais foliões não assumem a iniciação dos filhos e, em alguns 

casos, dificultam o ingresso dos filhos na equipe. Pais não-foliões autorizam e até 

mesmo incentivam o aprendizado dos filhos junto a outros parentes, ou mesmo 

junto a mestres da comunidade, mas de fora da parentela. Pais não-foliões deixam 

a iniciativa da formação por conta dos próprios filhos. Estes podem ser convidados 

por algum parente ou não-parente, para virem ajudar, fazendo as finas vozes de 

requinta e contra-requinta. Ou podem buscar o saber junto a alguma equipe do 

lugar, sobretudo quando adolescentes. 

Mestres e contramestres têm muito mais interesse na iniciação de filhos, 

netos ou sobrinhos, do que os outros foliões. Quase todos os mestres com quem 

estive em Minas, Goiás e São Paulo, sonham ter um ou mais filhos como 

continuadores de seu ofício, de sua “missão”. Mesmo quando tomam a seu cargo a 

formação de pessoas de fora da família, trabalham para que um descendente 

direto herde a Companhia. O costume é que o filho, o neto ou o sobrinho 

aprendam no exercício do trabalho. Tão cedo quanto possível um pai folião 

graduado incorpora um filho “com dom” no seu grupo. Grandes mestres contam 

com orgulho que entraram cedo “na missão” e, cedo, chegaram a mestres. Uma 

precocidade indiscutível é o sinal de um mestre de Folia. 

Eu aprendi Folia com meu pai. Ele saía e eu saía atrás pra aprender 

com ele. Quando comecei eu tinha doze anos e aprendi Folia de 

Reis aqui. É uma coisa antiga. Meu pai aprender com outro. Ele 

morreu, ficou meu pai; meu pai morreu, ficou eu. Agora, eu acho que 

quando eu morrer acaba, porque os mais novos, ninguém quer 

seguir isso. (Mestre Diorando, da Ilha Bela, em São Paulo)   
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     Raros os pais ou avós que procedem como Aladares. Ele, um filho de 

camponeses cedo migrado para a cidade. “Embaixador” letrado, funcionário 

subalterno do Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. Compra os 

instrumentos de música para o filho, espreita com ansiedade “a inclinação do 

menino”. Reserva períodos caseiros para o ensino. Copia para si mesmo e guarda 

para Hamilton incontáveis folhas de estrofes de cantorio e “procuras” da doutrina. 

Programa avanços e inicia o filho antes de incorporá-lo à Companhia de que agora 

é embaixador. 

 

Um certo João Paulista, avô de Bastião Bento 

 Conto aqui um pedaço da história “do povo dos Bentos e dos Nunes”. 

Bastião Bento começa. 

Ele é nosso chefe. Ele aprendeu com meu avô essa Folia que o 

senhor tá gravando. Depois, com a falta dele, vem vindo os nossos 

que já aprendeu com o compadre Gabriel, que é o que ficou no lugar 

do meu avô. E daí pra cá a gente moram todos juntos e todos tem a 

mesma folia que é igual à do meu avô. Agora, esse Gabriel, a família 

dele ninguém ficou folião, mas os sobrinhos, primos e amigos ficou 

com a missão dele. Hoje nós estamos voltando com a turma antiga. 

Tem muitas famílias, mas o tronco é um só: meu avô João Paulista. 

Tudo começou ali. Seo Ovide (Ovídio, o mestre atual) aprendeu com 

o Gabriel que era discípulo do meu avô. Até hoje a Folia é uma 

tradição do meu avô (segue o seu “sistema”). Já fui folião com 

outros, o Zé do Tide (a Companhia de mestre Zé do Tide, quando 

Bastião Bento foi camponês em Americano do Brasil e 

Mossâmedes). Mas aquela é desgarrada da nossa (nada tem a ver 

com a parentela). A nossa procedência é essa Folia aqui. 

 Os descendentes não sabem explicar como, mas o fato é que um dia um 

certo João Paulista veio de São Paulo para Goiás. “A assinatura dele eu nem não 

sei”, explica Bastião Bento, querendo dizer que não conhece o sobrenome real do 

avô. E por haverem os descendentes esquecido o nome da família, ficaram os 

filhos de João conhecidos como: Zequinha Paulista, Joaquim Paulista, Antônio 

Paulista, Marciano Paulista. “Eram filhos dele e lidaram com a Folia”. Este é o 

começo da história de uma antiga Companhia de Santos Reis que mestre João 

Paulista trouxe com a tralha e os parentes para Goiás e que, de acordo com os 

parentes em linha direta, “tem hoje mais de cem anos, só aqui na nossa região”. 
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Esta região é uma área rural das cercanias de Goiânia, onde famílias de foliões 

habitaram muitos anos antes de haver sido fundada a capital do estado. Hoje em 

dia, ela gira todos os anos entre 1º e 6 de janeiro, sob o comando de Nego Fortes 

e a direção de mestre Ovídio. Gira entre sítios, fazendas e o povoado de Abadia de 

Goiás, no município de Trindade. 

 O pai de Bastião Bento, Manuel Bento de Oliveira, foi casado com uma filha 

de João Paulista. Ele, mineiro migrante para Goiás aos dez anos de idade, foi 

folião da Companhia do sogro. Nenhum dos filhos homens de João Paulista 

chegou a ser “embaixador responsável” como o pai. Melhores foram os cunhados, 

como alunos do mestre e mestres de Folia: Joaquim Fidelis, cunhado do segundo 

casamento de João Paulista; Gabriel Alves de Oliveira, “um dos principais 

discípulos do meu avô”, diz Bastião Bento; “o maior discípulo que o velho João 

teve”, dizem Nego Fortes e mestre Ovídio. Quando Gabriel começou a aprender 

com mestre João, ainda “não era da família”. Casado com uma outra filha de João 

Paulista, veio a ser o seu substituto. É dele que a memória dos mais velhos conta 

histórias, porque foi com ele que os velhos mestres de agora aprenderam. 

 Parentes afins de João Paulista – distribuídos por casamento entre filhas, 

netas e sobrinhas – outros camponeses da região “encostaram” famílias na do 

mestre e foram foliões de sua Companhia. “Acaba sendo uma gente só, uma 

irmandade de muitas famílias, mas uma gente só, tudo parente”, diz Bastião Bento. 

E completa: 

Aí vem os colegas dele (de mestre Gabriel), a família de Nunes: 

Aprígio Nunes, Geraldo Nunes, Orsino Nunes, todos mestres 

embaixadores; Floriano Nunes, Otávio Nunes, Miguel Nunes e José 

Nunes, tudo folião, mas não embaixava. Vem outras famílias, a 

família de Fortes, que era colega: José Alves Fortes, Joaquim Alves 

Fortes, Francisco Alves Fortes, Messias Alves Fortes, Antônio Alves 

Fortes e Eduardo Alves Fortes. 

 Um dos filhos de Joaquim Alves Fortes, Nego Fortes, fazendeiro em 

Trindade, é quem se fez uma espécie de “alferes perpétuo” da Companhia e luta 

para que ela não morra. Dos descendentes, alguns participaram ainda da Folia nos 

tempos de mestre João Paulista. Os mais moços já são do tempo em que mestre 

Gabriel assumiu o comando do grupo. Outros aparentados dos primeiros tempos: 

Leandro Martins, João Custódio e seu irmão José Custódio, todos embaixadores, e 

João Fidelis, regente de Folia. 

 



 7 

Ao falar de mestre Ovídio, Bastião Bento diz: 

Irmãos dele é outra tarrafada de folião: Ovídio Cristino Nunes, 

discípulo de mestre Gabriel e embaixador atual da Folia. João 

Cristino, Urias Cristino, Olivo Cristino, José dos Reis (palhaço de 

Folia, primo de mestre Ovídio). Ovídio é primo daquela carreira de 

Nunes. Tem outros irmãos e primos dos outros Nunes, tudo folião: 

Sebastião Nunes, Juvenal Nunes, José Nunes, José Roque Felipe, 

que já vem de outra família. 

 Família dos Bento, de quem nunca saiu um embaixador: Sebastião Bento 

(ego), João Bento, José Bento, Antônio Bento, Luís Bento (Nego Bento) e Joaquim 

Bento (Quim Bento). “A nossa família deu uma descendência de folião”: Brás 

Cristino (sobrinho do Ovídio, segundo embaixador), os irmãos Sebastião Bento de 

Freitas, José Bento de Freitas e Antônio Bento de Freitas; Doralino Bento de 

Oliveira, Sebastião Bento de Oliveira, Eduardo Bento de Oliveira e Geraldo Bento 

de Oliveira. Os quatro últimos, irmãos também, Geraldo, “palhaço e poeta dum 

recurso esquisito”. José Maria, folião casado com uma sobrinha de Bastião Bento. 

Bené Maria, casado com outra sobrinha. Lázaro Bento (sobrinho, palhaço 

exemplar), Antônio Bento (“aquele requinteiro, cantador fino”), Almelino Bento, 

Miguel Bento (“irmão também os dois, é tudo sobrinho”). Filhos foliões de Bastião 

Bento: Adelino Bento Santana, Antônio Bento Santana, Sebastião Aleixo Santana 

(“é filho com outra assinatura”), Jonas Bento Santana, Emilson Bento Santana, 

Wilson Bento Santana. 

 Após fazer a listagem das “irmandades de foliões” da descendência do 

mestre João Paulista, Bastião Bento arremata: 

Agora, isso aí tá tudo misturado, porque esses aí, da parte dos 

Nunes e dos Alves, já é do tempo do meu avô. Daí pra cá vem 

aumentando, uns morrendo. Agora tá entregue pro Nego Fortes. Já 

tem muitos galhos (outras Companhias originadas do tronco original), 

mas essa Folia é a que veio e nunca acabou. 

 Nego Fortes me faz ensinos no pouso de saída da Folia em 1º de janeiro de 

1983. Com a chegada de “um povo de paulistas” há cerca de um século, vieram 

para aquela região “a Folia e a Catira”. A memória, mesmo a dos mais velhos, 

nada guardou a respeito daquela geração de migrantes paulistas para o que era 

então um sertão goiano a muitos dias de viagem. “Esses paulistas sumiram aos 

poucos, mas a Folia deles e a Catira ficou”. Nego Fortes é hoje o responsável pela 

Companhia. Em 1982, perdeu o pai doze dias antes da data da “saída do giro”. 



 8 

Num pequeno discurso que fez entre lágrimas, disse que a melhor homenagem 

que poderia ser prestada a ele seria fazer a Folia girar naquele ano como em todos 

os outros. Ele tem consciência de que de sua geração para a próxima o rito familiar 

corre perigos. Quando contava para mim que espera em Deus que a Folia nunca 

acabe, um sobrinho de menos de quinze fez roda na conversa. O menino disse 

que achava que a Companhia morreria com a geração dele. Dava o seu próprio 

exemplo: gostava de foliar, de sair com o “giro”, mas tal como os outros primos, 

não fazia esforços para aprender o ofício.  

Ao que Nego Fortes respondeu: 

Pois eu queria começar é por você mesmo. Você que gosta, que tem 

gosto, já era tempo de procurar aprender a cantar, caçar um 

instrumento, aprender a tocar; conhecer os princípios, a doutrina. 

 Mas o sobrinho não fará aquilo. Meninos da cidade, procuram outros 

ofícios. Raros os jovens que participam do rito com o mesmo entusiasmo dos pais. 

Poucos os pais que têm ainda poder familiar para manterem por muito tempo os 

seus filhos à sua volta, fiéis ao rito. Um dos parentes, Juquinha Ruivo, vem todos 

os anos com dois filhos. Moradores da cidade, conservam ainda gostos 

camponeses. Chegam vestidos por igual e os filhos dominam tanto o cantorio de 

auxílio da Folia, quanto o toque de instrumentos de couro. Dançam a catira 

admiravelmente. O pai não “embaixa”. Mais adiante os filhos abandonarão a 

Companhia; ficarão nela, como foliões de apoio; ou irão buscar a ciência da 

maestria com algum mestre de perto. 

 Nego Fortes guarda esperanças, hoje menos intensas do que ontem, de 

que alguns meninos descendentes não deixem a “tradição morrer depois de mim”. 

Todo o trabalho ritual repousa agora na sua administração e no saber de mestre 

Ovídio. Quando um dia o ritual desaparecer das cercanias de Abadia de Goiás, 

que fique pelo menos a memória escrita. Nego Fortes quer escrever um grande 

livro “com toda a doutrina da Folia tirada da Bíblia”. É um trabalho de muitos anos, 

mas ele garante que já fez boa parte dos escritos. 

 Entre Bentos e Nunes, Alves Fortes e Cristinos, equipes rituais do 

catolicismo popular são unidade de parentes, assuntos de família. Não é difícil 

preservar, ao longo dos anos, uma equipe devota de trabalho comunitário gratuito 

(ainda que o giro da Folia seja tradicionalmente farto de comida camponesa), 

pronta a se reunir e a trabalhar “pra Santos Reis” todos os janeiros. O saber do rito 

não se aprende em pouco tempo, e substituições de “companheiros” são difíceis. 

Enquanto as condições do modo de vida camponês são preservadas, mesmo que 
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alguns foliões da Companhia migrem para a cidade, como acontece com a equipe 

que estamos estudando, o trabalho ritual se preserva e, durante alguns anos, 

mantêm a sua plenitude: equipe completa, rigor no giro, casas de moradores 

preparadas para receberem a Companhia. 

 Entre parentes e vizinhos aparentados divide-se todo o trabalho da jornada. 

Uns são foliões e, outros, moradores; uns “visitam” e outros “recebem”. Todo o 

espaço da comunidade cotidiana de vida e trabalho sabe reordenar-se de forma a 

ser, durante seis ou treze dias, o cenário onde a Folia “na missão” reconta como 

rito o mito da história da viagem dos Três Reis Magos. 

 O saber migra de uma geração à outra entre parentes. Mesmo quando um 

pai não tenha, como o lendário João Paulista, filhos que o substituam como 

embaixador, deixará “formados” sobrinhos, netos, cunhados ou seguidores 

vizinhos, “companheiros” com o dom. O aprendizado do repertório, da doutrina e 

do costume, circula entre parentes consangüíneos ou afins. Circula entre 

“cumpadres” e entre padrinhos e afilhados. Sabemos todos que o sistema de 

compadrio reforça laços familiares e estabelece trocas simbólicas e sociais 

intensas entre vizinhos e companheiros de trabalho. 

 Perdidas as condições rurais de intercâmbio camponês, as equipes de 

trabalho ritual desaparecem ou reaprendem a conviver em um novo contexto. 

Viram os pequenos ternos que encontrei dentro de Goiânia e em Poços de Caldas. 

Incorporam não-parentes, ou sobrevivem com dois ou três familiares. Filhos não 

demonstram mais qualquer interesse pelo ofício dos pais, e os velhos mestres 

quando não encontram discípulos que aprendam com eles, silenciam com a morte 

ou a aposentadoria do ofício o saber que um dia trouxeram de longe, de outros 

tempos. 

Aladares aprende com Mestre Messias 

 Como foi que Aladares, um embaixador de Folia há menos de cinco anos, 

aprendeu o seu saber? De que maneira ele mesmo traça a sua biografia de folião 

e desenha nela uma trajetória que vai de violeiro a mestre? O estudo de sua 

história pode ajudar a compreender relações de ensinar-e-aprender. Eis o caso de 

um mestre não-parente. 

Eu venho de baixo, cantando, ajudando embaixar, pedindo esmola. 

Não. Eu comecei tocando. Eu era garoto, eu cantava na Folia no 

sistema goiano que tem quatro vozes, mais dois meninos 

respondendo: dois dum lado e dois do outro (um adulto e uma 

criança de cada lado). Então o mestre cantava e o grupo respondia; 
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então (eu) estava junto fazendo a requinta. Eu comecei já 

aprendendo tocar. Eu tinha um primo que embaixava e eu cantava 

muito com ele. Ele me punha pra pedir esmola. Eu já sabia mais ou 

menos e eu fui aprendendo. Eu aprendi estava com nove anos. 

Quando eu comecei (foi com) uns caras de Santa Catarina que tinha 

violão, viola, e eu comecei aprender.  

Na família só tem eu. Nós somos dezoito irmãos que toca viola e 

canta. Nesses dezoito ninguém dedicou (tornou-se folião). Eles 

gostam, mas não praticam. (isso tudo aí foi em Goiás Velho?) Foi. Aí 

eu resolvi aprender. Um dia eu tava na Folia e cheguei num pouso e 

o embaixador era um tal de João Ribeiro, lá no Urú (nas beiras do 

Rio Urú, perto de Goiás Velho). E pegou ele falou: “você toma conta 

pra mim no arco e depois eu acabo de chegar”. Eu pensei que ele 

saiu foi por necessidade. Assim, eu peguei, enfrentei. Foi a primeira 

vez e eu olhava pra trás e o homem (o mestre) nada. Eu saudei o 

arco assim e fui entrando; eu não sabia não. Eu passei pelo arco e 

ele não chegava, e eu cantando, inventando verso. Eu não sabia no 

duro, direito. Então cantei saudando o arco, o tronco da casa e tudo. 

Aí eu pedi licença pra entrar dentro da porta. Quando cheguei no 

altar é que ele chegou.  

Eu sabia mais ou menos o sistema da coisa, e depois desse tempo 

pra cá eu resolvi aprender. Mas o mestre que me ensinou doutrina 

errada.  

Porque, geralmente, a doutrina você começa pelo Rei Gaspar e ele 

me ensinou que era pelo Rei Belchior. Aí eu resolvi aprender com o 

mestre Messias. (como foi que você aprendeu com mestre Messias?) 

Foi nessa Folia aqui da Praça Universitária. Eu cantava lá muito, mas 

noutro sistema e naquele outro ritmo que eu tinha aprendido com 

esse outro mestre. E eu vejo muitos mestres cantar errado. Sai com 

o Rei Belchior na frente, e eu explico tudo a eles. Porque geralmente 

a gente aprende errado para depois aprender o certo. Muita gente 

não gosta que a gente corrija.  

Então eu aprendi os Três Reis, que ajuda a gente. Faz aquela força 

e dá para sair. Eu entrei na Folia do seo Tomás. Ajudei ele uns dois 

anos e depois conheci o seo Messias. Seo Messias tira uma Folia 

pra ele e eu fui ajudar o seo Messias. Falei pra ele que ia conhecer 
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ele pra ele me ensinar, como de fato me ensinou. Eu fui lá e a única 

pessoa que quis dedicar o fundamento assim profundo com ele, fui 

eu só. os colegas dele moram lá, que disse que tem mais de vinte 

anos que trabalho com ele (como folião de seu terno), e não 

interessa de aprender. Canta, embaixa; às vezes embaixa numa 

casa, mas não sabe (a doutrina). Às vezes tem alguma dificuldade, 

vem atrás da gente ou vai atrás dele. (Nem o seo Tomás sabe esses 

fundamentos todos?) Não. Mas ele ajudava a cantar muito pouco. 

Tinha assim: sabia o Nascimento; ele era alferes de Folia. Ele sabia 

tudo. Ele passava a vara direitinho. Então, quando eu ia com ele não 

tinha problema. Ele ia na frente e eu deixava tudo por conta dele. Eu 

só tomava conta dos folião. Agora, esses outros aí já não sabe. O dia 

que tem Encontro (entre duas Folias) dá o maior problema. Tem que 

fazer avena (vênia), tem que explicar um pro outro. Um sobrinho dele 

já tá sabendo como faz um Encontro. Eu ensinei pra ele.  

Agora, seo Messias, eu tirei duas vezes pra ele (girei comandando a 

Companhia em seu nome). E ele era desses que você podia deixar 

ele, e sabia sair, de qualquer embaraço que tivesse ele desenrolava. 

(Você começou na Folia dele de contra-mestre?) Não, já 

embaixando. Às vezes ajudava ele. Ele já tava assim cansado, de 

idade, então ele descansava e eu cantava. E ele tinha um problema 

de bronquite... Ele tinha um fundamento profundo com os Reis 

Magos. Não sei qual deles; não sei se o Belchior ... Baltazar. Mas pra 

mim é o Belchior. Ele, da casa dele, sabia o que acontecia com você, 

que quando chegava na casa dele ele já sabia. ... Eu não sei. Ele 

tinha um ponto com ele, igual eu expliquei pra você, às vezes é um 

Rei desses (quem o protege).  

Ele não quis me dar. Não quis não. Eu não esperava dele falecer tão 

rápido. Porque ele me ensinou tudo direitinho, mas essas partes ele 

não ensinou. Um dia eu cheguei na casa dele e ele falou: “é, você 

está dando um pouco de trabalho pra mim”. Eu lá no Setor 

Universitáio, e ele tava lá (estando em sua casa) ... Outro dia, numa 

cantoria que eu fiz numa casa pra pessoa falecida, uma pessoa 

baixou naquele local e acompanhou depois (a Companhia) numas 

cinco casas. E quando ele notou, ele viu que a pessoa tava 

encostada. Ele despachou de lá de onde ele tava. Aí, no outro dia 

cedo, eu cheguei lá. Ele me ensinou que quando você cantar, você 
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sai fora da casa pra aquela pessoa não desencostar (encostar). 

Senão a pessoa vai junto. Se não rezar, às vezes pega uma pessoa 

lá na frente e atrapalha de fato. É verdade mesmo. Eu já cantei uma 

vez e esqueci, e a pessoa (falecida) foi junto. Seo Messias me deu 

uns versos que são muito profundos. Então é quando você vê a 

morte de uma pessoa (quando entoa os versos e alguém presente 

morrerá naquele ano); eu vi a morte de um folião no ano passado. Eu 

até falei pra Maria. Então ele (mestre Messias) tava cantando numa 

casa e ele falou: “quando você vê que um folião vai embora de fato 

(vai morrer), quando cruzar a bandeira, pode saber”. E seo Zé cruzou 

uma bandeira no ano passado, numa casa. Cruzar, se você for entrar 

por aqui e for pra cá, não pode. Entra aqui primeiro e depois entra ali. 

...  

Não, aquilo ia na mente dele (o repertório, os fundamentos e os 

poderes). Ele levou doze anos pra decorar tudo, aprender tudo na 

idéia. Mas ele tinha um negócio com ele que ele recordava por 

intermédio daquilo. Não sei o que é. Era um protetor dele que dava 

aquilo tudo na idéia dele. Então eu chegava, do jetio que nós tamos 

conversando aqui. Ele dava os versos tudo certinho. Às vezes 

esquecia algum, mas voltava e lembrava. Ele ia falando e eu 

copiando no gravador. Depois eu tirava. Tem poucas coisas lá que 

eu já tinha e passei pro caderno.  

Tem um agradecimento lá que era dos Bento (aprendido de Nego 

Bento) que eu acho muito bonito. E ele não me deu aquele outro, 

assim (canta com a viola). Tem um verso mais selecionado, aparece 

que fala mais profundamente na doutrina. (mestre Messias não tinha 

nada escrito não? Ele não aprendeu de escrito não?) Não. Tudo da 

cabeça dele. Ele tinha um livro. É tudo tirado da Bíblia e da Folia de 

Reis, aquele. Até eu tenho o livro lá que você me deu. Ele tirou uma 

parte lá do livro. Sendo aquele “Livro Gogota”, que ele falou pra 

você. Disse que é muito bom esse livro. Mas eu não encontrei até 

hoje. Eu encontrei um livro em Goiás (Velho). Um livro de Reis. Mas 

parece que o fundamento já não é assim um doutrinal católico. 

Parece que tem um pouco de Espiritismo e os versos tudo 

desencontrado uns com os outros. Eu não achei fundamento. O cara 

disse que tinha o livro de Reis lá. 
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(Ele aprendeu o livro também, porque ele fala do livro nas Horas 

Marianas?) É, mas no livro Horas Marianas não tinha nada escrito. 

Ele tirava pelo livro e pelo livro ele tirava o termo. Os versos não era 

geralmente escrito no livro não. Dali ele tirava somente as doutrinas 

e fazia os versos. Sobre acontecimentos como São Sebastião, 

Santos Reis, São João, tinha fundamentos ali. Ele lia e tirava os 

versos que acontecia (da narrativa dos acontecimentos na vida do 

santo). Então eu tirei todas as cópias que eu tenho (de estrofes e 

procuras) e dei pro filho dele. Só tem uma que eu não sei ... pra 

achar, mas tem uns quatro versos que eu esqueci. É a cena do 

Cristo na montanha. Até um verso muito bonito. 

Outra vez nóis ia lá e tirava uma Folia. Ele cantava um pedido de 

esmolas. Outra vez ele cantava  pra mim. Então nós estava, eu tirava 

no gravador, depois eu copiava. Então tem muita coisa tirada no 

gravador cantado por ele3. Eu tenho um caderno já quase completo. 

Só tá faltando pouca coisa. Uma coisa que eu queria aprender era o 

Rosário de Nossa Senhora, mas não deu tempo. Nunca deu pra tirar 

o Rosário de Nossa Senhora. São cento e quarenta versos. Ele me 

falou que o meu é trinta (ensinou uma forma abreviada de trinta 

quadras). Então tem uma parte que esse povo canta aí. Tem muitos 

desses versos de Folia de Reis, mas não cabe nesses versos do 

Nascimento. Que é aquele verso que fala: “da rama nasceu a flor, da 

                                                 
3 Sobre mistérios do aprender sabendo ou não escrever, mestre Aladares esclarece diferenças: “É, para esses que 
mora na roça e que não tem leitura, eles aprende o verso com outras pessoas. Vai ditando pra ela e elas vão 
aprendendo. Outros então já tem um pouco de leitura. A mulher (a esposa) já sabe e ensina. Igual eu conheço um 
(mestre) que a mulher dele tem leitura. Ele não sabe ler também, então ela faz a leitura pra ele e ele guarda aquilo 
na idéia”. Sobre o mesmo assunto, mestre Messias diz: “Bom, eu digo o seguinte: meu filho demonstra ter uma boa 
invocação e, para isso, só aqui copiado pra ele, tudo em verso, eu tenho mais ou menos duzentos e oitenta ou 
trezentos versos, não é não, seo Valadares? (ele pergunta a Aladares). Copiado para meu filho. E além dele eu 
tenho vários sobrinhos e alguns parentes que interessa e pode também dali ir se estendendo como uma rede de luz 
que os fios vem até aqui e para frente; tenho dois ou três interessados ele segue, não é?” A mesma coisa acontece 
no depoimento de Otávio Ramos e Arnaldo F. Drumond em Função do Cururu (SEC da Prefeitura Municipal de 
Cuiabá, “Cadernos Cuiabanos”, abril, 1978). No “Pequeno Glossário do Cururu”, que antecede o estudo, os autores 
escrevem o seguinte: Sabedoria – diz-se do curureiro que canta versos e toadas de inspiração bíblica (tem 
sabedoria, é de sabedoria). Alguns cantadores estudam livros sobre santos e enversam os temas para brincadeiras 
de Cururu. Quanto mais Mistérios, Paixões e Padecimentos conhece o cantador, mais respeitado ele é. Desde, diz-
se também cantador de santidade, cantador de escritura. Na escala de valores, o menos respeitado é o cantador de 
lari-lai-á: aquele ignorante em temas sacros, que não sabe saudar o santo. Ao invés de cantar o pé de verso de sua 
toada, ele preenche o espaço musical com o lari-lai-á (p.7). Assim também, de acordo com o depoimento da 
antropóloga Patrícia Montemor, entre os palhaços das Folias de Reis dos morros e favelas do Rio de Janeiro, a 
diferença de qualidade se dá pelo conhecimento de longos versos a respeito da “doutrina sagrada”, que alguns 
ainda sabem declamar em seus momentos de atuação, e o simples exercício de danças jocosas e falas cômicas, 
com ou sem versos. O palhaço menos sábio é aquele que sequer sabe fala alguma do ritual e apenas repete passos 
de dança e brincadeiras. 
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flor nasceu Maria e de Maria o Redentor”. O mestre fala que esses 

versos tem que ter. Eu falei: “mas esses versos não é do Rosário de 

Maria”. Aí o seo Messias explicou pra mim que esses versos eles 

cantam muito do Nascimento, mas não tem; eles são do Rosário. 

Seo Messias muitas vezes viu os Três Reis do Oriente. De noite ele 

rezava e de manhã ele rezava. Agora eu esqueço (de rezar como ele 

sabia). Já rezei umas quatro vezes, aí aparece outra coisa pra 

atrapalhar. Mas ele falou: “você não incomoda não, que depois você 

vai ver”. Eu já vi os Três Reis do Oriente, mas a Lapinha mesmo eu 

não cheguei ver. Tem um mestre lá em Itaberaí. Ele tirou uma Folia 

com a viola. Eu queria ter um encontro com ele pra bater um papo, 

porque tem muita coisa e a gente queria aprender assim uns 

negócios mais. Igual tem esse mestre que o Marreco fala muito nele. 

É o Ovide (mestre Ovídio). 

 A morte prematura de mestre Messias obrigou Aladares a subir ao seu 

posto antes do tempo. Ele mesmo, já então um mestre, não se reconhecia ainda 

sabedor do “fundamento profundo” que busca até hoje. Dona Ana, baiana, fez voto 

de seguir com a Folia de Messias, o marido, até quando pudesse. O filho folião do 

casal estava longe de poder assumir a chefia do grupo. É possível que nunca o 

faça. Entre outros desigualmente preparados para o ofício de “embaixar”, dona 

Ana escolheu Aladares. Ninguém foi contra, mesmo porque se diz entre os foliões 

do lugar que era este o desejo do próprio mestre Messias. 

 Ao contrário de Quesalid, o aprendiz e depois mestre-feiticeiro dos Kakliult, 

sobre quem Claude Levi-Strauss desenvolveu idéias a respeito da atribuição social 

de credibilidade e eficácia ao ofício do xamã, temos aqui um aprendiz e, depois, 

um mestre-folião, sincera e profundamente crente na verdade e no poder religioso 

de seu sistema de crenças e cultos. 

 Desde criança procura aprender. Acompanha foliões parentes e serve a 

mestres, parentes ou não. Rejeita um mestre cuja doutrina não lhe parece 

“profunda”. Encontra na Folia urbana de um conhecido a ponte para, finalmente, 

travar conhecimento e fazer-se discípulo de um grande mestre, dono do 

“fundamento profundo” que aspira conhecer e um dia dominar. Procura-o, pede o 

seu ensino, gira com ele. Ouve-o com um cuidado maior do que o dos outros 

viajeiros de Santos Reis, copia quadras e “procuras”, grava, transcreve. Tira cópias 

que precariamente datilografa no Museu Antropológico; devolve por escrito ao 
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mestre Messias o saber oral que aprendeu com ele. São folhas de seu próprio 

“ensino” que Messias acaba guardando para o filho. 

 Primeiro Aladares domina o saber instrumental. Jovem ainda é o começo do 

exímio violeiro de agora. Depois leva anos aprendendo o repertório. Não quer 

conhecer, como os outros do grupo, apenas o cantorio fácil dos momentos 

rotineiros. Quer conhecer todas as quase setecentas quadras que, de acordo com 

mestre Messias, são a fala do fundamento da doutrina. Ao mesmo tempo aprende 

também a doutrina. Ouve e copia as inúmeras procuras que guardam, mais 

codificadamente do que os versos do cantorio, como o comum dos mestres, as 

regras de conduta cerimonial, quer conhecer mistérios e defesa da fé contra os 

perigos da feitiçaria ritual. Depois de anos de aprendizado com mestre Messias, 

quer dominar finalmente os seus poderes. Saber orações que, ditas, fazem o 

devoto ver o sagrado: os Três Reis Santos, a cena do Nascimento de Jesus Cristo. 

Conhecido o saber do sagrado, ele quer conhecer o saber do mistério. Como raros 

agentes do catolicismo popular, vindo de ritos do Congo e do Moçambique, mestre 

Messias que, acreditava-se, conhecia e exercia para os usos “do bem” alguns ritos 

mágicos. Possuía “o dom”, alguma coisa que Aladares prefere reconhecer como 

“uma força”, um poder miraculoso ofertado a ele por algum dos Três Reis de que 

Messias foi um devoto fervoroso. Mas partes disto é também possível aprender, 

porque há no mago um saber do poder, assim co,mo há no mestre um poder do 

saber. A magia não é mais do que um conhecimento que torna ativo um dom 

natural ou concebido para o seu exercício. Mais de uma vez Aladares lamentou 

muito haver virado um mestre sem conseguir ter aprendido com Messias os 

segredos que ele não teve tempo de ensinar ao discípulo. 

 Enquanto quase todos os outros discípulos dos mestres da Folga e da Folia 

que conheci em São Paulo, Minas Gerais e Goiás, aprendiam no ato do ofício e 

apenas em raras ocasiões faziam horas extras de estudo, Aladares procurou 

tornar-se um estudioso. Buscava o saber junto ao mestre e estudava o ensino 

aprendido do mestre. O saber é buscado e é uma tarefa obtê-lo. Morto mestre 

Messias, Aladares ensina a outros foliões de seu grupo, ao mesmo tempo em que 

procura contato com outros mestres de quem deseja aprender ainda. 

 A história de Aladares revela o outro lado das trocas de saber entre agentes 

populares de trabalho simbólico. Se avós, pais e tios escolhem netos, filhos e 

sobrinhos a quem convocam a que os acompanhem e se tornem devotos-artistas 

também, meninos e adolescentes ativamente procuram convencer os que sabem a 

que ensinem o saber do ofício. Mais aqui do que na escola, é clara a verdade de 

que aprender é um lento trabalho de fazer o saber.  
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 Mestre Antônio, folião do Divino Espírito Santo em São Luís do Paraitinga: 

Eu aprendi desde pequeno. Agora a gente tem dois meninos pra 

cantar, porque a gente gira muito. Tem vez de girar cento e 

cinqüenta e um bairros (rurais). Eu cantava como contra-mestre; 

agora sou mestre há mais de quarenta anos. Geralmente quem tá na 

folia começa de garoto e quando ele é bom, vai passando. Ele 

começa como tipe e vai passando até ficar mestre de Folia. A gente 

começa desde pequeno a tocar viola. Mas a gente tem que ter um 

pouco de interesse, inteligência. Aqui aprende muito de boa vontade, 

olhando o outro tocar e vai aprendendo sozinho. O que aprendi foi 

olhando outro tocar. Agora, Folia tem uma pessoa que corrige 

quando a gente sai fora. Então a gente guarda a voz na memória e 

depois canta. A primeira voz é a mais difícil. Agora, depois já é mais 

fácil. Eu fui aprendendo: primeiro contrato, depois, contra-mestre. Eu 

não peguei pra trabalhar, pra continuar, mas sei. Eu tinha onze anos 

e comecei com sete. Eu comecei ouvindo rádio, moda de viola, e 

também televisão (programas sertanejos) e fui aprendendo. 

 Na biografia de folião narrada por Aladares, convoquei o depoimento de 

mestre Antônio, porque entre os dois há semelhanças que fazem tão comuns as 

histórias de devotos nascidos na roça e migrados um dia para a cidade, onde 

reaprendem as condições de trabalho ritual num contexto que não é mais o de sua 

origem. 

 Eis em mestre Aladares um exemplo notável de estudioso popular. 

multipliquêmo-lo por muitos mil. De uma fazenda nas beiras do rio Uru para a 

cidade de Goiás, de lá para Goiânia; do trabalho rural para o urbano; das 

companhias de Reis “de roça” para outras “da cidade”; dos recursos populares 

costumeiros do aprender, aos recursos letrados, eruditos: o gravador, os livros, os 

escritos datilografados. O mestre folião quer aprender e estabelece programas de 

formação nos intervalos de seu tempo de trabalho produtivo, programas que nem 

por não serem escolares deixam de ser ativa e intencionalmente educativos. A 

meio caminho entre “discípulo” e “mestre” – algo equivalente ao que acontece em 

nossas universidades a um mestrando, quando ele já é um professor – aos poucos 

o folião divide-se entre começar a ensinar – o filho, os outros companheiros de 

equipe, aqueles que o procuram – e continua a aprender. 

 As redes de trocas e reprodução do conhecimento popular são feitas de 

pequenas histórias como a de Aladares: a) relações duais simples entre um mestre 



 17 

e um discípulo4; b) a multiplicação de tais relações duais de contrato para ensinar-

e-aprender, quando em uma só equipe de trabalho ritual um mesmo mestre 

“forma” vários discípulos; c) as relações coletivas de aprendizagem criadas pela 

própria maneira como a equipe ritual trabalha, facultando a aquisição do saber 

através da própria prática de “participar e fazer”. 

 Deixemos que o mestre do mestre Aladares conte a sua história. 

 

Mestre Messias aprende e ensina 

 Um dia, em sua casa, mestre Messias cortou o fio de uma entrevista e fez 

um pedido inesperado: 

O senhor pode caçar na Bíblia, em todos os livros, que o senhor 

encontra direitinho, na passagem da vinda de Jesus, sobre os Três 

Reis. O senhor encontra direitinho e, melhormente, se o senhor, por 

exemplo, num museu em São Paulo é capaz que o senhor encontre 

(o livro). E se o senhor encontrar e der um jeito de comprar o Livro 

das Horas Marianas, o senhor pode comprar nem que custe mil 

cruzeiros. O senhor pode comprar e mandar pra mim que o senhor 

recebe o dinheiro. Esse aí eu não quero que o senhor vai mandar 

gratuito pra mim não. 

 Em Goiânia, em São Paulo e no Rio de Janeiro encontrei alguns livros 

antigos de devoção católica que dei a mestre Messias. Mas nunca consegui 

encontrar três livros que ele citava sempre com freqüência: o Livro das Horas 

Marianas (ao qual atribuía poderes miraculosos) o Livro da Missão Brevial e o Livro 

de Bolgotas (que eu nunca consegui sequer decifrar o que seja). Messias conta 

uma história de muitas viagens pelo país e pelo saber. 

Eu iniciei esta vida de folião eu ia completar doze anos de idade, em 

Itaguatinga, Norte de Goiás. O meu professor chamava-se Honorino 

Moreira. Então, depois de eu exercer lá grande tempo, eu exerci em 

segundo lugar no Estado da Bahia, em Barreiras e uma colônia que 

tem abaixo do Morro do Chapéu, por nome Pedra Preta. Depois eu 

voltei a Itaguatinga e de lá eu vim pra Arraias. 

                                                 
4 Em seu estudo sobre a comunidade mexicana de Tzintzuntzan, George Foster descreve relações entre parentes, 
vizinhos e companheiros de trabalho caracterizadas por trocas entre membros de pares de sujeitos 
compromissados em um tipo de contrato dual de reciprocidade. (Tzintzuntzan, Fundo de Cultura, 1965). 
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Quando eu sai de Itaguatinga, eu estudei muito o Livro das Horas 

Marianas e o Livro de Missão Brevial, a Bíblia e também o livro: De 

Ti Depende a Tua Sorte, que explica a vida humana e a vida de 

Jesus e seus apóstolos. Aí eu exerci um giro do Divino. De Arraias 

eu exerci um giro do Divino e de São Sebastião num comercinho 

pequeno no município de Cavalcante, por nome Lapa. De lá fui pra 

Niquelândia, Goiás também. Ali eu fui folião dois anos, tanto do 

Divno quanto do Senhor Santos Reis. Bom, viajei para o Estado de 

Mato Grosso. Em Mato Grosso, eu fui folião de Folia de Reis, em 

Campo Grande, Três Lagoas e Cuiabá. Depois, quando eu voltei, eu 

fui pra Jacundá, divisa do Estado do Pará com Amazonas. Então eu 

vim de Jacundá e passei pelo Estado do Maranhão e fui folião de 

Reis em Pedreiras do Maranhão. 

Lá eu assisti (ajudei) um terno e exerci cinco dias só. já cheguei do 

meio pro fim. Em 1944, eu fui folião de Reis em Carolina, no mesmo 

Estado do Maranhão, e também exerci um voto fora do tempo em 

Porto Nacional5. 

Depois eu fui pra o garimpo de São Luís, que naquele tempo eu 

tocava garimpo. De lá – em São Luís era um comerciozinho (um 

pequeno povoado) – eu fui folião de Reis. Depois, de lá eu fui, fiz 

uma viagem de Nova América para Mato Grosso, mas não deu certo 

o que eu pensava. Lá então eu fui até o Estado de Paraná e ali eu fui 

folião de Reis em Maringá e Londrina. Bom, vim e desci para o 

Estado de Minas e fui folião em Monte Carmelo, em Dores de Indaiá, 

Patrocínio, Uberaba e Uberlândia. Esses foram os lugares que eu 

exerci os meus giros de Reis... 

Eu tinha quatorze anos apenas, tava com dois anos que eu era 

folião, que quando eu comecei a trabalhar nessa parte eu ia 

completar doze anos, quando saí a primeira vez no giro. Eu saí como 

auxiliar. Cantava junto com meu mestre, que era Honorino Moreira. 

Ele já era homem de noventa e dois anos, mas ainda cantava bem. 

Então ele sofreu um constipado e já tava com quinze dias de giro. E 

ele sofreu um constipado e não podia cantar mais. Que era o dia do 

                                                 
5 Folias de Santos Reis saem em seu tempo certo. No entanto, uma pessoa pode pedir a um embaixador que, para 
o pagamento de uma promessa, gire com a sua Companhia por três dias em qualquer outra época do ano. São 
jornadas “temporãs”, como é comum se dizer em Goiás e em Minas. 
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Encontro de Bandeiras, e aí ele foi e disse: “como é que nós vamos 

fazer, Messias?” E eu disse: “o senhor fica perto de mim, porque se 

eu errar um verso o senhor me dá um sinal”. E ele disse: “certo”. Aí 

eu fui (com ele) e um senhor Digardo Ferreira pra me ajudar, e eu 

meti o peito. Aonde os outros foliões: tinha o senhor Diambrósio 

Leite, e tinha um por nome de Gregório Ferreira, que era os tais da 

parte da Conceição (do Araguaia?), do Norte de Goiás, e nós de 

Itaguatinga. E tinha o senho Diabílio Batata. 

Então tinha o ponto certo de encontrar todo o ano, debaixo de um 

arvoredo muito grande, que era um pé de jatobá. Então fazia um 

sombrão muito grande. Então dali até na sede da fazenda, o homem 

tinha capricho mesmo de convidar todo mundo, que todo ano ia de 

quinhentas a mil pessoas pra assistir este pouso, e era o Encontro 

(das bandeiras). E aquilo nós nunca tinha apanhado. E eu pensava: 

“mas não é possível!” 

Então eu fui e sustentei um baralhado de fé. Ele cantou uma parte e 

eu cantei a outra. E vai, e vai e ele pedindo cantorio, que o último 

verso num Encontro é o capitão pedindo um cantorio na frente. Mas 

é explicando qual é esse. E assim vai, que quando o último cantorio 

que eu pedi, eu pedi justamente o Rosário da Virgem Maria, que são 

quinze mistérios que os quinze mistérios encerra cento e cinqüenta 

versos. Então ele não sabia o Mistério da Virge Maria; não sabia e 

pediu desculpa. Aí eu entre sozinho com a minha turma. Surrei o pau 

e cantei os cento e cinqüenta versos pra eles, aí eles perdeu a ponta 

da meada. Não teve mais jeito, né? Quando eu terminei de fazer a 

minha obrigação era seis e quinze da tarde e eu nunca repeti um 

verso, e não falei um verso fora da base da doutrina. 

... E eu, sendo um de quatorze anos, tinha folião dos capitães deles 

que os mais novos tinha trinta e seis anos. Choravam pior que uma 

criança, que um homem de barba no rosto nunca ninguém tinha 

vencido eles, e aquele menino de quatorze anos vencia. Então 

passamos a noite assim. Quando foi no outro dia eu fiz a Despedida 

deles e eles tiveram que dividir a esmola deles no meio, entregando 

uma parte pra nós. Aí eu despedi eles e viajamos prum lado e eles 

pro outro. 
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Aí, graças a Deus, esse momento eu iniciei com quatorze anos de 

idade, e hoje eu já tô completando cinqüenta e oito anos e ainda não 

achei um mestre pra me vencer. Mas não vou dizer que eu seja o 

maior. Eu digo o seguinte: “quero ser o menor”. (Quer dizer, mestre 

Messias, que tudo o que o senhor aprendeu foi lá em Itaguatinga?) 

Não senhor. Depois de lá, quando eu saí, eu peguei o Livro das 

Horas Marianas e fui estudar. Estudei as Horas Marianas, estudei o 

da Missão Brevial, o Livro de Bolgotas. Estudei muito a Bíblia. 

Depois adquiri um livro daqueles que diz: De Ti Depende a Tua 

Sorte, que explica a vida humana e a de Jesus com os seus 

apóstolos. Então eu estudei muito ele. Depois eu adquiri um livro da 

Vida de Jesus, que eu tenho ele até hoje. Aí eu estudei duma ponta 

na outra. Só teve uma partezinha dele que eu acho que a cabeça 

não coube mais. Porque a minha cabeça não é muito grande e ficou 

aquela partezinha dele que eu ainda não consegui decorar 

completamente. Quando eu vou cantar sempre erro uns quatro ou 

cinco versos. Porque a doutrina dos Magos perante a Vida de Jesus 

são seiscentos e vinte versos e eu tenho certeza que eu já sei, assim 

seguido, seiscentos e quatorze versos; mas ainda tem esses cinco e 

seis versos que eu ainda erro. ... 

Eu vou dizer pro senhor. O livro das Horas Marianas, o livro da 

Missão Brevial é outro livro difícil demais (de encontrar). Quem tem, 

tem; quem não tem, não tem. Os dois pega pareia (são 

semelhantes). O livro das Horas Marianas é grande. É quase do 

tamanho daquela Bíblia que o senhor me deu. E o livro da Missão 

Brevial é pequeno assim. É como o Novo Testamento. Mas é um 

livro tão bom, tão forte o efeito dele, que se ele cair dentro dum mato, 

pode estar cheio de capim seco ali, se ele cair lá o senhor pode por 

fogo; o fogo vai queimando, mas onde o livro tá não queima. 

Eu tenho o prazer, que eu tenho ouvido muitas festas, principalmente 

dentro de minha casa. Eu tenho o meu caçula que tá me dando 

prazer. Parece que as cópias que eu tô guardando pra ele vai ser 

bem aproveitada (as que Aladares datilografa e devolve a mestre 

Messias). Assim, eu tenho fé em Deus que meu filho vai seguir tudo 

a mesma base, na mesma estrada. Isso eu tenho fé em Deus e nos 

Santos Reis que seja bem aproveitado os espaços que eu faço pra 

ele sobre o ato doutrinal. E assim, não é só ele, como eu tenho o 
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prazer que todos aqueles que têm trabalhado comigo, junto, siga 

com fé e amor. Eu penso que não é perdido, que não é um passo 

perdido. Pouquinhas palavras eu conheço, mas essas pouquinhas 

palavras eu tenho o prazer de ensinar pra qualquer um amigo que 

vem me procurar. Seja o meu próprio inimigo. Se, por exemplo, 

existir um inimigo e ele me procurar pra aprender a doutrina, eu 

explico. Eu tenho o prazer de explicar e orar a Deus por ele. 

 Até aqui, mestre Messias, goiano “do Norte”; lavrador, garimpeiro, servente 

de pedreiro, pedreiro; capitão de ternos de congo e moçambique6, mestre de 

companhias de Folia do Divino, de São Sebastião e de Santos Reis. Este é o 

momento em que poderíamos, leitor, começar a realizar o que foi sugerido nas 

primeiras páginas do estudo. Reunir à volta de mestre Messias o depoimento de 

outros mestres da Folga e da Folia, e procurar aprender com as suas confissões 

de aprendizes. Há uma seqüência lógica que regula o trabalho social de 

transferência do conhecimento entre os agentes de cultura popular que temos 

acompanhado até aqui. Procuremos desdobrá-la. 

 

Os momentos do aprender e saber 

1º) Há um dom, ele é o começo 

 É sobre o dom que o saber se cumpre. Sem ele o aprendizado do artista é 

uma dura tarefa sem frutos. Todos os meninos camponeses aprendem com os 

adultos o trabalho da lavoura. Apenas alguns aprendem artes de ofícios rurais. Um 

menor número ainda, entre todos, chega a ser adulto artista: sanfoneiros, violeiros, 

cantadores, compositores de moda de viola. Entre o saber comum do trabalho 

produtivo e o saber de especialista do trabalho do artesão ou do artista, existe o 

dado do “dom”, a “inclinação”, a “invocação”, o “jeito”, aquilo com que a pessoa 

nasce não por razões de herança direta – entre dez filhos de um folião apenas um 

pode herdar o seu “dom pra Folia” – mas por mistérios que não são para serem 

explicados. Se dentre nove irmãos apenas três são foliões e só um chega a 

mestre, a diferença é entendida como uma distribuição desigual da natureza. É 

entendida também como uma diversidade pessoal de aproveitamento do dom. 

                                                 
6 “O congo em grande parte é ato de uma doutrina original da Igreja e tem parte do Espiritismo, e tem certas partes 
diabólicas. Eu conheço a fundo e digo pra você que eu exerci como capitão de congo tanto em Dores do Indaiá, 
Patrocínio e Uberaba. Eu sei, por conta disso. Tem partes que eles usa que não pertence a Deus. Eu não pude 
seguir com eles porque eu não aceito essas coisas”. Palavras de mestre Messias, de Goiânia. 
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Aquilo, desde oito anos eu tenho essa religião (a missão na Folia). 

Aquilo são gente que nasce com aquilo. É a mesma coisa: um que é 

de uma raça e outro que é de outra, de outra coisa. Já nasce com 

aquela idéia, né? Agora, aprende muita coisa (porque) desde 

pequeno tem aquela inclinação e encosta com quem sabe. É mesmo 

que um professor. Então vai trabalhando e aí vai até que toma 

responsabilidade. (Mestre Luizinho, de Santo Antônio dos Olhos 

D’Água, em Goiás) 

Agora, a gente não nasce sabendo, mas nasce com o dom. porque 

quem não tem dom pra aprender a viola, não aprende. Não tem jeito. 

Os filhos do meu irmão não sabem nem pegar a viola; já meu filho já 

tá aprendendo. Ele gosta. (Mestre Antônio Teles, de Batatuba, em 

São Paulo) 

Agora, pra aprender Folia tem que ter inclinação, porque cada 

pessoa tem um dom: uns pra estudar, outros pra trabalhar na roça. 

Cada um tem uma idéia. (Mestre Antônio, de São Luís do Paraitinga, 

em São Paulo). 

 Quem tem o dom possui o “gosto”. Dificilmente um atributo vem separado 

do outro. Na verdade uma das maneiras de demonstrar o dom é gostar de exercer 

aquilo para o que ele aponta. Mas entre agentes católicos de rituais camponeses a 

evidência do dom não se dá como entre magos e feiticeiros. Como regra gera, não 

existe um momento de descoberta dramática da presença da qualidade do 

diferente. Não conheço casos em que ele tenha sido descoberto através de sinais 

divinos posteriores a períodos de sofrimento ou provação, como pode acontecer 

entre benzedeiras católicas e sacerdotes de Umbanda ou do Candomblé, por 

exemplo. A criança que descobre o dom através de começar a exercê-lo. “Pega a 

viola e toca, toma gosto, depois aprende”, dizia mestre Ovídio, de Abadia de 

Goiás. 

 O dom é um dado natural do exercício do saber. Não é sobrenatural e 

apenas raros mestres acreditam que ele seja, ou possa ser devido à intervenção 

de um ser do sagrado, embora, veremos ainda, possa ser alimentado e mantido 

por um santo padroeiro em favor de um devoto-artista. O folgazão ou o folião não 

se sentem obrigados – a não ser pelo compromisso moral do voto, da promessa ou 

de uma devoção ativa – a desenvolver o seu dom de artista sobre a fé do devoto, 

da mesma maneira como se entende que ao que possui o dom da bênção ou da 

mediunidade não sobra alternativa senão desenvolvê-lo ou sofrer. Repito, apenas 
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um ato de vontade pessoal ou de obediência à vontade de um parente, por 

exemplo, obrigam o sujeito do dom a exercê-lo como agente do rito; ator do ofício 

religioso que através de seu próprio exercício desenvolve o saber sobre a trilha 

aberta pelo dom. 

 O que é então o poder de alguns mestres? Um poder além do dom, porque 

enquanto um se aplica a qualquer tipo de trabalho de artista, o outro parece ser 

exclusivo do trabalho religioso e, por isso, o poder de alguns mestres supõe-se 

que, ele sim, é um dom da santidade. Recordemos fatos. Alguns mestres, alguns 

foliões, admitem que uma diferença entre um grande embaixador e outros artistas 

da equipe é que o primeiro pode ser assistido por forças sobrenaturais desde a sua 

iniciação. Vimos Aladares atribuindo a mestre Messias poderes que ele próprio 

lamenta não possuir ainda, seja porque não o recebeu como um poder dado pelo 

santo, seja porque não o desenvolveu como um saber de oração que obrigue o 

santo a ajudá-lo. O auxílio sobrenatural é um sinal da fé e não do dom, mas ele 

atua sobre a esfera do saber que desenvolve o dom do artista-devoto: infundindo 

na memória a “idéia” dos versos do repertório; iluminando a “idéia” do mestre no 

momento do improviso; livrando-o dos malefícios “mandados” por outros – em 

geral outros mestres, “coisa de antigamente”; fazendo-o ter visões especiais do 

que acontece, ou de seres e situações do imaginário sobrenatural do rito. 

 Mestre Luizinho, de Santo Antônio dos Olhos D’Água, o mestre que usava 

esfregar nas mãos ovos de beija-flor quando começou a aprender “a arte da viola”, 

dá o seguinte depoimento: 

Não é todos não, mas acontece assim. Comigo aconteceu assim de 

eu cantar a primeira vez sem ter muita experiência do que estava 

fazendo. E o povo achava que o Luís era o guia: “é o guia, mestre, 

ele sabe!” Sem eu saber quase nada... Sabe o que que é? É a 

divindade que manda pra gente. Depende de fé, é cantar firme e com 

fé, que a divindade manda pra gente igual um pingo d’água, assim, ó 

(ele imita algo entrando pela cabeça adentro). 

Cantou o primeiro verso, o outro vem. Quando o contra-guia 

responde o que a gente cantou, o outro verso vem pra gente feito um 

pingo d’água. 

Ali a divindade dá o recurso pra gente. A gente tá achando que não 

vai achar entrada ali, e tá cantando e tá pensando: “eu não acho 

entrada, como é que eu faço aqui?” Pois a divindade manda o 

recurso. Mando o verso consoante direitinho pra gente cantar na 
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hora, na hora necessária. Não é os guias que sabe, não, é a 

divindade que trás pra gente. Eu já vi diversas gentes falar isso 

mesmo... 

Tem que ter o dom; não é qualquer um não. Não é qualquer um que 

pega a viola e dá conta de ter o dom. também o dom já vem do 

Espírito Santo. Já é o Espírito Santo, é Deus. É quem dá o dom 

praquilo: o guia da Folia, o rezador do terço, tudo é o dom de Deus, 

que já deu praquela pessoa. Agora, brincar de viola qualquer um 

brinca. Isso é coisa comum. Mas a coisa da divindade vem no dom 

do Espírito Santo. É o dom de Deus. 

 Este é o caminho pelo qual o dom revelado como uma qualidade natural do 

artista folião ou folgazão, manifesta-se como o poder dado pela divindade sobre 

aqueles a quem ela escolhe para serem mestres de uma equipe ritual do 

catolicismo popular, ou sobre aqueles que por méritos de fé persistente tornam-se 

capazes de atrair a ajuda do poder. Mestre Luizinho usa a palavra “dom” para falar 

do que Aladares e Messias chamam de “poder”, mas tanto em um caso como em 

outro, a diferença entre um atributo e outro é marcada. O próprio mestre Luizinho 

reconhece que uma coisa é o dom natural que faz o bom violeiro, enquanto outra 

coisa é o dom divino que o transforma no mestre de Folia. A “inclinação”, o dom 

natural é do próprio sujeito, não se explica e é otimizado através do aprendizado, 

do “ensino” de um mestre sobre um discípulo a quem guia para que ele 

desenvolva, como trabalho de artista camponês, aquilo que ele tem “de berço”, de 

nascimento. O “poder”, o dom sobrenatural, é a dádiva da divindade (Deus, o 

Espírito Santo, Santos Reis, São Gonçalo, o santo padroeiro pessoal), explica-se 

através da religião e é algo que se coloca sobre o “ensino”, como um tipo de saber 

que não é preciso aprender. 

 Do mesmo modo como entre benzedeiras e pais-de-santo, o limite da 

atribuição do poder da divindade é reservar a ela própria uma escolha antecipada 

de pessoas eleitas para serem mestres da Folga ou da Folia. O mesmo mestre 

Luizinho: 

É por isso que não é qualquer um não. Tem que ter o dom do 

Espírito Santo. Tendo o dom a gente canta. É escolhido pelo Espírito 

Santo. As pessoas da Folia, os rezadores, vem escolhido pela 

Divindade. 
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2º) O dono do dom aprende 

 Nada se consegue sem o dom; nada se consegue só com ele. Desde 

menino, ao longo da adolescência, adulto, quando ainda folião ou quando já “um 

mestre formado”, todo o guia faz por inteiro uma viagem eu os outros devotos-

artistas caminham até o meio. Ele atravessa uma trajetório de aprendizados e 

acessos a postos dentro da equipe, onde o exercício do saber vai sendo cada vez 

mais “completo” e “profundo”. 

 Quase toda a história pessoal de aprender-e-ensinar é realizada dentro da 

equipe de trabalho ritual, desde quando um menino pequeno é incorporado a um 

“terno” ou a uma “turma” como um requinteiro, por exemplo, e, a partir de então, 

aprende os ofícios de cantar, rezar e tocar um ou mais instrumentos. Está é uma 

trilha do trabalho de aprender. Mestre Luizinho narra uma outra. Aquela em que 

um agente graduado ingressa na Folia depois de iniciado em artes e outros ofícios 

religiosos do campesinato. 

Esse dom, eu desenvolvi (primeiro) os outros, desde o terço, que é a 

reza, até a guiação de Folia. Eu era rezador de terço profissional, 

mas da Folia eu não sabia nada, só brincar catira. Mas na música 

(de Folia) eu não sabia nada. (Então primeiro o senho aprendeu a 

rezação do terço?) Foi né? E depois brincar catira. Não sabia afinar 

viola. Depois aprendi afinar viola e fui aprendendo aos poucos. 

Aprendi a cantar feito “orela”, pra tirar as esmolas. “Orela” quer dizer 

contra-guia pra tirar esmola. Pra responder pra tirar as esmolas. 

 Meninos sob a força do dom, meninos filhos, netos ou sobrinhos de mestres 

e foliões, são empurrados ao dever de aprender (quando um pai inicialmente os 

força a isto), ou buscam realizar, por conta própria, o direito de aprender (quando 

um menino sem parentes foliões procura quem o ensine). Aprendem, repito, no ato 

do giro, “na jornada”, “vendo os outros fazerem e fazendo igual”, frase que mestres 

e contra-mestres repetem vezes sem conta. Entre unidades de trabalho ritual 

popular há aqui diferenças que é preciso estudar. 

 Equipes corporadas não dentro de uma religião (como a Folia de Reis), mas 

como uma religião (como o Candomblé), equipes, portanto, mais complexamente 

hierarquizadas e cujo trabalho religioso é contínuo e não esporádico (como a Folga 

de São Gonçalo), ou sazonal (como a Folia de Reis), criam espaços próprios, 

relações especiais e situações à parte para a reprodução do saber necessário. 

Iniciados freqüentam camarinhas ou escolas dominicais. Antes de exercerem o 

ofício, aprendem o seu exercício. São especialmente iniciados para, e após um ou 
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mais ritos solenes de iniciação ou de passagem, tornarem-se aos olhos de todos, 

agentes religiosos legítimos: iaôs, pais-de-santo, diáconos, presbíteros. Este é o 

sistema de transferência do saber dentro de unidade populares constituídas como 

igreja ou como seita. Seus sacerdotes, assim como os agentes populares de cura, 

são sujeitos no seu lugar, e realizam quase todo o seu trabalho religioso em um 

espaço fixo de culto – a roça de Candomblé, o terreiro, o centro, o templo, a casa 

da benzedeira – onde se dão, ao mesmo tempo, a prática ritual e a docente. 

Homens e mulheres no seu templo são especialistas de consultório e gabinete. 

Atendem em salas, casas de fundo de quintais, e aí ensinam. Não são raros os 

ritos populares que sacralizam lugares de culto coletivo como os da Umbanda ou 

de uma pequena seita pentecostal. Ali as pessoas chegam para invocar os seus 

deuses, relembrar a sua memória e trocar o seu saber. 

 Em casa o mestre da Folga ou da Folia é um lavrador pobre como Nego 

Bento, um carapina rústico como Quim e Bastião Bento, um jardineiro e ex-

pescador como Diorando, um pedreiro como Messias, ou um funcionário público 

como Aladares em Goiânia, Luizinho em Corumbá de Goiás (professor leigo), ou 

Afonso em São Luís do Paraitinga. Apenas em casos muito raros um mestre de 

Folia será um funcionário religioso quase exclusivo, como mestre (Antônio) em São 

Luís do Paraitinga. Assim, não sendo sacerdotes e mestres populares todo o 

tempo, não o são também em um espaço próprio, reservado como lugar de puro 

trabalho religioso. A Dança de São Gonçalo é parte da Função que a equipe de um 

mestre da Folga faz na casa de um devoto promesseiro, a seu convite. Sabermos 

de muitas estradas, leitor, que a Folia de qualquer santo e essencialmente a 

viagem de um grupo de artistas-devotos, e a própria viagem – a “jornada” – é a 

alma do rito. Avessos ao templo e ao terreiro, foliões e folgazões são homens cujo 

lugar é a comunidade, ou são as comunidades rurais e “de periferia” por onde 

passam e até onde vão. São equipes hierarquizadas, estáveis em existência, mas 

esporádicas ou sazonais no trabalho ritual, e itinerantes. 

 Equipes de trabalho religioso semelhante, mas cujo cerimonial exige o 

conhecimento e a destreza de passos de dança, coreografia complicada e, não 

raro, longas e difíceis dramatizações populares, como as Pastorinhas, os Marujos, 

os Congos, os Reisados, usam lugares próprios para o ensino coletivo, ainda que 

não possuam espaços simbólicos próprios de iniciação de noviços. Fora do 

alcance dos olhos de outros, quase sempre nos fundos da casa de um capitão-

mestre, ternos de tiros do catolicismo popular geram momentos de ensaio. É neles 

que mestres ensinam, corrigem, observam desempenhos. Em Minas e em São 

Paulo, encontrei ternos de Congos onde havia um adulto chamado “cacique”, 
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escolhido entre outros para ensinar aos meninos e corrigi-los, seja no lugar do 

ensaio, seja no próprio momento do exercício do “folguedo”. 

 Diferentes do Terno de Congos, tanto quanto da Roça do Candomblé, são 

as nossas pequenas equipes de foliões e folgazões. Além de não possuírem um 

lugar seu para o culto e se deslocarem sempre para realizá-lo, são equipes cujo 

exercício repousa sobre o desempenho de um mestre dirigente e solista; cuja ação 

é completada pela atuação coadjuvante da turma de cantores-instrumentistas ou 

dançadores. Entre elas não há espaços próprios e situações de ensaio da equipe, 

ou de iniciação de cada um de seus membros. Há, aqui, portanto, três alternativas 

de ensinar-e-aprender: 1ª) durante o próprio “giro” ou “função”, ou seja, como 

vimos, dentro do exercício direto do rito; 2ª) na relação dual entre um aprendiz que 

pede e um sabedor (mestre ou não) que dá o ensino; 3ª) no estudo pessoal do 

aprendiz, seja, por exemplo, no treino caseiro de toques de viola, seja na leitura 

dos “livros de doutrina católica”. 

 Meninos iniciados no ritual e no aprendizado de toques, canto e dança, 

aprendem durante as apresentações da Folga ou da Folia. Por isso, 

inevitavelmente, todos os foliões e folgazões dirão a quem pergunte que 

aprenderam vendo e fazendo. Muitas vezes assisti a pequenas cenas de 

aprendizado, tanto na periferia de cidades como Poços de Caldas, São Luís do 

Paraitinga, Goiânia, Goiás Velho, Atibaia, como em cantos de sertão de Goiás e 

Minas. Meninos participantes da Folga ou da Folia reunidos aos mais velhos, 

trabalhando com eles. Nas danças de São Gonçalo qualquer menino ou menina 

pode ingressar numa das “voltas” e dançarem diante do altar. Meninos – nunca 

meninas – melhor treinados, poderão fazer parte da própria equipe estável de 

folgazões, cumprindo todos os passos do rito. Em Batatuba, econtrei um menino 

de 12 anos que dançava sem erros entre os adultos e tocava viola, formando dupla 

com um velho folgazão. Nas folias de Reis de estilo paulista ou mineiro, meninos 

são incorporados cedo ao grupo por causa da necessidade das vozes “quinta” e 

“sexta”, os finos gritos de requinteiros. Nas folias do Divino que conheci pelo 

menos em Goiás e São Paulo, meninos são indispensáveis. Em alguns lugares 

eles apenas cumprem sua parte dando infinitas vezes ao longo dos dias de jornada 

os seus finos gritos de fim de versos. Em outros, como em São Luís do Paraitinga 

e litoral Norte de São Paulo, eles tocam também instrumentos. Com os olhos 

presos no fazer dos adultos, eles fazem também e aprendem. O saber flui sem o 

ensino e, às vezes, parece que quanto menos é evidente, tanto mais é efetivo. Na 

festa dos gestos de uma equipe onde o trabalho ritual de cada um é fração do 

ofício de todos, as perguntas da teoria do saber (a doutrina, o fundamento) 
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emergem das questões que a prática direta do fazer no ritual levanta. Muitas vezes 

vi meninos ocupados com um instrumento em um momento de descanso do grupo, 

procurando exercitar um toque, um som, ou procurando aprender  uma habilidade 

ainda não desenvolvida. Outras vezes, mais raras, assisti a momentos de ternura 

em que um artista deixava de lado uma conversa de adultos roceiros e ensinava 

por instantes a um menino um toque de “caixa” ou de violão. Fora da escola o 

saber tem alma e o ensino é música. 

 Quando o devoto torna-se um folião, depois de já ser um artista popular, e 

não almeja “encargos” de comando, o seu aprendizado é feito durante as 

apresentações do terno. Sanfoneiros, violeiros-cantores, palhaços, atravessam 

muitos anos dentro de uma equipe sem preocupações maiores de aprender do que 

aqueles que os mantém em um posto intermediário. Soldados a quem não tenta o 

oficialato. Tal como entre meninos, algumas vezes vi foliões e folgazões ocupados 

em aperfeiçoar um toque de viola, ou em aprender como um “companheiro” uma 

nova moda de catira. Isto acontecia nos intervalos do trabalho ritual, durante os 

dias do giro ou nas noites de Folga. Assim, para adultos e crianças, os momentos 

em que o grupo descansa, durante o período do trabalho, são situações de 

ensinar-e-aprender também aproveitadas. 

 Tal como acontece com qualquer violeiro ou rabequista do lugar, é provável 

que devotos-artistas ensaiem sua arte em casa, na caída da noite. Mas todos 

aqueles com quem conversei negaram que fizeram esforços extra e programados 

para aprenderem tanto o cantorio quanto a doutrina. Todos, sabemos, menos 

aqueles para quem a maestria é o horizonte. Entre estes, solistas do rito e do 

saber, há uma ativa preocupação em buscar conhecimentos de artista e de devoto. 

Mestres se procuram e se sucedem. Dentro da ordem rígida de postos e ofícios de 

trabalho ritual, um menino requinteiro destinado pelo pai a sucedê-lo, ou um 

adolescente com dom e vontade de vir a ser um mestre, desde cedo se ocupam 

cem aprender mais do que os outros. São separados ou separam-se dos outros 

para serem aprendizes de mestres. Serão motivados ou pressionados a 

aprenderem o repertório e o improviso, as regras do culto, os segredos dos 

mistérios e o fundamento do rito. Nas regiões rurais mais remotas, onde foi para os 

adultos de hoje difícil o acesso ao livro e à escola, as trocas de saber são orais. 

Discípulos aprendem também a doutrina no ato do giro, nos seus intervalos, em 

conversas entre “companheiros”, em conversas com mestres. São menos comuns 

as ocasiões em que um mestre chame a sós um aprendiz e o ensine fora dos dias 

de “jornada”. Na verdade, uma boa parte deste ensino é coletiva. Durante o 

cantorio da equipe da Folia ou da dupla da Folga, todos podem ouvir e aprender. 
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Aqui se dá a diferença. Menos atentos, esforçados ou dotados de dom, muitos 

aprenderão apenas para o “responso”; para responder ao repertório ao que o 

mestre começa e o contra-mestre continua. Poucos estarão atentos para gravarem 

do saber do mestre o fio completo do cantorio, da moda de Catira. Durante o 

cantorio de que é parte, o futuro mestre aprende e grava. Em três ou quatro 

biografias de mestres, meninos ainda, um dia eles surpreenderam os seus 

professores substituindo-os em um momento e repetindo sem erros as quadras a 

que durante muito tempo apenas responderam. 

 É também num momento em que um mestre se dispõe a falar sobre a 

doutrina, ou quando dois ou três mestres – onde eles são vários em uma 

Companhia – resolvem conversar sobre o assunto, que meninos e jovens com 

sonhos de saber chegam para perto e esforçam a “idéia” a aprender. Vi meninos e 

adultos aproveitarem a própria situação de minhas entrevistas com um mestre, 

para virem ouvir e aprender. Vários ouviram, alguns faziam comentários, 

perguntas; mas entre eles só um ou dois possuíam os sinais de quem gravava o 

fundamento e pensava sobre o “comentário”. 

 Ao ascender com a idade e a demonstração do dom a postos graduados, o 

discípulo chega perto do mestre. Torna-se social e fisicamente um próximo dele. 

Aos poucos toca e canta na linha de frente, ao seu lado, atrás dele. Aos poucos 

confirma, se é um filho ou parente, ou conquista, se é um não-parente, o direito de 

ser candidato à maestria e a obter do mestre, portanto, favores especiais de 

ensino. Na Universidade, como na Folia, mestres gostam de continuadores e 

dedicam àqueles frente quem se vêem no espelho, o melhor de sua memória. Mais 

adiante um mestre divide com um ou dois discípulos responsabilidades de arte e 

comando. O futuro mestre começa, então, a aprender, praticando já como um 

mestre7. 

 Mesmo que seja o filho mais velho de um mestre afamado, um discípulo 

que não comprove “inclinação”, ou que não se aproxime do pai, mestre, em saber 

e carisma, não chegará à chefia do terno. Mais de uma vez encontrei filhos e netos 

de grandes mestres da Folia tocando e cantando em postos de baixo, na mesma 

equipe onde primos ou mesmo jovens não-parentes subiam a posições de solo e 

chefia. Possuindo uma estrutura hierárquica de estilo militar, equipes de rituais 

coletivos do catolicismo popular não são pequenas monarquias, embora nelas os 

símbolos de realeza sejam tão comuns. Sendo o lugar do poder e do trabalho 

                                                 
7 Desde sociedades primitivas, alguns antropólogos insistem em que aprender é uma tarefa a que meninos 
entregam-se ativamente. Ver, por exemplo, em Margareth Mead: Educación y Cultura (Paidós, 1962), Adolescencia 
y Cultura em Samoa (Paidós, 1961). 
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coletivos de que o mestre é um emissário, eles criam regras de consenso que 

qualificam a diferença do desempenho de seus artistas-devotos e, através de 

avaliá-los na prática do rito, redistribuem postos e poderes. 

 Algumas biografias são exemplos notáveis de como mestres e discípulos 

estudam. Quando sabem ou podem, usam livros, escritos e rascunho. O saber 

letrado circula entre camponeses muito mais do que costumamos imaginar. Velhos 

livros de piedade católica são relidos e consultados por alguns mestres. Não são 

raros os que, ademais da Companhia da Folia de Santos Reis, pertencem a 

alguma outra confraria laica. Dali os letrados trazem o costume da leitura, Mestre 

Messias, da Liga de Jesus, Maria e José, lia regularmente a Bíblia, hábito 

adquirido na cidade após os tempos do Vaticano II. Lázaro, João, Donquinha e 

outros mestres de Folia em Caldas, Minas Gerais, são “vicentinos” e, dentro e fora 

de suas reuniões, fazem uso da leitura de escritos de piedade católica. Os foliões 

da região de Fernandópolis em São Paulo, adeptos do “Movimento de Renovação 

das Folias de Santo Reis”, ia além. Através do impulso do padre José Jansen, liam 

com freqüência livros antigos e atuais de doutrina católica. Durante algum tempo, 

fizeram mimeografar um jornal que era distribuído entre todos. Entre os velhos 

mestres tradicionais da Folga e da Folia, os antigos e hoje quase desaparecidos 

livros de devoção, como o Horas Marianas e o Manual do Devoto, são os mais 

procurados. Uma razão simples. Eles possuem menos lições doutrinais 

complicadas, adotam um estilo catequético simplificado e, sobretudo, estão cheios 

de orações do passado. É delas e da “vidas de santos” que alguns mestres 

preferem aprender a “doutrina” e “tirar o repertório” dos cantorios que cantam e 

consagram. 

 Vimos que Aladares não só lia os livros que mestre Messias recomendava, 

como gravava e tirava cópias de seu repertório e doutrina. Mestre Luizinho de 

Santo Antônio dos Olhos D’Água, tinha cadernos com letras de cantorios de Folia, 

além de cordéis e romances nordestinos que decorava e gostava de declamar. Um 

comovente depoimento sobre os esforços de um discípulo para aprender com um 

parente, é um exemplo notável do modo como o saber popular combina 

alternativas orais e escritas de docência. Fala mestre Ovídio, em Abadia de Goiás. 

De primeiro ele era de menor. Aí ele falava: “tio Ovide, dá as colunas 

pra mim aprender embaixar?” Daí eu falava: “você é de menor. Vai 

criar idéia primeiro. A gente tem que dar valor. Você é de menor, não 

vai dar valor, pode às vezes abandonar essas coisas”. Quando ele 

estava com 20 anos, chega um tio dele por parte de mãe, Tião 

Bento, e disse: “Seo Ovide, eu quero suas colunas”, que quer dizer, 



 31 

a música, a letra. “Eu tenho um livro de Reis, o Nascimento, a Bíblia 

Sagrada em verso. Aí a gente faz letra e música também”. 

Agora, isso é muito custoso, é com espaço de tempo, é um estudo 

(mestre Ovídio comenta a pretensão de Bastião Bento em favor do 

sobrinho). Ele disse: “eu não vou ser embaixador, mas eu quero 

conhecer”. Aí eu dei pra ele e ele entregou pro sobrinho. Com 

espaço de tempo meu sobrinho passou as minhas colunas pra outro 

caderno. Quando dei fé, meu sobrinho estava embaixando. Isso é 

vocação. Já embaixou muitas folias. Ele também faz versos igual a 

mim. A gente canta um dando responso pro outro (alternando-se no 

cantorio das duas primeiras vozes). Agora, isso aí é com estudo, 

cada dia vai multiplicando-se e não tem fim. A Bíblia, por exemplo, é 

devagarinho, porque se querer resolver tudo de uma vez, aí acumula 

e não resolve nada. 

 Do mesmo modo, mestre Antônio Teles escreve o que cria e decora o que 

escreve e, assim, faz do improviso o repertório e do repertório a memória do que 

guarda para ensinar aos outros.           

Faz 25 anos que eu cantei esse Caruru (última e longa “volta” da 

Função de São Gonçalo, em geral cantada e dançada ao 

amanhecer) e nunca mais cantei. Cantei só nessa festa. Eu tenho 

um pouco da ciência da Bíblia e eu escrevi os versos. Depois decorei 

todos e cantei. Eu fui fazendo e escrevendo mais ou menos 50 

versos para cantar. Quando eu vi que estava mais ou menos – 

porque o caipira não faz as coisas certas... o Português – aí eu 

decorei e cantei. E foi surpresa que metade das pessoas que tava 

assistindo o Caruru choraram durante aquela noite (de emoção, o 

que não é raro, dada a beleza e o envolvimento afetivo que cerca o 

final de uma noite inteira de dança devota). 

 Ao filho pequeno, em quem o mestre reconhece o seu difícil sucessor, ele 

pensa ensinar com os atos do rito e também com os escritos que faz. 

Por exemplo, o meu menino, no pé e nas palmas ele já é bom. Até 

nas festas que ele ia – tinha uns 8 anos – o povo ficava só de olhos 

nele. Ele era pequeno e já fazia certo. Mas pra dança de viola 

(formar dupla com outro cantador e comandar o cantorio da Folga), 

ele tá aprendendo tocar de viola. Mas a voz dele eu acho que não 

dá, não ajuda. Eu não tô nem esforçando ele pra ele cantar porque a 
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gente não pode esforçar, né? Porque o que vem de dentro a gente 

não coloca; se o dom é pra isso, dele é que vem. Agora, a gente 

ajuda ele tocar viola. Agora, os versos, se ele quiser cantar, até 

posso tirar num papel pra ele decorar. Mas eu acho que ele não tem 

vocação pra cantar, porque tem que ter dom, vocação, voz. 

 Finalmente, a parentes, companheiros e outros, mestre Antônio Teles 

oferece ensinos também por escrito. Reconhece que mais do que apenas um 

artista que cria e canta, ele é uma memória. Afinal, quem é o mestre senão aquele 

que sabe fazer, ou sabe lembrar aquilo que os outros da equipe apenas 

conseguem repetir? Mais evidente na Folia do que na Folga, onde em uma mesma 

noite várias duplas de violeiros-folgazões podem substituir-se no cantorio de cada 

“volta”, o ensino fundamental de um mestre é a memória da fala do rito – os 

versos, as quadras, as colunas – de que o fundamento, a doutrina, são um 

“comentário”. Aladares diria: “um saber profundo”. 

Agora, na turma de São Gonçalo não gira dinheiro (não recebem 

pelo trabalho que fazem). As pessoas entram de espontânea 

vontade e a gente explica pra eles: “faça assim, faça assim”. Quando 

eles querem aprender, a gente pode ir na casa deles cantar com 

eles, porque tem muitos deles que canta pra São Gonçalo e ele não 

tem facilidade de fazer os versos. Então ele aprende de outro; os 

versos que ele canta não é dele. Por exemplo, se tem um que quer 

cantar, um que sabe dançar mas não tem facilidade de fazer os 

versos, então ele aprende de outro. Se ele tem facilidade de cantar, 

pode vir aqui. Eu faço. Eu canto quantos (versos) canta no altar e 

escrevo tudo e entrego pra ele. Eu falo: “decora e canta que dá a 

volta certa”. Ele decora o canto que dá certinho e volta. Agora, eu 

faço de improviso na Dança de São Gonçalo. 

 Mais de uma vez surpreendi mestre Aladares em sua casa lendo e relendo 

os escritos de Mestre Messias. Escritos que antes gravara, transcrevera a mão e, 

finalmente, datilografara. As quadras desconhecidas eram repetidamente cantadas 

até serem aprendidas. Mas as seqüências de trocas de saber não param aí. 

Depois de haver usado para o presente estudo o outro anterior os quatro cadernos 

em que transcrevi várias entrevistas com mestre Messias, com Aladares e com 

mais alguns mestres foliões, dei-os a Aladares, nos dias do “giro da Folia de Dona 

Ana”, em 1983. Aladares guardou os cadernos junto com os escritos que coleciona 

há muitos anos. Morto o mestre, poderá reler a memória de sua vida e doutrina. 



 33 

 

c) Quem aprende como mestre é reconhecido como aquele que sabe 

 Não quero que nossa viagem entre mestres da Folga e da Folia termine, 

leitor, sem que convoquemos para que fale sem pressa, mestre Antônio Teles. Ele, 

que entre todos é conhecido entre Atibaia e Piracaia como “O Folgazão”, e a 

respeito de quem dizem os outros: “O mestre dos mestres”, poderia ajudar-nos, 

aprendizes também, a concluir. A sua longa fala encerra este capítulo. O que 

pensar sobre ela inicia o outro, o que conclui o estudo.   

Eu aprendi a dançar Caruru com meu pai. Quando eu tinha 8 anos 

de idade eu já dei uma “volta” dançando, como a gente fala por aqui; 

eu de mestre, cantando e outro ajudando. Mas eu sempre ajudava 

meu pai. Depois ele ficou meio doente e já tava cansado, devido à 

doença dele, porque ele morreu moço, morreu com 52 anos. Eu 

aprendi porque vem da raça, não vem? Depois eu dançava com meu 

irmão, mas como ele pegou serviço de viajante, numa festa ele ia, na 

outra não podia ir. Então (eu assumi) pra não dar mau exemplo pros 

outros companheiros. Porque a dança de São Gonçalo cada um tem 

um sistema, cada turma, cada batalhão de São Gonçalo, e tudo 

corresponde uma coisa só. 

E outra, o mestre, o guia, é o que canta de guia. Agora, o mestre que 

canta de guia (e ensina aos outros) é mestre dos mestres, no caso 

meu. Ele é mestre de dança e dança de viola. Agora, eu danço, sou 

compositor dos versos, de música e de toque de viola, e sou mestre 

dos mestres. 

Quer dizer que todos os mestres da minha turma – ou batalhão, 

como queira – eles obedecem a mim. Eu sou mestre porque cada 

batalhão tem um mestre de todos. Por exemplo, eu tenho de 26 a 30 

companheiros. Tenho companheiro que canta de viola, faz volta com 

outra pessoa, tem os que tira e tem os palmeiros. Então eu sou 

mestre dos mestres, de todos. 

Quando aparece um pra marcar festa, então eles vem aqui em casa 

e quem marca sou eu. Sou eu que avisa todos os companheiros. Eu 

que controlo tudo. Por exemplo, no Congo tem o capitão; agora, no 

São Gonçalo é mestre, o chefe da turma. Agora, os companheiros 

tem disciplina. Se é um dia de muita chuva, só por força maior que 

pode deixar de ir na reza, porque se é uma promessa (de quem veio 
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pedir a Folga de São Gonçalo) e os companheiros não vão, eu não 

posso fazer sozinho. Quando ele entre na turma, ele assume o 

compromisso. Só por força maior pra ele não comparecer nas festas. 

Agora, eu tenho o meu batalhão, porque aqui tem diversos, mas 

cada um tem o seu. Agora, a festa é eu que marco. No ano passado 

eu dancei 46 folgas. Agora que a idade está mais,  eu marco no 

máximo três danças por mês... 

Eu, da Dança de São Gonçalo eu gosto muito. Eu tenho como 

religião a devoção a São Gonçalo e desde pequeno eu gostava e 

meu pai gostava muito também. Então ele ia em festa e me 

convidava e eu ia. E, como eu gostava, aprendi com ele e depois 

continuei. Ele faleceu e então eu fiquei no lugar dele como mestre 

dos mestres. Meu pai, ele parou. Um pouco mais ou menos uns 6 

meses antes dele morrer, ele me chamou e perguntou: “você quer 

ficar, fica; fica você mestre dos mestres”. Ele falou uma coisa e em 

alguma festa eu faço o contrário do que ele falou. Porque ele disse 

pra mim: “a primeira volta e o Caruru você faz”. Mas como eu tenho 

muitos companheiros e como todos eles fazem (sabem tocar de 

viola), em algumas festas eu faço a primeira e a derradeira volta. Em 

outra eu faço a primeira e mando eles fazerem a derradeira. Outra, 

um faz a primeira e eu a derradeira, porque eu tenho muitos 

companheiros. Porque a Dança de São Gonçalo é pra quem tem 

devoção com São Gonçalo. 

Porque, pra mim, o que eu peço pra São Gonçalo ele dá, (se) não 

pedir uma coisa absurda. Por exemplo, essa (Folga) que eu vou 

fazer no dia 12, foi uma graça que alcancei quando eu comprei essa 

casa. E se Deus quiser dia 12 vou pagar essa promessa...  

Tipeiro é (assim): uns cantam e outros é uma voz comprida, só 

aquele é tipeiro. É o tipeiro e o ajudante do tipeiro; normalmente tem 

duas pessoas que cantam aqui (mostra com as mãos a posição dos 

dois último na fila dos que cantam e dançam). E além dele ser 

tipeiro, ele é palmeiro e bate com o pé também. Agora, tem muitos 

que sabe bater o pé, bater a mão, mas não sabe cantar de viola e 

nem de tipe. Mas, como se diz, “eles são bons de pé e a palma”. 

Eles são companheiros do mesmo jeito, só que eles não canta. 
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Agora, mestre dos mestres é que toma conta da turma, do batalhão. 

Ele normalmente sabe mais. Por exemplo, se uma pessoa aprende 

comigo ele é discípulo meu, se ele aprende com outro é discípulo do 

outro. Mestre dos mestres é o que toma conta da turma, ele é o 

encarregado de tudo. Quando meu pai me ensinou eu era discípulo 

dele. Agora eu tenho muitos e muitos discípulos, que são seus 

discípulos até virar mestres. Na turma a gente vê os que tem mais 

dom e sabe mais lidar com os companheiros. Porque não é porque 

sou mestre que vou ser rígido com os companheiros não. Então, nas 

festas, às vezes eu vejo que os companheiros estão cansados. 

Primeiro eu entro, pra depois chamar eles, não é? Pra eles vir 

também. Por exemplo, uma dança com 5 pares (já) está bem. O 

violeiro mais 5 pares atrás, já está bom, já dá uma dança bem boa. 

Agora, eu, quando eu vejo que tem uns que tá muito cansado, eu 

não vou chamar ele pra dar mais uma volta. Então deixo ele 

descansando e outro dança, outro entra pra dançar. 

Porque a noite geralmente eu faço 6 voltas: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª 

volta: é o Caruru, Cururu, é o encerramento da Função e chama 

Cururu. Agora, na minha festa eu não vou dançar, porque eu, sendo 

festeiro, os folgazões agradece (ao santo padroeiro em nome do 

festeiro) e o festeiro pede a dança de São Gonçalo pros folgazões. 

Agora eu, como dono da festa, acho que não ficaria bem eu mesmo 

cantar pra mim, porque na minha opinião, não fica certo eu mesmo 

agradecer a eu (porque o festeiro, de certo modo, fica sendo um 

devedor à equipe de dançadores que o ajudam a pagar a promessa 

ao santo). Agora, dia 26 tem uma aqui em Batatuba e dia 10 tem 

outra. 

... Agora, eu tenho nas danças de São Gonçalo (um costume). 

Algumas vezes eu faço o Catira de São Gonçalo, que é a mesma 

dança de São Gonçalo, mas só que é diferente o modo de dançar 

Catira de São Gonçalo. É da mesma Dança de São Gonçalo, só que 

o jeito de bater o pé, bater a mão e cantar é diferente. É uma dança 

antiga do São Gonçalo e é religiosa também. A gente faz na frente 

do altar com beijamento e tudo. Os versos é religiosos. É Catira de 

São Gonçalo, porque o jeito de bater o pé e a mão é diferente. 

Isso eu inventei. Fiz uma vez e o povo gostaram, acharam bonito. E 

é da mesma religião de São Gonçalo, da mesma dança. Em algum 
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lugar que eu vou, eu danço. Só não faço sempre porque eu tenho 

muitos companheiros. Então, pra mim dançar duas, três voltas e 

deixar o outro companheiro meu que sabe dançar também, sem 

dançar, eu não acho justo. 

Isso não é por ser mestre que só eu canto, só eu danço. Por que só 

o mestre? Ele sozinho não é nada. O mestre sozinho nada pode 

fazer, porque ele depende dos companheiros, dos ajudantes dele, 

dos tipeiros, dos palmeiros, dos batedores de pé, dos capelões. 

Depende de tudo. É uma festa, uma dança que ocupa bastante de 

gente pra fazer o compromisso e fazer a dança. Como é que chega 

um mestre no altar sozinho? Ele não faz nada! É como em alguns 

versos (que) eu canto: “se não fosse meus companheiros / Eu não 

sou ninguém”. Eu sozinho não sou nada na Folga, porque não posso 

fazer nada. Tem que ter os companheiros, no mínimo 8 

companheiros. É coisa que não tem outro jeito de fazer. 

 

“Aprendi assim. Foi” 

 Há um momento em que o devoto torna-se um artista-devoto. Seguindo a 

trilha da descendência da família, ou então “encostando” em uma equipe de 

trabalho ritual do catolicismo popular, o camponês acrescenta à vida rotineira da 

lavoura e de outros cuidados das estratégias de sobrevivência, o exercício, o 

conhecimento e a identidade que um tipo de trabalho simbólico ao mesmo tempo 

exige e atribui, no interior das estruturas sociais de trocas comunitárias do 

campesinato. 

 Os depoimentos transcritos até aqui apontam para duas alternativas de 

acesso do folião ou do folgazão a postos de comando e sabedoria dentro de 

equipes como as da Folia e da Folga. Primeira. Ele sucede simplesmente ao 

mestre que o formou, quando este morre ou se aposenta do ofício. Sucede-o 

primeiro alternando com ele o solo do cantorio e a direção do grupo e, depois, 

assumindo por inteiro o “encargo” de chefe. Segunda. Ele passa por uma prova 

exemplar, em geral quando ainda menino ou adolescente, através da qual 

demonstra aos olhos de todos o saber que tem e as qualidades que conquistou 

para ser um mestre. 

 Parece haver aqui uma regra que estabelece a diferença. Entre discípulos 

“com inclinação”, aqueles que trabalham em equipes de pais, ou de outros 

ascendentes familiares que os reservam para a maestria, simplesmente sucedem 
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os seus mestres em um momento determinado por eles para que isto aconteça. 

Mestre Antônio Teles, mestre Ovídio, mestre Lázaro de Jardinópolis são bons 

exemplos. Há direitos de herança de bens simbólicos que, a não ser em casos de 

incompetência comprovada, o discípulo descendente reclama e recebe da equipe, 

na comunidade. Aqueles que aprendem fora da família – mestre Messias, mestre 

Aladares – precisam passar por algum momento de prova pública. Sem direitos de 

herança familiar, precisam ser notáveis para chegarem a ser mestres 

reconhecidos. É necessário que perante os outros demonstrem que são únicos, de 

modo a que, diante de todos, os seus mestres comprovem, no exercício exemplar 

do ofício, as qualidades indiscutíveis de um futuro embaixador de Folia, ou de um 

futuro chefe de batalhão da Folga8. 

 Através da garantia da sucessão de mestres e outros “oficiais”, pequenos 

mas muito difundidos rituais do catolicismo popular garantem a sua reprodução. 

Um aspecto importante em toda a trama de relações entre mestres e discípulos, 

entre chefes e chefiados na Folga e na Folia, não foi tocado até aqui. Mais do que 

um artista notável, como um exímio sanfoneiro, ou mais do que um sabedor 

excelente, como um velho sábio camponês contador de histórias, o mestre 

acreditado é, daí para a frente, um empresário do saber e do ofício. Quando 

mestre Antônio Teles canta para dizer que não é nada sem os companheiros, ele 

não afirma a modéstia; ele diz a verdade. Líder de uma equipe de seguidores 

voluntários – porque mesmo quando tenham um voto perpétuo com o santo 

padroeiro, podem ser de sua equipe ou de outra – o mestre depende de gerar, ter 

e manter pessoas que ocupem os cargos do grupo. Tendo aprendido, ele precisa 

ensinar e se o primeiro ato foi voluntário – mesmo quando inicialmente imposto 

pelos pais – o segundo é obrigatório – mesmo quando não há mais ninguém para 

impô-lo – a não ser que o mestre queira que o seu terno de trabalho morra com a 

sua morte ou deserção do ofício. Artista de solo, chefe de grupo, embaixador de 

uma “companhia” ou de um “batalhão”, ele é também e essencialmente um 

professor. Ter à sua volta quem queira aprender com ele é um atestado do seu 

valor, tanto quanto aquele que produz quando realiza com perfeição a sua parte na 

cerimônia devota. Não há discípulos sem o dom, assim como não pode haver 

mestres sem discípulos. Dentro da equipe, mas estabelecendo entre si relações de 

trocas de saber e de favores mútuos que se realizam à parte, professores e 

aprendizes do mundo rural fazem e são, eles próprios, as redes vivas de trabalho 

                                                 
8 Em seu estudo a respeito do sistema de benzedura na periferia de Campinas, a antropóloga Elda Maria Rizzo 
acentua a importância da situação e do momento da prova que torna legítimo o trabalho do agente de cura popular. 
Ver: A Produção do Saber Popular e a Reprodução do Benzedor em Campinas, um dos estudos de Estrutura e 
Processos Sociais de Reprodução do Saber Popular – Como o Povo Aprende (UNICAMP, mimeo, 1982).   
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docente através dos quais o saber necessário de uma fração da cultura 

camponesa flui e se torna uma tradição atual e acreditada. 

 Folias de Santos Reis são unidades autônomas de ofício religioso do 

catolicismo popular. São, vimos, frações da ordem social e da cultura de 

comunidades camponesas, ou de grupos de camponeses migrados para a periferia 

das cidades. Ao contrário de outras unidades sociais de trabalho produtivo ou 

simbólico, não existem como parte de instituições inclusivas, internas ou não à 

comunidade camponesa. Sabemos que cada mestre comanda a sua equipe de 

foliões e não obedece a outra autoridade que não seja o consenso coletivo da 

tradição consagrada da cultura de que é parte. No interior dos sistemas locais de 

reprodução do saber, algumas agências separam a prática pedagógica de todas as 

outras, submetem-se a instâncias de decisão mais amplas do que a de cada 

unidade de trabalho direto e estabelecem uma divisão interna entre uma esfera de 

trabalho docente e uma esfera de administração do trabalho. Um grupo escolar da 

rede estadual de ensino, uma paróquia da Igreja Católica, ou um “campus 

avançado” de uma universidade, são bons exemplos. 

 Outras agências são autônomas com relação a instâncias externas de 

poder. Ainda que boa parte do trabalho pedagógico seja realizado submerso em 

outras práticas sociais, há espaços e situações próprios para o aprendizado e, não 

raro, rituais de iniciação. Algumas vezes há uma divisão entre o trabalho docente 

ou sacerdotal, no caso de um grupo religioso, e o trabalho administrativo. Na sede 

de um município agrário como São Luís do Paraitinga ou Caldas, uma pequena 

igreja pentecostal ou uma escola de samba são exemplos visíveis. 

 Algumas páginas atrás, falei em grupos rituais do catolicismo popular como 

os ternos de congos e moçambiques, comuns ainda em algumas cidades de 

Minas, Goiás e São Paulo, não muito longe de onde fiz o trabalho de campo do 

presente estudo. Autônomos frente a poderes externos à comunidade de inclusão, 

muitas vezes tais ternos congregam-se em irmandades e confrarias que, mesmo 

sem possuírem controle sobre a decisão de seus capitães, são instâncias de 

consenso. Entre eles há ensaios e locais de ensaios. Chefes de ternos não só se 

ocupam, como os mestres foliões, da formação dos seus discípulos, como cuidam 

para que a equipe atualize a qualidade de sua atuação mediante treinos 

periódicos. Quando o terno é grande ou faz parte, como em Machado, Minas 

Gerais, ou Catalão, Goiás, de ordens corporadas mais amplas: a Irmandade de 

São Benedito, o Reinado, pode haver a divisão entre uma esfera de trabalho ritual 

e uma outra de trabalho burocrático. Há carreiras de postos mais hierarquizados 



 39 

do que no caso de uma Companhia de Santos Reis, e há situações de ensino mais 

estruturadas. 

 Sabemos que equipes de Folia de Reis são grupos de trabalho religioso 

cujo domínio de inclusão é o de sua comunidade rural ou “de periferia”. Fora casos 

absolutamente excepcionais, como o do “Movimento de Renovação das Folias de 

Santos Reis” do interior de São Paulo, não estão incluídas em nenhum outro grupo 

religioso mais amplo de controle. Do mesmo modo, não observam separações 

internas entre uma esfera ritual e outra burocrática ou docente. O mestre é, ao 

mesmo tempo, o agenciador responsável pela Companhia, o especialista docente 

e o artista principal. Nele se ocupam as funções do sacerdotes, do professor e do 

chefe. Sem outro poder a não ser o que lhe é dado pela credibilidade que a equipe 

e a comunidade atribuem ao seu saber de artista e devoto, e ao seu carisma de 

dirigente, a ele cabe dirigir o grupo que canta e guiar o canto do grupo. 

 A despeito de que entre os de seu Batalhão de São Gonçalo, Antônio Teles 

seja conhecido como “o mestre dos mestres”, dirigentes de três ou quatro outras 

equipes de Folga não aceitam dele qualquer tipo de autoridade jurídica ou mesmo 

docente. Ao contrário, há mestres em Atibaia que criticam a sua liberdade em fazer 

improvisos sobre a tradição do canto e da doutrina. Tanto na Folga quanto na 

Folia, a ordem social e docente do rito existe completa na ordem e na prática de 

cada equipe. Não é o acaso que, enquanto nas festas de congos e moçambiques o 

festejo de louvor ao santo padroeiro se cumpra através do trabalho coletivo e 

articulado de vários ternos onde isto ainda é possível, na Dança de São Gonçalo, 

mesmo quando duas, três ou cinco equipes trabalhem em um mesmo espaço – um 

mesmo fundo de quintal roceiro, por exemplo – cada uma faz, isolada e 

plenamente, a totalidade de seu rito. Isto acontece quando algum promesseiro 

fervoroso faz voto a São Gonçalo de patrocinar em sua casa e por sua conta uma 

Função com dois, três ou cinco altares. Mais isoladas são as Folias, que 

jornadeiam cada qual “pro seu lado” e durante o percurso do giro evitam encontrar-

se. Apenas em alguns casos, como no das Folias do Divino de Mossâmedes, em 

Goiás, quatro Companhias reúnem-se na praça da cidade para, dentro da igreja, 

fazerem a “entrega”, o rito do final da jornada. 

 Ternos de folgazões e foliões são o lugar suficiente do aprendizado e em 

cada um deles se dá por inteiro o processo de reprodução do saber do rito. 

 Pouca coisa causa e cria mais embaraços para um aprendiz do que a 

ambição de aprender com mais de um mestre ao mesmo tempo e, portanto, ao 

mesmo tempo dentro e fora de sua Companhia. 
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 Se nos fosse possível olhar e compreender a comunidade camponesa 

como procuramos decifrar as pequenas equipes da Folga e da Folia, veríamos que 

em boa medida ela é isto: uma complexa estrutura de tipos diferentes de redes, 

situações e espaços sociais onde, entre si, as pessoas trocam serviços e 

significados. Submetidas aos padrões de cultura que tornam possível compartir a 

vida social, diferentes categorias de atores da comunidade distribuem e perpetuam 

formas de trabalho, esferas de ação, posições e compromissos. Para que esses 

mesmos padrões de cultura circulem e orientem tanto a conduta quanto a 

identidade social dos seus participantes, cada um dos domínios de vida e trabalho 

– a família, a parentela, a vizinhança, as equipes corporadas, os grupos 

transitórios, a comunidade – incorporam às suas práticas diferentes estratégias e 

situações de transmissão do conhecimento. Das relações duais simples, dentro 

das quais pelo fio dos anos a menina camponesa aprende com a mãe, até as 

relações complexas de uma equipe estável de trabalho ritual, por toda a parte, 

onde quer que sujeitos sociais troquem bens e serviços, há também trocas de 

símbolos através dos quais entre si eles se ensinam-e-aprendem. 

 O folião de Santos Reis pode não ter clara a idéia de que realiza um 

trabalho que, mais do que torná-lo um devoto ativo de um sistema de crenças, 

torna-o um emissário de símbolos e significados indispensáveis à reprodução da 

ordem da vida de que é parte. Ele pode não ter clara a idéia de que é um elo de 

uma das inúmeras cadeias de trabalho coletivo que, recriando a devoção faz e 

refaz através dela a cultura. No entanto, para ser parte desta cultura e do mundo 

que ela realiza, tanto ele quanto qualquer outra pessoa “do lugar”, existem no 

interior de grupos sociais que ao mesmo tempo em que organizam formas internas 

próprias de vida e trabalho, estabelecem as regras e os processos de reprodução 

de valores e conhecimentos que dizem o que são, entre quem se repartem, a 

quem servem e como devem ser realizados a vida e seus trabalhos.  

 

 

 


